
RĂSPUNSUL
PREZIDIULUI MARII ADUNAM NAȚIONALE 

A REPUBLICII POPULARE ROMINE
LA APELUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S. 

DIN 15 IANUARIE 1960 ADRESAT 
PARLAMENTELOR SI GUVERNELOR TUTUROR 

TARILOR LUMII

Marii Adunări Naționale 
în unanimitate următorul

Marii Adunări Naționale a

In ziua de 16 martie a.c. a 
avut loc o ședință a Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Romîne 
prezidată de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței tov. Mihail Cru- 
ceanu. președintele Comisiei de 
Politică Externă a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat raportul Co
misiei și un proiect de răspuns la 
Apelul Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste din 
15 ianuarie 1960, adresat parlamen
telor și guvernelor tuturor țărilor 
lumii.

Prezidiul 
a adoptat 
răspuns :

Prezidiul
Republicii Populare Romîne luînd cu
noștință de Apelul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. din 15 ianuarie 1960, adre
sat parlamentelor și guvernelor tuturor 
statelor lumii, cu privire la adoptarea 
de măsuri practice pentru reducerea 
forțelor armate, salută această nouă 
inițiativă pusă în slujba ușurării po
verii înarmărilor și înlăturării amenin
țării de război.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne constată că, datorită po
liticii consecvente de pace a U.R.S.S., 
a celorlalte țări socialiste și a altor 
țări iubitoare de pace. încordarea în 
relațiile internaționale a slăbit în ul
tima vreme, iar perspectivele pentru 
întărirea păcii s-au îmbunătățit.

Cu toate schimbările pozitive inter
venite în ultimul timp în situația in
ternațională, mai acționează încă în 
lume forțe care urmăresc menținerea

$i sporirea încordării internaționale, 
cum sînt ------- "* "
șarde din 
nă, care 
wehrut și 
militare pe teritoriul altor stale.

In actualele împrejurări internațio
nale, dezvoltarea armelor de distrugere 
In masă și cursa înarmărilor consti
tuie piedica cea mai însemnată în ca
lea stabilirii unei atmosfere de încre
dere între state și sursa principală a 
primejdiei unui nou război mondial 
distrugător.

In asemenea împrejurări, numai de
zarmarea generală și totală reprezintă 
cea mai sigură garanție pentru înlă
turarea pericolului de război și pentru 
excluderea definitivă a războaielor din 
relațiile internaționale, pentru triumful 
coexistenței pașnice și pentru dezvol
tarea continuă a colaborării multila
terale și a înțelegerii între toate po
poarele lumii.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a! 
R.P. Romîne împărtășește întrutotulj 
punctul de vedere al Sovietului Su-Z 
prem al U.R.S.S. că în preajma înce-j 
perii tratativelor între state în proHe-j 
rna dezarmării generale și totale, a-1 
doiptarea de măsuri pract’ce, unilate-j 
rale de dezarmare are o deosebită im-J 
portantă și poate influența 
acestor tratative.
Marii 
mine 
facție 
viețui

cercurile militariste revan- 
Republica Federală Gertna- 
inarmează febră Bundes- 

au trecut la crearea de baze

succesul 
Prezidiul 
R.P. Ro
sa satis-:

De aceea,
Adunări Naționale a 
își exprimă deosebita 
pentru legea adoptată de So-
Suprem al U.R.S.S. „Cu privire

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică, la Fraga

Cel mai important meci al „optimilor 
„Cupei Campionilor Europeni" 

la : Slavia-

H

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Roraînă
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Vizita tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej la Cluj

uzinele „Herbak lanoș".In mijlocul muncitorilor de la
In zilele de 11 —14 martie a.c. tovarășul Gh. Gheorghiu-

Dej, sosit fa Cluj pentru a participa la lucrările Con
ferinței regionale de partid împreună cu tovarășii N. Ceau- 

industriale, 
din Cluj,

Intr-un interviu publicat nu de mult 
în ziarul „Sport" din Belgrad, cunos
cutul arbitru de volei Z. Menel (R.P. 
Polonă), președintele subcomisiei pen
tru ..Cupa Campionilor Europeni" din 
eadrul F.I.V.B.. spunea că dubla întîl
nire Rapid București—Slavia Praga este 
una dintre cele mai importante ale com
petiției și. probabil, că ea va desemna 
pe unul dintre finaUști.

Intr-adevăr, partida Slavia—Rapid; a 
cărei primă ediție se va desfășura du
minică la Praga, este cea mai impor
tantă din cadrul optimilor (le -finală. 
Slavia este o demnă reprez.entantă a 
voleiului cehoslovac, (și se știe că în 
momentul de față R. Cehoslovacă de
ține titlul de campioană a lumii și a 
Europei Ia volei masculin). Slavia a cu
cerit titlul de campioană nu numai anul 
trecut, ci și în 1958 șl 1957. Din forma
ție fac parte o serie de voleibaliști 
cunoscuți publicului romînesc : 
naționalii Mușii, Maly, Purnoch, 
hal, Kernel, 
dintre ei au luat parte anul trecut la 
turneul care a avut loc în Capitală, 
jucînd în reprezentativa R. Ceho
slovace.

Jucătorii de Ia Rapid București, care 
au multă experiență de joc și sufi
ciente resurse pentru a 
zultat frumos, știu să se mobilizeze în 
meciurile grele. De altfel, marți, în 
meciul cu Constructorul, campionii au 
făcut un 
la Praga 
duri ale 
din țara

Pentru

inter- 
Hum- 

Stolarjik, Pospisil. Unii

reuși un re-

ne altfel. marțl.

Ni-va fi alcătuită din următorul lot: 
cotau, Ponova, Plocon, Drăgan, Pavel, 
Mincef, Răducanu, Muntean», Grigoro- 
vici, Brănescu, Baciu. Ei sînt însoțiți 
de antrenorul Gh. Petrescu.

șescu și L. Răutu, a vizitat întreprinderi 
șantiere de construcții, instituții de cultură 
Turda și Cimpia Ttirzii.

Ei au fost însoțiți de tov. V. Vaida, prim 
Comitetului regional P.M.R. Cluj, și de alți 
Biroului Comiietului regional de partid.

In dimineața zilei de II martie oaspeții 
întreprinderile „Herbâk lânos", „Unirea" și „Tehnofrig", 
iin-te s-au interesat de procesul de producție, de munca 
organizațiilor de partid și a conducerilor tehnico-admini- 
strative și s-au întreținut cu numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri.

Seara, ei au asistat la un spectacol de gală dat în 
cinstea participanților la Conferința regională de partid.

In ziua de 14 martie, după încheierea lucrărilor Con-

secretar al 
membri ai

au vizitat

ferinței de partid, au fost vizitate șantierele de locuințe 
de pe strada Horia, șantierul Casei Studențești și al 
Complexului Sportiv. La Universitatea Babeș-Bolyai oas
peții an avut convorbiri cu cadrele didactice privind ac
tivitatea acestei instituții de invățămint superior și au 
vizitat laboratoarele și căminele universității. Studenții 
le-au făcut o primire plină de entuziasm și bucurie.

O mare mulțime de 
adunat să-l salute pe 
puternică manifestație 
tetului Central.

In aceeași zi a 
grup de oameni

Apoi au fost 
Uzinele Industria

La întieprinderile vizitate, pe străzile orașului Turda 
și la plecarea din gara Cimpia Turziî, oamenii muncii 
au salutat cu căldură pe tov. Gh. Gheorghiu-Dej.

oameni ai muncii din Cluj s-au 
tov.
de

Gh. Gheorghiu-Dej, făcînd o 
simpatie partidului și Comi-

loc o întîlnire prietenească cu un 
și cultură din orașul Cluj.

avut
de știință .
vizitate Uzinele Chimice din Turda și 
Sîrmei din Cimpia Turzii.

joc foarte bun. El 
Însoțiți de cele mai 
tuturor Iubitorilor 

noastră.
acest joc, formația

au plecat 
bune gîn- 

voleiului

Cu trei zile înaintea „Crosului Balcanic"
• ALERGĂTORII GRECI AU SOSIT ASEARĂ
• MIINE VOR FI STABILITE
Numai trei zile ne mai despart de 

„Crosul Balcanic*, importantă compe
tiție internațională la care vor lua 
parte echipele reprezentative ale Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei și 
Romîniei.

In vederea acestei tradiționale în
treceri, ieri an și sosit primii oaspeți. 
Cu avionul de la Atena au venit 
aseară alergătorii greci. Dl.
Szimicsek — conducătorul și antreno
rul echipei — ne-a prezentat pe cei 
șase atlcțî care vor evolua duminică: 
I. Glezos, G. Papavasiliu, M. Dimou, 
S. Kontos, K. Mostrous, M. Sideris.

In legătură cu cea de a V-a ediție 
Crosului Balcanic", loanos Glezos 
cîștigătcrnl ediției din 1959 a în-

Otto

Rapidului

CONSTANTIN GRECESCU, topurov.

ECHIPELE R.P.
IN CAPITALA 
ROMINE

trecerii, ne-a făcut următoarea de
clarație : „Sînt pentru prima oară la 
București. Aș fi dorit să particip la 
întrecerile J.B. din 1959, despre care 
toți colegii mei au avut numai cu
vinte de laudă, însă din păcate nu am 
fost în formă și deci nu am fost se
lecționat. Din toamnă insă, m am an
trenat cu sîrguință, așa că astăzi... 
sint la București. Știu că toți adver
sarii mei s-au pregătit cu seriozitate 
pentru acest cros, că va fi o luptă 
foarte dîrză, dar sper să mă clasez 
pe un loc cit mai bun“.

Atleții romîni au ajuns în stadiul 
final ăl pregătirilor. Antrenorii lotu
lui— Vasile Dumitrescu, antrenor fe
deral, Silviu Dumitrescu și Mihai Tin- 
torescu, — sînt puși acum în fața unei 
probleme destul de delicate : alcătuirea 
echipelor noastre. Fiecare din atleții 
selecționați s-a pregătit-cu sîrguință 
pentru a merita să îmbrace duiniqicăi 
tricoul reprezentativei noastre. In 
acest fel toți se prezintă bine pre
gătiți și antrenorii nu știu încă. pe 
care anume dintre ei să-i aleagă. In 
cursul zilei de raîine însă, antrenorii 
lotului trebuie să prezinte, formația 
definitivă avînd de ales șase alergă
tori și patru alergătoare din urmă
torul lot: Andrei Barabaș, Dumitru 
Birdău, Vasile. Florea, Constantin Gre- 
cescu, Ovidiu Lupu, Ion Pricop, Tadeus 
Strzelbiscki, Vasile Weiss, respectiv: 
Georgeta Dumitrescu, Florica Greces- 
cti, Aniela. Pascivc, lucii Pâuleț, Eli- 
șaițeia, Todorov și Zamfira Voiuea.

legătura cu asociațiile sportive
sarcină principală a
Condusă de către partid, Uniunea 

de Cultură Fizică și Sport a ob
ținut in ultimi vreme importante 

sttiocese pe linia consolidării 
ganizatorice și a 
largi de oameni ai 
tatea sportivă.

Pentru a realiza 
care sînt puse în 
cultură fizică și sport pe drumul dez
voltării ei continue, trebuie acordată 
toată atenția îmbunătățirii metodelor 
de muncă, realizării unei legături vii. 
permanente, cu asociațiile sportive 
cu masele de sportivi.

Analiza stilului de muncă făcută 
către birourile regionale, raionale 
orășenești U.C.F.S., a scos în evidență 
faptul că unele organe U.C.F.S. re
gionale. raionale, orășenești și apara
tul acestora în unele cazuri, desfășoară 
munca de control pe teren în mod 
superficial, iar în alte locuri legătura 
cu asociațiile sportive se realizează în 
mod birocratic, prin telefon, oirculări 
etc. Asemenea metode de muncă, cu 
totul neoorespunzătoare unei organi
zații de mase, trebuie înlăturate fără 
întirziere. în locul lor este necesar să 
stea metode care să asigure o perma
nentă și puternică legătură cu asocia-

sale «r- 
atragerii maselor 
muncii in activi-

multiplele sarcini 
fața mișcării de

și

de
și

organelor U.C.F.S.
țiile sportive. Cunoașterea diferitelor 
probleme din activitatea asociațiilor 
sportive, a felului cum sportivii parti
cipă la îndeplinirea sarcinilor puse în 
fața noastră de către P.M.R., trebuie 
să preocupe mai mult organele noastre 
regionale, raionale și orășenești.

Marea majoritate a organelor 
U.C.F.S. folosesc în activitatea lor o 
serie de metode bune de muncă în le
gătură cu munca desfășurată de aso
ciațiile sportive, reușind să cunoască 
activitatea acestora și avind astfel po
sibilitatea să le acorde tot sprijinul 
necesar. Biroul regional U.C.F.S. Cluj 
— de pildă — folosește cu succes me
toda deplasării in brigăzi a activului- 
regional. La sfirșitu-l anului 1959 mem
brii biroului regional s-au deplasat în 
raioanele Cimpeni și Năsăud, acordind 
ajutor concret in munca organelor ra
ionale și asociațiilor respective. Aseme
nea metode sînt folosite și în cadrul 
consiliului U.C.F.S. din Oradea, Baia 
Mare etc. accentul fiind pus pe îndru
marea activiștilor sportivi iu raioane, 
în întreprinderi, în instituții, la sate, 
pentru controlul activității si pentru 
sprijinirea organizațiilor U.C.F.S. lo-

IOVIȚA POPA 
activist — secția organizatorică 

a ILC.I’.S.

(Continuate, in pag. a H a).



Legătura cu asociațiile sportive
sarcină principală a organelor U. C. F. S.

cunoașterea obiectivelor mișcării spor
tive, cunoașterea condițiilor specifice 
de muncă locale. Dar toate aceste lu
cruri, se înțelege, nu se pot face din 
birou. Consiliile regionale, raionale și 
orășenești U.C.F.S. trebuie să genera
lizeze pe scară largă experiența înain
tată, să ajute asociațiile sportive ră
mase în urmă 
celor fruntașe.

Îmbunătățind 
masele șî dînd 
in muncă asociațiilor sportive, 
obține rezultate bune pe linia angre
nării maselor largi de oameni ai 
muncii în mișcarea de cultură fizică 
și sport, in practicarea organizată a 
activității sportive.

(Urmare din pag. ■!) 

caile. In regiunea Pitești, fn cadru) 
unor asociații sportive ca Lotru-Bre- 
zoi, Locomotiva-Piatra OM etc s-au or
ganizat largi consfătuiri pe probleme 
privind îmbunătățirea muncii, în ca
drul cărora membrii U.G.F.S., activiș
tii sportivi și sportivii au adus o 
«mtribuție importantă. Pentru întări
rea legăturii lor cu masele, unele bi
rouri raionale, cum sini cele de la 
Rîmnicul Sărat, Petroșani, Botoșam 
ș.a. folosesc un larg activ obștesc în 
legătura tor cu asociațiile sportive, or
ganizează „Ziua președinților asocia
țiilor sportive", iar în alte raioane 
membrii birourilor consiliilor U.C.F.S. 
se deplasează pe teren, controlînd și 
ajutînd concret activitatea asociațiilor 
sportive.

Cu toate acestea, apar încă diverse 
fenomene de formalism și birocratism 
în activitatea unor organe și organiza
ții sportive. Unele birouri regionale, 
raionale, orășenești cred că este sufi
cient numai să se adopte hotăriri și 
să se elaboreze instrucțiuni scrise, ele 
considerînd că aceste hotăriri sau in
strucțiuni se vor aplica de la „sine" 
și așteptînd astfel în „liniște" apariția 
rezultatelor. Nu întîmplător, de aceea, 
în raionul Suceava, președintele 
U.G.F.S. Ștefan Grecu se deplasează 
rar pe teren și controlează superficial 
nimica. Nu întîmplător, do asemenea, 
președintele Mircea Obrejeanu din ora
șul Focșani nu se deplasează la aso
ciațiile sportive, ceea ce duce la ne
cunoașterea felului cum lucrează aso
ciațiile sportive. In raionul Năsăud, în 
primele două luni ale acestui an, pre
ședintele U.C.F.S., tov. Martin, n-a fost 
pe teren, decît cinci zile! Aparatul sa
lariat al U.C.F.S. din unele regiuni și 
raioane nu se îndură să se dezlipească 
de birou, înlocuind legătura vie cu a- 
sociațiile sportive prin telefon sau prin 
instrucțiuni scrise. Nu e de mirare că 
in aceste condițiuni, la regiunea Pto- 
eștî, de pildă, prevederile bugetare la 
convorbirile telefonice au tost mult 
depășite. De asemenea, unele consilii 
raionale U.C.F.S., cum este cel de ia 
Cîmplna, efectuează numai convor
biri „urgente" ou asociațiile spor-

tive. Din păcate asemenea metode se 
folosesc și în regiunea Pitești.

O altă problemă este cea a stilului 
de muncă a activiștilor noștri care se 
deplasează pe teren. Unii, de pildă, 
trec prin asociațiile sportive „în fugă", 
culeg date despre membri și cotizații 
sau alte date statistice și cu asta se 
mulțumesc. O asemețiea metodă nu aju
tă cu nimic consiliile -asociațiilor spor
tive în organizarea diferitelor com
petiții. Lucrindu-se în feluil acesta, 
se realizează 
masele, unele birouri, raionale 
tiviști U.C.F.S. dovedind spirit 
și lipsă de răspundere, lată 
muncindu-se fără perspectivă, 
du-se un stil de muncă defectuos, la 
raionul Titu din regiunea București, 
planul de muncă pe trimestrul IV al 
anului 1958 a fost transformat în plan 
de muncă pe trimestrul I al acestui 
an, printr-o simplă schimbare a diatei.

Un alt aspect negativ al muncii 
unor organe și activiști sportivi, con
stă în faiptuil că legătura cu asocia
țiile sportive, cu masele de sportivi 
este limitată, în multe cazuri, numai 
la aparatul salariat al U.G.F.S., mem
brii consiliilor U.C.F.S. și instructorii 
extrabugetari fiind folosiți rareori pen
tru îndrumarea concretă a asociațiilor 
sportive. în această direcție birourile 
raionale nu solicită ajutorul altor or
ganizații raionale care efectuează dese 
deplasări la sate și care ar putea a- 
corda un ajutor însemnat în munca 
asociațiilor sportive. Nu sînt folosiți 
antrenorii și activul salariat din aso
ciațiile sportive în munca de consoli
dare organizatorică a asociațiilor spor
tive rămase în

Toate acestea 
suri în stilul de 
U.C.F.S., care

în organizarea
. Lucrindu-se

o slabă legătură cu 
și ac- 
formal 
de ce, 

folosin-

metode 
asocia-

organe-

să se ridice la nivelul

continuu legătura cu 
ajutor concret pe ieren 

vom

Se reia campionatul 
orașului București

pe
„23
ca-

' La sfîrșitul acestei săptămîni 
patinoarul artificial din parcul 
August” se vor relua jocurile din 
«irul campionatului orașului Bucu
rești. Iată programul: SIMBATA 19, 
ora 19,30: Victoria—Constructorul; 
ora 21,30: Dinamo—Știința București; 
DUMINICA 20, ora 19,00: Construc
torul—Dinamo; ora 21,00 : Victoria— 
Știința București.

urmă.
reflectă serioase Wp- 

muncă al unor organe 
mai folosesc

birocratice în legătura lor cu 
țiile sportive.

Pentru îmbunătățirea muncii 
tor U.C.F.S. în ceea ce privește întă
rirea legăturilor cu asociațiile sportive 
trebuie să se pună un accent deosebit 
pe organizarea judicioasă a deplasări
lor pe teren, în așa fel incit controlul 
activității să fie însoțit de un ajutor 
efectiv în organizarea și desfășurarea 
activității sportive. Trebuie înlăturat 
sistemul deplasării „în mare viteză", 
pentru culegerea de simple date sta
tistice, informări etc., deoarece acesta 
produce numai greutăți în muncă.

In realizarea legăturii cu masele, 
birourile raionale și orășenești sini da
toare să folosească un larg activ ob
ștesc, să selecționeze și să instruiască 
cit mai mulți instructori extrabugetari, 
care periodic să se deplaseze in aso
ciațiile sportive și să le ajute în man
ca tor.

Pentru a elabora cele mai juste mă
suri, care să contribuie la îmbunătă
țirea muncii, trebuie să fie cunoscută 
bine situația de pe teren, iar pentru 
aceasta se cere — totdeauna — folo
sirea unor metode înaintate de muncă,

Ia București!
La stîrșitui săptămîni» viitoare

T.S. K. A4.Owf.va juca
J Jl1<< I

• In primul joc, puternica formație sovietică va întîlni echipa C.C.A.
• Baschetbalistele noastre »e pregătesc pentru turneul «fin R.D.G.

și meciurile cu R. Cehoslovacă
constituie, fără îndoială, vizita echi
pei sovietice T.S.K.M.O. în Capitală 
la invitația clubului C-C A, Puterirea 
formație moscovită se prezintă în 
fața spectatorilor bucureșteni cu o 
carte de vizită impresionantă : este 
singura echipă neînvinsă *“ 
campionat — în curs de
— al Uniunii Sovietice, 
învinsele sale putem cita 
Riga (85-64) — de două . „ 
toare a „Cupei Campionilor Euro
peni", și Dinamo Tbilisi (68-66) — 
campioana U.R S.S. de anul trecut.

In rîndtirile echipei T.S.K.M.O- ac
tivează baschetbalist! renumiți ca 
Zubkov. Bocicarev, Voinov, Semenov
— componenți de bază ai reprezen
tativei Uniunii Sovietice în ultimii 
ani — alături de o scrie de tineri 
talentati, printre care remarcăm pe 
Kopîlov, Haritonov, Astahov, Alacia- 
cian si Travin. Moscoviții vor întîlni 
echipa noastră campioană — CC.A.
— într-un meci caro va avea loc la 
sfirsitul săntamînii viitoare și vor 
susține probabil o a doua partidă în 
compania unei formații care n-a fost 
încă desemnată.

La sfîrșitul acestei Juni și în pri
ma jumătate a celei viitoare jusătoa- 
reie și jucătorii noștri fruntași vor fi 
angrenați într-o nouă serie de între
ceri internaționale, care vor dă posi
bilitate specialiștilor să verifice ac
tualul stadiu de pregătire a -selecțio- 
nabililor în vederea principăfelor o- 
biective care stau în fața echipelor 
noastre reprezentative în acest an : 
campionatele europene feminine, Jocu
rile Balcanice șt Jocurile Olinipice <ie 
la Roma.

• Evenimentul cel mai de seamă îl

în actualul 
desfășurare 
iar printre 

pc S.K.V.O. 
ori cîștigă-

Echipa masculină Progresul 
la prima victorie în retur

marți seara, în sala Flo-Inlîlnind
reasea pe Știința Timișoara, echipa bu- 
cureșteana Progresul a obținut întâia 
victorie în retur. Prima repriză, deși 
a aparținut în cea mai mare parte stu
denților, a luat sfîrșit cu scorul de 30-29 
pentru Progresul. După pauză, jucă
torii bucureșteni au dominat în pet- 
manență lupta sub panouri, au atacat 
mai organizat .și au obținut o victorie 
pe deplin meritată. Fără a diminua cit 
nimic succesul Progresului, care îi mă
rește considerabil șansele în lupta pen
tru evitarea 
subliniem că 
în acest joc 
A. Popovici,
tru atitudinea nesportivă manifestată 
duminică în partida eu Rapid. Scor 
final 55-50 (30-29) pentru Progresul.

® Mi ine seară, începînd de la ora 
19,30, sala Dinamo va găzdui meciul 
restant din etapa trecută dintre echi
pele Dinamo București și Dinamo O- 
radea.

retrogradării, trebuie să 
timișorenii au fost lipsiți 
de aportul pivotului lor 

suspendat pe 2 etape pen-

Wilwcrt (Știința) intr-o pătrundere spec
taculoasă, va arunca la coș cu toată opo 
iiția lui Iacob (Progresul). Fază din me
ciul Progresul București— Știința Timi-

lb
, J ti'

>111 soara.-• V rf :
•utedA.
—tui-------

Foto ; B. Cioban»

• După desfășurarea etapei de du
minică, campionatul repuhl can femi
nin va fi întrerupt în vederea pregă
tirilor și jocurilor dc verificare pccare 
echipa noastra reprezentativă urmea
ză să le susțină în perioada dinain
tea campionatelor europene, ce vor 
avea loc în iunie la Sofia In prima 
săptămînă din aprilie, baschetbalistele 
noastre se vor deplasa în R.D.G., ca 
urmare a invitației federației de sp 
cialitate din această 
romîne vor efectua 
mente în comun cu 
vor susține in zilele 
Wtîrzen) și 6 aprilie 
întîlniri prietenești 
R.D.G.

Două săptămîni mai tirziu, baschet
balistele cehoslovace vor fi 
ale țării noastre, 
a R. Cehoslovace, 
toare a reprezentativei R.P- Bulgaria 
(75-71), va susține două jocuri în 
compania echipei R.P. Romîne

țară. Jucătoarele 
cîteva antrena

tele germane și 
de 3 aprilie (la 
(la Haile) două 

ci selecționatele

oaspete
Puternica fornrție 

recenta invingă-

25 DE GOLURI IN 10
25 de goluri în 10 minute I Cum , noul documentar, 

și-ar mai dori iubitorii de fotbal uri dioului ,Al Sahia", 
asemenea spectacol, ei care așteaptă rotund", 
uneori 90 de minute, ba poate chiar Filmul ne poartă 
mai mult, fără să vadă măcar o dată, Budapesta și Paris,

producție
.In jurul

a stu- 
balonului

pe stadioanele din 
hum num, fuuu ot* viMtu hhmvi wu<<. , ■>, , u, BlieilOS AlCeS Șl
mingea poposind in plasă... Cîtid și' Moscova, Bratislava și București, locul 
unde s-au marcat 25 de goluri în 10. de desfășurare a cîtorva din cele mai 
minute? Iu ce partidă (fantezistă) li' Interesante meciuri ale sezonului 
putut străbate mingea de atîtea ori,. ’ fotbalistic 1959. Instalat comod în 
intr-un răstimp atît de scurt, drumul"jindul 15 sau 21 al cinematografului 
de la centru spre poartă și îndărăt? 
Este de necrezut. Și totuși... Și totuși, 
de aproape o săptămînă mii de bucu
reșteni au ocazia să vadă 25' de goluri 
in 10 minute. Dar nu pe stadion, ci... 
la cinema: a doua zi după reluarea 
returului campionatului (în a cărui 
primă etapă, între noi fie vorba, s-au 
marcat 11 goluri în 540 minute...) 
Direcția difuzării filmelor a făcut o 
plăcută surpriză sportivilor prezentînd

Rezultate bune in prima etapa a campionatului Capitalei pe echipe

„Timpuri Noi" poți vedea pe Voinov 
mareînd golul
U.R.S.S.-R.P.U. de la Budapesta, echi
pa lui Didi fi ~ ,
Stadionul din Buenos Aires în ediția 
1959 a campionatului sud-american, 
pe Mateos și Di Stefano aducînd din 
nou victoria Realului în „Cupa Cam
pionilor Europeni", pe Tic h i, Albert și 
Sarosi înscriind gol după gol în poarta 
foștilor campioni mondiali. echipa 
R.F.G., pe Tătaru mareînd lui Nai- 
țfenov în palpitanta uțtîlnire preolim- 
pică desfășurată astă-toamnă în Ca
pitală.

Sînt multe faze de fotbal bun, au
tentic, și foarte multe goluri în acest 
scurt metraj sportiv. Din „goana" 
imaginilor poți să admiri tehnica 
înaltă a cîtorva din cei mai bum

victoriei in meciul

Pele, părăsitul învinsă

MINUTE !
fotbaliști ai anului 1959. Comentariul 
e conceput și citit în stilul unei trans
misiuni radiofonice, lucru cu care kin- 
tern de acord. Ceea ce reproșăm însă 
comentariului este faptul căi n-a reu
șit să facă o legătură intre diferit '• 
meciuri prezentate, astfel ca spe 
torului să-i rămînă mai clar care au 
fost principalele competiții fotbalistice 
ale anului 1959, care au fost principa
lele performere, care au fost cei mai 
in formă jucători. Documentarul ar fi 
căpătat astfel mai pregnant carac'e- 
rul de cronică . a anului fotbalistic 
1959. Același lucru ar fi fost, desigur, 
înlesnit și dacă se prezentau imagini 
de la mai mult de 10 intîlniri. Ajunși 
aici e cazul să ne întrebăm de ce stu
dioul „Al. Sahia" a drămuit cu otita 
zgîrcenie metrajul pentru acest film ? 
Oare interesul maselor de spectatori 
pentru fotbal — fie chiar și pe ecran 
— mai trebuie demonstrat ?

Dar, independent de aceste observa
ții, (prea) scurtul metraj 
balonului rotund" rămîne 
trebuie văzut de toți 
fotbal și de... goluri!

Jn turul 
un him care 
amatorii de

1. M.

Peste 20 de echipe bucureștene s-au 
prezentat sîmbătă și duminică pe po- 
Digonul Dinamo, la startul întrecerilor 
primei etape din cadrul campionatului 
de tir al Capitalei la arme speciale 
(pistol viteză, armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare si 3x40 focuri 
seniori). Deși sîntem la început de se
zon. la primul concurs de amploare, 
majoritatea trăgătorilor au dovedit o 
formă bună, ceea ce arată că diverse
le confruntări din perioada de iarnă 
i-au ajutat foarte mult în menține
rea formei sportive. Dintre aceștia 
■au ieșit în evidență N. Rotaru 
(G.6.A.) și Ana Goreti (Spartac). 
Sportivul militar a realizat pe trei 
poziții 1152 puncte, cu 3 puncte sub 
recordul R.P.R., un rezultat deosebit 
«ie valoros dacă ținem seama de pe
rioada în care ne găsim. Cu mai multă 
.atenție la pozițiile în genunchi și în 
picioare, unde a avut un număr prea 
■nare de optari, N. Rotaru ar fi obți
nut o cifră cu mult peste recordul 

Stării. Sub posibilități s-au prezentat 
linsă o serie de sportivi fruntași ca : 
W. Enea (C.C.A.), M. Rusescu (Dina- 
nw>), 6. Antonescu (Spartac), P. San

dor (Metalul), I. Sîrbu (C.C.A.), Ja- 
ciueline Zvonevski (Dinamo), Sanda 
Caseti (Metalul), Mariana Muller 
(Spartac) etc.

Un punct negativ al întrecerilor l-a 
constituit atitudinea trăgătorului N. 
Nistor (Progresul) care a consumat 
băuturi alcoolice înaintea concursului 
și a tras focuri pe țintele adversarilor. 
Clubul Progresul trebuie să analizeze 
temeinic această atitudine și să ia 
măsuri exemplare.

Iată rezultatele : armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare, poziția cul- 
cait; 1. Metalul 860 p; 2. Dinamo 851 
p; 3. Progresul 848 p, poziția în ge
nunchi : 1. Spartac 818 p; 2. Dinamo 
810 p; Metalul 806 p; poziția în pi
cioare : 1. Spartac 758 p; 2. 
Metalul 752 p; 3. Voința 717 
p. Clasament Pe trei poziții: 
1. Metalul 2418 p; 2. Spartac 2416 p; 
3. Dinamo 2365 p. Seniori 3x40 tocuri, 
poziția culcat: I. Știința 1554 p; 2, 
O.C.A. 1553 p; 3. Dinamo 1547 p; 
poziția în genunchi : 1. GC.A. 1505 
p; 2. Dinamo 1493 p; 3. Spartac 1476 
p. Poziția în picioare: 1. C.C.A. 1429 
p; 2. Metalul 1375 p; a Spartac 1374

p. Pe trei poziții: 1. C.C.A. 44<S7 p; 
2 Dinamo 4401 p; 3. Spartac. 4392 p. 
Pistol viteză : ‘1. Metalul 2255 p, 2. 
Dinamo 2216 p, 3. C.C.A. 2209 p.

Proba de pistol liber 60 focuri, des
fășurată luni, a prilejuit dispute pasio
nante. Primul loc a revenit echipei Di
namo București, oare a totalizat 2.123 
puncte. Individual, ee>a mai bună 
comportare a avut-o sportivul Ilîe Nițu 
(Progresul), care realizînd 552 p. a 
îndeplinit și norma olimpică. S-au mai 
remarcat Neagu Bratu (Știința), care 
cu 547 p. a îndeplinit norma de ma
estru și G. Maghiar (Dinamo).

Rezultate : 1. Dinamo 2.123 p, 2. 
C.C.A. 2.107 p, 3. Metalul 2.004 p, 4. 
Voința 2.002 p, 5. Sănătatea 1.992 p.,

Următoarea etapă se va desfășura 
în zilele de 23 și 24 aprilie. Pînă atunci 
trăgătorii fruntași din Capitală și din 
celelalte regiuni ale țării vor parti
cipa la marele concurs „Cupa Primă
verii”. Sportivii bucureșteni încep în
trecerile sîmbătă pe poligooul Tunari, 
cu proba de talere aruncate din șanț 
și pistol liber, iar cei din regiuni par
ticipă la concurs prin coTesp^tadeaiță.

PRTIMR]

CUPA DINAMO —0 REUȘITA COMPETIȚIE 
A TINERILOR PATINATORI ARTISTICI

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat la București — paralel cu 
finala campionatelor R.P.R. de patinaj 
artistic — întrecerile din cadrul „Cu
pei/Dinamo" pentru juniori. De fapt, 
această competiție a constituit un ade
vărat campionat republican de juniori, 
deoarece pe gheața artificială din 
parcul „23 August” s-au întrecut cei 
mai buni juniori din țară.

In mod deosebit ne-au plăcut Ro
xana Găbunea și Carol Hertl, care au 
îneîntat privirile spectatorilor prin va
riatul și bogatul program prezentat ia 
„liber alese”. O mențiune se cuvine însă 
și patinatorilor clujeni Radu Bilegan 

‘ și Iforia Maniu, care eu țoale că nu au

avut suficient antrenament pe gheață 
s-au prezentat totuși în real progres 
față de anul trecut.

Iată clasamentele finale : juniori cat. 
14—18 ani : 1. Carol Hertl (Dinamo) 
71,44; 2. Marcel Comanici (Dinamo) 
70,64; 3. Radu Bilegan (Progresul 
Cluj) 63,34; categ. sub 14 ani: 1. Ght 
Malarciuc (Constructorul Buc.) 45,70,
2. N. Belu (Constructorul Buc.) 43.18;
3. L. Florescu (Constructorul) 41.26,
Junioare 14—18 ani : 1. Roxana Gă
bunea (Constructorul Buc.) 64,20 ; 2, 
Eva Seivarth (Dinamo) 61,94 ; categ. 
sub 14 ani : 1. Roxana Găbunea
(Constr.) 50,05 ; 2. Elena Petresci»
(Constr.) 45,08 ; 3. Bibi Moiș (C.C.A.) 
42,54.
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Constatări pozitive după prima etapă
• Un campionat promițător • Numeroși jucători tn formă bună • 

Cclificativul „bine' arbitrajelor • Dinamo conduce în clasament

• Promițătoare — 'prin calitate — 
prima etapă a campi'pfraiului.' Deosebit 
de atractivă a fost in special partida 
dintre Progresul și C.F.R. Grivița 
Roșie. Ambele echipe au practicat un 
joc de toata frumusețea, cu acțiuni 
bine coordonate. Progresul a corec
tat în bună măsură lipsa semnalată 
chiar de antrenorul V. Vardela — 
mingi insuficient de clare în grăma
dă — în timp ce C.F.R. a ridicat dese
ori tribunele în picioare prin impetuo
zitatea liniei sale de treisferturi. Nu 
mai puțin lipsit de interes a fost jo
cul dintre Știința Buc. și C.C.A.. Mili
tarii âu fost-superiori în ce privește 
maturitatea acțiunilor, iar Știința a ex
celat pe treisferturi. Păcat însă că 
neomogenitatea dintre compartimente 
este încă evidentă. Din această cauză, 
treisferturile studenților bucureșteni nu 
prea au beneficiat de baloane pentru 
a-și pune în valoare calitățile. In plus, 
pentru Știința Buc., o constatare : 
jucătorii ei nu plachează decisiv. Di- 
namoviștii n-au avut nici ei un meci 
prea ușor în compania Constructoru
lui. Ei s-au dovedit mai bine pregătiți 
din punct de vedere f'zic și bineînțeles 
au avut și avantajul unei bogate ex
periențe. Constructorul, cu o echipă 
b>rmată în majoritate din tineri sub 20 
ie ani, a făcut un joc curajos, bine 
orientat mai ales tactic. Dintre jocu
rile desfășurate în provincie, cel mai 
utere ant a fost cel de la Iași, în care 
oină aproape de fluierul final, Petro- 
ul Ploești a reușit să anihileze cu re- 
jularitate acțiunile ofensive ale rug- 
>iștilor de la C.S.M.S. Pregătirea fi

Fază din cea mai atractivă partidă a primei etape (Progresul-C.F.R. Grivița Roșie); 
Soslan < C.F.R.), inițiază o frumoasă acțiune, protejat de coechipierul său C. 
Stănescu. Foto : H. Nandi

CciACursuri tot mai tari!
Pro^r . concursului Pronosport din 
•ea'.». aptămînă cuprinde meciuri 
art£ nilibrate. De altfel. în numărul 
ecut arătam că etapa de duminică 
»ate fi considerată o veritabilă „eta- 
i a derbiurilor". Pentru a ilustra a- 
st lucru, vom trece în revistă des- 
șurarea meciurilor noastre din tur.
- Dinamo București-C.C.A. (2-1). Au 
arcat : Nunweiier
i două ori (pen- 
x Dinamo) și Raksi 
entru C.C.A.).
- Progresul—Rapl 
-2). Cele două gc 
ri ale rapidiștiloi 
1 fost marcate de
‘orgescu și... Caricaș (autogol).
- Steagul Roșu—U.T.A. (2-2). La In
put, joc ,,de studiu". Pe parcurs, 
rtida a devenit interesantă, cu faze 
ectaculoase de amble părți. Inițiati-

a aparținut gazdelor, însă oaspeții 
răspuns prompt prin contraatacuri.

i marcat Proca (2) pentru St. roșu, 
îțcas și Petescu (U.T.A.).

pronosport

LTIM£L£ JOCURI IN SALĂ
Prima parte a pregătirilor pe care 
fac tenismanii iotului republican a 

at sfîrșit marți după-amiază, cînd 
sala C.C.A. s-au disputat ultimele 

ilniri de dublii. In ajun avuseseră 
• două foarte interesante partide de 
nplu, în special aceea dintre repre- 
itanții tinerei noastre generații, 
'iac și Georgescu. Ultimul — res- 
lilit după o întindere iniischitilară 

a jucat excelent, obținînd o pre- 
asă victorie în fata campionului 
ii : 6-4, 6-4, 3-6; 8-6- In celălalt 

•ei de simplu de luni, Năstase l-a 
recut pe Bosch cu 6-4, 7-5, 6-4.

•La dublu, perechea Tiriac, Geor- 
scu a susținut două întîlniri, cîsti- 
idti-le pe amîndouă (6-3, 4-6, 6-1 
M. Vizirii,. Năstase ; 3-6, 6-3, 6-1 
Năstase, Bosch).

Cu aceasta s-au încheiat antrena
ntele în sală. După o pauză de 
eva zile, lotul își va continua pre- 
♦irile în fcef frbdr. . 

zică mai burtă a gazdelor și-a spus, 
însă, în cele^ din urmă, cuvîntul.

• Prima £tăpă a scos în evidență 
forma excelentă a numeroși jucători. 
La cei amintiți în ziarul nostru de 
luni, adăugăm pe Stoian (C.S.M.S. 
Iași), Beloaiț) (Petrolul Ploești), Griin, 
Dragomir și, Dăiciulescu (Metalul), 
Cordoș, Săiâjan și Gebefiigi (Știința 
Cluj), Mateescu. Antimoianu și Pe- 
trache (Știința Petroșani), Mocanu și 
Celea (Știința Timișoara). Este fără 
îndoială consecința logică a unei pre
gătiri pe cafe jucătorii noștri au fă
cut-o cu toată atenția, cu mult spirit 
de răspundere.

• Un start foarte bun au luat du
minică și arbitrii. Arbitrii, care au 
condus partidele în etapa I (I. Onces- 
cu, C. Murțteanu și T. Moldoveanu- 
București, C. Cocor — Cluj, M.Stăncu- 
lescu — Iași și N..lonescu — Petro
șani) au arătat o pregătire corespunză
toare, spirit de imparțialitate, hotărî- 
re în decizii. Ne-ar bucura ca acest 
lucru să-l putem consemna cit mai 
des..

T. STAMA

• După prima etapă, 
campionatului de rugbi 
astfel :

clasamentul 
se prezintă

1 . Dinamo 1 1 0 0 19: 6 3
2. C.S.M.S. Iași 1 1 0 0 8: 0 3
2. C.C.A. 1 1 0 0 9: 3 3
4. C.F.R. Grivița Roșie 1 1 0 0 12: 8 3
5. Știința Petroșani 1 1 0 0 3: 0 3
6. Știința Cluj 1100 6: 3 3
7. știința Timișoara 10 0 1 0: 3 1
8. Metalul 10 0 1 3: 6 1
9. Progresul 10 0 1 8:12 1

10. Știința București 10 0 1 3: 9 1
11. Petrolul Ploești 1001 0: 8 1
12. Constructorul 10 0 1 6:19 1

- Petrolul—Dinamo Bacău (1-3). Ploeș- 
tenii au părăsit terenul învinși datorită 
greșelilor comise de apărare. In gene
ral, după aspectul jocului, ploeștenii 
nu meritau o asemenea înfrîngere.
- Jiul—Minerul (1-0). Joc bun cu faze 

palpitante. Unicul gol a fost înscris de 
Cosmoc.
- FaruV-Știința (3-2). Studenții au 

practicat un joc bun 
de apărare, dar 
gazdele au acționat 
cu multă insistență 
obținînd o victorie 
meritată.

După cum vedem, 
programul concursu

lui de duminică cuprinde meciuri care 
sînt așteptate cu n.erăbdare de toți iu
bitorii fotbalului.

Acum, nu mai rămîne altceva de fă
cut decît să vă depuneți din timp bu
letinele pentru concursul de duminică. 
Și încă o dată, nu neglijați faptul că 
ultima zi pentru depunerea buletinelor 
Pronosport este simbătă.

Totodată, reamintim participanților 
din Capitală și comunele subordonate, 
că la Pronosport, Pronoexpres și Loto- 
Central se poate juca și prin oficiile 
P.T.T.R.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 11 DIN 13.IU

Premiul 1: 62,2 variante cu 12 re
zultate exacte a cîte 1.676 lei.

Premiul II : 1752,9 variante cu 11 re
zultate exacte a cîte 71 lei.

Premiul IU: 12.308,5 variante cu 10 
rezultate exacte a cîte 15 lei.

Fondul de premii : 417.177 leL

NUMERELE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 11

La tragerea concursului Pronoexpres 
de ieri 16 martie, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

26 9 1 17 10 34 , _
Numere de rezervă : 20 42.
Fond de premii : 623.404 lei.

Locațiune de bilete
Biletele pentru cuplajul fotbalistic 

de duminică de la „23 August" (Ra
pid—Progresul și C.C.A.—Dinamo) 
se ptin în vinzare de azi la ; Prono
sport (cal- Victoriei 9)( agenția C.C.A. 
(Bd. 6 Martie), stadioanele „23 Au
gust", Republicii, Giuleșfi, Dinamo' și 
Progresul și la casa specială din str. 
I, Vidu. Sînt valabile biletele cu se
ria &2-

; In jocul de verificare de ieri

Lotul reprezentativ a învins cu 2-0 (2-0) 
pe Spartak Hradec Kralove

Jindra, port ar tic

I

echipei cehoslovace, a fost
lămurind
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pus mereu la încercare de îna intașii noștri. Iată-l — a cita oară ? - 
o fază periculoasă la poarta sa.

★ 444--W-
Apropiin<iu-se data meciului de la 

Sofia, cu reprezen:;.tiva R.P. Bulga
ria, firește că prob'ena alcătuirii și 
pregătirii echipei noastre naționale a 
început să se puna cu mai multă acui
tate. Meciurile disputate în cadrul 
primelor două etape de campionat au 
permis federației noastre să tragă li
nele concluzii, în baza cărora a fost 
alcătuit un lot reprezentativ, care — 
bineînțeles — în funcție de viitoarei 
comportare a jucătorilor în partidele 
de campionat și de pregătire ar putea 
fi micșorat sau, dimpotrivă, lărgit.

O primă verificare a lotului a con
stituit-o meciul de ieri, de pe Sta
dionul Republicii, susținut în compa
nia echipei Spartak Hradec Kralove, 
una din fruntașele campionatului ceho
slovac, cu trei internaționali în for
mație : Hledik, Pieman și Pokorny. 
Ținînd seama de faptul că în luna 
mai va avea loc și o confruntare între 
fotbalul nostru și cel cehoslovac, în 
cadrul „Cupei Europei", oaspeții au 
fost, ca să spunem așa. direct inte
resați în întîlnirea de ieri, lucru mar
cat șl prin prezența la meci a lui Ka
rol Borhi, observatorul Federației 
Cehoslovace de fotbal.

Echipa noastră a cîștigat cu 2-0 
(2-0), după un meci în care a jucat 
cu multă vioiciune, imprimînd partidei 
un ritm susținut de la început pînă 
la sfîrșit. Aceasta a fost principala 
caracteristică privind jocul echipei 
noastre în întîlnirea de ieri. Se mai 
poate spune, de asemenea, că am în
cercat destul de des poarta apărată 
de Jindra, un portar sigur în interven
ții, cu un bun plasament și, în gene
ral, cu un stil spectaculos, specific 
tuturor portarilor cehoslovaci pe care 
i-am văzut de-a lungul anilor. Apă

F otbaliștii noștri nu prea agreează 
pasele lungi, dovedind — în 

tohhnb — o deosebită predilecție 
pentru cele scurte, uneori executate — 
cum se spune — pe „metru pătrat". 
Cerințele actuale ale jocului de fotbal 
impune folosirea cei puțin în egală 
măsură și a paselor lungi. Ba, de 
multe ori, ținînd seama de rapiditatea 
eu care trebuie desfășurate acțiunile 
pentru un cîștig cît mai mare de teren, 
în scopul de a surprinde apărarea ad
versă, pasele lungi L. jn adîncime sau 
în diagonală — sînt cele mai indicate. 
Nu mai vorbim de lansarea extremelor, 
«are nu-i posibilă (și eficace) orin 
pase de doi metri... De altfel, notăm 
că, în general, extremele mi sînt inc de 
cum trebuie. Cacovcariu sau, mai' a es, 
Oaidă, de pildă, a căror viieză trebtl e 
pusă în valoare prin' desch'deri lungi 
la „îndîlnire", primesc de cele mai 
nmite ori mingea la picior.

Meciul Progresul — Farul, cum iun

ÎN JURUL BALONULUI
• Jocurile de categorie A de dumi

nică din Capitală se vor disputa în 
cuplaj pe stadionul „23 August" : 
Rapid—Progresul la ora 14.15 și 
C.C.A.—Dinamo București ia ora 16

• Progresul susține azi un meci a-
mical în compania ’ Științei București- 
Partida are loc pe terenul din str. dr. 
Staicovici de la ora 16. Midi, o e- 
chipă secundă a Progresului a ter
minat la egalitate cu Dinamo Obor 
'(2-2). ...  

rarea noastră n-a fost supusă unui 
examen prea greu (Voinescu, de pildă, 
n-a avut de apărat nimic), dar din 
dispozitivul ei-;Ș-au remarcat totuși 
prin intervenții precise Greavu, Lazar 
și Jenei, în timp ce V. Alexandru, ac
tiv atît în apărare cit și în atac, tre
buie neapărat să-și corijeze atacul la 
om. Referindu-ne la înaintare, desigur 
că nu trebuie uitat că în formula de ieri, 
cei cinci atacanți se întîlneau pentru 
prima oară, ceea Ce a influențat ori
cum asupra omogenității ei. Dar pri
mele constatări- sînt mulțumitoare. Cu 
excepția lui Dinulescu, care a frînat 
acțiunile prin jocul lui individual, 
prin tendința lui de a se opri din ac
țiune, în loc să sprinteze direct spre 
poartă, ceilalți atacanți s-au mișcat 
bine pe teren, s-au completat unul pe 
altul, creind astfel faze de joc colec
tiv destul de reușite, mai cu seamă 
în prima repriză. Ne-au plăcut, în bună 
măsură (și în această ordine) Seredai, 
Mateianu, Hașoti și Raksi. Dridea a

Pregătiri pentru turneul U. E. F. A.
Pregătirile lotului de juniori al 

R.P.R. în vederea Turneului U.E.F.A. 
din Austria (16—24 aprilie) continuă 
după un program minuțios întocmit. In 
afara ședințelor obișnuite de antrena
ment. juniorii susțin periodic jocuri de 
verificare. După partida de duminică 
cu Știința București (4—1), ieri—în 
deschidere la lotul R.P.R.—Spartak 
Hradec Kralove — lotul reprezentativ 
a jucat din nou la două porți, de data 
aceasta în compania unui adversar mai 
ușor: echipa de juniori a Rapidului. 
Lotul a făcui un joc bun, cu acțiuni 

Puncte de vedere...
mai subliniat de aWel, a fost cît se 
poate de concludent în ce privește im
portanța și eficacitatea (tactică, mai 
cu seamă) a paselor lungi. Progresul 
— spre deosebire de Farul — a avut 
nevoie de 6—7 pase (scurte, laterale, 
și chiar înapoi) pentru a ajunge la 
poarta lui Ghibănes-eu. Sînt bune și 
pasele scurte pentru rezolvarea anu
mitor situații șj în special pentru pre
gătirea acțiunilor; cele laterale pentru 
tatonări în sistemul defensiv advers, 
iar. cele date înapoi pentru refacerea 
unei acțiuni eșuate. Dar jucătorii noștri 
fac abuz de ele, în dauna simplității 
și eficacității jocului. Farul manifestă 
tendințe sănătoase spre jocul bazat pe 
pase lurțg.i, cu care cîștigă mult teren 
și șurprinde apărarea adversă. Acțiu
nea lui Moroianti, care a dus la mai- 
carea celui de al doilea gol, a pornit 
dintr-o astfel de pasă lungă. Desigur, 
că execuțiile jucătorilor eonstănțeni n:i 
sînt încă destui de corecte și perma
nent efectuate, dar ei vor ajunge și 
aici dacă, vor stărui la antrenamente. 
Pentru că numai exersînd des și mult 
pasele lungi ajung jucătorii să le în
sușească în mod corect și să le folo- 

i seâscă la meciuri. Dar... jucătorii pre
feră pasele scurte peritru că ele nu cer 
prea mrijt efort și... răsjpnndere, pot fi 
exersate mai ușor și eu mai multă pre
cizie (de aceea sînt muîți haJfi care 
pasează Cu- „latul"), pe c-îtă vreme 
pasele lungi pretind forță ți precizie maț 
mare, ceea ce se capătă Mimai prin- 

1 tr-un antrenament îndeluigat și intens. 
1 Jucătorii' însă, trebuie îndrumați
spre folosirea curenta a jpaBcior hmgi, 

conlucrat mai mult eu partenerii și 
pare în revenire de formă. Este însă 
încet și nu hi'-tă suficient pentru 
balon.

Oaspeții au doveJit un bun control al 
balonului, dar s au străduit prea puțin 
să atace, căutînd să piardă la un scor 
cît mai mic. Acest lucru le-a reușit 
printr-un joc ermetic, înaintarea noas
tră trebuind să se mulțumească cu 
cele două goluri marcate de Seredai 
(min. 13) și Dinulescu (miri. 41).

Arbitrul M. Popa a condus bine ur
mătoarele formații:

LOTUL R.P.R.: Voinescu—Greavu, 
Lazăr, Soare—Jenei, Alexandru—Ha
șoti, Seredai, Dinulescu (Dridea), Ma
teianu, Rvksi.

SPARTAK HRADEC KRALOVE: 
Jindra—Andrejsek, Hledik, Pieman — 
Krejci, Michalek — Cerny, Pokorny 
(Cermak), Kvăcek, Tomașck (Macek), 
Malik.

JACK BERARIU

clare, frumos desfășurate în cimp si 
finalizate. Linia de atac, în mod efi
cient susținută de mijlocașii Szakacs- 
Surdan, a construit atacuri variate, 
t răgind destul de mult la poartă. Scor 
final: 6—1 (3—1), prin golurile mar
cate de Tomes (2), Gane (2), Baboie 
și Năftănăilă.

Lotul a folosit următoarea formație 
Florea — Zaharia (Valcan), Ivan, Bu- 
zea — Szakacs, Surdan — Pîrcălab, 
Badea (Năftănăilă), Harșani (Gane), 
Tomeș (Badea), Baboie (Harșani).

atît de necesare azi în fotbal, și a- 
ceastă sarcină revine, firește, antreno
rilor care pot remedia situația printr-o 
grijă specială acordată, în oadrul lec
țiilor de antrenament, pregătirii fotba
liștilor în această direcție.

O remarcă privind pe înaintași. Nu 
o dată am constatat că ei renunță 

la lupta pentru minge imediat ce au 
pferdut-o. Cei mai mulți nu se obosesc 
să alerge după adversarul care a pre
luat-o și să-l jeneze, fie din lipsă de 
pregătire fizică, fie de combativitate. 
Lasă totul în grija apărătorilor, care 
— în această situație — nu atacă 
imediat, ci se retrag spre poarta lor, 
ca primă măsură defensivă. înaintașii 
clubului Internazionale au arătat însă, 
că ei sînt de fapt prima linie defen
sivă: în aceeași clipă în care au pier
dut mingea, au început lupta pentru 
recîștigarea ei. In acest fel, jucătorii 
echipei C.C.A. au fost mult stînjeiirți 
în inițierea atacurilor din propriul te
ren. De pildă, fundașii Zavoda 1 și II 
au fost des atacați și nu au putut 
dega ja sau pasa nestingheriți.. Această 
activitate a înaintașilor milanezi, cooi> 
donată cu aceea a halfilor, a duș 
de multe ori la preluarea inițiativei 
în joc și, mai' ales, ta stăpînirea mij
locului terenului.

Iată o problemă importantă privind 
colaborarea dintre compartimente, or
ganizarea jocului echipei, în general, 
și o sa rota a a înaiirtașilor,, în special, 
care merită să r țină atenția antreno
rilor și, bi.net ițe e , a jucătorilor din 
liniile de atac.

(P. «-)

bi.net


B O X

Scurte considerații pe marginea meciurilor cu Scoția
Meciurile cu Scoția, așteptate cu nerăbdare de amatorii de box din 

tara noastră, au dat posibilitate antrenorilor să tragă unele concluzii asupra 
gradului de pregătire și asupra perspectivelor pe care Ie au boxerii fruntași 
aflati în antrenament. Rezultatele realizate de echipele noastre la București 
și la Constanța sînt mulțumitoare, ținînd seama de valoarea pugiliștilor 
scoțieni, cunoscuți ca buni tehnicieni. Gele două întîlniri ne-au arătat că 
boxerii noștri se află într-o bună dispoziție și că pot face față unor meciuri 
cu adversari puternici. Trebuie să precizez însă că întîlnirile cu echipa Scoției 
au constituit doar o etapă, un fel de normă de control, în cadrul planului 
general de pregătire al boxerilor noștri pentru Olimpiadă. Așa că, deocam
dată, nu se pot trage concluzii definitive asupra aspectelor pozitive și ne
gative din comportarea pugiliștilor fruntași.

Trebuie reținut că forma sportivă a 
boxerilor noștri nu putea și nici nu 
trebuia să tie maximă înaintea me
ciurilor cu Scoția. Planul general de 
pregătire al boxerilor noștri fruntași 
prevede ca aceștia să se găsească în 
maximum de formă abia în preajma 
J.O. Iată de ce unele 
nifestate de o parte 
rotnîni în meciurile cu 
momentan, de natură 
tească. Totuși, ele nu 
cu vederea, lată de ce consider ne
cesar să mă opresc puțin asupra 
evoluției „olimpicilor" noștri în re
centele întîlniri internaționale.

Mircea Dobrescu a arătat o formă 
bună, rămînînd același boxer de va
loare. Cred că el mai poate obține 
rezultate valoroase care să-l men
țină în rîndul celor mai bune 
„muște" din lume. In meciul cu Da
niel Lee, Dobrescu a manifestat însă 
serioase deficiențe în ceea ce privește 
pregătirea fizică, din cauză că nu și-a 
dozat eforturile în mod judicios. Con
secința ? In ultima repriză, el a scă
zut vizibil ritmul de luptă.

Ion Turcu s-a comportat în general 
mulțumitor, dar a acționat uniform, 
trimițînd cu precădere lovituri la cap. 
Lateralele sale de stînga au fost es
chivate cu regularitate de boxerul 
scoțian. El nu a sezisat faptul că ad
versarul se apleca în față spre dreapta 
și că, în această situație, — —: 
indicat să 
cutate de 
acționează 
ria cocoș, 
să o remediem în scurt timp.

Emil Cișmaș s-a bazat mai mult pe 
fente. In general, el a aplicat corect 
loviturile directe, dar acestea au fost 
lipsite de eficacitate, deoarece Cișmaș 
nu angrenează întreg corpul ahinci 
cîikI lovește.

Iosif Mihalic nu a manifestat o 
formă prea bună în meciurile cu Mc. 
Taggart. El nu a blocat prompt di
rectele de dreapta ale boxerului sco
țian, dar marea lui lipsă a fost că 
nu a avut stabilitate pe picioare în 
timpul atacurilor. Totuși, Taggart 
poate fi bătut de boxerul nostru prin 
contraatacuri rapide și în special în 
hipta de aproape. Pentru aceasta însă, 
Mihalic va trebui să aibă o mai marc 
siguranță în ceea ce privește stabili
tatea pe picioare să pregătească 
atacurile prin fente și scăderi de nivel 
pentru a putea intra în lupta de 
aproape.

Mihai Stoian ne-a dovedit încă 
odată că nu știe să lupte cu boxeri 
înalți, care aplică lupta defensivă. 
Atîta timp cît el nu va înțelege că

Cred că ar fi interesant să arăt în 
cîteva cuvinte cum s-a coiițiortat tî- 
nărul constănțean Vasile Neagtt, care, 
după .cum se știe, a fost învins clar 
în partida de la Constanța. Neagu a 
dat totul în prima repriză, în schimb, 
în celelalte două el s-a „aruncat" 
asupra adversarului, a căutat să aplice; 
lovituri tari de la distanță. Adversarul 
său fiind mai înalt, l-a contrat și l-a 
lovit foarte mult la stomac. Neagu 
este un tînăr curajos, dar deocamdată 
nu este „copt" pentru întîlniri grele.

După meciurile cu Scoția va urma, 
firește, o nouă etapă în pregătirea 
boxerilor noștri fruntași. Colectivul de 
antrenori își propune ca în viitorul 
apropiat să insiste mai mult asupra

deficiențe ma- 
dintre boxerii 

Scoția nu sînt, 
să ne neliniș- 
pot fi trecute

era mai 
trimită multe croșeuri tiper- 
stînga. In general, Turcu 
cam încet pentru catego- 
deficiență pe care sperăm

Trei lideri
în „Turneul maeștrilor”

..Turneul maeștrilor" a căpătat un 
plus de interes prin ascensiunea sur
prinzătoare a lui O. Pușcaju, care a 
înscris la activul său trei victorii con
secutive: Ia Giocîltea, Reicher și Bo
tez. Iu plus, remiză în întrerupta cti 
Ghițescu. Prin aceasta, Pușcașu acu
mulează 3‘/2 puncte (din cinci partide), 
egalind în clasameit pe Reicher și 
Naclit. Aceștia au făcut remize în par
tidele lor întrerupte, reluate marți 
după-amiază. Reicher a terminat egal 
cu Troianescu, iar Nacht — după o 
remiză fără joc cu Pavlov — a între
rupt pentru a doua oară dificilul final 
cu Ga vrii ă.

Dintre celelalte rezultate este de 
menționat victoria lui Ghițescu asupra 
lui Oiocîltea. Campionul țării se allă 
pe un loc modest în clasament De «- 
semenea, de notat că în runda a 6-a, 
Botez a înscris prima victorie 
concurs, tntrecindu-1 pe Gavrilă, 
la prima înfrângere.

Olasament: Reicher (1), Nacht 
Pușcașu 3l/2—l1/,, Ghițescu 3—2, 
Iov 21/,—2'/2, Gavrilă 2—2 (1), Botez 
2—4, Troianescu l*/2—1*/2 (1), Gio
cîltea l*/2—3‘/2, Bozdoghină 1—2 (2), 
Joiță 1—3.

din 
aflat

(O.
Pav-

★
In turneul feminin s-au înregistrat 

rezultatele: Elena Sigalas — Marga
reta Teodorescu 0—1, Hisabeta Po- 
lihroniade — Rodica Manolescu 1—0. 
S-au întrerupt partidele Manolesctl — 
Teodorescu și Polihroniade — Sigalas.

(Urinare din pag. 1)

la o nouă și importantă reducere a 
forțelor armate ale U.R.S.S.".

Reducîndu-și în mod unilateral for
țele safe armate cu 1.200.000 de oa
meni, după alte reduceri care au însu
mat în ultimii patru ani 2.140.000 de 
oameni, Uniunea Sovietică a adus o 
nouă și importantă contribuție concretă 
la rezolvarea problemei dezarmării, la 
traducerea în viață a măreței sarcini 
de apărare și consolidare a păcii, ofe
rind astfel un nou exemplu tuturor 
statelor și în special acelora care dis
pun de mari forțe militare.

Acționînd în conformitate cu intere
sele poporului romîn pe linia slăbirii 
încordării internaționale, R.P. Romînă 
a redus în ultimii ani efectivul forțe
lor armate cu 115.000 oameni, iar chel
tuielile pentru apărare prevăzute în 
bugetul de stat al R.P. Romine pe anul 
1960 reprezintă numai 6,3 la sută dm 
totalul cheltuielilor bugetare. De ase
menea, prin eforturile și inițiativele 
sale în domeniul colaborării cu alte 
state, R.P. Romînă contribuie activ la

lupta comună a tuturor popoarelor pe 
tru menținerea și întărirea păcii 
îume. Participînd la lucrările Comit 
tului celor zece state pentru dezarm 
re, care au început recent la Genet 
R.P. Romînă va milita pentru rea 
zarea unei înțelegeri care să ducă 
înfăptuirea dezarmării generale și I 
tale.

Alături de toate celelalte popoare a 
lumii, (toporul romîn își exprimă sț 
ranța că conferința la nivel înalt 
celor patru mari puteri, care urmea 
să aibă loc în eurînd, va duce la a 
țiuni concrete comune îndreptate 
primul rind spre realizarea năzuin 
fierbinți a întregii omeniri : dezarmar 
generală și totală.

Exprimînd interesele fundament: 
de pace și progres ale poporului i 
tnîn, năzuințele sale către o lume s 
berată de povara înarmărilor și flaj. 
Iul războaielor, Prezidiul Marii Ad 
nări Naționale și Guvernul Republi 
Populare Romîne aprobă cu căildui 
sprijină noua inițiativă de pace 
Uniunii Sovietice și cheamă pariam, 
tele tuturor țărilor să urmeze nobi 
exemplu al U.R.S.S.

Juniorii încep întrecerea 
pentru desemnarea campionilor R. P. R.

Mircea Dobrescu pregătește o nouă .serie în meciul cu Daniel Lee
Foto : Gh. Dumitru

La o săptămînă după seniori, :înt 
chemați la start și juniorii. Sîmbătă și 
duminică are loc prima etapa a cam
pionatului republican de gimnastică 
(individual) al juniorilor. Scopul aces
tei competiții — organizată de Federa
ția romînă de gimnastică, prin comi
siile regionale, raionale și orășenești — 
este de a oferi tineretului care a în
drăgit gimnastica, posibilitatea de a 
se întrece în concursuri rezervate lui, 
de a se descoperi noi elemente talen
tate care să completeze rindurile 
fruntașilor, de a se selecționa din rin
durile concurenților cei mai buni care 
să fie apoi îndrumați către 
F.R.G.

Campionatul republican al 
are, în acest an, patru etape,
tre ele se desfășoară la nivelul locali

tăților, între secțiile asociațiilor și c 
burilor sportive. Organizarea aces 
întreceri cade în sarcina comisiilor 
cale de specialitate și ele Se vor des 
șura în zilele de 19-20 martie, 16-17 a, 
lie și 28-29 mai. Ultima etapă, finala, 
avea loc la Craiova (25 și 26 iunie) 
organizarea F.R.G.

La campionatul juniorilor au dr 
de participare cei născuți în anul 1! 
și după, membri ai secțiilor de g 
nastică afiliate la F.R.G. Aceștia 
prezenta atît exerciții impuse cît 
liber alese.

Formula de desfășurare a campio 
tului oferă asociațiilor,,. '■GMrilor

< P' 
F'a

elementelor tehnice (îmbinarea acțiu
nilor de atac cu apărarea, ieșirea din 
lupta de aproape, imprimarea unui 
stil de luptă într-un ritm susținut), 
ținînd seamă că ne așteaptă întîlniri 
dificile în cadrul turneului din Turcia, 
al meciurilor cu Ucraina și 
neului de la Sofia.

ION 
antrenor

trebuie să lovească cu stîngi la 
nu va putea

Ion Monea 
sar slab, dar 
luptă. Tînărul 
tat bine din \ 
aplicînd cu succes lovituri duble de 
stînga. Monea trebuie să-și perfecțio
neze apărarea prin blocaj și loviturile 
directe de dreapta.

Gheorghe Negrea n-a putut arăta 
nimic din cauza adversarului care a 
deziluzionat. Totuși, din scurtul istoric 
al meciului de la București s-a putut 
observa 
atacuri 
apărare.

Vasile 
.prudență 
coordonare a acțiunilor. Mariuțan „ , ,
Iefonează" loviturile și așteaptă cafrâaș interes, meciul de șah Pentru 
-■—l .. „ace ,«= ca
impună lupta. / sgu Mihail Tal. Avînd negrele, Botvi-

\ nik a ales în apărarea franceză o va- 
f riantă pe care o joacă de mai multă 
A vreme, și nu fără succes. După pri
smele mutări, pe tablă a survenit o 
) poziție foarte complicată. Campionul 
I lumii a sacrificat un pion pentru atac, 
) apoi încă unul, Tat însă n-a fost sur- 
s prins, a oprit atacul negrului în cen- 

Marti seara, în sala Giulești din Ca->ț™ atrecut *1 >nsu?‘ la contraatac, 
pitală s-a disputat întîlnireT masculină[ Pupâ dteva mutări, s-a văzut ca Bot- 
de volei dintre echipele bucnreștene)™* nu ,are «« compensate pen- 
Rapid și Constructorul C ™ ,P.lonul. SSC,r,\Ca • ,In.. afara aVan-

‘ ... . . / tajului material, Tal deținea perechea
Feroviarii au cișligat eu 3-0 (4>8, 3)^de nebuni și o poziție foarte activă a 

pieselor. Deznodămîntul partidei a fost 
mult grăbit de o gravă inexactitate a

corp.
progresa.

a întîlnit un adver- 
incomod prin poziția de 
nostru boxer s-a orien- 
punct de vedere tactic,

că Negrea mai pleacă la 
fără să-și asigure o bună

tabăra

al titr-

POPA 
federal

juniorilor
Trei din-

comisiilor locale de gRS 
bilitatea de a dovedi capa 
organizatorică. De aceea și răspun 
rea lor față de întreceri trebuie să 
corespunzătoare.

Mariuțan 
exagerată

manifestă încă o 
datorită lipsei de

„te-;

RAPID—CONSTRUCTORUL 3-0

arătîndu-se în revenire de formă.

„CUPA T.A.R.O.M.”

Ultimele știriTal a cîștigat prima sa partidă cu Botvinik
Marți a început, în mijlocul unui u- lui Botvinik (29... d:c4) în urma că

reia campionul mondial a pierdut o ca
litate și a trebuit să se recunoască în
vins la mutarea a 32-a. Iată desfășu
rarea partidei :

Alb: TAL, Negru: Botvinik. 1. e4 
e6, 2. d4 d5. 3. Cc3 Nb4. 4. e5 c5. 
5. a3 N:c3+. 6. b:c3 Dc7. 7. Dg4 15. 
8. Dg3 Ce7. 9. D:g7 Tg8. 10. D:b7 
c:d4. 11. Rdl Nd7. 12. Dh5+ CgS. 
13. Ce2 d3. 14. c:d3 Na4+, 15. Rel 
D:e5. 16. Ng5 Cc6, 17. d4 Dc7, 18. h4 
e5, 19. Th3 Df7, 20. d:e5 Cc:e5. 21. Te3 
Rd7. 22. Tbl b6, 23. Cf4 Tae8, 24. Tb4 
Nc6, 25. Ddl C:f4, 26. “ *
27. Tb4 T:e3+. 28. f:e3 
d:c4?. 30. N:c4 Dg7. 31. 
32. h5 negrul cedează.

Scorul meciului este de 
voarea lui Tal. Partida 
joacă astăzi, Botvinik avînd albele.

T:f4 CgG.
Rc7, 29. c4
N:g8 D:g8,

J—0 în fa- 
a doua se

Asociația sportivă T.A.R.O.M. Bucu-I 
iești organizează c competiție de volei, 
dotată cu „Cupa T.A.R.O.M." Coinpe-, 
tiția se va desfășura între 17 martie, 
— 3 aprilie a.c. cu participarea urmă-' 
toarelor echipe : Aurora, 
Grivița Roșie, Sănătatea, Radiotelevi-^ Iuiiri Bronislaw Gzeh și Helena Ma
zilise și 
desfășura 
Sănătatea 
ganizează

T.A.R.O.M. Jocurile se vor 
în aer liber pe tcrenurilei 
și Giulești. Competiția se or
al stem turneu, numai tur. 1

„Memorialul” de la
ZAKOPANE, 16 (prin telefon). — 

Din cauza timpului nefavorabili (ploaie 
și vînt) probele programate să se des- 

Vestitorul,! fășoare miercuri în cadrul „Memoria-

rusarz" au fost amînate. Schiorii ro- 
mîni, Ilona Micloș, Niculae Pandrea, 
Cornel Tăbăraș și Gheorghe Bălan, 
care concurează la probele alpine, vor 
intra în întrecere mîine, cînd vor lua

Din cauza timpului nefavorabil
Zakopane începe azi
parte la -cursa de slalom special. In 
continuare, vineri se va disputa sla
lomul uriaș, iar sîmbătă coborârea. La 
„Memorial", în afara echipelor țării 
noastre și R.P. Polonă — țara gazdă 
—■ mai iau parte schiori din Franța, 
Anglia, Norvegia, R.D. Germană, R.P. 
Ungară, R.P.F. Iugoslavia, Elveția și 
R. Cehoslovacă.

*

• STEAUA ROȘIE BELGRAD 
ÎNTRECUT PE RĂP1D VIENA 
2—0 (2—0) în meciul amical de 
bal desfășurat ieri după-amiază în 
pitala R.P.F. Iugoslavia. Punctele 
vingătorilor au fost înscrise de Ko 
și Milutinovici.

• MECIUL REVANȘA INGF.A 
JOHANSSON — FLOYD PATTER! 
pentru titlul mondial de box prob 
n:st la categoria grea a fost delii 
stabilit pentru 22 iunie. El se va 
fășura pe arena „Polo Ground" 
New York.

* TINARUL Ivan Utrobin a cîșl 
proba de 30 km din cadrul can 
natelor unionale de schi fond, 
timpul de lh 39:22,0. Ștafeta temi 
4x5 km a revenit echipei Dinamo 
cea masculină pe distanța de 4 x 1( 
echipei Ț.S.K.M.O. La biatlon a în 
Alexandr Privalov, cîștigător al n 
liei de bronz la J.O. de iarnă.

* EINTRACHT FRANKFURT s- 
lificat pentru semifinalele „Cupei ( 
pionilor Europeni" la fotbal eliini 
pe Wiener Sport Klub cu scoru 
3—2. Ieri la Viena: W.S.K. — 
tracht 1—1' (1—0).

• IERI LA PARIS, Franța a înl 
Clrile cu G—0 (1—0).


