
Corespondenții voluntari 
ajutoare de nădejde ale ziarului

Experiența bogată a presei sovie
tice, ca și cea a propriei noastre prese 
în domeniul muncii cu masele de citi
tori, cu corespondenții voluntari, ne 
învață că cheia succe-ului, secretul ri
dicării nivelului ziarelor, atît din 
punct de vedere al conținutului cit și 
din punct de vedere publicistic, o con
stituie legătura strînsâ cu oamenii 
muticii, atragerea unui activ tot mai 
larg de colaboratori și perfecționarea 
neîncetată a muncii corespondenților.

Ziarul „Sportul popular*1 — condus 
și îndrumat de partid — a obținut 
în cei 15 ani de apariție succese im
portante în stringerea continuă a le
găturii sale cu masele — legătură 
care constituie una din principalele 
caracteristici ale presei comuniste. A- 
ceasta a dat ziarului viabilitate, l-a 
ajutat să se lege mai strîns de acti
vitatea de cultură. fizică și sport care 
pulsează din plin în republica noa
stră populară.

Zi de zi, tot mai mu’ți oameni ai 
muncii — sportivi și activiști sportivi
— se adresează cu încredere ziarului, 
în rezolvarea diferitelor probleme 
care-i preocupă și, prin materialele pu
blicate. oglindesc activitatea sportivă 
de la orașe și sate. La Hunedoara a 
fost construit un nou stadion modern
— ne informa muncitorul V. Morartt. 
La Galați — ne scria inginerul V. 
Paladescu — se construiește un mare 
complex sportiv. Se dezvoltă activi
tatea sportivă de mase în regiunea 
Suceava — relata 0. Alexa, din ie- 
dacția ziarului „Zori noi“. Dar cite a- 
semenea vești îmbucurătoare nu ne-au 
fost aduse la cunoștință și de către 
profr •-ui P. Enache din Constanța, 
de l ralul Ion Păuș din Tg. Mureș, 
de tehnicianul Gh. Dobrescu din Re
șița, de activistul sportiv Al. Momete 
din Cluj sau de studenții P. Codrea 
și A. Scăunaș din Iași și de mulțl 
alții! Numeroși muncitori, țărani 
muncitori. Intelectuali, elevi și stu-

, PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂTi

denți de pe întreg cuprinsul țării ne-au 
trimis scrisori despre continua dezvo!-.. 
tare a m'șcării noastre de cultură fi-j* 
zică și sport, adăugind de asemenea <► 
observații critice, „ unde era cazul "

Legătura ziarului cu masa de citi-” 
tori prin consfătuirile organizate In-- 
diferite localități din țară a constituit” 
de asemenea un sprijin prețios pentru ■> 
munca redacției. La sugestiile citite- 
rilor au fost introduse unele rubrici j, 
noi, cum ar fi — de pildă — „Cine1 
hotărăște drumul unui sportiv", „Colțul X^J^UL XV 
antrenorului". „Sportivi cu care ne 
mîndrim", „Figuri de activiști volun
tari11 ș.a. Colectivul nostru redacțional 
a tras învățăminte prețioase din obser
vațiile critice pe care cititorii, acti
viștii sportivi și sportivii le-au făcut 
cu prilejul consfătuirilor. în legătură 
cu încă insuficienta preocupare a z'a- 
rului față de munca educativă în rîn- 
dul sportivilor ca și față de oglindirea t s una € 
incă necorespunzătoare a activității de T |uj Bănoasa, permit urmărirea integrală a întrecerilor • Declarațiile cîtorva participant! •» Toți cam- 
cultură fizică și sport din mediul > pionii ediției 195» vor <i prezenți la start
sătesc. Ț

Un eficient ajutor în munca redac- x -ț apitala țării noastre găzduiește mîine dimineață o nouă competiție in- 
ției noastre îl aduc corespondenț i vo-£ S ternațională de amploare, de mare spectacol sportiv, tradiționala între- 
iuntari, care aleargă neobosiți de lat cere din cadrul „Crosului Balcanic". La start vor fi prezenți cei mai
un stadion la altul, de la o asociației buni alergători din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Romîniă și Turcia, care își 
sportivă la alta, scriind despre pro-t vor disputa titlurile de campioni balcanici ale alergărilor pe teren variat, 
bleme actuale ale activității sportive* Competiția'sportivă de duminică este remarcabilă nu numai prin disputa 
de pe întreg cuprinsul țării. Cores-i sportivă de o înaltă valoare tehnică pe care o prilejuiește, ci și prin aportul 
pondenjii noștri și-au făcut conștiin-Ț real pe care-1 va aduce la întărirea legăturilor de prietenie dintre sportivii 
cios datoria. Cititorilor ziarului le-au ♦ țărilor balcanice., , , , Ț Urăm succes deplin nitrecerdor din cadrul celei de a V-a ediții a „Cro-
devenit cunoscute numele unor co-t sului Balcanic" I 
respondent! ca V. Săsăranu. Al Gross, * 
Nicu Sbuchea Radu Fisch, Hie Ghișa.I ăC^ numal. .°, 
Carol Gruia, R. Schultz, V. Mihu, V.Țejpanțj . 
Kadar ș.a., unii colaborînd la ziarr 
încă de la primele numere. ■* .

Muncind cu și mai mult entuziasm * un an -ln
pentru traducerea în viață a sarcini- Ț ri,tiSat întrecerea, realizind 7:04,0. 
lor trasate de partid privind continua concursul precedent, mă simt
dezvoltare a culturii fizice și sportu- f°rma cu muJt <l°-

... , . -evada si rezultatul de o :29,0 pe carelui la nivelul cerințelor construcției Teaiizat recent
socialismului, corespondenții noștri vo-^ Nu cunosc valoarea actuală a celor

lalte concurente din Rominia, Btdgaria 
fi Iugoslavia, dar sînt convinsă că s-au

Organ al Uniunii de Cultura Fizica $i Sport din R. P. Remind

Nr. 3583 ★ Sâmbătă 19 martie 1960 ★ 8 pagini 25 bani
------------------------BJJ-l.l..'----------- «

A V -a ediție a „Crosului Balcanic6, 
un important eveniment atletic internațional

din cele mai spectaculoase întreceri sportive ale anului « Traseele, situate în incinta Hipodromu-

zi înaintea startului 
cîtorva dintre parti-

(TURCIA) — oam- 
de cros pe 1959 : 

urmă, la Belgrad, am

pregătit cu toată seriozitatea pentru 
această dificilă cursă, in ceea ce mă 
privește, vă asigur că m-am antrenat 
așa cum se cuvine. De asemenea, tre-

bule să recunosc cărnii convine de mi
nune distanța de 2.000 m a rosului 
Balcanic".

Cine va (îștigja cursa ? îmi este 
foarte greu să dau un pronostic ! în 
atletism, cine muncește mai mult, acela 
are cele mai mari șanse la victorie ! 
Dacă celelalte atlete participante au 
muncit mai mult decit mine, atunci 
vicitoria va fi de partea lor. Altfel...*

OTTO SIMICZEK (GRECIAI - 
conducătorul și antrenorul echipei, pro 
ședințe al Asociației internaționale a 
antrenorilor de atletism :

„Sin tem foarte bucuroși că ne aflăm
(Continuare în pag. a 4-a)

In categoria A la fotbal

(Continuare in pag. a 3-a)

Vremuri noi, oameni noi

micilor insigne

producție, munci toacele vor recăpăta 
șapte.

Sipetul cu mărgăritare

,Orele 11, în sala „email" a fabricii l.P.M.S. din Arad. Peste cinci minute, sub 
influența binefăcătoare a gimnasticii în

vigoarea orei

miile sportive, 
rite materiale 
schi, midinete 
de arbitru...

Traversăm o 
braț pliant 
blinda pe tabla unui desenator teh
nic. Un întreg metru pătrat de deta
lii pentru o insignă care va avea, 
poale, doi centimetri. Intr-un colț «I 
încăperii, o mare vitrină dezvăluie pri
virilor sute de insigne. Un splendid 
mozaic de culori. Un adevărat sipet cu 
mărgăritare. Bine că nu sînt colec
ționar ! Zăbovesc, totuși, admirînd ce
rul albastru al Poienei Stalin, gazo
nul crud al insignei de rugbi, albul 
velelor înclinate de vînt, ca un stol 
de păsări albe. Aș mai rămîne, dar 
sînt nerăbdător să-i cunosc

1n afară de asta, (life 
sportive : legături do 
pentru pescuit, fluiere

încăpere. Un bec cu 
își proiectează lumina

pe...

Urmați! lui Benvenuto Cellini

Aspect ae ta antrenamentul de joi al echipei C.C.A. Portarul formației Pielării 
partenerul de joc al militarilor, respinge balonul peste Cacoveanu și Crișan.

Foto ; T. Roibu

Clapa cu cele mai multe semne 
de întrebare...

Frumoasa comportare 
a schiorilor romîni 

la „Memorialul0 
de la Zakopane

ZAKOPANE, 18 (prin telefon). — 
Participînd la cursa de slalom spe
cial, schiorii romîni au realizat cele 
mai bune rezultate înregistrate în 
decursul anilor de reprezentanți ai 
tării noastre la „Memorialul" de ia 
Zakopane. Cornel Tăbăraș și Niculae 
Pandrea au ocupat locurile 4 și 7 
(din 70 de concurenți), iar Ilona Mi- 
cloș, Tuînd parte pentru prima dată 
la un concurs internațional de schi 
s-a clasat pe locul 6. Iată de altfel 
clasamentele probei, disputată joi pe 
ploaie și pe o zăpadă grea : băieți: 
1. Pierre Stamos (Franța) 117.5; 2. 
K- Stiss (R.D.G.) 118,1; 3. K. Illing 
(R.D.G.) 120.7; 4. G- TABARAȘ (R. 

‘P. Romînă) 121.2; .. 7. N. PAN
DREA (R. P. Romînă) 123.2; fete: 
1. Francie Breaul (Franța) 99.9; 2- 
Mitka Rivalka (R. Cehoslovacă) 100.8; 
3. Maria Gasienica (R. P Polonă) 
1010; ... 6. ILONA MICLOȘ (R. P. 

Romînă) 103.9 Azi după-amia- 
ză schiorii romîni vor pleca la 
Tatranska Lomnice (R. Cehoslovacă) 
pentru a participa alături de schiorii 
din Franța, R P. Polonă, R. D. Germană, 
R. P- Ungară și R. Cehoslovacă ta 
concursul „Marele Premiu al Slovaciei".

Mai întîi, ce înseamnă l.P.M.S. ? 
întreprinderea de producție a materia
lelor sportive din Arad. Pînă mai ieri 
— „GRAVURA'.

Să intrăm, deci, pe poarta fabricii.., 
în dreptul ceasului de pontaj ne în

tâmpină două tăvi cu cupe. Zeci da 
cupe strălucitoare.

-— încotro ? — îi întreb pe purtă
torii pocalelor de argint.

— La dichis. La gravură !
-..Cit urcăm treptele spre gravura, să 

vă spun ce materiale sportive produce 
întreprinderea arădană : insigne, cupe, 
plachete metalice și de lemn, meda
lii. Deci, cam toate distincțiile și pre*

CP

al Renaș- 
de asta, vreau să prind 
taina nașterii insigne-

însă, mai este. Să nu
să 
deatelierului 

pare să spună 
meu, tov. Dia-

machete. Toate

Urmașii vestitului gravor 
terii. Și, afară 
cite ceva din 
lor.

Pînă atunci
inlirziem. Să intrăm și, mai ales, 
nu tulburăm liniștea 
creație și gravură — 
din priviri însoțitorul 
conu, controlor tehnic.

Pe mese — zeci de
pentru o simplă insignă. La masa de 
lucru — bucăți de oțel necălit, lupe, 
dălți minuscule. Se lucrează în tăcere. 
(Prin lupă, cramponul ghetei de fotbale 
mai mic decît un ac au gămălie, dar

(Continuare în pag. a 3-a)

® Un jucător și un antrenor ne vorbesc despre jocurile de mîine daf 
categoria A • în Capitală, cuplaj inter-bucurețtean

Activitate febrilă pe stadionul Di
namo. Aproape că nu știi unde să-ți 
îndrepți privirile. De jur-împrejur, pe 
pistă, la gropile de sărituri și pe pe
luzele de iarbă, se antrenează zeci 
de atleți, iar în mijloc fotbaliștii joa
că Ia două porți- Pe marginea tere
nului îl zărim pe internaționalul Nun- 
tveiller III, făcînd exerciții cu balo
nul. Un antrenament mai ușor, avînd 
in vedere că abia s-a restabilit de pe 
urma unui, accident la genunchi. La 
terminarea antrenamentului am stat 
<1e vorbă cu el. Firește, subiectul a 
fost fotbalul și etapa de duminică:

— Dacă ar fi posibil, aș merge să 
văd toate partidele!... Un meci este 
mai important ca altul- Cu adevărat 
o etapă „tare". Pentru că totuși tre-

buie șă aleg unul, aș dori să asist 
Ia Minerul—Jiul. Să nu mire acest 
lucru. Va decide În mare măsură si
tuația din coada clasamentului. Dar, 
pînă la urmă, tot la partida noastră 
cu C.C.A. am să fiu prezent (rnecf

(Continuare tu pag. a 5-a)
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IN NUMĂRUL DE AZh
Pentru continua dezvoltare , 

a asociațiilor sportive 
sătești

Ce-au făcut 
echipele de fotbal 

săptămâna 
aceasta ?

Polone, Uniunii Sovietice, Angliei, Franței, R.' P. Ungare, 
R. P. Romine, Irlandei, Norvegiei, Danemarcei, Suediei 
și Elveției.

TURNEU
Intre 13 și 

desfășura un 
participa cei . „ .
Romînă, R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, 
Turcia, Iran, Grecia și R. P. Btdgaria.

NOI CAMPIONI UNIONALI LA SCHI FOND
La Bakuriani continuă campionatele unionale de schi 

fond. In proba de 5 km rezervată femeilor, maestra spor
tului Alevtina Kolcina s-a clasat pe primul loc cu exce
lentul timp de 17:52,0. Proaspăta campioană olimpică 
Maria Gusakova s-a clasat pe locul 3.

LARISA LATÎNINA — 
întîlnirea bilaterală dintre 
P. Romine care va avea 
și 3 aprilie a.c. ecliipa

LA BUCUREȘTI 
reprezentativele 

loc la București 
sovietică va fi

U.R.S.S. 
în zilele 
alcătuită 

din gimnastele Polina Astahova, Larisa Latînina, Lidia 
Ivanova, Tamara Liuhina, Tamara Ivanova, Irina Per- 
vușina. Echipa va fi condusă de Taisia Demidenko.

ÎS ȚARI ȘI-AU CONFIRMAT PARTICIPAREA 
LA „CURSA PĂCII*

Cea de a XHI-a ediție a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii", care se va desfășura anul acesta pentru 
prima oară pe traseul Praga—Varșovia—Berlin între 2—16 
mai, va reuni la start peste 100 de cicliști amatori din 
20 de țări. Pînă în prezent și-au confirmat participarea 
selecționatele R. D, Germane, R. Cehoslovace, R.. P.

La 
și R. 
de 2 PREOLIMPIC DE BOX LA SOFIA

19 iunie în capitala R. P. Bulgaria se va 
mare turneu preolimpic de box la care vor 
mai buni pugiliști din R. P. Polonă, R. P.

i
i

Campionatul mondial 
de șah

mnsazm spomiuj



/ ✓ ✓„ /✓ /

✓

SUCCESE GRĂITOARE Spicuiri din dările de seamă
In ultimii ani sportul sătesc s-a dezvoltat înfr-un 

ritm rapid. Azi, mișcarea de cultură fizică și sport din 
țara noastră numără în mediul sătesc peste 1.090.001' 
de membri U.C.F.S., dintre care 176.879 femei. Ei își 
desfășoară activitatea în 5398 de asociații sportive să
tești care funcționează astfel : 491 pe lingă G.A.S. și 
S.M.T., 1580 pe fîngă G.A.C. și 3327 pc lingă cămi- 

’ nele culturale, l.a competițiile de mase care s-au des
fășurat anul trecut au participat sute și sute de mii 

, de tineri țărani muncitori. Astfel, numai „Cupa Mol-

dovei" a înregistrat c participare de 197.507 tineri, 
iar „Cupa Agriculturii" 91.778 sportivi.

Convingîndu-se tot mai mult de utilitatea practi
cării sportului, tinerii din satele patriei noastre se 
înscriu in număr din ce in ce mai mare in cadrul 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, fapt ce va face 
ca asociațiile sportive sătești să devină mai puternice.

O sarcină de bază a organelor U.C.F.S. este spri
jinirea organizării și consolidării asociațiilor sportive 
sătești. In această pagină vom reda citeva aspecte 
din ‘ "viața asociaților sportive sătești.

Asociații sportive sătești cu activitate bogată
Ca fiecare an, asociațiile sportive 

•ătești s-au întărit. A crescut baza 
or materială. Rezultatul direct a fost 
desfășurarea unei activități competi- 
ionaie de mase mat bogată, mai bine 
organizată. Este firesc că acolo unde 
această activitate a fost bine organi
zată, unde consiliile asociațiilor 
sportive sătești au muncit cu perse
verență, cu dragoste și pricepere, re
zultatele nu au intîrziat să apară.

Sînt binecunoscute In întreaga țară, 
prin succesele obținute, asociațiile 
iportive din Orțișoara, Recaș, Ghim- 
bav, Frumușeni, Curcani, Răcăciuni 
;.a. unde sportul de mase are o pu- 
'crnică bază competițională, datorită 
idreia se ridică continuu noi elemente 
oentru sportul de performanță.

Astăzi nu mai surprinde pe nimeni 
'aptul că sînt asociații sportive să
tești cu peste 1.000 de i ' 
'f.C.F.S. Astfel de asociații sint cele 
lin Dorobanți (raionul Arad), Moș- 
aița, Biled (raionul Timișoara) Tom
natic, Periam {raionul Sinnicolau 
Mare) etc. Nu este vorba de o simplă 
ăfră. Ea reprezintă munca tineretu- 
ui depusă pentru asociația lor, 
sub culorile căreia se întrec pe te
renurile de sport.

Dragostea și pasiunea colectiviști
lor, intovărășiților, a tuturor țărani
lor muncitori cit și maturitatea orga-

sportive să-mzatorică a asociațiilor
tești sint bine ilustrate și de masiva 
participare a tinerilor la întrecerile 
de mase organizate în mediul sătesc. 
In raionul Slatina, în satele din re
giunea Pioești, Oradea, Galați, „du
minicile sportive" aduc pe terenurile 
de sport zeci de mii de tineri și ti
nere. Astfel datorită acestei activități, 
s-a înregistrat in satele regiunii Iași 
o înviorare a activității sportive iar 
în regiunea Timișoara numărul celor 
înscriși in U.C.F.S. a crescut în urma 
acestor manifestații sportive cu 1200 
noi membri. Dezvoltarea sportului în 
satele noastre depinde în bună mă
sură și de întărirea bazei materiale. 
Succesele obținute în acest domeniu 
de către asociațiile sportive sătești 
sînt nenumărate. Amintim doar pe cele 
realizate de asociațiile sportive să- 

membri teșii din regiunile Bacău, Constanța 
*! și Baia Mare, care, în fiecare an cu 

prilejul „Lunii construcțiilor și a- 
menajărilor de baze sportive" și-au 
construit zeci și zeci de. noi terenuri 
simple.

Munca harnică, de zi cu zi, a con
siliilor asociațiilor sportive sătești, in 
care au fost antrenate mase largi de 
instructori voluntari, cadre de spe
cialitate și profesori 
că, a dat roade din 
iese se află pe un

drumul unor numeroase succese obți
nute — cu ajutorul organizațiilor de 
partid — drumul care face ca miș
carea sportivă de la sate să se dez
volta necontenit.

B N1CULESCU

ale regiunilor
In anii regimului democrat-popular, sportul se dezvoltă continuu în sa

tele noastre. Mărturiile sînt multe. Zeci de mii de tineri și tinere petrec o 
bună parte din timpul lor liber pe terenurile de sport. Mod atractiv de 
recreare, de reîmprospătare a forțelor, sportul constituie o prezență perma
nentă în cele inai îndepărtate sate și comune. '
• Sportul e un prieten drag colec

tiviștilor din satele și comunele re
giunii Suceava. Anul trecut reprezen
tativa sportului sătesc sucevean a cîș
tigat „Cupa Moldovei" înirecînd alte 
regiuni. Acum, trei raioane — Dără- 
bani, Săveni și Trușești. — organi
zează o mare competiție denumită 
„Gupa satelor". Echipa de oină a aso
ciației sportive „Avîntul" din Frasin 
se bucură de un binemeritat presti
giu, ca urmare a performanțelor ob- 

în cani-ținute în „Cupa regiunilor" și 
pionatul republican.
• Cu ani în urmă, nimeni 

fele de pe aci nu se gîndea
din sa
la a pa

Intrecerile d« 
concurenți cit

număr de 
anul trecut

ciclism s-au bucurat de o largă participare atît ca 
și ca spectatori. Aspect de la o întrecere organizată 

in regiunea București.

riția unei fete pc terenul de sport. 
Ce se întîmplă astăzi î Iată : duminica 
trecută a avut loc la complexul spor
tiv din Rădăuți finala pe regiune a 
„Spartachiadei de iarnă a fetelor"., 
la gimnastică, tenis de masă, volei, 
șah.

La gimnastică, primul loc a lost 
cîștigat de tinerele sportive din echipa 
Recolta-Zvorîștea (Dorohoi). Cele mai: 
bune jucătoare de tenis de masă s-au 
dovedit fetele din Arborea-Rădăuți, iar 
voleibalistele din Grănicești-Rădăuți 
s-au clasat pe primul loc.

• In satele și comunele de pe 
Argeșului sau pe valea Oltului, 
tul este de asemenea nelipsit 
viața oamenilor. In ultimul an 
organizat în regiune peste 500
„duminici sportive". Tineri și tinere 
din comune apropiate au concurat pe 
terenul de sport, împrietenindii-se, oțe- 
I indii-și mușchii. Și nu întâmplător 
printre fruntașii recoltelor bogate din 
aceste comune sînt mulți dintre par- 
ticipanții Ta „duminicile spor*' 
Întrecerile sportive se călește 
crește puternic dorința de a învinge.

o In comuna Malaia din raionul 
Rin. Vîlcea a avut loc acum cîteva 
zile o festivitate sportivă cu totul deo
sebită. 46 de tineri membri ai asocia
ției sportive Avîntul au primit ihsig» 

sportiv din 10", 
Gheorghe Penea.

Fîorea Pițîgoi și

valea 
spor- 

din 
s-au 

de

na „Cel mai bun 
Printre aceștia sint 
Gheorghe Dinescu, 
Paul Grefa.

In 
ii ta.

ds educație fizi- 
plin. Sportul să- 
drum bun. Este

★
Sînt numai cîteva exemple, spicuite 

din multele de acest fel. Oriunde ai 
merge, te convingi câ în satele și 
comunele țării noastre sportul își cu
cerește pe zi ce trece noi prieteni.

Se mai înfîmplăși așa
Instructorul sportiv

■ ■ ■ sportiv voluntar este o- 
după ceasurile de muncă

DAR...
comuna Mihai

TINERII VOR,
• Deși tinerii din 

Bravii, regiunea Constanța, sînt dornici 
de a practica diferite discipline spor
tive, consiliul asociației sportive Vi
itorul nu desfășoară nici o activitate.

Pe cînd o schimbare a acestei stări de 
lucruri ?

RADIO IN LOC DE... <
• Aproape 3.000 de lei a realizai $ 

consiliul asociației Victoria din co-' 
mima Traianu, raionul Brăila, din în
casarea cotizațiilor pe anul trecut. Ce 
a făcut cu această sumă? A cum-

ACTIVITATEMEMBRI MULTI.
PUȚINA.

• Asociația sportivă Tractorul S.M.T. 
Aloara Grecilor, raionul Vâsliri, numără 
peste 200 de membri U.C.F.S. Dar 
activitatea sportivă este destul de 
slabă. Cauza ? Lipsa de preocupare 
a consiliului asociației.

Instructorul 
mul care, 
profesionala, găsește resurse nebănuite 
pentru a se dedica activității sportive.

Cînd trebuie organizat un concurs 
de șah, o „duminică sportivă", o in- 
tîlnire cu sportivii din comunele înve
cinate sau un meci cu sportivii dintr-o 
fabrică din centrul de raion, instructo
rul sportiv voluntar este prezent. Cu 
vorba, cu fapta. Pentru aceasta spor

oamenii din 
stimează, 
locuitorii coinune- 
Bahnia din raio- 
cunosc pe Caro! 
iluntar al asocia- 

Avîntul din Mica ? 
are mari merite în 

dezvoltarea activității sportive din a- 
ceste comune. Deși el este instructor 
sportiv numai pentru asociația Avîntul

tivii, membrii asociației, 
comună îl iubesc, îi

Care oare dintre 
lor Mica, Teaz sau 
nul Tîrnăveni mi-I 
Nagy, instructorul vo 
ției sportiv® 
Carol Nagy

văzut și la 
din com-j-

In raionul nostru se pot face mai multe
pentru dezvoltarea sportului sătesc

A 
cheltuind cea mai mare 
fonduri, un aparat de

'pârât echipament sportiv ? Nu. 
icumpărat, 
(parte din 
-radio „Stassfurt" II Cîte alte lucruri 
■ mai urgente (și mai necesare) nu se 
puteau rezolva cu aceste fonduri strîn 

ise — să nu uităm — din cotizații h
NICI O PROBA G.M.A.

• Cu doi-trei ani în urmă activitatea 
fG.M.A. a atras numeroși tineri din ra- 
îioaiiele Băbeni ți Vedea. Cum se 
•explică că în anul 1950 nu s-a tre- 
•cut nici o probă din cadrul complexti- 
lltii pentru obținerea insignei ? Ce pă- 
irere a« consiliile raionale U.C.F.S. lo-

Raionul Vaslui a cunoscut 
timii ani mari transformări atît pe 
plan economic, cit și pe plan cul
tural. Satele și comunele — în 
care pe vremea burghezo-moșîeri- 
mii foamea Și boala se făceau simțite 
în cele mai multe case — au pășit pe 
drumul belșugului, ai vieții fericite.

Azi, ne mîndrim cu gospodăria a- 
gricolă colectivă milionară din Pri- 
bești, cu G.A.C.-urife din Roșiești, 
Costești, Chircești, Teleajna, Albești și 
cu o serie de întovărășiri care, prin 
recoltele bogate obținute la hectar, 
constituie exemple demne de urmat 
pentru ceilalți țărani muncitori din 
raion.

In viața de toate zilele a țăranului 
nostru a apărut sportul, ceva nou, 
necunoscut și nepracticat în vechiul 
regim. In raionul Vaslui cultura fizică 
și sportul au luat un aviirt deosebit, 
mai ales după apariția llotăririi din 
2 iulie 1957 a C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri. In mediul sătesc 
al raionului nostru avem în prezent 37 
de asociații sportive, în care activea
ză aproape 10.000 membri U.C.F.S. Ei. 
au la dispoziție 33 terenuri de fotbal. 
29 terenuri de volei și numeroase 
alte baze sportive. O serie de întâlniri 
inter-comune cum sînt cele intre 
Zăpodeni—Măcrești, Teleajna — sat 
Butucărie, Deleni—Lipovăt, Bogdana 
— Suceveni, Costești—Rădești etc au 
devemt tradiționale în
Participarea tineretului intr-un număr 
din ce în ce mai mare la numeroasele 
competiții organizate iu mediul sătesc,

în ul- CORNELIU DANIFELD 
secretar al comitetului raional P.M.R 

Vaslui
arată că spartul este o preocupare de 
zi cu zi a țărănimii noastre munci, 
toare.

Desigur, s-au făcut pași însemnați 
în ceea ce privește dezvoltarea culturii 
fizice Ș* a sportului în mediul sătesc 
al raionului Vaslui, dar lot atît de a; 
devărat este că în viitor vor trebui 
făcute încă multe, că mai persistă lip
suri care au împiedicat multe asociații 
sportive sătești să obțină rezultate la 
nivelul posibilităților existente.

In primul rînd trebuie să arătăm că. 
deși avem un număr de 65 de gospo- 
dării colective, numai în două din a- 
cestea există activitate sportivă or
ganizată, fiind înființate asociații spor
tive. De această stare de lucruri se 
face vinovat în primul rînd consiliul 
raional U.C.F.S. — care a neglijat un 
important obiectiv al muncii organi
zatorice : consolidarea asociațiilor 
sportive sătești existente și înființarea 
de noi asociații 
sibilițăți.

Este desigur 
care l-au dat o serie de asociații spor
tive cum sînt cele din Albești, Delenii 
de Sus, Moara Domnească, Muntenii 
de Sus, Delești, care duc o rodnică 
activitate competițională și care par
ticipă la diferite acțiuni obștești: cură
țirea 
vechi
lizați își procură mațeriațe sportive,

acolo unde există po-

lăudabil exemplul pe

ultimii ani.
islazurilor, strîngerea fierului 
efc., iar din- banii rea-

imbogățindu-și astfel inventarul 
tiv. Dar, exemplul lor nu este 
larizat în suficientă măsură și nu este 
extins în celelalte asociații sportive 
sătești. Și sînt destule asociații spor
tive sătești care încă nu știu cura să-și 
organizeze activitatea pentru a an
trena cit mai mulți oameni ai muncii 
la practicarea sportului.

S-a văzut, de asemenea, că acele 
asociații 
sprijinul 
dicale și 
seri» de 
voltarea . _ .
respectiv. Sînt însă asociații sportive 
sătești în raionul nostru care nu au 
știut să folosească în întregime spri
jinul primit din partea organelor 
partid, sindicale și U.T.M., care 
crează formal, lăsînd treburile 
meargă „de la sine"

In concluzie, se poate spune 
sportul are toate condițiile să se dez
volte în mai mare măsură și în satele 
din raionul nostru. Pentru aceasta
este necesar să se acorde din partea 
consiliului raional U.C.F.S. o mai
mare atenție importantei probleme a 
consolidării asociațiilor sportive să
tești : trebuie luate măsuri pentru în
ființarea de noi asociații sportive, pen
tru creșterea numărului de membri 
U.C.F.S. și pentru cuprinderea aces
tora într-o activitate organizată și 
permanentă. Sîntem convinși că acti
viștii consiliului raional U.C.F.S., cu 
spri inul organizațiilor de partid, pot 
îndeplini aceste sarcini. x

spor- 
popu-

sportive sătești care au cerut 
organizațiilor de partid, sin- 
U.T.M. au reușit să obțină o 
succese care au dus la dez- 
sportului în comuna și satul

de 
In
să

că

din Mica, deseori poate fi 
sediile asociațiilor sportive 
nele amintite mai sus. In diferite com
petiții organizate la nivelul asociațiilor 
sportive sau chiar pe scară rar i, 
echipele asociațiilor sportive din l\ 
Teaz sau Bahnia 3U obținut rezultate 
bune, dovedind o bună pregătire.

Sau. alt exemplu : învățătoarea Vic
toria Teodorescu, instructorul voluntar 
al asociației sportive „Steagul Roșu" 
de pe lingă G.A.C. „Steagul Roșu" din 

■țcomuna Traianu, raionul Brăila. Ea 
îndrumă cu pricepere și perseverență 
pe tinerii colectiviști dornici să învețe 
practicarea diferitelor jocuri sportive.

Și cîte asemenea exemple nu pot îi 
date. In lumea sportului sătesc mii de 
instructori sportivi muncesc cu dra
goste și abnegație pentru împlinirea 
importantelor sarcini pe care partidul 
le-a pus în fața mișcării de cultură 
fizică și sport

Ne aflăm la începutul unui nou 
sezon de activitate sportivă in aer 
liber. In toate asociațiile sportive 
se fac febrile pregătiri. Calendarul 
sportiv din anul acesta cuprinde 
mai mult ca oricînd o bogată acti
vitate competițională pe plan local, 
în care va fi antrenată marea ma
joritate 
sportive 
tUnirile 
pentru cucerirea msignelor 
mai bun sportiv din 10“ și 
pion al asociației", cit și alte com
petiții vor completa activitatea spor
tivă a anului în curs. Din nou pe 
terenurile de sport 1 Din nou in în
trecere I

Pe viitor consiliile regionale 
și raionale U.C.F.S. vor trebui să 
acorde o sporită atenție sportului 
sătesc pentru continua sa dezvoltare.

Ele au datoria să trimită tot mai 
mulți activiști și instructori spor
tivi in mijlocul sportivilor de la 
sate, să-i ajute concret pe aceștia 
in organizarea și desfășurarea unei 
cit mai bogate activități sportive de 
mase. Muncind cu mai mult simț 
de răspundere, cu mai mult suflet, 
activiștii sportivi vor contribui din 
plin la îndeplinirea importantelor 
obiective ale mișcării sportive in 
ceea ce privește dezvoltarea conti
nuă a sportului sătesc.

a membrilor asociațiilor 
sătești. De asemenea, în- 
intercomune, competițiile 

'..Cel 
„Cam-



FânrarH micilor insigne
(Urmare din pag. 1)

trebuie lucrat cu grijă). Aici se sculp
tează prototipul pozitiv.

Ne oprim în i 
foarte complicate, 
gravorul Rudolf 
mecanic plachete 
premii sportive...

Dar timpul curge. Pornim spre sala 
preselor. Cele de fricțiune declan
șează șocuri de 120 de tone pentru 
imprimarea negativului pe metal, iar 
cele excentrice taie și rotunjesc, apro
piind insigna de forma machetei.

Am ajuns la emailat. Un adevărat 
atelier de pictură. Predomină fetele. 
Pe mese, insignele își flutură culo
rile. Intr-o cameră vecină, tipsii 
„bomboane" metalice sînt introduse 
tr-un cuptor incandescent. Aici 
fixează emailul. Aș vrea să merg 
pe la strunguri. Sau pe la sala 
galvanizare, dar... peste cîteva clipe 
urmează...

dreptul unei mașini 
. Fac cunoștință cn 

Kraft. Caligrafiază 
metalice. Viitoarele

cu 
in
se

de

Un „intermezzo" așteptat

de examinator și, afară de asta, îmi 
dau seama că am nimerit în mijlocul 
unor oameni pentru care sportul nu 
e o noutate. Tovarășul Diaconu pare 
să-mi jfiicească impasul și-mi șop
tește ;

— Vă sugerez o primă întrebare...
— Care anume ?
— Cîți dintre salariații I.P.M.S.-ului 

nu sînt membri ai U.C.F.S. ?
— Nici unul, — răspunde prompt 

un tînăr cu basc, — dar întrebarea 
e incompletă. Vă »og să notați că toți 
tovarășii sînt cu cotizația la zi !

Și astfel a început concursul... Dacă 
aș fi avut un magnetofon, retransmisia 
ar fi fost simplă. (Nu am avut nici 
pian, în schimb a existat un perma
nent fond de veselie, care s-ar fi au
zit, cu siguranță). Sînt nevoit să re
zum, legînd și comprimînd notițele. 
Deci...

Im I.P.M.S. Arad sportivii au o 
parte din merit în realizarea 
424.000 <ie lei economii peste 
care depășesc cu 184.000 de lei 
jamentul luat față de partid în
1959, ca urmare a chemării celor opt 
întreprinderi din Capitală.

Comuniștii sînt în frunte, atît în pro
ducție cit și în sport. Alexandru Mi- 
hoc, harnic presator (119% pe ianua
rie) și talentat fotbalist (om de bază 
în echipa, fabricii), Rudolf Formanek 
lăcătuș (117%) și șahist în echipa în
treprinderii (care, a cucerit locul II 
în campionatul orașului Arad), Cheor- 
ghe Nedelcu, maistru la secția de 
emailare (șahist și component al echi
pei de tenis de swasă a întreprinderii) 
sau sculerul Victor H andrea sini prin
tre cei care ilustrează foarte bine ideeo 
„fruntaș în muncă și în sport”.

...Privesc două din fotografiile fă
cute în fabrică. Una e a lui Rudolf 
Kraft, cel pe care l-am întilnit in ate
lierul de gravură, iar cealaltă a lui 
Ion Beraru. Sînt doi dintre utemiștii

bună 
celor 
plan, 
anga- 
anul

despre care întreaga fabrică 
viate de laudă. JRurti” e fotbalist, res
ponsabil cultural in comitet, se ocupă 
de echipa de dansuri și de echipa de 
proză. Toate acestea completează feri
cit cifra de 112% a producției. Ionică 
Beraru, presalorul, un flăcău de 
țară, crescut în întreprindere, e 
ciclist la care performanța începe 
mijească. Locul 1 la „oraș”, locul 
la „semicurse” în campionatul raio
nal și locul VII la „regiune”. Produc
ția? Constant în jurul lui 715%.

îmi dau seama că trebuie să com
prim. I)ar nu pot omite succesele 
sportivilor în acțiunile de muncă pa
triotică. Mărturie : cele peste 1000 ki
lograme de fier vechi colectate, munca 
la canalul de irigație de la marginea 
Aradului, pomii sădiți pe strada Do
robanților (aproape un kilometru), 
răsadurile de flori de pe bulevardul 
Lenin și altele

Din frumusețile patriei

1
Ghețarul de la Scărișoara, una dintre „minunile' naturii din țara noastră, 

este tot mai mult vizitat de turiști.
O tnfringere cit două victorii

La 11 precis revenim în sala de 
emailat. E ora gimnasticii in produc
ție. încep exercițiile. Efectul e de-a 
dreptul miraculos. Am impresia că to
nicul exercițiului fizic a izbutit să re
genereze complet potențialul orei 7. 
Ultimul minut se desfășoară în mij
locul bunei 
care...

dispoziții generale, după

In zfîrșit. putem sta de vorbă

o jumătate de oră. Alîl 
V reau să concretizez

dm timp 
^urează pauza.

carnet puternica impresie a elanu
lui în muncă și să-i găsesc pe spor- 

~ ~ 'la „Sportul"
pentru masă 
știe riști gă”. 
pentru rolul

Iwi. Știrea că sînt de 
transformă subit pauza 
intr-iui concurs „Cine 
Sînt oarecum nepregătit

Corespondenții voluntari— 
ajutoare de nădejde ale ziarului

(H miere din pag. 1) cunoștințele de specialitate, 
dențiî voluntari au sarcina 
dească cu principialitate și 
desfășurarea competițiilor 
sprijinind astfel ziarul să 
mai susținut la dezvoltarea

luntari vor trebui să-și îmbunătățea
scă permanent stilul de muncă, să 
lărgească necontenit orizontul activi
tății Hor Ei au datoria să se preo
cupe rnai atent de viața asociațiilor de performanță, pentru gloria u.: ---- * _a_a- M pairjgj noasțre

Sub conducerea înțeleaptă 
dubii, alături de întreaga 
presă ziarul „Sportul popular'

și chibtirdtr sportive, pentru a ajuta 
redacției să oglindească și să sprijine 
mai bine dezvoltarea pe baze de mase 

culturii fizice și sportului — îndeo
sebi la sate — să contribuie mai efi
cient la consolidarea și dezvoltarea 
asociațiilor sportive și a cluburilor. 
Corespondenților voluntari le revine 
sarcina ca prin articole bine docu
mentate, strîns legate de viață, să a- 
jute ca ziarul să-și îndeplinească mai 
bine rolul de tribună a experienței 
înaintate, să contribuie mai activ la 
munca de educație comunistă a spor
tivilor, să critice cu tărie și la timp 
orice manifestări străine moralei noa
stre 4e tip nou. Imbogățjndu-și ne
contenit nivelul politico-ideologic și

corespon- 
să ugHn- 
pricepere 
sportive, 

contribui 
sportului 
sportivă

a part1- 
noastră 

. . . . “ — cu
sprijinul din ce în ce mai sporit al 
corespondenților săi. al maselor de 
cititori — va lupta tot mai activ pen
tru îndeplinirea cu cinste a sarcini
lor construcției socialismului în scum
pa noastră patrie, pentru continua dez
voltare a mișcării noastre de cultură 
fizică și sport.

în ’58 a început întrecerea sportivă 
intre I.P.M.S. (pe atunci „CRA- 
VURA”) și „Fierarul", asociația spor
tivă a întreprinderii metalurgice cu a- 
ceiași nume, pentru cupa transmisibilă 
oferită de „GRAVURA”. întrecere com
plexă : fotbal, șah, tenis de masă, tir, 
canoe 10, pescuit sportiv, număr de 
membri U1C.FS., încasarea cotizații
lor.

Și iată că • venit ziua întîlnirii de 
fotbal. în lupta pentru puncte, acest 
joc cîntărea greu. 10 puncte pentru 
victorie, plus diferența de goluri.

Meciul a fost foarte disputat. Con
duși est 3—9, -fotbaliștii de la „GR A- 
l URA" au contestat o decizie a arbi
trului și au părăsit terenul înainte de 
fluierul final.

Comportarea fotbaliștilor a stîrnil 
reacția sportivilor din uzină. „Fiera- 
ral” a obținut in clasamentul între
cerii cele trei puncte ale scorului, cele 
10 ale victoriei și încă ZECE, care 
reprezintă autosanc.țiunea (da. da !) 
sportivilor de la „GRAVURA". Aceste 
10 puncte au fost hotâritssare in cla
samentul general. în anul 1958, cupa 
a revenit „Fierarului", dar maturitatea 
sportivilor gravori a făcut ca înfrin 
gerea să valoreze rit

Cînd să plec, văd o 
iht se j

— îl cunoașteți pe
— Care AH, ort ’
— Albert, jucătorul

C.C.Ă. £ la București.

două victorii

tânără apropiin-

Albert ?

de tenis 
Face armata, 

dar e de la noi din fabrică. E gravor...
— Ti cunosc, desigur... 
-— Atunci... vă rog să-i 

salutări.
Sînt curios dacă Albert 

treba de la cine...
1OAN

de la

transmiteți

mă va în-

CHttJLA

La Galați se construiește un frumos stadioi

de pildă — cea de
dez-
per-

tre-

rilor de pe șantier vor 
mare capacitate, ținu 
tov. Vasile Tofan.

— Confecționarea

sosi utilaje d 
să crtnpietez

gradenelor s 
află intr-un stadiu avansat după cui 
ne-au anunțat tovarășii de la 1.P.1.C 
adăugă tov. Poltarac.

Am mers împreună să cu noastei 
pe harnicii constructori. Din loc î 
loc am văzut însă la lucru și moi 
cl’tori și funcționari din orașul nostr

Sute și sute de baze sportive sim
ple au împînzit țara. Aproape că nu 
este comună și sat care'îsă nu aibă 
teren de sport în același timp, se 
construiesc și baze sportive complexe, 
așa cum este
la Galați, care va contribui la 
voltarea sportului de mase și de 
formanță în orașul nostru.

Am poposit întruna din zilele
cute împreună cu tov. Vasile Tofan, 
președintele consiliului regional dar mai ales brigăzi patriotice a 
U.Gf.S,, 
gălățean 
sud- vest 
einătate 
tribunele

— Pină
36.000 ra.c. pămînt, cu 8000 m.c. mai 
mult decît fusese angajamentul nos
tru. O treime din lucrările de exca- 
vație au fost făcute. Mai avem de ex
cavat încă 70.000 m.c., aceasta cu- 
prînzind și amenajarea drumurilor de 
acces. începu să ne spună tov. lori 
Poltarac, i*nul dintre harnicii con
structori, vechi iubitor al .sportului. 
Stadionul, ne spunea el. va avea un 
teren de fotbal, pistă de atletism, in
stalații sanitare moderne, vestiare, 
bufete, cinci cabine telefonice și Uista. 
lație pentru nocturnă. Spectatorii vor 
avea acces pe stadion prin trei intrări 
principale. Bineînțeles, n-a fost uitat 
nici terenul de „încălzire". De ase
menea, în incinta stadionului vor mai 
fi amenajate terenuri de volei, bas
chet etc.

— Intr-un cuvînt, gălățenii vor a- 
vea posibilitatea 
trecerile sportive 
și în Ttttmăr mare, 
parte din tribune

"acesta. în c'nstea 
fn acest scop, în

con sil'ului
pe șantierul noului stadion 
ce se ridică în partea de 
a orașului, în imediata ve- 
a Dunării. El va găzdui în 
sale peste 25.006 spectatori.

acum au fost excavați

tineretului, care în timpul lor ftfee 
venit să ajute la construirea sfi 

diartului lor.
Am stat de vorbă cu excavatoristi 

Mihai Nleguță. Am discutat cu el d 
ferite probleme legate de sport, de; 
pre fotbah.il gălățean din trecut și <! 
astăzi, despre box ți despre alte pi 
silim’ ale harnicului excavatorist. Ois 

care s-g dovedit tot așa <! 
ca și la manevrarea excavz 

său. Două manevrări de -mt 
excavatorul se rotește, deșei

să urmărească în- 
în condiții optime 
Terenul
vor fi „ ... 

zilei de 23 August, 
ajutorul

de joc ți o 
gata anul

construct»-

Corespondenți fruntași

i cujiâ în 
.pregătit 
tanuiti i 
•nete și 
tind cei 0,75 m.c. pămînt în autoc; 
raionul basculant gata de plecare.

Din cabină ne zîmbește șoferul Gr. 
gwre Gbeorghian, care în ultima Iun 
a transportat 1833 tone. Acum s 
grăbește ca să-1 întreacă pe colegi 
său G. Erancisc, care a transportat c 
19 tone mai mult.

•Pe șanfierifl viitorului stadion îr 
trecerea e dîrză. Toți cei ce mrraces 
acolo au un țel comun: terminare 
construcției în termenul fixat.

Am părăsit șantierul avînd intip; 
rite în minte chipurile harnicilor coi 
structuri, încercînd să-mi imaginez v 
itoarea bază sportivă cînd va fi gat; 

tocind vor avea loc acolq, în fața 
”25.600 spectatori, primele întrece 
"sportive.

IONEL IIINCU 
corespondent

Este ntullă vreme de cînd elevul 
AUREL SC AU NAȘ din Călărași ne-a 
trimis prima sa scrisoare. In prunele 
sale rinduti trimise redacfiei -era 
vorba — așa cum se întimplă ou 
multi corespondenți ai noștri — des
pre tni meci de... fotbal. Ctt hniptll. 
deliul a afurrs student și azi ne scrie 
au competență despre activitatea spor
tivă din lași, unde urmează cursurile 
unei tacultdți. Materialele trimise de 
el an lost intiddeatina printre cele 
nun interesante.

Ați uăzut, desigur, că e aproape 
nelipsita din ziar semnătura lut ION

PAUȘ, din Tg. Mureș. Noaptea tlrziu, 
după ce termină munca in tipografie, 
se apleacă asupra foilor albe de ‘hir- 
tie pe care notează rezultatele spor
tivilor dm orașul de pe maltirile Mti 
reșului. De multe ori a avut bucuria 
să ne comunice realizarea unor per
formanțe sportive dintre cele mai va
loroase.

Until din oet mai aofivl corespon
denți ai noștri este muncitorul maca
ragiu IANOU PLW1ȚU dm Reșița. 
Corespondențele sale cigtmdesc nu 
numai bogata activitate sportivă a ti

nerilor din .Cetatea de foc*, ci și 
frumoasele rezultate obținute de ei in 
prod-ticție sau în invățăminl. Anul 

acesta se împlinesc 7 ani de cînd 
lăncii Plăvițu ne-a trimis prima sem- 
soaro.

De ani de zile inginerul CON
STANTIN CREfU. de la Uzinele. 

Textile din Cisnădie, ne comunică cu 
regularitate, telefonic sau prin scri
sori. rezultatele obținute de sportivii 
din Cisnădie, realizările lor sau lip
surile oare mm dăinuie in activitatea 
acestora. Bun cunoscător al sportului.

fost sportiv și el. Constantin Creța 
și-a cucerit pe drept cuvint ua lus 
fruntaș în riadul corespondenților 
noștri.

De multe ori s-au irtHlnit cititorii 
noștri cu semnătura lui NICU SBU- 
CIIEA din Hațeg. Oamenu muticu din 
acest oraș desfășoară o intensă acti
vitate sportivă, fiind pasionați cu deo
sebire de turism, Despre acestea ud 
luat cunoștință cititorii ziarahn citind 
știrile sub care era trecut nuineli 
profesorului Nivu ^buchea, _

Cite nu s-au schimbat In viața Bră 
lei! Odată eu ele s-au schimbat mtili 
și tn activitatea sportivi de aci. t 
trecut, viața sportivă a orașului s 
reducea la existența unei echipe d 
fotbal. Acum, mii și mii de tineri s 
îndreaptă spre stadioanele și bazei 
sportive tot mai numeroase ale BrN 
lei, rezultatele lor tint din oe in c 
mai frumoase. Cel care ni le transmo 
este nor maiorul NICOLAE COSTIȘ 
unul dintre cei mai activi oorespor 
denfi ai ziarului noslrit^

fotbah.il


Cînd antrenorul
uita că e și educator..*

Clnd am ajuns la Galați, aduși de 
sezisarea corespondentului nostru din 
localitate, A. Schenkman, faptul con
tinua să fie comentat în cercurile 
sportive gulățene, cu indignare și 
dezaprobare.

Ce se întimplase? La primul meci 
din cadrul campionatului de calificare 
la baschet, echipa Centrului școlar 
agricol din localitate se prezentase 
te teren cu o minge ce avea pe 
sa cîteva inscripții bizare: „Harlem", 
„Coca-Cola“... Bineînțeles, mingea ast- 
■ el mîzgălită n-a fost primită în joc. 
Și bine era dacă n-ar fi fost primiți 
si cei care au venit cu ea. Dar despre 
iceastă problemă ne vom ocupa mai 
îrziu. Acum să aflăm răspuns la el
eva întrebări: de unde a pornit a- 
eastă manifestare de cosmopolitism, 
ttrăină moralei sportive și educației 
’■e o primesc sportivii din (ara noas- 
'ră? Este ea oare caracteristică în- 
regii echipe de 
mschet a Ceniru- 
ui școlar agricol 
Un Galați? O vi
ată la fața locu- 
ui ne-a edificat 
se deplin.

Echipa de baschet 
ar agricol Galați este o echipă tî- 
lără. E# a luat ființă acum trei luni, 
a rezultat al rodnicei activități spor- 
ive ce se desfășoară în această școa- 
ă și al condițiilor create de direc- 
iune. Componența ei sînt în majori- 
ate utemiști și elevi fruntași la în- 
'ățătură ca Gheorghe Dan (anul I), 

Grădinarti (anul II), Gh. Mitu- 
'scu (anul II) și alții. Dar iată că 
itunci cînd s-a alcătuit echipa care 
vea să reprezinte școala la întreve
de oficiale s-au strecurat în formație 
i doi codași la învățătură, puși pe 
hiul, nedisciplinafi, pe numele lor 
lătălin Bratu și Gh. Costoglus din 
nul 11. Aduclnd în școală unele apu- 
ăiuri bulevardiste, elevii Bratu și 
lostoglus erau departe de a eon
'll ui exemple în muncă (primul a ra
ms chior corijent pe primul trimes
ul și în sport, unde tși dădeau aere 
e vedete. Și totuși au intrat în echipa 
■■viii. Cum? Simplu. Profesorul de 
ducație fizică George Popa ținea să 
rezinte cu... orice preț o echipă în 
ampionatul de calificare la baschet, 
n tripla sa calitate (profesor de edu- 
o're fizică, antrenorul echipei și pre
simte al asociației sportive), Geor- 
'.e Popa a greșit grav în acest caz. 
'And s-a prezentat cu echipa la pri
mii meci din campionat aceasta era 
’regatită doar din punct de vedere 
ehruc. dar nu și educativ. Ne referim 
a întreaga echipă pentru că de fapt, 
'e cele petrecute se fac vinovați toți 
ucătorii ei, care au încuviințat să 
'pară cu acea minge pe teren. Pro- 
esorul George Popa avea datoria 
ă-și cunoască bine sportivii, să re- 
lecteze adînc în momentul în care 
t alcătuit formația ce trebuia să re
prezinte pentru prima oară școala și

A V-a ediție, a „Crosului Balcanic*4, 
un important eveniment atletic international

au 
re~

■

INFORMAȚII... INFORMAȚII...

p m n '.■■f ' '

Giil Ciray (Turcia), Istvan Ivanovici

Tvetana 1SAIEVA 2:10,8
Jvanka STOIC.EVA 2:27.5
Krastana STOIEVA 2:51.7

IUGOSLAVIA
Amalija BELAJ 2:27,0
Anita GASPAkUT 2:20,5
Gabriela HUDE 2:21,3
Ancka SLAMNIK 2:13.0

ROMINIA
Georgcta DUMITRESCU 2:14.3
Florica GRECESCU 2:09.0
Aniela PASC1UC 2:18,0
Elisabcta TODOROV 2:10,2

TURCIA
Gul CIRAY 2:10,9
Yurdan GUKLU 2:44,0
Malana HAMLACI 2:40,0
liknui KUMUL 2:38,0

Peter Spasov (Bulgaria), Florica Grecescu (Rominia), loanos Glezos (Grecia), 
(Iugoslavia)

Cunoscînd valoarea alergătorilor și 
finitul seamă de cursele anului trecut, 
socotesc că prima șansă la seniori o au 
Grecescu, Ivanovici, și Peev. Nu trebuie 
omis Mihalici, care la 40 de ani, are 
totuși un cuvînt de Spus.

In întrecerea pe echipe, lupta dintre 
formațiile Romîniei și Iugoslaviei cred 
că va da pe câștigător”...

D1MITER VUCIKOV (BULGARIA) 
— din echipa campioană balcanică la 
cros pe 1959 : „Întrecerea din acest an 
va prilejui o dispută interesantă, pentru 
care s-au pregătit cu atenție toți con
curența. La bărbați, principalele pre
tendente la victorie sînt echipele Rolai
nici. Bulgariei și Iugoslaviei. Indivi
dual, oricare dintre atleți este favorit, 
căci nu mai departe decit anul trecut, 
cine i-ar fi acordat vreo șansă lui Gle
zos și totuși el a ciștigal .'.... La femei, 
ani impresia că victoria va reveni lui 
Cui Ciray, iar pe echipe Romîniei”.

PARADA CONCURENȚiLOR...
Iată lista participanțîlor la cea do 

a V-a ediție a „Crosului Balcanic” (re
zultatele din dreptul lor au fost obți
nute de respectivii atleți în decursul 
anului 1959 
5.090 m sau 
la femei):

(Urmare din pag. 1)
și sport. Sîntem 
siguri că hotărîrea , . j ««te «•»«.» xsvs * ■ —.

»■» w wauTriiu iir I ‘Ul ar M los‘ u~ Jne amintim de multe ori cu plăceretaacAiiwiEi ' ......
romini. Împreună cu atleții greci care 
au evoluat aici in 1959 cu ocazia J. B

a Centrului șco-

nicl yrfe zilele frumoase petrecute în Bucle 
di' frești. de concursul la care am pârtiei 

iov- \pat.
°î j Aceste amintiri de neuitat, ca și jap- 

un llul că știu prea bine că rominii sînt 
. ) gazde primitoare și că se pricep să

rectorul școlii,
Oprică, un entuziast susținător 
sportului din școală, el însuși 
valoros sportiv.

Dar și mai grav este faptul că față j organizeze ireproșabil întrecerile spor 
de manifestările^ de^ cosmopolii is ale | tivef mă fac să fiu convins că și „Cro*

. ................. *' ” ' “va
o

acestei echipe de baschet atît arbitrii ' Balcanic'9 
H. Zvorișteanu și ton Dumitrul, cît l/; tot 
și cei trei membri ai comisiei orășe- } XVJII-a a 
nești de baschet Mircea Vodă, B. } Sper că __ y»
Ovanesian și P. Vasiliu prezenți la \ spectatorii bucureșteni, recunoscuți ca 
meci, nu au luat nici un fel de pozi- î iubitori ai atletismului, vor avea pri- 
ție. Ei s-au mulțumit doar să... ratifice [lejul să 
după aceea măsurile de sancționare t___
luate de asociația sportivă și să mai Idin Balcani99.
pedepsească (cu destulă blindețe) pe | CONSTANTIN GRECESCU (ROMI 
jucătorul Captarie din aceeași 4?- (NIA) — campion balcanic în 195<> 
chipă, care cu prilejul unui alt meci |la 5.000 m și 10.000 m :
și-a lovit cu brutalitate adversarul. | „Mîine particip pentru a treia oară 
Mergînd pe această linie de condajn- \la întrecerile din cadrul tradiționalei 
nabilă îngăduință față de abaterile 7 competiții a „Crosului Balcanic99, 
unor sportivi de la disciplina spor- j Ankara, în 1958, m-am clasat pe 
tivă, considerăm că respectiva corni- icul 4, iar anul trecut la Belgrad 
sie nu-și îndeplinește îndatoririle j sosit al 3-lea. Pentru concursul 
sale, rolul pentru care a fost creată, j mîine m-am pregătit cu toată 
Consiliul orășenesc U.C F.S. Galați iguința și sînt gata să nu precupețesc 
ajutat de comisia de educație și pro- \nici un efort pentru a mă putea clasa 
pagandă (a cărei activitate are )cît mai bine. La fel ca mine, vă asi- 
încă multe lipsuri) este obligat \gur, gîndesc și ceilalți tovarăși din 
să ia de îndată în discuție felul | echipele reprezentative ale țării noa- 
cum se ocupă comisia orășeneas- Istre. Sîntem ferm deciși, deci, să a- 
că de baschet șl chiar și alte co- aruncăm în luptă toate rezervele noa- 
misii de problema educației sportivi- Istre de energie pentru a putea duce 
lor. Consiliul orășenesc U.C.F.S. va \la victorie culorile R.P. Romîne, pen- 
trebui de asemenea să tragă la răspun- Itru a putea răsplăti astfel încrederea 
dere pe acei activiști sportivi și tn lec ne-a fost acordată99.
primul rînd pe antrenorii care nu-și j ARTUR TAKACI (IUGOSLAVI A * 
îndeplinesc îndatoririle de educatori 1— vicepreședinte al Federației le atle- 
ai sportivilor. Numai muncind cu per- (tism din Iugoslavia, secretar permanent 
severență, cu tot simțul de răspun- (al Jocurilor Balcanice : 
dere cerut de
blemă a educației, organele sportive Un^resanlă, dat fiind echilibrul valoric 
gălățene vor reuși să fie reprezen- 
tate de sportivi care să aibă 
teren o atitudine demnă.

B.

de mii ne dimineață 
de reușit ca și ediția 

J. B.
timpul va fi frumos și râ

atletismului, vor avea pri- 
urmărească o întrecere fru

moasă între cei mai buni alergători

La 
lu
am 
da 

sir-

pe 10.000 m -
1.500 m. — și

- eventual 
pe 800 in

„întrecerea la 
importanta pro- \care vom asista mîine se anunță foarte

(care există între cei mai mulți dintre 
rparticipanți. Față de edițiile precedente 

Pe laie competiției, cînd exista un favorit
(;» doi-trei „out-sideri”, de data aceasta 
| sînt 4—5 favoriți, iar toți ceilalți 
' „out-sideri".OCTAVIAN G1NGU

O etapă a jocurilor echilibrate
Etapa ă doua a campionatului cu- 

rinde meciuri deosebit de echilibrate, 
ti Capitală, punctul de atracție îl 
onșțituie cuplajul din Parcul Copi-

talul. Echipa antrenată de C. Dia- 
tnandi s-a comportat foarte bine în 
prima etapă (în compania Științei 
Cluj) și promite să dea o replică

viu interes. Tot în București, 
structorul va primi pe teren propriu
replica rugbiști lor de la C.S.M.S. lași, 
adversar cu care au avut todea-
una da furcă, iar Dinamo nu poate 
considera dinainte jucată partida sa 
cu Știința București. în provincie, 
meciuri la fel de echilibrate. La Ti
mișoara, studenții din localitate se 
vor întîlni cu colegii lor din Cluj, iar 
la Ploești, Petrolul va întîlni Știința 
Petroșani.

Con-

BARBAȚI
BULGARIA

Lucrările

Usein BARCEV 30:36,6
Iosif IOS1FOV 15415,4
Andon MANCEV 31:45,0
Ivan PEEV 31:17,2
Peter SPASOV 32:32,2
Dimiter VUCIKOV 30:21.6

GRECIA
Mihail DIMOU 32:52,0
loanos GLEZOS 31:45,0
Spiros KONTOS 30:56.0
Konstantinos MOSTROUS 32:34,0
Giorgios PAPAVASIL1U 31:24,0
Mihail S1DERIS 32:06,0

IUGOSLAVIA
Jstvan IVANOVICI 30 67,6
Miloljub JOVANOVIC) 31:29,4
Franjo Ml HA Li CI 30:04,6
Slavko SUBOTICI 14:35.3
Dobrivoje STO JANOVICI 31:51,0
Simo VAZ1CI ‘ 3:49,1

ROMINIA
Andrei BARABAS 44 13,4
Dumitru BIRDAU 3:53,2
Constantin GRECESCU 30:03.0
Ion PRICOP 30:55.4
Tadeus STRZELB1SCKI 14:58,6
Vasile WEISS 30.04 2

TURCIA
Muharrem DALK1LIC 30:58.0
Mustafa KIYCI 32:08.0
Cahit ON EL 31:10,0
Fcvzi PAKEL 30:59,0
Sukru SABAN 30:14,0
Hiiseyin TOPSAKAI 31:29,U

FEMEI
BULGARIA

Kipra DANA1LOVA 2:16,2

• După cum am mai anunțat, între
cerile din “ cadrul celei de n V-a ediții a 
„Crosului Balcanic" se vor desfășura 
pe terenul din incinta Hipodromului 
Băneasa-Galop. Spectatorii, care v-‘ 
veni, desigur, în număr mare, x 
avea posibilitatea să urmărească in 
bune condițiuni desfășurarea întregu
lui concurs. In orice caz, un binoclu 
nu strică !...

In cursa seniorilor — 10.009 m — 
contînd pentru „Crosul Balcanic" a- 
lergătorii vor acoperi de șase ori tra
seul. trecînd de fiecare dată prin fața 
tribune'.

® „Crosul Balcanic" se desfășoară 
individual și pe echipe, la femei și la 
bărbați. Fiecare formație este alcă
tuită din cîte 6 alergători (în cla
samentul pe echipe contează primii 4) 
și din cîte 4 alergătoare (contează 
primele 3). Clasamentul pe echipe se 
face scoțîndu-se atleții clasați indivi
dual al 5-lea și al 6-lea din fiecare 
formație și totalizîndu-le locurile ocu
pate de ceilalți patru. Se acordă 1 
punct pentru locul întîi, 2 p pentru 
locul II, 3 p pentru locul 111 etc. Cîș- 
tigă echipele cu cel mai mic număr de 
puncte

• La startul întrecerilor de mîine 
vor fi prezenți toți cîștigătorij de 1 
Belgrad (din 1959), care se vor stră: 
dui, desigur, să-și apere titlurile. Este 
vorba de loanos Glezos (Grecia) și 
echipa Bulgariei la bărbați; Giil Ciray 
(Turcia) și echipa Iugoslaviei la feme*.

o Programul întrecerilor : ora 10,00 
Festivitatea de deschidere ; ora 10,30 
1.000 m junioare; ora 10,40 2.500 m 
juniori; ora 10,55 4.000 m seniori, 
semifondiști 1 ora 11,25 2.000 m femei 
„Crosul Balcanic"; ora 11,40 10.000 m 
bărbați „Crosul Balcanic"; Festivita
tea de închidere și premieri.

ROMEO VILARA

Congresiilui extraordinar al J. B. de atletism

Ieri 
tetului 
greșului extraordinar al Jocurilor Bal
canice de atletism.

s-au desfășurat în sala Comi- 
Olimpic Romîn, lucrările Con-

FEDERAȚIA DE ATLETISM A R. P. ALBANIA 
A FOST ADMISĂ CA MEMBRĂ A J. B

Vhiar din prima etapă, echipele noastre, de rugbi s-au avîntat în întrecere cu 
toată pasiunea, cu toată ardoarea. Iată o fază din intîlnirea Dinamo—-Construc
torul '■ D. Ionescu (Dinamo) încearcă să trimită balonul unui coechipier în timp 
, țe un grup de rugbiști de la Constructorul se pregătesc să-l taloneze.

liluî, In deschiderea căruia C.F.R. 
'rivifa Roșie va întîlni formația Me

dîrză campioanei țării. In cel de al 
iloilea meci al cuplajului, de fapt der
biul etapei, C.C.A. va avea de în
fruntat „15"-le Progresului, într-un 
meci care de asemenea suscita un

® In continuarea pregătirilor pe 
care le fac pentru întîlnirea interna
țională cu Vorwărts Berlin (2, apri
lie, București), boxerii echipei C.C.A. 
vor susține mîine dimineață la Galați 
o partidă cu echipa selecționată a ora
șului. L. , . „ '
reșteni vor primi replica boxerilor din 
echipa selecționată a orașului Brăila. 
Echipa C.C.A. a deplasat un lot pu
ternic, din care nu vor lipsi Mircea 
Dobrescu, Victor Șchiopu, Nicolae Mîn- 
dreanu, Șerbu Neacșu. Vasile Tiță, 
Gheorghe Negrea, Florea llie. Ale
xandru Podaru ș.a.

Luni seara, pugiliștii bucti-

din care nu vor lipsi Mircea

• La 2 aprilie: C.C.A. — Vorwărts Berlin • Se apropie turneul de la 
Istanbul

© După . cum se, știe, între 15—18 
aprilie se va desfășura la Istanbul 
un interesant turneu de box la care 
vor participa echipele R. P. Bulga
ria, Greciei, R.P. Romîne, R.P.F. 
Iugoslavia și, firește, selecționata Tur
ciei. Zilele acestea urmează ca an
trenorii să Iacă selecția boxerilor pen
tru turneul de la Istanbul. După 
toate probabilitățile, din echipa R. P. 
Romîne nu vor lipsi Puiu Nicolae, 
losif Mihalic, Emil Cișmaș, Ion Mo- 
nea, Gheorghe Negrea, Vasile Mariu- 
țan.

R.P. Romîne, R.P.F.

Congresul a fost deschis de Dumitru 
Cănilă, vicepreședinte al F.R A., care 
a urat succes lucrărilor.

La primul punct al ordinei de zi a 
fost discutată cererea de adrtiitere 
a Federației de atletism a R-P, Alba, 
nia ca membră a Jocurilor Balca. 
nice. Congresul a aprobat cererea, ast
fel că Federația de atletism a Albaniei 
a devenit membră a J.B. Delegatul Al
baniei Zengo Koțo a hiat apoi parte 
la lucrările congresului.

La punctul doi al ordinei de zi, 
Congresul a hotărît organizarea — cu 
titlu de experiență — in amil 1961, a 
primei ediții a Jocurilor Balcanice 
pentru tineret (băieți și fete) și ’a în- 
credințat Federației Romîne de atle
tism organizarea.

La punctul trei al ordinei de zi, 
Congresul a aprobat propunerile for
mulate de Federația de atletism a Gre
ciei privind prog-amul definitiv al e- 
diției jubiliare a Jocurilor Balcanice 
din septembrie i960 de la Atena.

Lucrările Congresului Jocurilor Bal
canice de atletism s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.
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Ce-au făcut echipele săptămîna aceasta?
Cu grijă și, desigur, emoție, echi pele s-au pregătit intens săptămîna 

ceasta, în vederea importantei etape de mîine. In rîndurile care urmează 
nfățișăm cititorilor noștri cîteva amănunte în legătură cu aceste antre

namente.
v PROGRESUL 

trenat joi la două 
Științei București, 
Progresul din str. 
a apărut în ziarul 
formației dubului 
terenul din Tei.

Jocul a durat 3x30 minute și a luat 
srfîrșit cu scorul de 2-1 pentru Progre
sul. Golurile Progresului au fost mar
cate de Marin. Iată echipa folosită : 
Birtașu (Mîndru) — Nedelcu, Ioniță 
(Caricaș), Dobrescu — Smărăndescu 
II (Ioniță), Maior—Coicea (Oaidă), 
Smărăndescu I (Protopopescu), Proto- 
popescu (Grigore), Mafteuță (Vasiles- 
cu), Marin, Pentru duminică încă nu 
nu s-a stabilit formația, avînd în ve
dere că mai au doi jucători accidentați 
(Știrbei și Vasllescu). După părerea 
medicului s-ar putea ca duminică să 
reintre Caricaș,

«' C.C.A. a susținut un joc-șcbală 
în compania echipei Pielarî. Militarii 
an folosit următoarea formație : Toma 
Zavoda II, Ivănescu (Apolzan), Za- 
voda I—Mihăilescu (Crișan), Bone 
(Mihăilescu)—Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu (Fodor), Crișan (Con- 
stantinescu), Tătaru. Antrenorii echi-

in „Cupa Campionilor Europeni”

• STEAGUL ROȘU și-a încheiat 
pregătirile pentru partida de la 

ao, jucînd două reprize a 30 minute 
Politehnica (4-1) și alte două re- 

ze, de aceeași durată, cu Flamura 
;ie Lunca Calnicului (4-0) — ani- 
e formații regionale. De la antre- 
nent au lipsit David (accidentat), 
șoti și Seredai (care au jucat în 
la București). La Arad s-au de- 

sat jucătorii: Ghiță, Cerneanu, Sbîr-
i, Zaharia, Cojocaru, Bîrsan, Szigeti, 
șoti, Seredai, Fusulan, Meszaros, 
ica și Campo. Formația va fi alcă- 
ă înainte de meci. Rămîne de re- 
vat problema înlocuirii lui David.

Gruia, corespondent)
» DINAMO BUCUREȘTI s-a antre: 

în compania formației orășenești 
aino, de care a dispus în trei re- 
e a 30 de minute cu 6-1 (Ene I 
i Cădariu, respectiv Matei). Dina- 
/iștii au prezentat o formație cu 
a fundaș dreapta, dar fără V. Alexan- 
. care a jucat în ajun, și fără V. 
jhel. Lotul folosit : Uțu (Cozma) 
Popa (Călinoiu), Motroc, Panpit-— 
iweiller IV, Dragomir—Biikdssy, 
.ga (Cădariu), Ene I, Cădariu (Ef
eb Semenescu. Antrenorul Tr. Io- 
:u nu s-a fixat asupra formației. 

RAPIDIȘTII au jucat și ei joi, 
cir doi adversari: o repriză cu , 

linorul și alta cu Filaret. S-a ur- j 
it mai mult omogenizarea compar- j 
Mitelor, punîndu-se accentul pe cla ! 
tea acțiunilor ofensive. La acest 1 
a evoluat formația : Dimgu—Macri, J 
eânti, Neacșu—Bodoj Koszkâ—j
il, Ozon. Ene II, R. Lazăr. Geor- j
ii. Duminică însă, fundaș dreapta j 
i Greavu, Macri va trece pe locul} 
iar Georgescu inter, scihimbînd cu' 
.azăr.
LA PLOEȘTI: Petrolul-Rapid Mi- 

-2(0-1)! Au marcat: Bățău și Lupii, 
ectiv D. Munteanu. Petrolul — 

a jucat sub așteptări — a între- 
[at formația : Sfetcu (Ringheanu) 
ndler, Marinescu, Florea— Fro 

Marin Marcel—Constantinescu
aria), D. Munteanu, Dridea (Du- 
'scu din min. 75), A.
lescu. (M. Bedrosian,
I.

DINAMO BACAU a

București s-a an 
poiji în campania 

dar nu pe terenul 
Dr. Staicovici, cum 
nostru pe baza in- 
ProgresuJ, ci pe

pei nu s-au fixat asupra formației care 
va juca împotriva dinamoviștilor.

v STUDENT» CLUJENI au susți
nut un meci amical miercuri, cu Ra
pid Cluj, cu care au terminat la ega
litate: 2-2 (1-1). Punctele au fost în
scrise de Petru Emil și Popescu, res
pectiv Crăciun și Cîmpeanu. Ivansuc 
a ratat un 11 m. Duminică, Știința 
va juca probabil în formația: Moguț- 
Drăgoi, Georgescu, Costin-Petru Emil, 
Popescu-Ivapsuc, Marcu, Suciu, Mate 
ianu, II. Moldovan. (R. Fisch, cores
pondent).

* MINERUL LUPENI-Minerul Vul 
can 7-1, în trei reprize a 30 de mi
nute. joi la Lupeni. Localnicii au ma
nifestat o vervă de joc deosebită, în 
ciuda terenului greu din cauza ploii 
care cade de joi dimineață. Echipa 
din Lupeni, după cwn a declarat an
trenorul V. Lazăr, va juca duminică 
în formația : Kiss-Plev, Coman, Ohe- 
resteș-Szoke, Mihaly-Pal, Sima, Lea- 
bevici, Milea, Crăiniceanu. (I. Cior- 
tea, corespondent).

•' FARUL CONSTANȚA a jucat' joi 
la două porți cti Dinamo din locali
tate, cîștigînd cu 6-2. Au marcat O- 
laru (3), Nunii (2) și Stancu. In ceea 
ee privește formația cu care constăn- 
țenii se vor prezenta la Cluj s-au ivit 
unele dificultăți ■ Niculescu este acci
dentat, iar Ciosescu, suspendat.

Azi la Praga: Slavia—Rapid
Miercuri seara, aproape de miezul 

nopții, în Gara de Nord... Mulți admi
ratori ai voleiului au ținut să conducă 
la plecare pe sporțivii echipei Rapid 
București, care întîincște azi la Pra- 
ga formația cehoslovacă Slavia, tn 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni".

Ne-am adresat tînărului voleibalist 
Aurel Drăgan, rugîndu-1 să ne spună

cîteva cuvinte despre această partidă • 
.Jocul îmi provoacă emofii încă de pe 
acum. Sper insă că nu va fi la fel șt 
alunei cihd mă voi găsi față tn față 
cu sportivii cehoslovaci. Vom face to
iul pentru ca numeroșii noștri sus
ținători să primească... o veste bună in 
legătură cu meciul de la Praga.“

Și acum — a doua etapă a returului
întîlnirea masculină Utilajul Petio- 

șani — C.C.A. și partida feminină 
Metalul București — Rapid București 
domină a doua etapă a returului cam
pionatelor republicane de volei.

Intr-adevăr, C.C.A. are o misiune 
toarte dificilă in fața formației dm 
Valea Jiului. Ambele echipe au pierdui 
duminică și au nevoie de victorie pen
tru a-și păstra locurile, cît mai de
parte de zona „lanternei roșii".

Cu prilejul partidei pe care o sus
ține în coitipania echipei campioane 
Rabid București ’c-halistele de ia

Metalul, care au arătat o formă bună 
în acest început de retur, își inaugu
rează propria lor sală, folosită, pînă 
acum, mai mult pentru antrenamente. 
Sala Metalul se află pe bd. Muncii 
nr. 256. Se ajunge cu tramvaiele 23 șt 
27. coborînd la stația C.F.R. Titanii,

O partidă echilibrată va avea loc ia 
Timișoara, unde formația masculină 
Știința primește vizita Științei Clutj 
De remarcat că în această etapă se 
dispută și partida dintre echipele fe
minine ale acestor două cluburi. Joc’i' 
are loc însă, la Cluj.

Munteanu,
corespon-

jucat cu 
ÎS. Iași. RezuJtat final: 1-1 (1-0), 
lele fiind marcate de Asan (min. 
;i Dram (min, 67). Ieșenii au fost 
parteneri pentru dinamoviști. A- 

i, deși au încercat pe aripa dreap 
Radulescu, duminică vor alinia 

iși formație din etapa trecută 
lancu, corespondent).

împotriva atitudinilor nesportive 
pe terenurile de fotbal

( Campionatul este o întrecere sportivă, 
i în care jucătorii își măsoară forțele 
4 și-și dispută victoria prin mijloace co- 
k recte, în limitele sportivității și ale re- 
i gulamentului de joc. Intiliîirîle desfă- 
ț șurate într-o atmosferă de disciplină și 

corectitudine și la un nivel tehnic ri
dicat sînt mult apreciate de oamenii 
muncii. Zecile de mii de spectatori ur
măresc cu dragoste și pasiune evoluția 
fotbaliștilor fruntași. Ei gustă din plin 
din frumusețile acestui joc sportiv și 
aplaudă fără rezerve succesul echipei 
mai bune, în întreceri dîrze In care 
jucătorii folosesc în mod corect calită
țile fizice, treceri subtile de balon șl 
dau dovadă de mult elan și combati
vitate, de dorință vie de luptă și vic
torie. Dar, ei dezaprobă pe loc gestu
rile nesportive și tendința 
tori spre durități și chiar 
litate.

Asemenea atitudini, din 
mai rare, au fost sancționate prompt 
și exemplar. Federația noastră de fot
bal, hotărîtă să curme orice tendință 

i spre nesportivitate, a intervenit de fie- 
i. care dată cu sancțiuni aspre, îndru- 

mînd în același timp antrenorii și con- 
1 ducerile secțiilor de fotbal spre o mun

că educativă intensă și temeinică. In 
ciuda repetatelor apeluri ale federației 
insă, și ca o dovadă a insuficientei pre
ocupări pentru buna educare a sportivi
lor în unele asociații și cluburi sporti
ve, în ultima etapă a campionatului ca
tegoriei A s-au înregistrat cîteva noi 
abateri. In „focul" luptei pentru vic
torie, al goanei nejustificate după re
zultate imediate, care se mai manifes-

unor jiicft- 
spre bruta-

fericire tot

tapa cu cele mai multe 
întrebare...semne

(Urmare din pag. 1)

-..) și o să am destule emoții 
șă...
cabinetul medical de pe terenul 
esul. îngrijorat de accidentarea 
irbei și Vasilescu, antrenorul A. 
:u discuta cu dr. Cherciu des- 
-atamentele ce trebuiau urmate.

1INE, PE „23 AUGUST"
a 14.15 : Rapid — Progresul;
a 16 : C.C.A. — Dinamo Bucu-

CLASAMENTUL
INTER-BUCUREȘTEAN

C.A. 3—2—0—1—10:5 4
ipid 3—2—0—1— 5:5 4
namo 3—1—1—1— 3:3 3
ogresul 3—0—1—2— 2:7 1

șteptat terminarea acestui con- 
edieal pentru ca, la rîndul nos- 
i-i solicităm antrenorului Bo- 
o-„ consultație tehnică asupra 
a III-a a returului. Iată năre-

C.C.A-—Dinamo București. Dacă e- 
chipele se vor concentra asupra jocu
lui și nu vor lupta numai pentru 
puncte, vor oferi un spectacol fot
balistic de calitate, nu așa cum au 
făcut în toamnă.

Dinamo Bacău—Petrolul. Petrolul 
este în revenire; echipa din Bacău 
dispune însă de o mare putere de 
luptă. De aceea cred că ploeștenii 
pentru a obține un rezultat favorabil, 
vor trebui să joace cel puțin tot așa 
de bine timp de 90 de minute ca în 
prima repriză din meciul cu C.C-A.

Minerul—Jiul. Joc decisiv pentru 
ambele echipe de pe Valea Jiului. Va 
fi o întîlnire pasionantă și de calitate 
dacă jucătorii vor căuta să lupte In 
limitele sportivității.

Rapid—Progresul. Soarta meciului 
va fi decisă de lupta dintre înainta
rea Rapidului și apărarea noastră. 
Șanse mai mari va avea echipa care 
va reuși să rămînă mai mult timp în 
posesia balonului-

e cea mai importantă etapă de 
cum. Meciurile interesează deo- 

situația din fruntea clasamen- 
ca și aceea a iiltimeior locuri. 

■ iste partide un cuvînt hotăritor 
avea arbitrii, care vor trebui 

jure, alături de jucători, desfă- 
l jocurilor în bune condițiuni 
'a cuvinte despre meciuri :
\—Steagul roșu : In perspec- 
ii joc frumos. Avînd în vedere 
ui dintre compartimentele e- 
oaspe, precum și aspirațiile e< 
a clasamentului, e posibil ca 
câștige cele două puncte.

Posturile noastre de radio vor 
transmite duminică de ia Arad, cu 
'începere de la ora 16,25, repriza a 
doua a meciului de fotbal dintre echi
pele U. T. Arări și Steagul roșu 
Orașul Stalin. In continuare se va 
transmite ultima parte a intilnirii 
C.C.A. — Dinamo București care are 
loc pe stadionul „23 Au gust “ din 
Capitală. Ambele transmisii se vor 
face pe programul I.

(Ager preș)

Știința — Farul Echipa clujeană, 
care a început să îmbine elanul cu 
tehnica, poate întrece formația din 
Constanța, dar...".

tă iu unele locuri — ceea ee în nici un 
caz nu poate constitui nici explicație 
și nici scuză — au fost jucători care 
s-au lovit sau au manifestat lipsă de 
respect față de arbitri. Federația a in
tervenit energic - și ’' 
luind măsuri severe.
ȘESCU (Farul) a fost 
etape pentru atitudine 
tată față de arbitru; VASLLE ANGHEU 
(Dinamo București) pe 2 etape pentru 
lovirea intenționată a adversarului fără 
balon; iar NEAMȚU (U.T.A.) pe o eta
pă pentru joc periculos și atitudine ne
sportivă față de adversar.

Măsuri juste și binevenite, din care 
să învețe toți sportivii.

Vinovați sînt jucătorii sancționați, 
dar socotim că mai vinovați sînt an
trenorii lor care nu înțeleg să-și ducă 
la îndeplinire sarcinile de educatori ai 
sportivilor. Din acest punct de vedere 
sîntem de acord cu avertismentele date 
cu această ocazie de federație antre
norilor echipelor Farul (I. Lengheriu 
și T. Mihai) și Dinamo București (Tr. 
Ionescu), ca și cu atragerea atenției 
antrenorului echipei U.T.A. (C. Braun). 
Federația a hotărît în cazul antrenori
lor echipei Farul ca la prima abatere 
comisă de vreunul din jucătorii aces
tei formații să fie propuși spre retro
gradare. Conducerile secțiilor de fotbal 
au datoria să sprijine pe antrenori, 
prin măsuri concrete, să-i controleze 
îndeaproape, cerîndu-le să dovedească 
o preocupare mai accentuată și perma
nentă pentru educarea sportivilor. Lip
sa unei asemenea preocupări a deter
minat forul nostru de specialitate să 
dea un avertisment secției de fotbal 
Minerul Lupeni.

Jucătorii, antrenorii și conducerile 
secțiilor de fotbal trebuie să privească 
cu toată seriozitatea măsurile luate de 
federație și să pornească în mod ener
gic la înlăturarea tuturor lipsurilor care 
mai persistă în munca educativă, asi- 
gurînd astfel campionatului o cît mai 
bună desfășurare.

bine a făcut — 
Jucătorul CIO- 
suspendat pe 6 
nesportivă iepe-

Fotografia noastră reprezintă o faza din intilnirca Rapid —Metalul disputată in 
toamna anului trecut. Rapid a inviru alunei cu 3—0. De data asta insă, meciul 

se anunță mult mai echilibrat.

—-1"- --1 - UxUldR ----- ■ —
JUNIORII ȘI COPIII DIN NOU LA START

Aproape că nu exista s.uși. .de sap- 
tămînă în care iubitorii natației să nu 
ia calea bazinului Floreasea, pentru a 
asista la diverse concursuri. Și, parcă 
pentru a nu dezminți această „re
gulă", comisia orășenească de nata- 
ție organizează și la sfîrșitul acestei 
săptămîni un concurs rezervat junio
rilor, junioarelor de categoria a II-a 
și copiilor.

Noua competiție, dotată cu „Cupa 
primăverii", începe astă-seară de la 
ora 19,30 și va continua mîine dimi
neață de la ora 10.

La sfîrșitul probelor de înot, atît azi 
cît și mîine se dispută meciuri de 
polo în cadrul „Gupei Dinamo" (se

niori) și „Cupei primăverii" (juniori), 
După primele etape situația în cla
samentele celor două competiții est» 
următoarea :

„Cupa Dinamo": 1. Rapid 5 p.;
2. Dinamo 4 p. ; 3. S.S.E. ] 4 p.;

„Cupa primăverii": 1. CI. Sp. Șc. 
2 p.; 2. Dinamo 2 p.

Iată și programul meciurilor care au 
loc în această etapă : astăzi: Progrestd- 
Scoala Sportivă de Elevi I (seniori) | 
Școala Sportivă de Elevi II-Construc- 
torul (juniori) ; mîine : Dinamo-Știin- 
ța (seniori) ; Progresul-Școala Spor
tivă U.C.F.S. (juniori) ; Clubul sportiv 
Școlar II-Voința II (juniori).

V-ați depus buletinele?
Etapa de mîine a campionatului 

R.P.R. a fost prezentată în rubricile 
din numerele anterioare.

In legătură cu acest concurs, fie
care dintre dumneavoastră v-ați do
cumentat din timp. Totuși, pentru cei 
care n-au consultat încă „Programul 
Loto Pronosport" nr- 309 vom reda, 
în materialul de față pronosticurile 
asupra’ concursului nr. 12 din această 
săptămînă, apărute în publicația res
pectivă. Iată-le : I. C.C.A.—Dinamo 
București = 1; II- Rapid—Progresul 
= 2, i ; III. U.T.A.-St. roșu = x, 
2; IV. Dinamo Bacău—Petrolul = 1; 
V. Minerul—Jiul — 1, x; VI. Știința 
Cluj—Farul = 1, x ; VII. Internazio- 
le—Bari ■= 1 ; VIII. Atalania—Flo
rentina = x, 2; IX. Udinese—Milan 
= x, 2; X. Bologna—Spăl = 1; XI. 
Roma—Padova = 1 ; XII. Napoli— 
Palermo = 1, x-

V-am redat pronosticurile de mai 
sus informativ. Desigur că dumnea
voastră veți ține cont dc propria ins
pirație, completîndu-vă așa curți veți 
crede de cuviință, buletinele pentru a- 
cest concurs.

Acum însă este bine să țineți cont 
de un lucru foarte important si a- 
nume :

Numai astăzi mai puteți participa 
la concursul nr 12, Deci, grăbiți-vă 
cu depunerea buletinelor.

PRONOF.XPRES
•31.000 variante și 500 premii pe noile 

buletine
Incepînd cu concursul Pronoexprcs 

nr. 11 (tragerea din 16 martie) s-a

introdus un nou formular (buletin) 
pentru participarea pe scheme reduse 
fixe cu numerele în ordinea de pre
ferință. Acest mod de participare mă
rește șansele de cîștig ale participan- 
(ilor- Cea mai concludentă dovadă o 
constituie participarea la primul con
curs. Astfel, la concursul nr. II au 
fost depuse — pe noile formulare — 
un număr de 31.000 de variante. Din
tre acestea un număr de aproximativ 
500 au fost premiate. Fără îndoială,

mai de aceea nu scăpați nici un con
curs

★
In urma trierii și omologării va

riantelor depuse la concursul Prono-

onosport
aceste cifre dovedesc interesul cticare 
participanții privesc noile formulare.

Socotim interesant să arătăm. în a- 
celași timp, că multe din variantele 
depuse pe Scheme reduse cu numerele 
în ordine crescândă ar fi putut obține 
premii la categorii superioare dacă 
ar fi fost jucate cu numerele în ordi
nea de preferință.

In încheierea capitolului Pronoex- 
pres, amintim că și la concursul nr. 
11 att fost obținute premii frumoase 
Astfel, un număr de trei participant 
care au avut 6 numere din cele 8 ex
trase au obținut premii de categoria 
11-a. Iată numele lor : Alexandru 
Neacșu din Bolintimil din Vale (re
giunea Biicnreșt). Schwartz Bela din 
Cugir (regiunea Hunedoara) și Sam
son H. din București. Deci, nu uitați: 
Pronoexpresul vă poate aduce în fie
care sâttlămînă nremii valoroase. Toc

expres nr. 11 din 16 martie, au fost 
stabilite următoarele premii:

— Categoria II-a: 3 premii de
29.688 lei.

— Categoria III-a : 8 prem’i de
11.133 lei-

— Categoria
1.141 lei.

IV-a: 78 premii de

— Categoria
251 lei.

V-a: 354 premii de

— Categoria Vl-a: 1507 premii de
59 lei.

— Categoria VII-a: 6177 premii de 
28 lei-

Fondul de premii al concursului 
nr. 11 a fost de 623.458 Ici.

PROGRAMUL . .
CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 13 

DIN 27 MARTIE 1960

I. Austria—Franța (Cupa Europei) 
n Dinamo București-U.T.A. 
in. Farul—C.C.A.
IV. Petrolul—Știința
V. St. roșu—Progresul
VI. Jiul-binamo Bacău
VII. Rapid—Minerul
VIII. Fiorentina—Juventus
IX. Milan-lnternazionale
X. Spăl—Roma
XI. Lazio—Napoli
XII. Alessandria—Lanerossi
Rubrică redactată de I. S. Lofo- 

Pr onosport.
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ACTIVITATEA IN ȚARA
Excursiile clujenilor

Agenția O.N.T. Carpați din Cluj 
desfășoară o rodnică muncă de propa
gandă și organizare a activității tu
ristice. Cabanele Băișoara. Cheile Tur- 
zii, Făget, Scărișoara, Vlădeasa — care 
se afiă în regiune — au fost vizitate în 
cursul amilii, trecut de aproape 6000ex
cursioniști. Dar munca agenției s-a în
dreptat și spre cunoașterea unor 
monumente istorice aflate la Sibiu, 
Bobîlna, Tg. Mureș, Cisnădie, Bucu
rești, Aiud, Gherla, Huedin, Rm. Vîl- 
cea. In aceste locuri s-au organizat 
169 excursii, la care au luat parte 
mai mult de 6000 de turiști. Alți 
1523 oameni ai muncii au făcut ex
cursii in străinătate.

Aceste rezultate atît de frumoase nu 
ar fi putut fi realizate fără o intensă 
muncă de propagandă și agitație. 
Printre alte acțiuni organizate în a- 
ceastă direcție se numără și seria de 
conferințe turistice cu proiecțiuni. Ast
fel, tov. prof. univ. I. Tulogdi a vor 
bit despre „Omul și munții", lectorul 
universitar I. Săndulache despre „Pia
tra Graiului", dr. E. Balogh despre 
„Peisaje din Transilvania", iar cerce
tătorul științific I. Viernau a ținut o 
conferință foarte interesantă cu tema

Un important concurs: 
„Cupa Primăverii" 

începînd de azi, de la ora 9, și 
mîtne de la ora 9, poligoanele Tunari 
și Dinamo vor găzdui importan
tul concurs de tir dotat cu .Cupa 
Primăverii", concurs care se desfă
șoară concomitent, prin corespondență. 
In toate regiunile țării. Este prima 
întrecere de amploare a anului și ea 
are menirea să verifice posibilitățile 
trăgătorilor fruntași și mai ales ale 
comnonenților lotului olimpic. Este fi
resc deci, să așteptăm performanțe 
de valoare, să sperăm că un număr 
mai mare de sportivi se vor strădui 
să urmeze exemplul lui N. Rotaru și 
Ilie Nițu, îndeplinindu-și normele olim
pice pe anul 1960.

lată programul întrecerilor: poli
gonul Tunari (astăzi) : talere arun
cate din șanț, manșa 1 și pistol li
ber 60 focuri ; poligonul Tunari 
(mime) : armă liberă calibru redus 
3x40 focuri seniori, pistol viteză 
și talere manșa a Il-a ; poligonul Di
namo (mîinej : armă litieră calibru 
redus 3 x 30 focuri senioare, juniori 
și junioare; poligonul Tunari (luni): 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat. seniori ; poligonul Dinamo 
(luni) : armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat, senioare, juniori și ju
nioare și pistol sport juniori; poli
gonul Tunari (marți) ; skeet manșa 
1; poligonul Tunari (miercuri): skeet 
manșa a Il-a și armă liberă calibru 
mare 3X40 focuri seniori.

Cei despre care rareori vorbim în cronici...
Am scris adesea despre desfășurarea 

numeroaselor campionate și concursuri 
locale din țară, competiții în cadrul 
cărora își dispută întîietatea aproape 
în fiecare săptămînă sute de echipe 
și mii de jucători și jucătoare. Rare
ori am vorbit însă despre oameni care, 
în orele lor libere, alcătuiesc regula
mentele acestor concursuri sau cam
pionate și care apoi se îngrijesc de 
înscrierea echipelor, de asigurarea să
lilor de ioc, de planificarea meciurilor, 
a arbitrilor și de multe alte amănunte 
organizatorice. Și pentru a demonstra 
ceea ce înseamnă efortul colectiv al 
unor oameni cu tragere de inimă pen
tru sportul Iar preferat, vom relata 
cîteva aspecte din munca depusă de 
o comisie locală aproape necunoscută 
și care își desfășoară acțiunile mat 
mult în mediul sătesc.

„La început, acum trei ani — ne-a 
scris tov. Pal Csiki, președintele co
misiei raionale de popice Cristurul Se
cuiesc — a fost greu, treburile nu prea 
mergeau bine. Sportul popicelor nu 
era prea cunoscut in rîndul sătenilor. 
A trebuit să mergem în mijlocul lor, 
să-t ajutăm să-și construiască arene 
simple, cu resurse locale, iar apoi i-am 
îndemnat să lanseze bila. Unu s-au 
cam codit, spunînd că „neam de nea- 

„Cutreierînd peșterile din R. P. Ro
mi nă“.

Prin muncă voluntară s-au adus o 
serie de îmbunătățiri unor marcaje, 
cum au fost cele de la Cheile Turzii 
(pe o distanță de 8 km) și din pădu
rea Făget (pe o distanță de 15 km).

Un frumos succes au cunoscut ex
cursiile organizate — săptămînal — 
pentru schiorii clujeni la Băișoara, 
Făget etc. In urma inaugurării Pîr- 
tiei Tineretului de la Făget, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă au venit aici șute 
de iubitori ai schiului.

GH, BENGA, corespondent

Intensă activitate la Mediaș
Consiliul turistic din Mediaș se poa

te mîndri cu frumoase realizări. In 
anul care a trecut, peste 3000 de oa
meni ai muncii din orașul Mediaș 
aiî luat parte Ta excursii. Minu
nate locuri ale patriei noastre cum ar 
fi Piatra Craiului, Cheile Bicazului, 
Cheile Turzii, mitn'ii Făgărașului an 
putut fi admirate atît de țineri cît și 
de vîrstnicj.

Excursiile au avut și scopul cunoaș
terii realizărilor regimului de democra
ție populară. Astfel, In excursia orga
nizată la Cheile Bicazului a fost vizi
tat șantierul hidrocentralei „V. I. Le
nin", în excursia care a avut loc la 
București au fost vizitate construcți
ile care se ridică în Capitala patriei 
noastre etc.

Au fost organizate cursuri pentru 
instructori de turism. La aceste 
cursuri au fost prezentate noțiuni le
gate de primul ajutor, s-au predat lec 
ții de geografie a țării, de cunoaștere 
a munților și a unor itinerarii mai 
frecventate. Dintre conducătorii de ex 
cursii s-au evidențiat printr-o rodnici 
activitate dr. Pavel Mahu, Alfred Sili, 
Constantin Gîndac. Utte Seidner și 
alții.

DAN VINT1LA, corespondent

întrecerile
Tn mai multe orașe din țară se vor 

desfășura, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, întreceri cicliste de fond. Or
ganizatorii pun un accent deosebii 
pe probele rezervate posesorilor de 
biciclete de oraș, la startul cărora 
sînt mobilizați din ce în ce mai inulți 
tineri. In Capitală, întrecerile cicliste 
de duminică vor fi organizate de con
siliul raional U.C.F.S. ,1 Mai". La 
proba pentru biciclete de oraș pri
mul clasat va fi premiat de către Fe
derația roniînă de ciclism. Tot în 
cadrul acestui concurs se vor mai 
desfășura probe pentru avansați, tine
ret, juniori cat. I și a Il-a, junioare 

mul lor n-a jucat popice". Dar după 
ce au tras o dată, de două ori, de 
trei ort le-a plăcut și n-au mai lăsat 
bila din mină pină cînd n-au doborlt 
toate popicele. Așa a fost atunci. Eram 
puțini. Acum însă..."

In raionul Cristurul Secuiesc există 
arene simple și chiar cu pistă dublă 
aproape în toate satele, amenajate 
prin muncă voluntară și cu sprijinul 
sfaturilor populare respective. în toam
na anului trecut țăranii din Secuieni 
au pus singuri temelia unei arene în 
comuna lor. In momentul de față au 
turnat pista și în curînd vor începe 
lucrările de zidire. La fel, sătenii din 
Atid și Filiaș s-au angajat să-și con
struiască prin muncă patriotică arene 
simple. Așa s-a făcut că la faza ra
ională a campionatului republican din 
1959 au participat 12 echipe, iar- la 
cel individual s-au întrecut 242 de 
sportivi. în cadrul diferitelor cupe sau 
competiții desfășurate în cinstea zilelor 
de 1 Mai, 23 August, 7 Noiembrie și 
30 Decembrie s-au întîlnit aproape 600 
jucători și jucătoare.

„Sperăm, acum cind a apărut noul 
regulament, să organizăm o școală 
de arbitri. In plus, am cerut federației 
să ne. trimită un plan metodic In ve
derea inițierii unui curs de instructori 
voluntari, pentru că sportul popicelor a 
luat un mare avlnt in raionul nostru"

Mâine în campionatele republicane
O ETAPA IMPORTANTA 
PENTRU ECHIPELE CODAȘE

Tn campionatul feminin, partida cea 
mai atractivă este, desigur, cca dintre 
C.S. Tg. Mureș și Știința București. 
Liderul are în momentul de față două 
puncte avans în clasament, dar în e- 
ventualitatea unei victorii a mureșen- 

Spectatorii bucureșteni vor putea revedea miine dimineață in sala Metalul echipa 
Voința Iași — una din revelațiile returului campionatului masculin. In această 
imagine Vișoianu și Păun (tricouri negre), doi dintre jucătorii de bază ai for
mației ieșene în plină acțiune. Fază din meciul Dinamo București—Voința Iași.

celor, care știu să folosească foarte 
bine avantajul terenului. Știința ar pu
tea fi egalată de Rapid. Și, în acest 
caz, întîlnirea directă dintre cele două 
formații bucureștene, ar urma să de
cidă echipa cîștigătoare a campiona
tului.

Cu multă nerăbdare sînt așteptate

continuă...
și senioare. Competiția va avea loc pe 
șoseaua București — Urziceni (star
tul la km. 8).

★
Organizatorii primului concurs de 

ciclism din acest sezon, consiliul ra
ional U.C.F.S. .Nicolac Bălicescu", 

ne-au comunicat clasamentul pe echi
pe al competiției „Cupa Primăverii". 
Iată ordinea :

1. Dinamo 27; 2. Victoria 19; 3. 
C.C.A. 18; 4. Constructorul 18; 5. 
Clubul sportiv școlar 14; 6. Voința 
12; 7. Școala sportivă U.C.F.S. 10, 
8. Progresul București 9; 9. Sel. Plo- 
ești 7; 10. C.P.B. 6; 11. P.T.T. 4; 
12. Sel. Or. Stalin 1; 13. Sirena 1.

Alături de această harnică comisie 
raională trebuie să le situăm și pe 
cele ale regiunilor Timișoara și Bucu
rești. Iată numai cîteva cifre edifica
toare. în regiunea Timișoara au fost 
organizate, în afară de fazele campio
natelor R.P.R., numeroase campionate 
locale și concursuri dotate cu „Cupa 
8 Martie", „Cupa Eliberării", „Cupa 
7 Noiembrie", „Cupa 30 Decembrie", 
„Cupa 24 Ianuarie", „Cupa 16 Februa
rie" ș.a., în cadrul cărora au fost an
grenați inii și mii de tineri și vîrstnici. 
Cele 26 jocuri de propagandă la sate 
au contribuit la succesul mobilizatoric. 
al Spartachiadei de vară, în cadrul că
reia s-au întrecut peste 10.000 sportivi 
neclasificați. De asemenea, în raioa
nele din regiunea București, în ultimii 
doi ani numărul jucătorilor de popice 
legitimați a crescut de la 120 la 418, 
iar la fete de la 62 la 107. Populari
tatea de care se bucură sportul popi
celor în satele acestei regiuni o do
vedesc și cei 6800 de tineri și tinere 
care au participat la întrecerile Spar
tachiadei de vară.

lată numai cîteva cifre și fapte. Și 
avem la dispoziție multe alte exemple 
de comisii care, organizînd numeroase 
și reușite concursuri pe plan raional, 
orășenesc sau regional, contribuie din 
plin la activitatea competițională lo
cală. 

și meciurile Știința Cluj — C.S. Ba
natul Timișoara, Voința Tg. Mureș — 
Voința Orașul Stalin și Progresul 
București — Voința București, care 
vor clarifica într-o oarecare măsură 
soarta ultimelor clasate.

Dintre jocurile masculine, mai inte
resant ni sb pare cel dintre Rapid și 
Progresul. Ultima clasată va încerca 
desigur să folosească superioritatea sa 
la panou pentru a contrabalansa vi
teza mai mare în execuții și pătrun
derile eficace ale raoidiștilor. Meciul 
Metalul — Voința lași, în care ultima 
echipă va căuta probabil să obțină și 
cea de-a 3-a victorie în Capitală, pro
mite de asemenea un joc disputat. Ci
tiți la rubrica „Unde mergem ?" pro
gramul complet al etapei.

★
După un joc viu disputat Dinamo 

București a învins aseară Dinamo O- 
radea cu scorul de 68—61 (31—24).

LOCATIUNE DE BILETE
• Pentru ..Crosul Balcanic- biletele 

s-au pus în vînzare la agenția centrală 
Pronosport (Calea Victoriei 9), stadionul 
Republicii și casa specială din str. Ion 
Vidu. In ziua competiției biletele se 
vor găsi la casele Hipodromului Bă- 
neasa-Galop.

• Biletele pentru cuplajul de fotbal 
de duminică de pe stadionul ,,23 Au
gust” s-au pus în vînzare la casele o- 
bișnuite. Sînt valabile biletele cu seria 
nr. 52.

q La cuplajul de la ,,23 August** sînt 
valabile următoarele permise vizate pe 
1960 : albastre și roșii în piele la tri
buna I, sectorul 0; albastre dermatin, 
verzi dermatin, gri dermatin cu stam
pila fotbal, maro ale membrilor comi
siilor U.C.F.S. oraș București, carne
tele de antrenori și arbitri de fotbal 
la tribuna I, sectoarele 1 și 46. Pentru 
masa presei (sectorul 0) carnetele verzi 
dermatin sînt valabile numai însoțite de 
delegații vizate și în limita locurilor 
rezervate fiecărui ziar

9 Locurile fiind numerotate la ,,23 
August**, spectatorii sînt obligați să o- 
cuoe locurile indicate pe bilete.

ANUNȚ
■> ► 

” Pierdut carnetul cu bilete mani-- 
. -festațiuni sportive cu seria nr. 1460” 
j ;de tipul F, decfarîndu-se nul și.. 
j "fără valoare în mîna oricui se va'’ 
; -găsi. : “

A apărut

Nr. 6
al revistei ilustrate

Din cuprinsul acestui număr bo
gat ilustrat, spicuim următoarele 
foto-reportaje:

— „2—0" — aspecte de la întîf- 
nirea de fotbal G.O.A.—F.G.

Internazionale.
— „Pe ploaie în Ciulești» — 

reportaj cu fotbaliștii echipei 
Rapid București

— „Puterea voinței" — o pre
zentare a maestrului sportu

lui Mihai Nedeft
— „O după-amiază ca multe al-

0 SELECȚIONATĂ ROMÎNĂ
IA TURNEUL INTERNATIONAL 

STUDENȚESC DE LA BUDAPESTA
Luni va începe in capitala R. 

Ungare un interesant turneu intern 
țional studențesc de baschet la ca 
va lua parte și o selecționată romî 
formată din jucători ai echipelor Ști 
ța din București, Cluj, Timișoara 
Craiova. La Budapesta, baschetbali; 
noștri vor avea de înfruntat ecliipi 
reprezentative ale R.D. Germane, R 
Polone, Belgiei, precum și două fi 
mâții ale țării gazdă.

Această competiție este cît se p< 
te de binevenită pentru formația no 
tră, care are în componența sa o 
rie de jucători talentați ce pot îmi 
găți rîndurile echipei noastre rep 
zentative. De altfel, la antrenamen 
de marți, întîlnind o selecționată 
cluburilor G.C.A. și Rapid, studei 
au arătat o vervă deosebită în a 
(balonul a circulat foarte bine, 
majoritatea jucătorilor au dove 
multă precizie în aruncările de la 
midistanță).

După cum anunță ziarul Nepsp 
competiția se va desfășura sistem I 
neu între 21 și 25 martie. Ziarul bn 
pestan precizează, de asemenea, 
selecționatele maghiare s-au preg 
cu atenție pentru acest turneu.

Unde mergem
AZI

ATLETISM. Sala Floreasca II. df 
ora 16.30 : Concurs rezervat atleților 
loturile republicane de seniori și 
niorl.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca.
19.30 : ..Cupa Primăverii*’, concurs i 
tru juniori și copii.

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 
Concurs dotat cu ..Cupa Primăveri

MÎINE
FOTBAL. Stadionul ,,23 August**, 

14.15 : Rapid—Progresul, ora 16 ; C.C 
Dinamo București

RUG8I. Teren Parcul Copilului, 
10 : C.F.R. Grivița Roșie—Metalul,
11.30 : C.C.A.—Progresul. Stadion 
structorul, ora 10,30 : Constructc 
C.S.M.S. Iași. Stadionul Dinamo,
10.30 : Dinamo—Știința București

HANDBAL. Sala Institutului Pol 
nic, de la ora 16 : jocuri în ct 
campionatului universitar al ora 
București (Inst. Politehnic-I.S.E., I.< 
Inst. de construcții, Universitatea , 
Parhon**—I.M.F., I.P.G.G.-Inst. Agi 
mic).

SCRIMA. Sala de la Ștrandul tii 
tului, ora 8 : concurs în cadrul 
plonatului republican (floretă fet 
sabie).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, or; 
..Cupa Primăverii**, .concurs pentru 
niori și copii.

ATLETISM. Hipodromul de stat 
neasa-Galop, de la ora 10 : ediț 
V-a a Crosului Balcanic.

CICLISM. Șoseaua București-Urî 
(km. 8), ora 9 : start în concurși 
fond organizat de consiliul ra 
U.C.F.S. 1 Mai.

VOLEI Sala Giulești, ora 11 : 
București—Voința Orașul Stalin 
Sala Metalul (Bd. Muncii 256, trs 
23 și 27); ora 12 : Metalul Bucui 
Rapid București (f). Sala Floreasc 
la ora 10: Progresul București—Ș 
Galați I (m), Victoria—Dinamo (n

TIR. Poligoanele Tunari și Dh 
de la ora 9 : „Cupa Primăverii".

BASCHET. Sala Giulești, ora 
Rapid-C.S. -Oradea (f) ; Sala M< 
ora 10.30 : Metalul—Voința Iași 
Sala Floreasca, ora 16.30 : Progi 
Voința Buc. (f), I.C.F.-Constru 
(f), Progresul—Rapid (m).

ÎN TARA
VOLEI. Campionatul masculin : 

ța Timișoara—Știința Cluj, Tra
Orașul Stalin—Politehnica Orașul : 
Utilajul Petroșani—C.C.A. Câmpii 
feminin : Voința Siblu-Dfnamo 
rești, Știința Cluj—știința Timi
Petrolul Constanța—Progresul Buc 
Someșul Cluj—Progresul Tirgovișl

RUGBI. Petrolul Ploești-Științ 
troșani. Știința Timișoara—Știința

BASCHET. Voința Tg. Mureș-' 
Or. Stalin (t), C.S. Tg. Mureș-: 
Buc. (f), știința Cluj-C.S.S. B 
Tim. (f). St. roșu Orașul Stalin- 
mo Oradea (m).

fele" — momente din pre 
tirea sportivilor noștri pei 
J.O. de la Roma.

— „Răsfoind albumul lolai 
Balaș"

— „Tinere vlăstare" — des 
fotbaliștii juniori care se | 
gătesc pentru turneul U.E.l

— In paginile externe: „
imagini de la Squa^ Vail 
Două pagini „Sport Magai 
întregesc cuprinsul ace 
număr deosebit de* interes.



jgată activitate competițioqală a sportivilor sovietici! EROII PACIFICULUI
Sportivii din Uniunea Sovietică au avut în ultima vreme urfWgaf pro- campioane Ț.S.K.M.O. se pare că a dej u- , r ,« I , • - ....

ram competitional, oglindit în numeroase întreceri cu caracter unional, dife- cis de ne acum soarta primului loc.' *“101111313 fapta 3 CelOF palm linen OStași SOVietlCl StiniCȘteram competitional, oglindit în numeroase întreceri cu caracter unional, dife- 
te concursuri și campionate. Spicuim pentru cititorii noștri cele mal însemnate 
/enimente sportive din Uniunea Sovietică.

[ubitorit hocheiului din ora
șul Stalinsk au toate moti
vele să fie bucuroși. In 

jul metalurgițtilor și-au dat 
Inire cele mai bune 12 echipe 
hochei pe gheață din Uniunea So- 
ică, care își vor disputa aici titlul de 
pioană a țării. Finalistele au fost 
minate, după cum se știe, în urma 
r turnee zonale — trei la număr 
primele patru clasate calificîndu-se 
tru etapa finală. Meciurile din a- 
>tă grupă finală se vor disputa după 
imul folosit în turneele olimpice 
lochei pe gheață. Iată acum echi- 

care aspiră, în mod firesc, la tit- 
de campioană sau la un loc frun- 
în clasamentul final al campionatului 
nai: Ț.S.K1M.O., campioana de a- 
trecut, Aripile Sovietelor, Diname 
okomotiv (toate din Moscova), 

icdo Gorki, Traktor Celeabinsk, re- 
entativele orașelor Elektrostal și 
nin, S.K.V.O. și Kiroveț (din Lenin- 
I), Dinamo Novosibirsk și Spartak 
dlovsk.

masculină Iurii Kazakov a cîștigat la 
trambulină, în timp ce la sărituri din 
turn Evghenii Iașin, un tînăr debutant 
din orașul Astrahan, i-a învins pe fa- 
voriții întrecerii. In programul de pre
gătire a săritorilor sovietici pentru

cis de pe acum soarta primului loc.'*

Alte și alte competiții și concursuri 
unionale au antrenat în ultimele 
zile un mare număr de sportivi 

în întreceri. In orașele Saratov și 
Tbilisi s-au desfășurat campionatele 
unionale de lupte clasice, iar la Mos
cova, în Palatul sporturilor, s-au între-

tineri ostași sovietici slirnește

admirația intregii lumi

*

-V -a încheiat prima etapă a între- 
feerii celor inai bune echipe de 
“ volei, feminine și masculine, — 
campionatelor unionale. O formă 

lanț bună a manifestat campioana 
nul trecut, Ț.S.K.M.O., care a cîș- 

toate cele 11 întîlniri susținute, 
□trecerea feminină o luptă strînsă 
lat între formațiile moscovite Dina- 
și Lokomotiv precum și Daugava 
?iga. Ele se află, de altfel, pe pri- 
locuri ale
turului.’

clasamentului la sfîr-

★

k este 1000
.1

de sportivi și sportive 
- au participat la tradiționalul con

curs de sărituri în apă dotat cu 
iul ziarului „Komsomolskaia Prav- 
ln mare formă s-a prezentat cam- 

la europeană Ninel Krutova, clasa- 
: primul loc atît la trambulină, cît 
săriturile din turn. In competiția

ț

Hocheiștii sovietici au început întrecerea pentru desemnarea echipei campioane 
J. O. de vară sînt 
turnee peste hotare 
R. D. Germană.

incluse și două-cut cei mai buni patinatori artistici, pen- 
— în Anglia și

★

și Leningrad se 
aceste zile între- 

cerile finale ale celor mai bune 
echipe de baschet, pentru desemnarea 
celor 
femei 
lentă lasă spectatorilor jocul tehnic, 
subtil 
la S.K.V.O. Leningrad, T.T.T. Riga și 
U.S.K. Tartu. care domină în campio
natul feminin ce se desfășoară la 
Kiev. In întrecerea masculină de Ia 
Leningrad forma excelentă a echipei

In orașele Kiev 
desfășoară în 
noriln fin nit»

două campioane — la bărbați și
— ale U.R.S.S. O impresie exce-

și variat al baschetbalistelor de

tru cucerirea titlurilor de campioni ai 
țării. Afirmarea continuă a elemente
lor tinere, dorința acestora de a-și 
desăvîrși măiestria snortivă — iată 
caracteristica principală a tuturor a- 
cestor concursuri, la care au partici
pat în ultima vreme sportivii sovietici.

E o dovadă elocventă că acum, în 
preajma Jocurilor Olimpice de la 
Roma, ei își Intensifică eforturile pen
tru a reprezenta cu cinste mișcarea 
sportivă din țara constructorilor comu
nismului la marca întrecere sportivă ce 
va avea loc în acest an.

Cuvintele 
cînd începi 
întreaga omenire 
și admirație. Despre fapta eroică a 
celor patru ostași sovietici care, luptînd 
timp de 49 de zile cu furtună în 
Oceanul Pacific, lipsiți de hrană și 
de apă, au reușit să învingă această 
încercare neasemuit de grea

Ashat Ziganșin, Filip Poplavski, 
Anatolii Kriucikovski și Ivan Fedotov 
sînt eroii acestei întîmplări pe care 
istoria navigației nu a mai cunoscut-o. 
Patru tineri, patru comsomoliști, au 
dat dovada unei minunate bărbații. 
Furtuna, setea, foamea, frigid pă
trunzător al nordului, n-au putut să 
sfărîme voința, hotărîrea de a birui 
în această luptă, pe viață și pe moarte, 
cu forțele dezlănțuite ale naturii.

Șapte săpfămîni... Fiecare zi a fost 
mai grea decît cealaltă. De cîte ori 
n-au simțit sărutul înghețat al morții... 
Dar niciodată inima lor n-a tremurat, 
puterea nu le-a putut fi clintită.

Ce i-a ținut în viață, unde au găsit 
cei patru tineri resurse ca să reziste, 
să înfrunte și să învingă ? In acele 
momente neasemuit de grele și-a spus 
cuvîntul tăria omului sovietic, edu
cația comunistă primită în rîndurile 
Comsomolului leninist, călirea morală 
și fizică înfăptuită în rîndurile Ar
matei Sovietice, dragostea de patrie, 
dragostea de viață. Nici nu încape 
îndoiala că doar un moral de fier 
poate să dea puteri noi atunci cînd 
toate forțele par să fi fost istovite I

Ori de cîte ori moartea suferă un 
nou eșec încercăm un sentiment de 
satisfacție, de nețărmurită bucurie, de 
triumf. Fapta celor patru ostași so
vietici este mai mult decît un act de 
eroism, este un omagiu sublim adus 
vieții și omului.

Ascultînd relatarea simplă, ' plină de 
modestie, a învingătorilor Pacificului 
aflăm un „jurnal de bord" extraor
dinar cum nu există al doilea să-i 
sămene.

Ii întreba un ziarist american la 
San Francisco (unde au fost aduși

devin dintr-o dată sărace 
să scrii despre ceea ce 

a aflat cu uimire

cei patru tineri sovietici, salvați de 
un port-avion american):

— Eu știu că în asemenea împre
jurări poți să-ți pierzi chipul de om, 
poți să te transformi în tiară. Au fost 
desigur și la dv. certuri, poate chiar 
încăerări, pentru ultima bucată de 
pîine,, pentru ultima înghițitură de 
apă.

— In toate cele 49 de zile — a 
răspuns Ziganșin — membrii echipa
jului nu au spus unul altuia nici un 
cuvînt de ocară. Cînd apa de băut 
era pe terminate fiecare primea cîte 
o jumătate de cană pe zi. Și nici 
unul nu a luat nici o înghițitură in 
plus. Numai atunci cînd ani serbat 
ziua de naștere a lui Anatolii Kriu
cikovski i-am propus o porție dublă 
de apă, dar el a refuzat.

Următoarea întrebare a ziaristului 
este, deci, firească :

— In acest iad v-ați mai adus 
aminte de ziua de naștere a unui 
tovarăș ? Este ceva de neînchipuit ’ 
Nu v-ați gindit la moarte, 
Ziganșin ?

— Nu! 
prea tineri

Midte lucruri interesante aflăm din 
acest interviu. In cele 49 de zile nau- 
fragiații au citit, au încercat să prindă 
pește, au reparat lampa de semna
lizare. Uneori cîntau, iar Filip îi a- 
compania la armonică.

— Arătați-mi această armonică is
torică — ceru ziaristul.

— Regret, dar noi 
răspunse Fedotov.

— Cc-e-e ? Cum 
exclamă ziaristul.

— Foarte simplu, 
tov. Avea unele părți 
desfăcut, le-am tăiat în bucăți și le-am 
fiert în apa sărată a oceanului. Pielea 
era de oaie și noi glumeam că avem 
două feluri de carne: primul — pie
lea de la armonică, al doilea — pielea 
de la cisme.

— Ați mai avut putere să glumiți 
— spuse ziaristul. Este de neconcepui. 
Dar vă dați seama voi înșivă ce fel

Ne-am 
pentru

mister

gindit că sîntern 
a ceda ușor.

am mî nea t-o

ați mîncat-o ?

continuă Fedo- 
de piele. Le-am

A doua partidă a meciului Botvînik-Tal: remiză

La Pekin: 200.000 de participant! 
a concursurile de tenis de masă

din Orientul îndepărtat 
adesea remarcați pentru

irtivii 
făcut

sele lor în domeniul sportului cu 
i. In ultimii ani s-a putut vorbi 
de o adevărată supremație a ju- 

lor de tenis de masă japonezi 
au cucerit majoritatea titlurilor 
imele campionate mondiale. Foar- 

curînd însă această supremație 
eză a început să se destrame in 
ascensiunii mereu mai hotărîte a 
sportivi, tot din Asia. Este 

de
ară
irena
puternic simțită. Să nu uităm[[ 
la* ultimele campionate mon--- 

de tenis de masă, desfășu-" 
la Dortmund în R.F. Germană,: L 
suprem în proba de simplu mas--- 
a revenit unui tînăr sportiv dinj j 
Chineză, Iun Kuo-tan. Iar acest-- 
lat succes a fost confirmat dejj 

ulterioare, printre care putemȚ

tenismanii din Republica 
Chineză a 

mondială
căror prezență 
se face totț^.

vor cunoaște o dezvoltare și mai largă 
Sînt proiectate competiții pe provincii 
și orașe, cu un turneu final al cîști- 
gătorilor din preliminarii.

Interesul crescînd pentru tenis de 
masă în țara celor 650.000.000 jus
tifică întrutotul alegerea capitalei 
R.P. Chineze ca Ioc de desfășurare a 
viitoarei ediții a campionatelor mon
diale. Fiindcă, după cum se știe, în 
1961 Pekinul va fi gazda întrecerii 
supreme în tenisul de masă.

Joi seara, în sala Teatrului 
din Moscova, a avut loc cea de 
partidă a meciului pentru titlul 
la șah. Așteptată cu înfrigurare de 
sutele de spectatori prezenți, partida 
dintre cei doi mari maeștri a început 
cu mutările tipice ale indienei — Hro- 
madka, în care negrul (Tal) a obținut 
o poziție solidă de apărare. După cîte- 
va mutări de schimburi, partida, care 
promitea să dea naștere la complicații 
în jocul de mijloc, s-a desfășurat pe 
căi liniștite, ajungînd într-un final de 
turnuri cu nebuni de culori diferite. 
Infimul avantaj pozițional al albului 
s-a dovedit însă insuficient pentru 
cîștig.

La mutarea 44-a cei doi adversari au 
căzut de acord asupra remizei. Iată 
mai jos partida :

Pușkin 
a doua 
suprem

INDIANA - HROMADKA
M. Botvin-ik M. Tal
1. d4 Cf6 2. c4 c5 3.35 e6 4. Cc3 

e:d5 5. c:d5 d6 6. Cf3 g6 7. Ng5 Ng7 
8. Cd2 h6 9. Nh4 g5 10. Ng3 Ch5 11. 
Cc4 C:g3 12. h:g3 0—0 13. e3 De7 14. 
Ne2 Td8 15. 0—0 Cd7 16. a4 Ce5 17. 
C:e5 D:e5 18. a5 Tb8 19. Ta2 Nd7 
20. Cb5 
23. Dd3
26. Tc2 Nf6 27. g4 Te7 28. 
29. g3 - -------------
Rh7 32. Rg2 Rg6 33. Tdl hS 
R:h5 35. g4+ Rg6 36. Tc2 
Nd3-f- Rf6 38. Rg3 T7e8 
Te4 40. Tc4 T:c4 41. b:c4 Re7 42. 
Na4 Ne5-ț- 43. Rf3 Th4 44. Tgl f5 
remiză.

★
în partida a IlI-a, care se va disputa 

astă seară, Tal va juca cu albul.

N:b5 21. N:b5 b6 22. a6 Tbc8
Tc7 24. b3 Dc3 25. D:c3 N:c3

Tc4 Tf8
31. Td3
34. g:h5 
Th8 37.

39. Nb5

Ng7 30. Tfdl Tfd8

Dar vă dați seama voi 
de oameni sînteți ?

— Oameni obișnuiți. 
replică Ziganșin.

Tocmai aici se află 
întrebarea cum au reușit să supra
viețuiască acești patru bravi tineri 
unor greutăți de neînchipuit. Sînt oa
meni sovietici. Nu trebuie scăpat din 
vedere încă un amănunt, destul de 
important. Toți cei patru tineri ostași 
erau foarte bine căliți fizic, erau 
buni sportivi. Ziganșin este fotbalist 
și ciclist, Kriucikovski atlet, alergător 
pe distanțe medii. Are categoria a 
Il-a de clasificare unională. Poplavski 
practică gimnastica, iar Fedotov hal
terele. Toți patru sînt purtători ai in
signei G.T.O. In acele momente dra
matice, în clipele cînd pericole de ne
închipuit i-au pîndit la fiecare pas 
tăria morală creată de educația co
munistă și 
întrecerea
un zid pe 
străpunge.

Sovietici.

răspunsul la

rezistența fizică oțelită in 
sportivă au făcut laolaltă 
care moartea nu l-a putut 
Viața a triumfat 1

Două, importante evenimente

Pe marginea ultimelor evenimente 
din fotbalul internațional

din tot- 
a ceasul 
debutat 
statului 
a căni
se știe.

ecentele victorii obținute de na---balul internațional au punctat 
a secundă a R.P. Chineze, \\i[[șHptamîr,rt i„ nrtn,„i rmn „ 
d prin Europa. In meciurile sus---m Europa

în Anglia, Ungaria si Suedia,[[Chile, gazda viitoarei ediții 
n și în cadrul campionatelor in-.-pionaiului mondial. După cum 
ionale ale Scandinavici, tineriije-jmiercuri pe stadionul „Parc des Prin
ții ' .......... “ " " ■ ........................
17
n
ie 
te 
il 
icestor sportivi chinezi?... 
mie de la început precizat că 
I de masă a căpătat în R.F.

săptămînă. In primul rînd, a 
reprezentativa

se 
a- 
în 
a-

ces" din Paris, fotbaliștii chilieni aa 
i „start" greșit în turneul lor 

european, fiind învinși la scor de na- 
______ țtonala Franței: 6—0 (1—0). întreaga 
vreți să cunoașteți care este j -partidă a fost la discreția gazdelor, 

de plecare în obținerea măies-K care — după ce în prima repriză au 
-■ratat numeroase ocazii de gol — s ai...

'll’.răzbunat după pauză, urcind scorul la 
R.P.--un total concludent. Golurile au test 

ză o răspîndire de mase în rîn-[[marcate în ordine de fundașul Kaelbel 
tineretului. Ca dovadă sînt ma-~.(min. 10) — din lovitură liberă ---, 

ompetiții populare de. tenis de[[Vincent (51), Grillet (58), Fontaine

Giun Țe-tun (18 ani) și Li Fu-
ani) au cucerit victorii preți---luat un 
fața unor adversari cu reputa- 
stabilită.

(70). din nou Fontaine (80) și Mul-care tind să devină o tradiție
P. Chineză. La întrecerile des---fer (82). Dacă mai punem la socoteală 
tc în cursul anului trecut, numai^ș»' f^,ul f'w™=cM uu f^, 
i raioatie ale Pekinului au fost--aportul jucătorului lor cel mai bun — 
ați aproape 200.000 de pârtiei- ” , .
La mesele de tenis au putut îi.-nică —, atunci se impune cu ușurință 
tineri școlari, muncitori din in--[concluzia că între cele două echipe e- 

funcționari, gospodine, ostași/ ‘.xistă o diferență de clasă.
ri. Intre 1 august și 9 sep--- Este clar că această modestă repre- 
e, cînd au avut loc aceste[zentaiivă chiliană va beneficia, poale 
•suri, la Pekin tenisul de masă --prea larg, de prevederile regulamentu- 
parte din punctele principale la^Zi/i campionatului mondial, care îi dă 
a zilei.. După aproximativ 40..drept de joc direct în finala mani 
e de întreceri eliminatorii titlu-■vcompetifii, pe baza simplului fapt că 
e campioni au revenit muncite-/ [actuala ediție va fi găzduită de sta- 
constructor Fei An-hui și lui-^/pa^/e chile. Este lăudabil, cel 
i-cen, funcționară la Ministerul., ,
țului Exterior Tpu/m, ca federația de specialdate dm
acest an, campionatele populare^ această (ară (ine intr-adevăr să fie o 
lis de masă din R.P. Chineză.. gazdă bună... Ne referim la schimba-

fi faptul că francezii au fost lipsiți de
■ ■ ■ ■ - - - - - j_ —

Ropa, accidentat în etapa de ditmi-

rea datelor turneului hnal, puse de a 
cord cu dorința statelor europene, 
Jocurile vor începe la 30 mai și 
vor încheia la 17 iunie 1962, adică 
tunci cînd America de Sud este 
plină toamnă. Se precizează că în
ceasta perioadă în Chile temperatura 
medie in cursul zilei este de 14—15 
grade, deci timp ideal pentru fotbal. 
Chilienii dau asigurări că finaliștii vor 
beneficia de condiții optime. Stadionul 
de 100.000 locuri din Santiago este in 
plină construcție, iar amenajări se fac 
și în orașele Antofagasta, Arica, 
Serena, Valparaiso, Talca, Vuia del 
Mar, Concepcion și Rancagua.

...Dar să revenim în actualitatea 
strictă, adică in aceeași zi de miercuri, 
în care urmau să fie stabilite 
două semifinaliste în întrecerea pen
tru „Cupa campionilor europeni". ~ 
belul semifinalelor n-a putut fi însă 
completat. Aceasta datorită surprinză
toarei înfrîngeri suferită de campioana 
scoțiană Glasgow Rangers, întrecută 
pe teren propriu de Sparta Rotterdam 
cu 1—0. Performanta olandezilor este 
cu atît mai remarcabilă cu cit Ran
gers se bucura de un adevărat „mit" 
al invincibilității pe terenul său de la 
Ibrox Park. Prin acest rezultat, scorui 
iniilnirilor dintre cele două echipe s-a 
egalat: 3—3. Va fi nevoie de un al 
treilea meci pentru desemnarea echipei 
semifinaliste. Pînă atunci, cunoaștem 
numai una dintre semifinale Real 
Barcelona, pentru cealaltă fiind califi
cată deocamdată campioana R.F. Ger-

La

ut că

Ta-

mane, Eintracht Frankfurt. După cum 
se știe, aceasta a reușit să păstreze 
avantajul de un punct obținut acasă 
în fața lui Wiener Sportklub, 
miercuri meci egal la Viena:

Desigur, un deosebit interes 
joară confruntarea celor două 
fruntașe spaniole, Real Madrid 
Barcelona. Aci se va desemna 
rea deținătoare a cupei... — spun cei 
mai multi. Pronosticul este facil și se 
bazează pe calificarea la scoruri con
cludente, obținută de aceste echipe tn 
fazele anterioare ale competiției. Iar 
Real a cîștigat de patru ori trofeul I

Un spectator yeavizat poate fi, pe 
drept cuvînt, surprins de contrastat 
care există între rezultatele obținute de 
aceste două echipe în „C.C.E." și cele 
din etapele campionatului spaniol. Re
cent, echipa Real a fost învinsă ca 
4—1 de „Sevilla" și a cîștigat, cu mare 
trudă (5—4), în fața fragilei Grenada, 
aflată pe locul 13 în campionatul Spa
niei /...

Cum se explică acest fenomen ? 
Trebuie să precizăm că formațiile cu 
care joacă fruntașele fotbalului spa
niol In campionat diferă substanțial de 
cele folosite în „Cupa campionilor", competiția inițiată pentru 
După cum se știe, atît Real cît și Bar
celona posedă numeroși jucători străini. 
Dar — notați bine —, ple nu-i pol 
folosi pe toți în jocurile- de campionul 
fiindcă regulamentul spaniol prevede 
clar că o echipă n-are dnrptul să ali
nieze în formație decît 2 jucători de 
origină străină, care nu fi-

făcînd
1-1.
tncvn- 
echipe 

fi F.C.
viitoa-

gurează in regulamentul C.C.E. (fireș
te. tocmai la insistența acestor patroni 
de cluburi). Fiindcă, după cum își poate 
da seama oricine, fotbalul în Spania 
nu este decît o imensă afacere, un 
„business" în stil mare, in care pa
tronii de cluburi au primii mină liberă 
să monteze cele mai oneroase combi
nații. Și cu drept cuvînt remarca in
tr-un articol recent cronicarul ziarului 
francez J’Humanite", Roland Passe- 
vant: „...avantajul pe care îl dețin in 
C.C.E. aceste cluburi pseudo-spaniole. 
alcătuite cu ajutorul milioanelor, au 
datul să creeze îngrijorare pentru vii
torul acestei competiții".

Aci mai trebuie remarcat că prin 
clauza de regulament care permite, ca 
țara care deține trofeul, să prezinte 
și o a doua echipă — campioana pe 
anul în curs — face ca acest aoaiitaj 
al celor două echipe din Madrid și 
Barcelona să fie foarte greu de ani
hilat.

Probleme importante, care pun pe 
gînduri pe toți cei direct interesați 
în mersul înainte al fotbalului euro
pean. Oricum, ei nu pot sta indife
renți în fața situației create, prin care 

' i întrecerea 
dreaptă a echipelor campioane, renre- 
zentînd țări și federații, să fie la dis
creția cîtorva patroni de cluburi, dor
nici de a-și face afacerile sub firma 
sportului

RD. V.
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Șahul în... patru Vă prezentăm î

1
De la Squaw 

la startul Crosului
Valley
Balcanic

«feți?

Acum două săptămîni. 
aluneca pe schiuri la 
poalele muntelui Papoose 
Peak din îndepărtata Ca
lifornie. Astăzi este oas- 
pe a Capitalei noastre, 
gata să ia startul în în 
trecerea celor mai bune 
alergătoare din Balcani. 
De la Squaw Valley la 
București, de la Olim
piada de iarnă la Crosul 
Balcanic... Acest veritabil 
„tur de forță" aparține 
unei tinere poli-sportive 
bulgare, Krastătia Stoie- 
va, studentă în anul I la 
Institutul de Cultură Fi 
zică din Soția. Am stat 
de vorbă cu ea ieri dimi
neață. îndată după sosi
rea lotului sportivilor 
bulgari, participant! la 
Crosul Balcanic. Krasta- 
na ne-a istorisit cum a 
ajuns schioară și atletă. 
S-a născut într-un cătun 
din munții Rodone. Acolo 
iernile sînt lungi și nu o 
dată zăpada atinge chiar 
2 metri. In asemenea 
condiții schiuri le tămîn 
un mijloc ideal de loco 
moție și tatăl Krastanei. 
muncitor pădurar, e un 
schior neîntrecut prin a 
cele locuri. A sosit și 
vremea școlii, dar școala 
se afla la 5 km depărta 
re. Ga să poată aiunge 
acolo, Krastana și-a pus 
și ea schiurile în picioa 
re. 10 km cu schiurile ne 
zi, acesfa-i antrenament, 
nu glumă! Cînd a de 
venit elevă a gimnaziu 
lui din Kapelar, Krasta
na s-a înscris și la școa
la de schi. Dar ea cuno
ștea de mult „alfabetul" 
schiului. încă din pri
mul an a devenit cam 
pioană de junioare. După 
alți doi ani candida la 
un loc în lotul olimpic, 
iar acum, iat-o la 19 ani 
campioană de schi- 
fond a Bulgariei și deți
nătoarea unui remarcabil 
loc 9 (din 24 concurente) 
în proba 
10 km.
- Ge 

mai mult 
ley ?

— Atmosfera de since
ră prietenie care a dom. 
nit între toți sportivii 
Formam parcă o singu
ră mare familie. Gît des-

4 
!

s *

pre festivitățile de des
chidere și de închidere ale 
Jocurilor, organizate în 
minunatul decor al sta-

KRASTANA STOJEVA

dionului de iarnă. ele 
m-au impresionat in 
mod deosebit. Asemenea 
amintiri na Se pot uita 
niciodată.

— Cînd v-ați întors de 
la Olimpiadă ?

— Ne-atn reîntors la 
Sofia la 8 martie, după 
o absență de o 
zi. N-am avut 
gaz pentru că 
și 15 martie

parte la campionatele re
publicane de schi, iar ieri 
am făcut... primul antre
nament de cros.

— Si totuși ați fost 
selecționată în echipa 
pentru concursul de la 
București ?!

— Anul trecut am cîș- 
tigat campionatul țării 
la cros. Dar asta nu a 
cîntărit prea mult în se
lecționare cit., miile de 
kilometri ytrăbătuți pe 
schiuri din noiembrie și 
pină acum. Și apoi, între 
10 km pe schiuri și 2 km 
alergare pe teren variat, 
nu-i o diferență atît de 
mare. Probele mele fa
vorite sînt înrudite. Cred 
că 
greu 
listă 
pildă 
llona
fi vrut tare mult s-o cu
nosc. Dar am auzit că e 
acum la Zakopane. Tre
buie deci să fiu încă o 
dată recunoscătoare că
suței noastre din crește
tul munților, care m-a 
obligat să străbat zilnic, 
iarna cu schiuri, vara a- 
lergînd, cei. 10 kilometri".

mi-ar fi fost mai 
dacă eram specia
la ..alpine", ca de 

campioana dv. 
Micloș. pe care aș

olimpică de

v-a plăcut ce! 
la Squaw Val-

ft

i

A

A

lună și o 
mult ră- 
între 12 
am luat

Cu mulți ani în urmă 
șahul în patru se bu
cura de o mare populari
tate în Rusia și în alte 
țări europene, în rîndul 
oamenilor de diferite 
vîrste și profesii, consti
tuind una din preocu
pările lor preferate. A- 

.vîntul pe care l-a luat 
însă șahul internațional 
a înlăturat treptat aceas
tă interesantă varietate 
a șahului, care astăzi 
aproape a fost dată ui
tării.

In ultima vreme, șa
hul în patru a început 
să fie din nou practicat 
în Uniunea Sovietică și 
despre el putem găsi a- 
desea ecouri în presa 
sportivă sovietică. Nu de 
mult, revista 
nîieigrî a publicat 
articol în care 
tat pe scurt 
acestei forme aparte a 
jocului de șah.

Tabla de joc la șahul 
în patru se deosebește 
de tabla obișnuită prin 
aceea că de fiecare la
tură a ei sînt adăugate 
cîte 3 linii, fiecare de 8 
cimpuri. Astfel, toată ta
bla cuprinde 150 
puri. Piesele sînt 
în fiecare parte 
două 
oare.
șează 
tablei 
dreapta 
alb. Dispoziția 
este aceeași ca la șahul 
obișnuit, cu excepția da
mei care și la alb și la 
negru stă la 
gel ui propriu.

La șahul în 
că doi contra 
torii fac mutări'le pe rînd 
fiecare, după ceas. Par
tenerii așezați față în 
față sînt aliați, figurile

Sportiv- 
un 

este a<ră- 
specificul

de cîm- 
așezate 
pe cele 

înferi-orizontale
Piesele albe se a- 
pe acea parte a 
unde colțul din 

este un cîmp 
pieselor

lor cooperind în jocul 
ce se desfășoară. Ca re
zultat ai acestei colabo
rări pe tablă se naște un 
joc viu, plin de posibi
lități.

Jucătorul al cărui rege 
a fost făcut mat iese din 
joc, celălalt continuînd 
să lupte singur împo
triva celor doi adversari, 
străduindu-se să elibe
reze ragele aliatului său. 
Dacă el reușește să rea
lizeze acest 
aliatul său 
de a intra 
joc.

Șahul în 
una din distracțiile 
ferate în familia Ulianov, 
în anii copilăriei lui Vla
dimir Ilici Lenin. In amin
tirile Anei Ilinina, sora ma
relui Lenin, este amintit 
acest lucru: „Volodea
juca adesea șah cu tata 
și fratele Sașa. Noi, fe
tele, jucam mai puțin, 
îmi aduc aminte de o 
toamnă, cînd tata șt noi 
cei trei copii mai mari 
jucam foarte mult șah 
în patru, uneori pină 
seara tlrziu".

Interesant de 
că întir-una 
Muzeului

I. Lenin" se poate ve- 
expusă o masă de 
destinată jocului în 

i după 
Vladimir 

i masă

lucru, atunci 
are dreptul 

din nou în

patru era 
pre-

mențio- 
din să- 
Central

stingă re-

patru joa- 
doi. Jucă-

nat 
Iile 
„V. 
dea 
șah 
patru, construită 
indicațiile lui 1 
Bici. In această 
de șah se păstrau docu
mente de partid ilegale 
și nici un agent al ohra- 
nei țariste nu a controlat 
ascunzișurile interioare 
ale acestei măsuțe de 
șah, la care marele con
ducător al 
lui mondial 
cu plăcere 
din puținul 
odihnă.

proletarfatu- 
își petrecea 
cîteva clipe 
său timp de

O interesantă expoziți 
a R. P. UNGAR:

„ARTEX" — întreprindere de comerț exter 
din R. P. Ungară — a deschis la 14 martie 
saloanele din str. Batistei nr. 33 o interesantă < 
poziție care se bucură de aprecierea vizitatorii 
Printre exponatele prezentate se 
sportive. Expoziția este deschisă 
17—20, iar duminica între orele
Inginerul Joseph Koltai 

— (reprezentant al „Artex“- 
ului — ne-a făcut o intere
santă expunere în legătură 
cu materialele sportive pre-

află și materi 
zilnic între or 
10-12 și 16—
aeromodelismul.apreciere

aceea tehnicienii noștri s 
preocupat intens de reali 
rea unor motorașe ușo 
dar puternice. (Am pr

. /

.4 «■

Lucrat cu măiestrie, șahul 
expoziției „Artex' — este

expus in sdloa
un adevărat lucru de i

1. MANOLIU

Revelația concursurilor atletice din ultima vreme, 
tînărul negru John Thomas a reușit performanțe 
excelente la săritura în înălțime. Deși nu are încă 
20 de ani John Thomas

UMOR
ti obținut totuși rezultate 

care au stîrnit senzație 
in lumea atletismului, cum 
ar fi acel 2,196 m. reali' 
tal recent tn cadrul unui 
concurs de sală. In foto
grafia noastră îl puteți 
vedea pe tînărul atlet 
negru trecînd ștacheta 
ridicată la 2,18 m, tn 
timpul unui concurs 
desfășurat la New York,

tn toamna anului tre
cut echipa de fotbal a 
R.P. Ungare a surclasat 
echipa Elveției. Scor 
8—0! După meci, Sch
neider, portarul echipei 
elvețiene, se văita că a 
răcit puternic. 
Schmiedhauser 
puns:

— „Nici nu 
rare. Ai lăsat 
ții"

Stoperul 
răsi-a

e de
„ușa 

deschisă și ai 
într-un permanent 
rent..."

mi- 
por- 
stat 
cu-

— Cu siguranță că ați confundai Jacurile Olimpice 
de iarnă cu cele de la Ramai

(Din „Drapeau Rouge’-Bruxelles)

l

iș

zentate la expoziție. „Iată 
— ne-a apus el — acestea 
sini spadele și floretele 
cu care se antrenează spor
tivii maghiari pentru ma
rile întreceri. Tot cu ele se 
prezintă și la concursurile 
internaționale. Rezultatele 
pe care le obțin se dato
rase fi calității acestor ma
teriale. Aparatul acesta pen
tru cinlărirea materialelor 
sportive — ciocanul, discul, 
greutatea — a fost realiza', 
de curind in întreprinderile 
noastre. El va fi trimis la 
focurile Olimpice de la Ro
ma pentru a fi prezen
tai specialiftilor. In țara 
noastră se bucură de multă

cu intei^es motorașele - 
devărate bijuterii — 
tiu depășeau volumul 
cutii de chibrituri). C 
citatea lor aste înscrisă 
1 și 5 cmc. Turismul 
de asemenea un sport 
ferat cd oamenilor mi 
din R. P. 
echipament 
ajutor. Iată 
dormit din 
tic, saci care se transf* 
cu ușurință in rucsac, 
pentru turiști au fost 
fecționate și aceste me: 
șah cu trei scăunele, 
cutia de șah, obișnuitr 
găsesc loc nu numai j 
le, ci și masa și scaune

Ungară. i 
le va ven 
niște saci 
material

V. NESTORESCU

CONSTANTIN NITA, 
CONSTANȚA. — Nu e 
nici cum susțin colegii, 
dar nici cum spuneți dv. 
Păcat că n-ați făcut ră
mășag și cu mine! 
Sub numele de Metalul 
Hunedoara, actualul li
der al seriei a III-a din 
categoria B. la fotbal — 
Corvinul Hunedoara, a 
luat parte la campionatul 
categoriei A. din 1954. 
lată de-altfel, echipele 
participante și clasamen
tul final : Flamura roșie 
Arad, C.C.A., Dinamo 
București, Locomotiva 

Gr. Roșie, Știința Cluj, 
Locomotiva Timișoara, 
Știința Timișoara, Flacă
ra Pl*ești, Metalul Gîm- 
pia Turzii, Locomotiva 
Tg. Mureș, Minerul Pe
troșani, Metalul Hune
doara, Dinamo Orașul 
Stalin* Progresul Ora
dea.. Din motive cunos
cute, în anul următor 
Metalul Hunedoara n-a 
mai jucat în „A", ci în 
»B“.

LAZAR POPESGU, 
CARBUNEȘTI. — 1)
Ghețu Velicu nu l-a în
vins niciodată pe Gheor- 
ghe Negrea. O singură 
întîlnire, în 1958, în ca
drul campionatului repu-

ÎN 4 FUNDURI
In ciuda angajamentului luat, 

tovarășii din consiliul asociației 
sportive Progresul-Tulcea con
tinuă să fie delăsători.

Conducerea asociației sporti
ve Rapid din Bistrița nu se o- 
cupă de angrenarea femeilor în 
sport.

ce tot stau, deși se angajară 
fie mai activi la primăvară, 
înțelege clar orice tulcean:

N-aa spus... In primăvara cărui an f

De 
Să 
O

Citind aceste rinduri, poate.
Ei vor striga: .N-aveți dreptate! 
La sport femeile se-aaună. 
Priviți-tet Sînt... in tribunăI",

V. D. POPA

blican pe echipe, d-a ter
minat la egalitate, după 
ce Negrea fusese la po
dea. în rest, a învins 
Negrea. 2) Este foar
te posibil ca în iunie, cu 
prilejul turneului de box 
de la Sofia, Negrea să 
se întîlnească din nou cu 
polonezul Pietrzkowski, 
care l-a învins la cam
pionatele europene de la 
Lucerna. — 3) Gele mai 
mari scoruri cu care a 
cîștigat echipa de fotbal 
a Romîniei : 8—1 cu
Grecia în 1930, 6—1 și
7—0 cu Bulgaria în 1926 
și respectiv 1933, 6—0 cu 
Albania în 1950, 5—0 cu 
Iugoslavia în 1933 etc.

MIRON TIO. COMU
NA BRANISGA. —
1) Cel mai înalt jucător 
de baschet din .țara noa
stră e Armand Novacek 
de la G.O.A.: 1,98 m. —•
2) In meciul cu Suedia 
(București, 1956, scor: 

0—2), am aliniat urmă
toarea echipă : Voinescu
— Zavoda II, Apolzan, 

, Neacșu I — Onisie, Bone
— Copil, Constantin (O- 
zon), Ozon (Suciu), Za
voda 1 (Georgescu), Tă- 
taru.

ANA RADULESGU, 
CURTEA DE ARGEȘ. —
1) Cea mai bună perfor
manță a Măriei Diți la 
aruncarea suliței: 52,89 
tn. Acest rezultat repre
zintă recordul țării noa
stre la această probă și 
se înscrie printre cele 
mai bune din Iunie. —
2) Fotbalistul Viorel Ma- 
teianu de la Știința Cluj 
are 22 de ani.

ALEXANDRU 
COVEANU,
i) r--_ _
Romîniei n-a jucat nici
odată cu reprezentativa

PR IS-
FFORIF __

Echipa de fotbal a

Braziliei. O singură ■ 
pă braziliană de clu 
Canto do Rio — a 
luat în 1958 în Bucu 
— 2) Vasile Tiță s- 
tîlnit în 1952, cu pr 
Olimpiadei de la Hi 
ki, cu Floyd Paters' 
nu cu Ingernar Ioha

PETRU G|UCO\ 
TIMIȘOARA. — L 
junioratului nu e ac 
la toate 
fotbal, 
este de 
tism 19. 
însă nu 
de un junior de 
a ui. La această i 
cei mai mulți sînt 
rați și poate că ; 
copii I

ING G 
ORAȘUL
Campioana 
schi, llona 
una și aceeași per 
cu aruncătoarea d 

liță... llona Miklo:
SIMION MARGEl

GEAVA. — După 
e și firesc, titlul d' 
estru emerit al spo 
care încununează . 
tatea unui sportiv, 
cordă pentru o [ 
manță excepțională, 

; pentru un ansaml 
rezultate v-aloroase, 

’ marchează conți 
I sportivului respecți 

progresul mișcării 
tre de cultură fiz 

• sport, Bineînțeles, 
cordarea titlului de 
estru emerit al sp< 
se ține seama și < 
treaga comportare 
lui ce urmează să 
mească această 
distincție, pe țerer 
sport ca și în viat 
toate zilele.

ION POȘTA!

sporturile, 
vîrsta ma 

18 ani, la 
în nici ur 
poate fi 
' ' ...2;

VIENE 
STALE* 
noastră 
Mikloș,


