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In cinstea celei de a 90-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin

STUDENȚII INSTITUTULUI „I. L CARAGIALE"
AU DAT VIAȚĂ UNUI SPECTACOL ÎNĂLȚĂTOR: „POEMUL LUI OCTOMBRIE*1

Sala mică, intimă, a Institutului de 
artă teatrală și cinematografică ,,I. L. 
Caragiale" din Capitală a găzduit luni 
seara un eveniment artistic care va 
rămîne de neuitat în amintirea celor 
ce s-an numărat printre invitați. Uce
nicii scenei ' romînești au prezentat 
în fața unui public entuziast vibranta

tor Virgil Ponovici, scenografiei so
bre, dar convingătoare (asist. Tr. Ni- 
țescu), impresionantului joc de lumini?

Iată-1 pe Traian Stănescu care ne-a 
redat un Maiakovski autentjic, tră
ind intens clipele supreme ale marelui 
poet revoluționar. Era aidoma cu chi
pul ce ne-a devenit atît de drag, chi-

Vn moment emoționant din înălțotoorea trans punere 
Octombrie", de Vladimir

scenarizai’e a „Poemului lui Octom
brie" de marele poet al revoluției ruse, 
Vladimir Maiakovski, în cadrul celui 
de al IV-lea festival republican al 
școlilor și institutelor de artă. Este 
greu să redai atmosfera sărbătorească, 
forța emanată de fiecare vers recitat 
cu atîta patos revoluționar de realele 
talente ce le-am aflat aici. Timp de 
aproape o oră inimile spectatorilor alt 
bătut ta unison cu cele ale artiștilor, 
care au reușit, în aceste zile premer
gătoare aniversării a 90 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, să 
redea conținutul bogat de idei al Po
emului, tumultuoasa epopee a anului 
1917, an de răscruce în istoria ome
nirii.

Cui să adresezi mai întii aplauzele 
pentru înălțătoarele clipe oferite ? Ce
lor peste o sută de actori care au 
dat atîta viață acestui spectacol, 
măiestre! regii artistice (prof. Dinu 
Negreanu și lector Ion Gojar), inge
nioasei mișcări scenice (conf. Suzana 
Badian), clarității dicțiunii finisată 
cu grijă de prof. Sandina Stan.și lec-

scenieă a „Poemului lui 
Maiakovski

Foto : B. Ciobanu

pul hotărîf al artistului care și-a pus 
forța creatoare în slujba poporului. 
Iată-i pe cei patru corifei recitatori, 
care poartă firul acțiunii descrisă in 
versuri de Maiakovski! Glasurile lor 
exprimă cînd ura fără margini a poe
tului împotriva împilării țariste și a 
ororii capitalismului, cînd dragostea 
nețărmurită și devotamentul față de 
cauza proletariatului! Asistăm la un 
duel între bine Și rău, încredințați de 
optimismul robust al poetului că binele 
va învinge definitiv luda orindițire 
veche. Și cum ar fi putut să învingă 
ticăloșii și paiațele, speculanții și hie
nele aparținînd unui regim în descom
punere ? Grotești, ridicole fără mar
gini ne apar figurile celor treispre
zece miniștri din guvernul provizoriu, 
care tremură și sînt gata să se as
cundă în gaură de șarpe de teama 
valului revoluționar ce se revarsă im
placabil peste ei. Pline de semnificație 
sînt scenele în care penibilul Kerenski 
este azvîrlit împreună cu acoliții lui 
la lada cu gunoi a istoriei, clipa în 
care marinarul de pe „Aurora" pă-

trunde în sala de consiliu a fostului 
guvern și curăță de pe masa preziden
țială un joben, ultimul semn al orîn- 
duirii capitaliste, punînd în locul lui 
o șapcă. Aceste momente alternează 
cu scene mărețe în care eroul princi
pal este proletariatul rus. Impresio
nantă ne apare unitatea corului vor
bit, unde zecile de voci se contopesc 
într-una singură, răspunzînd chemări
lor celor cinci corifei. Acțiunile eroice 
ale comuniștilor și comsomoliștilor fac 
sala să vibreze. Tunurile de pe „Au
rora", vestitoare ale unei vieți noi, 
asaltul Palatului de iarnă, completea
ză cadrul maiestuos al acestei valo
roase scenarizări. In timpul minuna
tului spectacol de luni seara am citit 
pe fețele tinerilor interpreți convin
gere și hotărîre, înțelegerea profundă 
a tezaurului de idei pe care îl conți
ne Poemul lui Maiakovski, nestăvilita 
dorință de a-1 reda cu toată forța lui 
ca pe un mesaj scump al făuritorilor 
Revoluției Socialiste. Nici că puteau 
cinsti mai frumos studenții Institutu
lui de artă și cinematografie apro
piata sărbătorire a nașterii lui Lenin 
căreia i-au dedicat această realizare. 
Ni s-a umplut inima de bucurie 
cînd am recunoscut în rîndul talenta- 
ților interpreți o seamă de sportivi 
ca scrimerul Ștefan Tapalagă, maestru 
al sportului, înotătorii Eugenia Drago- 
mirescu și Ion Marian, voleibaliștii 
Doina Lazăr, Mihai Dobre și Al. Ma- 
nolescu, baschetbalistul M. Gingules- 
cu și alți tineri care duc faima Insti
tutului pe stadioane. Cu asemenea 
forțe, cu o generație atît de viguroasă, 
crescută de Partidul nostru și care 
mîine va transmite fiorul artei pe 
scenele tării, firește, examenul a fost 
trecut cu strălucire. Ropotele de a- 
plauze, garoafe purpurii și înălțătorul 
imn al „Internaționalei", intonat la 
sfîrșit de întreaga asistență au răs
plătit strădaniile harnicului colectiv 
artistic al Institutului de teatru și 
cinematografie „I. L. Caragiale".

Irt aceste clipe ne-au revenit în min
te cuvintele nemuritoare ale lui Vla
dimir Ilici: „Lor le aparține viitorul, 
cu rniinile lor va fi cucerit dreptul de 
a construi noile baze ale societății o- 
menești".

OCTAVIAN GINGU 
NEAGOE MARDAN

Duminică seara, pe patinoarul „23 August"

Carnaval pe gheață" 
cu ocazia închiderii sezonului

• IN PROGRAM, VOINȚA M. CIUC—C.C.A. LA HOCHEI 
” PE GHEAȚA, DEMONSTRAȚII DE PATINAJ ARTISTIC, 
o NUMERE DE ESTRADA
“ Cu ocazia închiderii sezonului de patinaj și hochei pe gheață, F.R.H.P. 
-- organizează duminică seara, începînd de la ora 18,30, un „Carnaval pe 
; ’ gheață",
- ► Programul carnavalului cuprinde demonstrații de patinaj de ansamblu ’ ?
* * (executate de patinatori de la Dinamo, C.C.A. și Constructorul), evoluții -►]
- ► ale unor patinatori fruntași printre care campionii republicani Cristina * * 
' " Patraulea și Radu Ionian, numere de patina j-comic.
. - In continuare, un meci de hochei intre Voința Miercurea Ciuc, cam- 4 ’ 
ypioana republicană pe acest an, și C.C.A. După terminarea jocului de ho- 
. * chei, patirtoarul va rămîne deschis pentru public, pentru Carnavalul pe < ►
- ► gheață. Se va patina și se va dansa pînă la ora 2 noaptea. In cadrul pro- ‘ ’
* * gramului se vor produce o serie de cunoscuți actori de estrada. - ►
. *

Astăzi sosesc în Capitală!
gimnastele sovietice

Astăzi, în jurul prînzului, vor sosi 
în Capitală, pe calea aerului, gimnas
tele sovietice care se vor întîlni sîm-- 
bâtă și duminică cu reprezentativa 
noastră. Vor face deplasarea, după 
cum a anunțat forul de specialitate 
din Uniunea Sovietică, sportivele: 
Larisa Latînina, Polina Astahova. Li
dia Ivanova, Tamara Liuhina, Tama
ra Ivanova și Irina Pervușina. Lotul 
oaspetelor va fi însoțit de Taisia De
midenko.

Intîlnirea dintre eclripele R.P.R. — 
U.R.S.S. va cuprinde atît exerciții im
puse cît și liber alese. Programul este 
următorul: sîmbătă ora 18: festivi

tatea de deschidere, apoi exercițiile 
impuse; duminică ora 18: exercițiile 
liber alese.

Echipa țării noastre nu a fost încă 
stabilită. Ea va fi alcătuită însă din 
următorul lot: Elena Leuștean, Sonia 
lovan, Emilia Liță, Uta Poreceanu, A- 
tanasia lonescu, Elena Niculescu, E> 
milia Scorțea, Viorica Kelemen.

★ 1
lată, în imaginea de mai sus, pe 

Larisa Latînina lucrînd la bîrnă. Cam
pioana mondială și olimpică ne Va în- 
cînta din nou — cu siguranță — 
prin grația și măiestria ei.

Luni seara, în sala Floreasca

Rapid — Slavia Praga
Luni seara, începînd de ia ora 19, 

sala Floreasca din Capitală va fi 
locul de desfășurare al unei pasionante 
partide internaționale de volei. Este 
vorba de returul meciului RAPID— 
SLAVIA PRAGA, cea mai importantă 
întîlnire din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei Câmpenilor Europeni" la 
volei masculin.

Pierzînd (cu 3-2) primul meci sus
ținut la 20 martie la Praga, voleiba
liștii din echipa campioană a țării 
noastre păstrează șanse frumoase 
pentru calificarea în sferturile de 
finală ale acestei interesante compe
tiții europene- Pentru aceasta ei tre
buie să cîștige cu 3-1. In caz că vic
toria le revine cu 3-2, diferența de 
puncte trebuie să fie de minimum 22 
(primul meci a revenit praghezilor 
cu un punct-averaj final de 67-46).

Partida se anunță foarte interesantă 
și datorită faptului că Slavia Praga 
va prezenta o formație care aproape 
că se confundă cu echipa reprezenta
tivă a R. Cehoslovace: Purnoch,
Humhal, Mușii, Maly, KemeL toți de 
la Slavia, au jucat recent, la Varșovia; 
în primul „sextet" al R. Cehoslovace. 
Echipa oaspe va sosi în Capitală 
duminică dimineață.

Rapid s-a pregătit cu conștiincio-' 
zitate pentru această întîlnire. Cam
pionii noștri vor susține sîmbătă, do 
la ora 19, în sala Ciulești, partida lor 
de campionat, cu Politehnica Orașul 
Stalin-

In afara meciului Slavia—Rapid 
(care va fi condus de arbitrul sovietic 
Arisian), programul de luni din sala 
Flore:, a mai cuprinde și jocul fe
minin de campionat Rapid—Progresul^

Cum muncește consiliul asociației sportive 
„Pielari“ pentru creșterea veniturilor proprii
Creșterea venitunâlor proprii consti

tuite tuni! dintre ot>iiectivele de frunte 
ale oonsiliutai asociației sportive „Pfe- 
iari" de pe lingă fabrica de piele și 
încălțăminte F'lacăra roșie. De mai 
nmAtâ vreme, membrii U.G.F.S. din 
întreprinderea Flacăra roșie în frunte 
cu cei din oonsttiul asociației au cău
tat să găsească căi noi pentru întă
rirea bazei materiale a asociației lor. 
Cum asociația sportivă își propusese 
— în calendarul oompetițional pe 
anul 1960 — să asigure membrilor 
săi o puternică activitate sportivă de 
mase, era nevoie ca veniturile aso
ciației să crească simțitor. Trebuia, 
intr-un cuvînt, ca asociația să dis
pună de un buget puternic și bine 
echilibrat

Desigur că realizarea unui aseme
nea buget nu este o problemă simplă. 
Se cere o muncă intensă. Se cer ini
țiative.

★
S-a pornit la lucru fadndii-se un 

plan de venituri și cheltuieli care tre
buia să asigure, prin realizarea lui, 
mărirea volumului activității sportive 
de mase. Acest plan, firește, trebuia să 
fie legat de viață, să fie un ajutor 
prețios în tnuitoa pentru creșterea ve
niturilor proprii ale asociației spor
tive „Pietari",

„Pentru realizarea lui — și-au spus 
membrii aon&iilăuihii — trebuie să în
treprindem o seamnâ de acțiuni : în
scrierea de noi membri în U.C.F.S., 
încasarea ia timp a cotizațiilor, folo
sirea judicioasă a bazei sportive, eco
nomii de material și echipament spor
tiv, organizarea de acțiuni cultural- 
sportive etc."

Iată deci cite pajlbilități există pen
tru întărirea bazei materiale a aso-

I
Din experiența 

asociațiilor 
sportive

ciației sportive. Să vedem cum mun
cește consiliul asociației oa să-și în
deplinească importantele obiective pe 
care și le-a propus.

Concomitent cu preocuparea pentru 
creșterea veniturilor proprii, consiliul 
asociației sportive „Pictări" desfășoară 
o muncă susținută în rîndurUe mem
brilor U.O.F.S. în scopul realizării de 
cit mai muftte economii. S-a imprimat 
în conștiința multor sportivi din a-

sportivă a asociației „Pictori" — oare 
în anumite zile este îndiiriiată și altor 
asociații sportive din raion fără să 
se stânjenească însă aotevitatea spor
tivă de mase a tinerilor muncitori de 
la întreprinderea Flacăra roșie —, 
este bine îngrijită de sportivii fabricii. 
Iii sînt conștient de faptul că buna 
întreținere a stadionului lor are un 
rol de seamă în desfășurarea unei cît 
maii bogate activități sportive.

★
Bunii gospodari din consilail asocia

ției sportive „Pielari" au firește mo
tive să fie mulțumiți de felul cum se 
consolidează baza materială a asocia
ției lor. Din plami global de venituri 
(61.312 lei) ei au și realizai 10000 
lei I Este deci de așteptat ca, urmărind 
în continuare creșterea veniturilor 
proprii, baza materială a asociației 
sportive „Pietari" să se întărească 
mai mult.

Socotim însă că principala atenție 
a consiliului acestei asociații trebuie 
îndreptată spre acțiunea de înscriere 
în U.O.F.S. a cît mai muilți salariați 
ai fabricii, deoarece aci există multe 
posibilități de creștere a nuinărutnii de 
membri în U.C.F.S., ceea ce va duce* 
implicit, la întărirea bazei materiale ălceastă întreprindere necesitatea de a

păstra cu grijă echipamentul sportiv asociației sportive a. muncitorilor pieri 
fi deci, de a,-i prelungi viața. ltoza iarj.



Jnovator sportiv de nădejde
De curînd, la „Panoul de onoare al 

inovatorului", de la Fabrica de rulmenți 
Bîrlad, a apărut portretul unui sportiv 
cunoscut publicului din Bîrlad și din 
regiunea Iași, cel al arbitrului de fot- 
ibal Nae Caleap, proiectant principal 
in cadrul serviciului tehnic din F.R.B.

Proiectantul Nae Caleap face parte 
f'Hin generația de tehnicieni crescută și 
educată de partid în anii puterii popu
lare. In anul 1953. Nae Caleap, proas
păt absolvent al Școlii medii tehnice de 
mecanică din Bîrlad, se angajează la 
fabrica de rulmenți din localitate ca 
desenator. Dornic de muncă, preocupat 
mereu de a descoperi noul, tînărul de
senator se face repede cunoscut și apre
ciat de colectivul de ingineri și tehni
cieni cu care lucrează. După șase luni 
este avansat proiectant, iar peste un 
an proiectant principal. Un an mai tîr- 
ziu el depune la cabinetul tehnic al 

^fabricii proiectul primei sale inovații. 
JDe atunci și pînă la sfîrșitul anului

Caleap a depus pe masa ca- 
tehnic șapte inovații, dintre

lili

Concursuri de selecțieConcursuri de selecție 

a lotului republican
Sîmbătă după-amiază și duminică 

(dimineață pe stadioanele Dinamo și 
Tineretului se vor desfășura două 
concursuri de atletism (seniori și se
nioare) la care vor participa și com- 
ponenții lotului republican. Con- 
■cursurile sînt considerate drept crite
riu de selecție pentru loturile R.P.R. 
>pe anul 1960, ceea ce implică parti- 
Țâparea tuturor atleților fruntași.

1959 Nae 
hinetnliu. 
care patru au fost aprobate și aplicate 
în procesul de producție (celelalte trei 
fiind încă în studiu), aducînd, astfel, 
fabricii importante economii. Pentru 
acest lucru a și fost recompensat.

In primele zile ale anului 1960 pro
iectantul principal Nae Caleap a de
pus la cabinetul tehnic proiectul unei 
alte inovații, cu ajutorul căreia s-au 
realizat mari economii de electrozi de 
sudură și de oțel de rulmenți, ușurîn- 
du-se mult munca celor care lucrau la 
debitarea materialului. De curînd, Nae 
Caleap a prezentat la cabinetul tehnic 
o altă inovație privind îmbunătățirea 
cuptoarelor de încălzire la ciocanele 
de forjă.

Pasionat după tot ce-i nou în tehni
că, proiectantul Nae Caleap este în
drăgostit și de activitatea sportivă. El 
a făcut parte din prima echipă de fot
bal a constructorilor de rulmenți încă 
din anul 1953. De trei ani el este ar
bitru de fotbal, fiind apreciat pentru 
calitatea arbitrajelor sale.

Stînd de vorbă cu tov. V. Surugiu, 
'secretarul organizației de bază P.M.R. 
de la serviciul tehnico-administrativ, 
am aflat numai lucruri bune despre 
proiectantul Nae Caleap.

Acesta este utemistul Nae Caleap, 
proiectant principal, sportiv de nădej
de, un om al zilelor noastre.

S. ELIADE 
corespondent

Cît mai multe cadre tinere !

Gh. Ghiță (Voința București) •— unul dintre alergătorii core au par- 
. . ~ " i Ia un concurs oficial — în timpul în-tîcipat pentru prima oară anul acesta 

trecerii.
Sezonul de motociclism a fost inau

gurat duminică, printr-un interesant con
curs de motocros. Alergătorii au folosit 
acest prilej pentru verificarea stadiului 
de pregătire în vederea întrecerilor ofi-

99€uf>a cadrelor didactice66
Inițiativa s-a născut acum cîteva 

luni, în organizația U.T.M. a asisten
ților din Institutul de Construcții. Se 
discuta planul de muncă pe anul 
1959--60 și propunerea ca activitatea 
sportivă să preocupe îndeaproape pe

membru al organizației a în- 
adeziunea unanimă.

■ * ■.■ /-ț ~ *»“|* iT\: ■~~. IT ■u‘i7*Ha —.1 ■w'i'ij*i^Tj_r~»fu*ti.
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fiecare 
trunit

De cîtva timp, regulamentul primei 
ediții a „Cupei cadrelor didactice”— 
așa se numește competiția inițiată de 
constructori — a fost difuzat celor
lalte institute. Pretutindeni au început 
•pregătiri asidue. De antrenori nu se 
duce nicăieri lipsă: asistenții de la 
catedrele de educație fizică și-au asu- 

misiu- 
ei

par- 
de

99Specî«iIiști
Tinerii din comuna Bo-rca, raionul 

Piatra Neamț, își amintesc și acum cum 
s-au petrecut lucrurile : s-au pomenit 
intr-o dimineață cu un grup de oa
meni, în frunte cu inginerul Constan
tin Bogza de la Ocolul Silvic, toți cu 
topoare, tîrnăcoape și lopeți, care s-au 
năpustit pe popicăria unde cei din co
mună își petreceau cu atîta plăcere 

~ i nu

necesară Ocolului Silvic din Borca, Dar 
un elementar spirit gospodăresc ar fi 
trebuit să-i îndemne să ridice acest

cu bucurie această 
(conform regulamentului, 

au dreptul de a face 
din echipe). Parteneri 

antrenament? Bineînțeles, echipele 
Isttidenților. Și astfel „Cupa cadrelor 
didactice- a luat un „start bun": toa
te institutele au răspuns la întrecere, 
,înregistrîndu-se înscrierile a 8 echipe 
la volei, 10 la șah, 10 la tenis de 
.masă și 4 la baschet.
' Primele meciuri vor avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni: sîmbătă

riale din cadrul campionatului republi
can. Așa cum subliniam în cronica în
trecerii, participanti la concurs au do
vedit încă deficiențe în pregătire pe care 
s-au străduit să le suplinească printrun 
plus de dîrzenie. Antrenorii vor trebui 
să folosească judicios perioada de Mutre- 
rupere pînă la începerea campionatului, 
pentru eliminarea lipsurilor semnalate 
la primul concurs. Cei mai mulți dintre 
alergători au încă o pregătire fizică 
necorespunzătoare și din această cauză 
slăbesc spre sfîrșit ritmul de alergare.

întrecerile primului concurs de moto- 
cros din acest an au scos în evidență 
și un fapt îmbucurător : numărul ele
mentelor tinere prezente atît la startul 
categoriilor rezervate avansaților cît și 
la cel al concursului pentru începători 
s-a mărit considerabil. Acest fapt con
stituie un pas însemnat pe drumul rea
lizării sarcinilor trasate de către Fede
rația romînă de motociclism. Antrenorii 
au înțeles că una dintre principalele lor 
sarcini este aceea de a pregăti conștiin
cios elemente tinere, cadre de bază pen-

tru motociclismul nostru de performan
ță. Astfel au fost pregătite și prezentate 
la concurs o serie de elemente tinere 
care au făcut față cu succes la dificultă
țile traseului pe care s-a desfășurat anul 
trecut întreg campionatul republican, 
iar anul acesta se va disputa o bună 
parte din cele 7 faze programate de re
gulament. C. Dovitz (Dinamo), Marin 
Voicu (Voința București), P. Fischer 
(Dinamo), AL Trifu (Rapid) — debu- 
tanț i în alergările consac rații or și Gh. 
Stafie (Voința București), D. Dobrescu 
(C.C.A.), Gh. Ghiță (Voința București) 
— pârtiei pan ți la concursul rezervat în
cepătorilor s-au evidențiat atît prin pre
gătire cît și printr-o dorință demnă de 
landă de a depăși momentul — evident 
dificil — al debutului. Antrenorii Gh. 
Zdrinca, N. Sădeanu, N. Buescu și Gh. 
Didescu au dovedit preocupare pentru 
pregătirea tinerilor motocicliști și ac
tivitatea lor merită a fi subliniată.

Realizările de pînă acum sînt remar
cabile. Dar la startul întrecerilor trebuie 
să apară mereu alte noi elemente tinere, 
iar pregătirea acestora trebuie să fie în 
continuă creștere. In această direcție 
obligațiile nu aparțin numai antreno
rilor ci și maeștrilor sportului și aler
gătorilor cu experiență, care au datoria 
să se ocupe atent de pregătirea viitoa
relor cadre. In ceea ce privește selec
ționarea elementelor tinere trebuie să se 
țină seamă de îndrumările care s-au 
dat la consfătuirea F.R.M. Crearea u- 
nei puternice baze de mase în motoci
clism — iată singura cale eficace pen
tru îmbogățirea sportului cu motor cu 
elemente talentate, capabile să obțină 
noi performanțe de valoare în arena in
ternațională. Pornind de la această pre
țioasă indicație pe care au primit-o la 
consfătuire antrenorii, maeștrii sportu
lui și molocicliștii consacrați au datoria 
să se ocupe intens de angrenarea tinere
tului în practicarea motociclismului, să 
folosească o mașină pentru pregătirea 
a 3—4 tineri, să dea un permanent spri
jin la organizarea întrecerilor de mase. 
Numai astfel se va asigura motociclis- 
mnlui un progres continuu.

HRISTACHE NAUM

‘O parte din timpul lor liber. Ca să

Desen de N. GHENADIE

Tumînă
cum se
vie au - __ __ „ g-r
la construcții, dar specialist și în... 
rîmări. Și ce e drept, e drept : 
nerul C. Bogza și-a făcut „datoria'

rZ - n;!,-Sa T, 1 -aces\ Ja tenis de masă (în sălile Institutc-
L- 7 ln, Par,e Pe'Aor Politehnic, Construcții și Petrol,

'» ce.ca lconsj.rluit- Gaze, Geologie) ?i duminică diminea-zisincLu-se ae acest fapt, atît ziarul «+« /? ' ț r< „ a j-nostru cit fi ziarul „Romînia liberă”!^ ',34, 1 C d
au cerut celor de la Ocolul. Silvie s«V * Lacul 1 ei

nici urmă din popicărie, după 
vede, tovarășii de la Ocolul Sil- 
trimis și un... inginer, priceput 

* . dă- 
ingi- 

~ - e - " CU
prisosință : dacă treceai a doua zi, pu
teai să juri că de cînd lumea acolo n-a 
existat nimic altceva decît pămînt și 
iarbă. Iar după un timp, în locul po
picăriei a apărut un coșar pentru de- 
,pozitarea conurilor de brad...

Construcția unui coșar era probabil

au cerut celor de la Ocolul Silvic să 
facă ce-or ști, să pună toți umărul și 
să refacă popicăria distrusă cu atîta 
nepăsare.

Față de cele apărute în presă, cei în 
cauză și-au făcut autocritica, luîndu-fi 
angajamentul să refacă popicăria fi cu 
ocazia asta să ofere tinerilor din sat, 
pe care îi amărîserăi atîta, o arenă de 
popice fi mai mîndrăi decît a fost. Dar. 
ți-ai găsit! A trecut un an fi mai I 
fi tineretul din comună, ba fi cei vîrst- 
nici, tot așteaptă ca tovarășii de la 
Ocolul Silvic să nu-și ia angajamente 
numai pe fiîrtie, ci să le fi pună în prac
tică. Deocamdată, cum se spune, nu se 
vede nici o... mișcare. Să nu greșim : 
ceva tot se vede. Se vede, de pildă, că 
între timp și alte baze sportive--- te
renul de fotbal amenajat prin muncă 
voluntară, cel de volei și pista G.M.A., 
de asemenea realizate prin efortul ti
neretului — au avut soarta popicăriei. 
Au... dispărut !

Parcă vedem că iar își vor lua niște 
angajamente cei de la Ocolul Silvic 
Borca. Fiindcă au devenit „specialiști”, 
în angajamente și în distrugerea baze
lor sportive din comună.

GH. N1ȚA
secretarul organizației U.T.M. 

din comuna Borca

)ar...j 
bine. în
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strins
Turneul Maeștrilor

Marți
a întrecerii șahiștilor fruntași bucu-

s-a jucat penultima rundă

Știți de unde s-a ridicat maestrul 
emerit al sportului Gheorghe Fiat ? Din 
Reșița. Dar fostul campion al țării, Va- 
sile Secoșan ? T'ot din Reșița. Dar La- 
zur Borduz și alți boxeri apreciați, unde 
credeți că au învățat boxul ? La Re- 
fi/a !

Dar iată că au început să treacă anii 
si din acest renumit centru pugilistic 
nu mai apare nici un boxer de valoare. 
Le-o fi trecut tinerilor din Reșița dra
gostea pentru acest sport al forței și al 
curajului ? Nici gînd de așa ceva ! Dar 
nu prea le vine ușor amatorilor de box 
ca pe lingă antrenamentele și meciu
rile pe care le susțin să primească și 
o... porție suplimentară de pumni sau 
de palme de la Petre Pop, antrenorul 
Grupului școlar profesional. Și-apoi, 
în ring, te mai aperi, mai faci o es
chivă, dar cînd ești luat pe nepregătite 
în vestiar, poftim de mai pavează lovi
turile lui Petre Pop. In felul acesta, 
antrenorul Pop a obținut victorii prin 
k.o asupra elevilor lui I. Bărbulescu, 
'G. Gîa și alții.

Ireșteni. In centrul atenției a stat 
partida Troianescu — Ghițescu, care 
a prilejuit o dispută îndîrjită. Ea 
is a întrerupt cu avantaj decisiv pen
tru alb. O altă partidă importantă 
pentru desemnarea învingătorului în 
concurs, Joița — Nacht, s-a între
rupt de asemenea, în poziție compli
cată. Ciocîltea nu s-a prezentat la 
partida cu Reicher, astfel că acesta
— care 
doghină 
total de 
au cîte 
terminat. Alte rezultate de marți : 
Bozdoghină — Pavlov V2—*/2> Pu$- 
cașu—Gavrilă */2—'/2. Azi se joacă 
ultima rundă.

Prima fază a 
republican

arenele de popice din Întreaga 
se desfășoară în aceste zile ulti- 
întreceri din prima fază a cam

pionatului republican pe echipe.
• ln etapa a V-a a returului cam

pionatului din orașul Mediaș, jucăto
rul Ernest Kiss (Gaz Metan) a rea
lizat din 100 bile mixte 482 p.d. A- 
ceastă performanță valoroasă a fosl 
obținută în cadrul întîlnirii Gaz Metan— 
Record încheiată cu scorul de 242'-2312 
p.d. In 11 etape pop carul Ernzst IGss 
a depășit de 7 ori limita celor 4'W 
p.d., totalizînd o medie de 411 p.d. 
(D. Vintilâ, coresp.).
• Pe arena Dinamo din Craiova 

a avut Ioc premierea echipelor cla
sate pe primele locuri 
orașului. Primele trei 
ocupate 
Craiova 
coresp.

e In 
natului 
dispută

Pe 
țară 
mele

în ordine de: 
și Dreptatea, 

regional), 
cadrul primei 
R.P.R.,

în campionatul 
locuri au fost 
Dinamo. C. S.

(R. Schultz,

cîștigase întrerupta cu Boz- 
— termină concursul cu un 
7 puncte. Nacht și Ghițescu 

P- și două partide de

______ |____  faze a campio- 
R.P.R., în raionul Orăștie își 
întîietatca 7 echipe masculine 

și una feminină, care participa la com
petiția masculina. In retur, ccl mai 
disputat meci a fost ccl dintre U.M.C. 
și S.M.T. Orăștie, terminat cu 1998— 
1919. Cel mai bun rezultat individual 
l-a obținut Petru Kulptnski: 381 p.d. 
întrecerile continuă. (Gh. Balogh, 
coresp.)

• La Constanța s-a ca'ificat în faza 
superioară a campionatului echipa

Pe teme educative "
.. - ________ _____________  __________ ___ H

Cu excepția unei singure greșeli, 
aceea de a nu fi adus suficiente bilete 
Ia casă, clubul Dinamo a asigurat 
o excelentă organizare concursului hi
pic, care s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică pe baza hipică din Calea 
Plevnei. De această părere au fost 
deopotrivă concurenții, oficialii și spec
tatorii. Constatarea nu poate decît să 
ne bucure. Concomitent, deci, cu pro- 

" j i noas
tră a crescut și capacitatea de orga
nizare a cluburilor și asociațiilor spor
tive. La cel de al doilea concurs hi
pic al anului clubul Dinamo s-a de- 

. ,'t pe sine. Totul a fost ca la... 
Acolo, da, se simte nevoia elementelor^carte. Parcursuri interesante (autorul 

schițelor maestrul sportului Ion Oprea), 
un program var'at, pavoazare atr" «ro
toare, cupe, plachete, diplome, program

Desen de N. GHENADIE

Din două, una : ori renunță la ase-' 
menea metode de... instruire sportivă,' 
ori, dacă se simte în puteri, Petre Pop 
să reintre în <

.ne bucure, concomitent, aeci, ct 

.gresele sportului călare din țara 
trS n rrAcmt cî nn rvsirîf A.fpsi rin

activitatea competițională A pășit 
simte, nevoia elementelor*^*rartA

99

„.combative ! f
GH. DOBRESCU I 

corespondent 1

campionatului 
pe echipe

C.F.R., care a totalizat 34 puncte, fi
ind urmată de Panificația și Voința 
cu 32 și respectiv 28 p. S-au întrecut 
7 echipe. (E. Petre, coresp.)

• Prima parte a campionatului din 
orașul Deva a fost cîștigată de po
picarii formației Corvinul cu 16 p., ur
mați de jucătorii echipelor Minerul, 
l'lamura roșie, Constructorul, Rapid, 
Voința și Dinamo. In momentul de 
țață se desfășoară returul. (I. Simion, 
L. Muzka, coresp.)

Echipa feminină C. S. Tg. feureș 
învingătoare la Timișoara

TIMIȘOARA 30
In localitate s-a disputat partida din
tre echipele feminine de handbal 
Constructorul Timișoara și C.S. Tg.

în cadrul campionatului repn- 
După o repriză destul de echi. 
în cea de a doua parte a 
handbalistele din Tg. Mureș 

impus superioritatea cîșîigînd

(prin telefon). —■

Mereș, 
biican. 
librată, 
jocului 
și-au ■ , . .
cu scorul de 5—2 (2—1), prin punctele 
înscrise de Cătineanu (.2), Bighian- 
Oprea (2), Covrig, respectiv de Bias 
și Cănășoiu. (AL. GROSS, coresp. reg.)

10...“
muzical în pauze, parada concurenților, 
toate au concurat la reușita frumosu
lui spectacol hipic din Calea Plevnei. 
„Secretul" acestui frumos succes în 
materie de organizare l-au aflat toți 
acei care au mai zăbovit puțin la te
ren după terminarea concursului, unde 
au fost martorii unui tablou instruc
tiv. Călăreții dinamoviști — în frunte 
cu antrenorul Petre Andreianu — care 
nu cu mult înainte se înirecuseră cu 
dîrzenie pe parcurs, acum se apuca
seră să demonteze „decorul". Liliana 
lonescu cu Dorin Aid ea strîngeau dra
pelele, Oprea cu Iuja și Vlad „mește
reau" obstacolele, iar Longo cu Stana 
demontau mica tribună a juriului. 
Totul era făcut cu simț gospodăresc, 
cu grij* pentru bunurile ce aparțin 
clubului lor.

Roadele educației sănătoase pe care 
o asigură clubul Dinamo sportivilor 
au ieșit în evidență și cu acest prilej. 
Intr-adevăr, așa trebuie să se com
porte un sportiv de tip nou. Fap
tul amintit constituie un bun mijloc 
de educare a sportivilor, în scopul de 
a-i lega și mai strîns de clubul sau 
asociația din care fac parte, de a-i 
învăța să fie în același timp buni 
sportivi și buni organizatori, de a 
prețui și a se îngriji de bunul obștesc 
ce le-a fost pus la dispoziție. Dacă 
ținem seama și de rezultatele bune 
obținute pe teren de către călăreții di
namoviști, pentru comportarea lor, în 
general, la cel de al doilea concurs 
hipic al anului ei merită cinstea de a 
figura la această rubrică.

O. G.



Antrenorii șâ arbitrii explieâ... Culese de pe teren...
IÂIAN IONESCU (Dinamo Bucu 
) : este admisibil ca în trei
uri apararea să primească 7 goluri 
greșeli personale. Cauza : deprin- 
tehnice insuficient însușite, precum 
psă de gîndire tactică în situații 
cer o rezolvare rapidă. Apărătorii 
rivit cu multă ușurință partida cu 
4., crezînd-o terminată atunci cînd 
nat conducerea cu 2—1. înaintașii 
Aut cu aceeași ușurință ocazii clare, 

jucători de valoarea lui Varga, 
lie și V. Alexandru nu le este 
is să aibă fluctuații de formă de 
etapă la alta. Ei cunosc cauza și 
ie să reflecteze serios asupra re- 
)r de antrenament pe care trebuie 
respecte.

ate că arbitrul A. Man prin nea- 
irea unui penalti la un hends co
de Petschowski ne-a privat de un 
aj pe care echipa noastră îl me-

•t convins că echipa noastră va 
i în rîndul formațiilor fruntașe, 
u multă muncă educativă și multă 
ire”,

BRAUN (U.T.A.) : venit
?opul de a face un joc frumos și 
mă măsură cred că am reușit. In 
t, repriză Dinamo a avut ocazii mai 

în a doua noi. Privind meciul 
această prismă socotesc că merităm 
ni cîștigat. Dinamoviștii au greșit 
imele minute cînd, în loc să atace, 
referat să tragă de timp pentru 
nține rezultatul",
egătură cu hendgul lui Petschowski, 
ni meciului AUREL MAN ne-a 
rat : „Am văzut hendsiil. Pets- 
;ki a încercat să oprească cu piep- 
abonul (care nu era urmărit de 
jucător dinamovist). Dar balonul 

t ‘ ^ămînt cu efect și din piept 
"Am apreciat hendsul 

ivoluu, de aceea nu l-am
onat".
PLOEȘTEANU (Steagul roșu) : 
deschis din partea ambelor achipe 
secința o arată scorul. Scopul me- 
a fost atins : spectacol bun".

ROTESCU (Progresul) : „Partidă 
vel tehnic bun. Steagul Poșu a 
it maturitate și putere de finali- 
i concretizare. Portarul nostru Bir- 
% fost foarte slab. Progresul s-a 
l peste nivelul jocurilor ante-

JALOGH (Jiul): „După meciul cu 
io Bacău, am de spus următoa- 
I. am cucerit un punct prețios 

3 înfrîngeri; 2. am alcătuit o for- 
pe care o voi menține și în jo- 
următ-oare și sper că conducătorii 

ției vor înțelege că schimbările de 
"tapă la alta nu sînt recomanda- 
3. mă bucu-r că jucătorii au res- 

indicațiile mele (desfășurarea 
loc deschis și aplicarea tacticii la 
). Și acum durerea cea mare : 
de atac. Ea nu este sudată, lip- 

■tul esențialul : eficacitatea.
> fiecjre. jucător mărirea eficaci- 
irecizia in șutul la poartă trebuie

să fie o preocupare continuă. Contrar, 
va fi foarte greu să marcheze golurile 
necesare victoriei...”

GH. NICOLAE (Dinamo Bacău): 
„Punctul cucerit la Petroșani este foarte 
prețios. Dacă Publik ar fi avut mai 
multă inspirație puteam cîșliga meciul.

După ce Dridea a ratat un 
Cluj...

M
G3

— Nu mai înțeleg nimic!!!... Te-a faultat în careu în mod foarte 
vizibil și d-ta nu recunoști ? !

— Știți, ... e mai bine să scrie mîine ziarele că n-ați dat dv. un 11 
metri, decît că l-am ratat eu ! Desen de MATTY

Jocul a fost în general frumos, dinamic, 
bărbătesc, desfășurat în limitele sporti
vității. Spectatorii din Petroșani au fost 
obiectivi. Mi-au plăcut Lazăr (cel mai 
bun de pe teren), Giosan, Gram, Farkaș, 
Cosmoc, Gabor. Arbitrajul lui C. Mi- 
tran foarte bun".

ILIE OANA (Petrolul) : „După as
pectul primei reprize, cînd am fost net 
superiori, scorul putea fi și mai mare. 
In repriza a doua jocul a fost echili
brat, dar tot noi am avut ocazii clare 
de gol (Dridea un 11 m ratat și Ba- 
bone — m 76). Fronea a corespuns ca 
stoper. De la slujeai mi-au 
Emil și Marcu“.

ANDREI ȘEPCI (Știința) : „Un gol 

plăcut P. -p

(primul) din ofsaid, iar al doilea dintr-o 
lovitură... norocoasă (de la 25 m) și 
iată-ne învinși. In repriza a doua am 
dominat, dar înaintarea a jucat sub po
sibilitățile ei”.

ANDREI RADULESCU (arbitrul me
ciului Petrolul — Știința) : „Golul lui 
Dridea a fost valabil. El a țîșnit 
printre apărători și întinzînd capul a 
trimis mingea în plasă. De altfel arbi
trul de tușă I. Căpitanu nu a semnalat 
ofsaid...” 

— OsSEmae - -
otătorii din lotul olimpic 
trebuie să~și înceapă 

egătirile în bazin de SO m 
—«Mai multă atenție arbitrajelor la sărituri —

id sentimentul datoriei împlinite 
rșitul unui prim trimestru de 
) înotătorii noștri inaugurează, 
ste zile, o nouă etapă de pregă- 
limpică și mai încrezători în 

lor, o nouă etapă cu obiec- 
sarcini precise în care — pe 
pregătirii fizice generale (sar- 

lermanentă) — vor apare ele- 
noi, aparținînd de antrenamen- 

îcific fiecărui înotător. La sfîr- 
trimestru, specialiștii noștri au 

s că programul prescris pînă 
a corespuns, că planificarea în. 
î.pe întreg anul (olimpic) pare 
ea mai judicioasă.

după cum se știe, la Jocurile 
Ce înotătorii își măsoară forțele 

bazin lung de 50 de metri, 
I adevărului" cum, sugestiv, l-a 
un cronicar de specialitate. In 
nță — pentru o mai bună a- 
j la . condițiunile de concurs — 
'ătirile lor se efectuează tot în 
de 50 de metri, pe o durată 

ip cît mai mare posibilă. Mai 
i există un canitol în pregătirea 
rilor (AUTOMATIZAREA RIT- 
I PE LUNGIMI DE BAZIN), 
îentru a fi însușit în mod se- 
ecesită o perioadă de timp co- 
zătoar».
de ce apreciem că a venit mo
ca înotătorii noștri din lotul 
(deocamdată, cel puțin ei) să 

iscă piscina acoperită (33,33 m)

pentru a-și relua pregătirile la ba
zinul de 50 m din incinta Ștrandului 
Tineretului. Ii invită să facă acest 
pas primăvara, care și-a făcut un de
but destul de promițător, dar mai ales 
...instalația de încălzire a apei cu 
care este dotat bazinul de la șosea.

★

Săritorii noștri așteaptă de foarte 
multă vreme un concurs care să se 
desfășoare după toate normele cerute 
de regulament: cu arbitri în forma
ție completă (5 la număr și nu 3 
cum s-a întîmplat la ultimul concurs), 
în aceeași componență, atît la „impu
se" cît și la „liber alese" (nu diferiți 
cum am avut surpriza să remarcăm 
la același concurs) și — dacă se poa
te — stăpînind „meseria" pentru a 
putea aprecia săriturile cît mai aproa
pe de adevăr. Astfel, săritorului care 
merită 7 să i se dea cu toată inima 
nota, săritorului care a greșit „fla
grant" să i se acorde cu curaj nota 
cea mai mică. Compromisuri de genul 
acelora făcute și la sfîrșitul săptămînii 
trecute (nici o notă mai mare de 6, 
nici o notă mai mică de 4) duc la 
vicierea punctajelor generale, dar mai 
ales la demoralizarea concurenților, 
care — trebuie să se știe — pentru o 
evoluție corespunzătoare pregătirii lor 
au nevoie și de... ceva calm.

G, N1COLAESCU

V. LAZAR (Minerul) : „înaintarea 
noastră n-a dat nici jumătate din randa
mentul ei obișnuit. Milea și Leahevici 
au jucat sub orice critică. Așa se ex
plică de ce tot greul a căzut asupra a- 
parării”.

penailti în meciul Petrolul — Știința

R. GHIURIȚAN (Rapid): „Com
partimentul cel mai bun al echipei a 
fost linia de mijlocași, care a dominat 
mijlocul terenului, alimentind atacul cu 
mingi. înaintașii, deși erau aproape 
permanent în posesia balonului, nu știau 
ce să facă atunci citul se aflau în faza 
de finalizare. Așa se explică scorul, re
lativ mic, față de dominarea pe care a 
exercitat-o și de ocaziile pe care le-a 
avut, echipa noastră”.

Intrecerile din Capitală
Jucătorii lotului republican de te

nis își continuă pregătirile în cadrul 
noului concurs de verificare, care se 
dispută pe echipe, conform sistemu
lui „Cupei Davis". Se întrec urmă
toarele formații: Țiriac și Georges
cu, Gh. și M. Viziru, Năstase și 
Bosch, D. Viziru. Burcescu si Bar- 
dan.

Ieri s-au jucat noi întîlniri de 
simplu. Gh. Viziru și Țiriac au ob
ținut amîndoi victorii din patru se
turi. Primul, a dispus de Bosch cu 
6—3, 5—7, 6—4, 6—4, jar al doilea 
l-a întrecut pe Burcescu cu 6—0, 
6—2, 6—8, 6—4. Două partide s-au 
întrerupt la lăsarea întunericului : 
Georgescu —■ D. Viziru 6—1, 3—6,
5— 3; Năstase — M. Viziru 6—0.
6— 4, 2—1.

Marți a fost zi de jucare a du
blurilor: Țiriac, Georgescu — , D. Vi
ziru, Bardan 6—0, 6—0; Năstase,
Bosch — Gh. Viziru, M. Viziru 6—8,

Mare interes pentru concursul special de duminica
Spectatorii prezenți duminica tre

cută în tribunele stadioanelor Repu
blicii și Dinamo au luat — primii — 
cunoștință despre marile premii și 
concursuri ale lunii aprilie. Apoi — 
începînd de luni — televiziunea, ra
dioul și presa au dat noi amănunte 
despre numeroasele premii în valoare 
totală de 620.000 lei ce sînt oferite 
participanților la concursurile Prono
sport din luna aprilie.

Gu prilejul aniversării a șase | 
ani de la înființarea concursurilor | 
Pronosport, duminică 3 aprilie I.S. | 
Loto-Pronosport oferă celui mai j 
bun jucător al cuplajului de pe sta- j 
dionul „23 August" o motoretă i 
„Simson".
—~- ---- —-----J

Startul are Ioc duminică prin ma
rele concurs special ce se organizea
ză cu prilejul a 6 ani de Pronosport. 
Cu această ocazie vor fi distribuite 
premii de trei categorii: în primul 
rînd — din fond special — premii în 
valoare de 420.000 lei (printre care 
1 autoturism „Volga" și 2 autoturis
me „Moskvici"), apoi dreptul de par

• Frumos e fotbalul cînd se mar
chează goluri. E și mai frumos cînd 
aceste goluri sînt urmarea unor ac
țiuni ran'd» construite și executate 
cu egală măiestrie.

Cu sgu... ca zilele acestea iu
bitorii fotbalului au comentat atît 
primul gol înscris de U.T.A. prin Țîr- 
lea, cit mai ales triplul „voie" din 
care Eftimie a marcat al doilea gol 
pentru Dinamo București. Două ac
țiuni care au încîntat tribunele, iar 
cei care au R»t la meci se pot... feli
cita. Dar să sperăm că vor avea oca
zia să vadă cit mai des astfel de 
goluri.

• O notă bună pentru sportivitatea 
de care au dat dovadă jucătorii în în- 
tîlnirea Rapid-Minerul. In repriza 1, 
de pildă, s-au înregistrat numai 5 
faulturi cu totul involuntare, în luptă 
pentru balon: Ținînd seama că era 
vorba de două echipe din coada cla
samentului, pentru oare punctele erau 
extrem de prețioase, lucrul acesta este 
fi mai demn de subliniat.

• E voie sau nu e voie de vorbit 
pe teren în timpul jocului ?

' O precizare a forului internațional 
dc resort a fost făcută de mult: ju
cătorii n-au voie să vorbească pe te
ren. De altfel, arbitrii noștri au și 
început să sancționeze această 
„purtare necorespunzătoare" — cum 
este calificat faptul — cu lovitură li
beră indirectă. Desigur că sancțiunea 
se aplică jucătorilor care și-au făcut 
un obicei din a vorbi tot timpul pe 
teren și nu celor care o dată sau de 
două ori în cursul unui meci au cerut 
o pasă unui coechipier.

In nici un caz nu intră în categoria 
acestora din urmă Dungu, portarul 
Rapidului, care are mereu poftă de 
vorbă pe teren, iar duminică, în meciul 
cu AAinerul, n-a tăcut o clipă. De 
altfel, la o întrerupere a jocului, în 
repriza a doua, arbitrul Bucșe l-a și 
avertizat. Dar i-ar fi convenit lui 
Dungu ca din cauza lui echipa să fie 
sancționată cu o lovitură liberă in
directă în careu ?

• Pînă și cei de curînd veniți pe 
•terenurile de fotbal știu acum că o 
minge iese afară din joc numai atun
ci cînd depășește în întregime — cu

6—2, 6—3. In afară de concurs s-a 
jucat dublul: Gh. Viziru, Țiriac — 
Georgescu, Năstase 6—0, 3—6, 6—2.

Iată acum rezultatele partidelor 
întrerupte luni: Georgescu — Bur
cescu 6—4, 7—5, 7—9, 6—3; Bosch— 
M. Viziru 6—4. 6—3, 6—1

Ar
In „Cupa Speranțelor" se cunosc 

finaliștii pe primele tablouri. Rezul
tate tehnice: BĂIEȚI: Popovici — 
Basarab 6—3, 6'—4; Mărmureanu — 
Dron 6—1, 7—5; Burciu — Boaghe 
6—3, 6—2; Horvath — Ionescu
6— 2, 6—2; Mărmureanu — Popovici
7— 5, 6—1; Horvath — Burciu 6—2, 
6—4. FETE: S. Ciogolea — Trepcea 
5—7, 6—3, 8—6; Lazaride — C. 
Klahre 6—0, 6—1; M. Ciogolea — 
Velicu 6—2, 6—2; S. Ciogolea — 
M. Klahre 2—6, 6—0, 6—2; Lazaride 
— M. Ciogolea 9—11, 10-8, 6—4. 
Au început și jocurile de recalificare, 
pe tablourile secunde.

ticipare la premiile speciale în valoa
re de 200.000 lei (printre care 1 au
toturism „Moskvici") ce vor fi acor
date pentru toate concursurile din 
hma aprilie și — apoi — premiile o- 
bișnuite ale concursului care se anun

ță și ele da mari proporții dată fiind 
creșterea înregistrată la ultimul con
curs.

Concursul special se bucură de un 
program demn de un asemenea eveni
ment. Etapa de „A" programează me
ciuri decisive pentru fruntea și coada 
clasamentului : G.G.A. — Steagul roșu 
și Progresul—Jiul. în plus, reluarea 
campionatului categoriei B marchează 
începerea „în plin" a activității fot-’ 
balistice de la noi.

Date fiind toate acestea, interesul 
pentru concursul special este foarte 
mare. încă din primele zile ale săp
tămînii, agențiile au fost asaltate de 
sute de participanți, dornici să afle 
noi amănunte asupra evenimentului de 
duminică. Mulți dintre cei ce vor de

întreaga ei circumferință — linia de 
var care marchează marginea terenu
lui. Dar, duminică, pe stadionul Re
publicii, unul din arbitrii de tușă al 
meciului Rapid-Minerul. N. Chelemen, 
a fost de altă... părere. El a dat ,jaut“ 
la mingi care atinseseră doar liniă 
de tușă.

...Dar cum rămine în cazul acesta 
cu regulamentul? II modificăm?

• Ne bucură, firește, cînd e multă 
lume la fotbal. Ne referim la lumea 
din tribune, bineînțeles, nu la cei care 
ajung, nu se știe cum, chiar în incinta 
terenului de joc. Așa s-a întîmplat în 
etapa de duminică la meciurile SteaguF 
roșu-Progresul, Rapid-Minerul și Di
namo București-U.T.A. și... poate și la 
alte partide.

Oare Federația a revenit asupra ho- 
tărîrii prin care stabilește că numai 
antrenorii echipelor, medicii, cîte un 
conducător de echipă și observatorul 
federal au dreptul să stea în incinta 
terenului ?...

B—G.

IV JURUL BALONULUI
• Partidele Poiana Cîinpina-Metalul 

Oțelul roșu și Dinamo Obor-C.S.M. 
Reșița vor avea loc sîmbată după amia
ză, la Cîmpina și respectiv București,

• CIMPIA TURZII 30 (prin tele
fon). Joi echipa Industria Sîrmei din 
categoria B a susținut un meci ami
cal cu Arieșul din Turda. Localnicii 
au cîștigat cu scorul de 11—1 (4—1), 
prin punctele marcate de: Adam 
(5), Raab (4), Suru și Chețan, res
pectiv Dona. (P. Tonea, corespondent)

Locațiune <ie bilete
Biletele (cu seria 10) pentru me^ 

ciul de box Progresul — Metalul care 
are loc astăzi în sala Floreasca, s-au 
pus în vînzare la agenția centrală 
Pronosport din calea Victoriei nr. 9 
și la casa specială din str. Ion Vidu.

• Biletele pentru cuplajul de fot
bal Progresul — Jiul și C.C.A. — 
Steagul roșu, care va avea loc pe 
stadionul „23 August" duminică 3 
aprilie, s-au pus în vînzare la ca-: 
sele obișnuite.

AZI
BOX — Sala Floreasca, de la ora 19: 

întîlnirea amicală între Metalul și 
Progresul.

ȘAH — Sala Progresul (Str. Doam-j 
nei) de la ora 18: Turneul Maeștri-; 
lor — ultima rundă.

TENIS — Baza sportivă Progresul 
(str. dr. Staicovici), de la ora 15,30: 
concurs de verificare a lotului repu
blican; teren Știința de la ora 10 
și 16: „Cupa Speranțelor".

FOTBAL — Teren Progresul (str, 
dr. Staicovici), ora 15: Progresul—' 
Abatorul.

MUNE
TENIS — Baza sportivă Progresul, 

de la ora 15.30: concurs de verifi
care a lotului republican; teren 
Știința de la ora 10 și 16: „Gupa 
Speranțelor" 

pune variante la concursul special 
vor debuta cu această ocazie. Și nu 
este exclus ca debutul să coincidă cu 
o primă victorie! In orice caz, marile 
avantaje oferite de concursul special 
și de cele ce-1 urmează sînt tot atîtea 
îndemnuri de a nu absenta 1

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 13

în urma trierii și omologării vâî 
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 13 din 27 martie 1960 au 
fost stabilițe următoarele premii:

90,30 variante cu 12 rezultate exacj 
te a cîte 1.300 lei i|

1457,80 variante cu 11 rezultate 8? 
xacte a cîte 96 lei

10.460,10 variante cu 10 rezultatei 
exacte a cîte 20 lei

Fond de premii: 469.859 leî.
NUMERELE CONCURSULUI' 

PRONOEXPRES
Lâ tragerea concursului Pronoex- 

pres de ieri, 30 martie, au fost extrasei 
din urnă următoarele numere:

15 44 35 5 10 38
Numere de rezervă: 25 9.
Fond de premii: 574.345 lei. 
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.



Ț.S.K.M.O. și selecționata divizionara 
au oferit un excelent spectacol

Oaspeții au învins cu SS-S3 (44-32)
Spectatorii prezenta marți seară în 

sala Floreasca au avut prilejul să 
asiste Ia o întrecere de o rară spec
taculozitate, pasionantă din prima 
pînă în ultima secundă de joc. Pro
tagonistele, echipa Ț.S.K.M.O. — cam
pioană a Uniunii Sovietice — și se
lecționata divizionară a tării au in- 
cîntat publicul prin rapiditatea acți
unilor, prim precizia în aruncările ia 
coș și prin dîrzenia cu care au luptat 
în permanentă. Jucătorii sovietici au 
confirmat excelenta lor vatoare de
monstrată încă de duminică (în me
ciul cu C.C.A.) dovedind că alcătuiesc 
o echipă completă, sudată, o repre
zentantă strălucită a baschetului so
vietic, care se bucură de o mare repu
tație pe plan mondial. Echipa romînă 
s-a comportat foarte bine, jucînd de 
ta egal Ia egal cu Ț.S.K.M.O. Lup
tând din toate puterile, iluștri nd o
bună pregătire tehnică și o concepție 
tactică modernă, baschetbalist ii ro
nd ui au dovedit că au o valoare ri
dicată și că sîrrt capabili de rezultate 
meritorii chiar și în oompania unei 
formații de talia echipei Ț.S.K.M.O. 
Este drept că selecționata divizionară a 
beneficiat de aportul lui Novacek, 
Nosievici și Afon, care au „săltat" 
media înălțimii echipei și au adus un 
plus de siguranță în apărare și de 
eficacitate în atac. Datorită compor
tării bune de-a lungul partidei, selec
ționata divizionară a putut reface de 
fiecare dată avantajul luat de baș- 
ehetlialiștii de ta Ț.S.K.M.O. Aceștia 
au condus în permanență, uneori la 
uiferențe apreciabile (min. 19: 42-30; 
m u 26 : 55-43), dar de fiecare dată 
ueătorir romîni au găsit resurse pen

tru a micșora diferența și uneori pen
tru a se apropia la âteva puncte
(min. 31 : 60-65; min. 38: 77-81).

Valoarea ridicată a întâlnirii reiese 
și din procentajele aruncărilor la coș, 
edificatorii asupra modului judicios de 
pregătire a acțiunilor și asupra înde- 
mînării în execuția procedeelor teh
nice: Ț.S.K.M.O. a realizat 64% la 
aruncări din acțiune și 63% la arun
cări litiere, iar selecționata divizio
nară 56% la aruncări din acțiune și 
8î)% ta aruncări libere. Individual,

C. S. Tg. Mureș—I. C. F. 
56-32 (31-19)

TG. MUREȘ 30 (prin telefon).
întîlnirea desfășurată astă-seară în 

cadrul campionatului republican femi
nin între echipele C.S- Tg. Mureș și 
I.C.F. s-a încheiat cu scorul de 56-32 
(31-19) îrt favoarea primei formații. 
(V. Kadar — coresp. regional).

Campionatul feminin se întrerupe 
pi na la 26 iunie.

« Azi la Cluj se dispută întîlnirea 
Știința Cluj—Dinamo București, res
tanță din etapa a Vl-a a campiona
tului republican masculin.

— -= agtosasag ■■ —
Ori jucător, ori antrenor!

Mărturisim că în intimul timp de pu
ține ori am văzut în Gapitadă meciuri 
de volei de o calitate alît de scăzuta 
ca «îmbăta și duminica trecută. Alît 
echipele feminine (oare continuă să 
se mențină la un nivel scăzut), cit și 
cele masculine (lucru îngrijorător mai 
ales că anul acesta vor avea loc caint- 
p onatele mondiale) s-au întrecut în 
greșeli, au practicat un joc lipsit de 
combativitate, fără orizont Cauzele 
acestui joc sânt mai multe și despre 
ele vom vorbi mai trac

FCHIPE FARÂ ANTRENORII
O practică veche, care s-a dovedit 

a nu fi de loc folositoare dar care a 
reapărut pe terenurile noastre de volei, 
este aceea a jucătorului-antrenor. Ast
fel de cazuri se văd la echipele bucu- 
reștene Victoria (I. Sușelescu), Dina
mo (S. Mihădescu), Constructor ut 
(unde E. Wiiwerth este cînd antrenor, 
cind jucător) și ia Știința Timișoara 
(Al. Mușat). Cumularea acestor func
țiuni este dăunătoare în primul rînd 
echipei proprii. Cu totul altfel „vede" 
un antrenor oare stă pe margine cum 
„merge" echipa și poate lua măsurile 
care se impun, decît un jucător care, 
în focul luptei sportive, trebuie să fie 
atent mai iutii la jocul lui, la al ad
versarului și apoi la cel al coechipie
rilor.

O altă față a aoestei chestiuni este 
aceea a autorității pe care o poate avea

cele mai bune procentaje la aruncările Zubkov 4, Semionov 3, pentru
din acțiune ie-au realizat Volnov Ț.S.K.M.O. și de: Nosievici 23, Nedef
(81%), Haritonov (80%), Nedef 21, Fodor 16, Novacek 15, E. Nicules-
(~C%), Fodor (63%) și Nosievici cu, Dinescu, Cr. Popescu și Albu
(53%). cile 2. Au arfotrat: L. Vaîlescu și

Cele 171 puncte ale meciului au fost Gh. Dinescu.
înscrise de : Volnov 30, Haritonov 23,
Travin 13, Astahov 9, Bocikarev 6. D. STANCULF.SCU

Cei mai buni jucători ai meciului de marți — Volnov (nr. 13) yi Nedef 
— iți dispută o minge sub panou, urmăriți de Haritonov (nr. 3), Kopilov (in 

fund cu nr. 4), Fodor ți Niculescu Foto : B. Ciobanu

HHLTERE

Echipa Casei Centrale a Armatei 
învingătoare cu 5-2 în R.D. Germana

Zilele trecute s-a desfășurat în lo
calitatea Dobeln. lîngă Dresda (R.D, 
Germană), întîlnirea internațională 

de haltere dintre echipele Casa Cen
trală a Armatei și o selecționată a 
clubului Vorwârts. întîlnirea, care a 
opus halterofili din loturile olimpice 
ale celor două țări, a luat sfîrșit cu 
victoria echipei C.CA. : 5-2. O exce
lentă impresie a lăsat Tiheriu Roman 
(C.C.A.), care a corectat cu acest 
prilej trei recorduri republicane la ca
tegoria semimijlocie : 370 kg la total, 
H7,5 kg la împins și 147,5 kg la a- 
runcat. Cu toate că Lazăr Baroga a 
concurat bolnav, el a reușit un re
zultat destul de bun : 402,5 kg la
categoria semigrea. In general, halte
rofilii romîni au obținut rezultate sa
tisfăcătoare dacă finem seama de 
actualul stadiu de pregătire în care 
se află. Reprezentantul CC.A. la ca

jucătorufl-antrenor asupra colegilor săi 
de echipă. Fără îndoială, pregătirea 
formației are de suferit. Adică tocmai 
ceea ce au arătat sîmbătă și duminică 
cele patru echipe de mai sus. Asta 
ini înseamnă că formații care au an
trenori cunoscuți. cum sînt Știința 
COuj, Tractorul Orașul Statui, nu s-au 
com.portat și ele la un nivel inadmi
sibil de scăzut.

Parcă niciodată nu i-am văzut pe 
voleibaliștii și voleital'stele noastre 
fruntașe jucînd cu atâta dezinteres, 
fără vlagă, așa cum s-a iutîmplat 
sîmbătă și duminică în Capitală. Fără 
îndoială, federația de spec ai'itate tre
buie să ia măsurile iiecrsare atît în 
ceea ce privește „echipele fără an
trenori", cît și pentru rele care au 
antrenori. Colegiul central de antre
nori nu trebuie să se mulțumească cu 
trimiterea unor planuri de antrenament 
pentru o serie de jucători și jucătoare, 
ci să controleze dacă ele sînt sau nu 
puse în aplicare.

LOTURI RESTR1NSF
Spectatorii prezenți ta întîlnirea 

feminină Dinamo-Metal ml priveau cu 
interes la „încălzirea" pe care o fă
ceau șapte minuscule voleibaliste 
îmbrăcate în treninguri roșii. Erau 
sportivele oare reprezentau clubul Me
talul. Pe bună dreptate, toți cei din 
sala Dinamo se întrebau cum vor pu
tea ele rezista în fața cunoscutelor ju

tegoria semiușoară. Ion Birău, a pier
dut prin neprezentare întrucît s-a îm
bolnăvit înainte de concurs.

Iată rezultatele tehnice :
Gateg. cea mai ușoară : Ion Panait 

(C.CA) 280 kg; H. Reck (Vorw) 
160 kg.

Cat. semiușoară: H. Stolt (Vorw.) 
305 kg.

Cat. ușoară: Lisias lonescu (C.C.A.)
327.5 kg; H- Gebhardt 317,5 kg.

Gat semimijlocie: T. Roman
(C.C.Â.) 370 kg; J. Balthazar (Vorw.) 
345 kg.

Cat. mijlocie: R. Senewald (Vorw.)
370 kg; A. Vasarhelyi (C.C.A.) 350kg-

Cat. semigrea: L. Baroga (C.CA.)
402.5 kg; D. Czech (Vorw.) 387,5 kg.

Gat grea: S. Cazan (C.C.A.)
422.5 kg; I. Stemptinger (Vorw.) 
410 kg.

cătoare dinamoviste. Cînd a început 
meciul s-a văzut dlar că posibilitățile 
fizice ale celor șapte metalurgiste tui 
le puteau ajuta să stăvilească atacu
rile adversarelor lor. De aceea, ne 
întrebăm și noi care pot fi perspec
tivele unei echipe în care nici una 
dintre jucătoare nu trece cu mai muit 
de un cap de marginea inferioară a 
tileuhji.

Nu este mai puțin adevărat că și 
dinamovistale au jucat la fel de slab 
și fără combativitate ca și colegii lor 
din echipa masculină.

Așa oum am mai arătat în ziarul de 
foni, Rapid București își datorează 
viotorfa obținută în fața formației 
Combinatul Poligrafic București, gre
șelilor copilărești oomise de aceasta 
din urmă. învingătoare cu 3-1, cam
pioanele s-au comportit submediocru, 
cu mult sub forma arătată la turneul 
internațional feroviar feminin de volei, 
care a avut loc ta începutul anului în 
Capitală. Și la ele avem de-a face cu 
un lot foarte restrfns, ceea ce a făcut 
aa Alexandrina Berezeami să devină 
peste noapte trăgătoare principală din- 
tr-o foarte bună ridicătoare.

Oonduzia este firească: la Metalul 
ca și Ia Rapid munca s-a îndreptat în 
special asupra primelor echipe, ne- 
glijîtidu-se activitatea de perspectivă 
cu jucătoare talentate, bine dezvoltate 
din punct de vedere fizic.

MIRCEA TUDORAN

intîlnirea dintre C.C.A. și Vorwărt 
va avea loc duminică dimineața
Boxerii germani sosesc azi in Capitala.

Astăzi. în jurul orei 16, este aștep
tată sosirea în Capitală a puternicii 
echipe de box Vorwărts Berlin. In- 
tilnirea pugiliștilor germani cu boxe
rii de la C.C.A. care va avea loc du
minică dimineața (și nu sîmbătă, 
cum se stabilise anterior), după toate 
probabilitățile pe stadionul Republi
cii, suscită un interes deosebit. In 
ambele tabere, pregătirile s-au des
fășurat cu multă atenție. Cele două 
întâlniri care au avut loc pma acum 
între echipele C.C.A. și Vorwârts nu 
au decis de partea cui este superiori
tatea, victoriile fiind împărțite (1957, 
februarie, Berlin : 10—9 pentru Vor
wărts ; 1957, octombrie, București: 
7—3 pentru C.C.A.) Scorul general 
fiind egal, este lesne de înțeles ar
doarea cu care vor Iuțită pugiliștii 
celor două echipe pentru a lua con
ducerea.

Spuneam mai sus că boxerii romîni 
și germani s-au pregătit cu atenție 
pentru a treia lor întâlnire și vor ali
nia cele mai puternice garnituri. Vor
wârts sosește la București cu o echi
pă din care nu vor lipsi maeștrii spor-

Au fost stabi iți campionii 
oe junioii in zona de la Cluj

CLlJJ. In sala Armatei,, din locali
tate s-ati- desfășurat 1a șfîrșițul -sap- 
tămînii trecute întrecerile din cadrul 
fazei de zonă a campionatului re- 
pub'ican de juniori. Foarte bine s-au 
prezentat boxerii din regiunea Cluj și 
R.A.M. care au cîștigat toate titlurile 
puse îtt joc.

Iată rezultatele din finile, în ordi
nea categoriilor: A. Mure (Cluj) 
b.K.O. 1 M. Herșcovici (Baia Mare), 
Gh. Roșea (Cluj) b.n. C. Macovei (Baia 
Mare), E. Chioreanu (Cluj) b.K.O. I 
I. Laslo (Oradea), A. Verdeș (Cluj) 
b.n. I Costin (Baia Mare), 1. Lupea 
(Cluj) b.p. Șt. Toții (Oradea), E. 
Szilvester (R.A.M.) b.p. Fr. Mikaș 
(Baia Mare), V. Mîrz.a (Cluj) b.ab. i 
Fr. Santa (R.A.M.), C. Koncsag 
(R.A.M.) b.p. A. Tarnay (Cluj), M. 
Arpad (Cluj) b.p. C. Nagy (Baia 
Mare), St. Szentanai (Cluj) b. dese. 
I. Vulturar (Oradea), Em. Ioamviei 
(Cluj) cîștigă fără adversar; A. Ka- 
roli (Cluj) b. dese. 1 K. Papp.

£al l-a învins din nou pe golvinni
— 5-2 după 7 partide —

MOSCOVA 29 (Agerpres) — Ju
cînd strălucit, Mihail Tal a cîștigat 
cea de-a 7-a partidă a meciului cu 
Botvinnik, pentru titlul mondial de 
șah. Scorul meciului este acum 5-2 în 
favoarea tui Tal, care și-a sporit con
siderabil șansele de a deveni campion 
at lumii.

Iată desfășurarea partidei : Alb — 
Tal, Negru — Botvinnik :

!. e4 c6 2.d4 d5 3. Cc3 d:e4 4-C:e4 
Nf5 5. Cg3 Ng6 6. Cge2 Cbd7 7. lit 
h6 8. Cf4 Nh7 9. Nc-l e5 10. De2 De7 
II. d:e5 D;e5 12. Ne3 Nc5 13. N:c5 
De24- 14 R:e2 C:c5 15. Thel Cili 
16. b4 C5d7 17 Rfl-to RI8 18. Nb3 g5 
19. h:g5 h:g5 20 Ch3 Tg8 21. Tedl a5 
22. b-a5 T:a5 23 Tdf> Re7 24. Tadl 
Te5 25. Chr> Ngfi 26. T:d7 j- C:d7 27. 
Td7-ț- R:d7 28. Cf6-ț- Rdfi 29. C:g8 
Tc5 30 Chf» f6 31. Cg4 N:c2 32. C:Î6 
N:b3 33. a:b3 Tb5 34. C:g5 T:b3 35. 
S4 Tbf-j- 36. Re2 Tb2-f- 37. RÎ3 Tb3+ 
38 R.ta Tb2 39. g3 b5 40. Cfel+ Rd5 
41. f5 b4 42 f6 Ta2 43. f7 Ta8 44. 
Ch7 b3 45. Cd2 b.2 46. Rf3 Rd4 47.

1A luat sfîrșit meciul feminin 
de șah dintre ecirpele

R. P. F. Iugoslavia și R. P. R.
In turul doi al meciului feminin de 

șah dintre echipele R.P.F. Iugoslavia 
și R P.R. reprezentantele noastre n-au 

■ reușit să refacă din handicap. Runda 
a fost dominată de șahistele gazde 
care, cîștigînd cu scorul de 6-2, au 
obținut victorta finală în meci (12‘/? — 
31/;). latâ rmnltatele tehnice: Nedel- 
kovici—Teodorescu 1-0, Jocici—Poli- 
hroniade 1-0, Stadler—Nicolau 0-1, 
Iovanovici—Destnireanii 1-0, Nad — 
Perevosnic '/?—'A. Milocici—Iliescu 
1-0. Kitonici—Soos *A—*/2, Racici— 
Rădăcină 1-0. Partida amînată din 
primul tur dintre Nedelkovici și Teo
dorescu s-a terminat remiză. 

tutui Millek, Schultz. Siegmund • 
titulari în echipa R.D.G. — precum 
boxeri de valoare ca Olesch. Lesk 
Grunnenberg, Benning ș.a. Pugiliștii 
germani li șe va alinia o echipă pi 
ternică, în care pe îtngă boxeri co 
sacrați ca Dobrescu, Cișmaș, Șerb 
Tiță, Negrea, vor figura și cîteva el 
mente tinere. în plină afirmare

R. 6.

EMIL CISMAȘ (fft.A.)
(Văzut <1 * u)

ASTA-SEARA: MET/' - i*RC 
GREȘUL BUCUREȘTI

Sala Floreasca găzduiește astă-s< 
ră,, începînd de la ora 19, o iute 
sântă întîlnire între echipele Meta 
și Progresul București. Iată' 
teva spicuiri din programul gali 
M, Cristea—AL B ariciți, A. Olteant 
I. Stoica, E. Dinu—D. Fieraru, 
Țene—Aurel Ciucă, Șt Bogdan— 
lonescu, Dănllă Enuț—Gh. Const; 
tin, D. Rizea—A. Gânescu, V. Gheți 
Gh; Rossler, Gh. Dumitru—C. Ghe 
sim, D Minea—M. Dincă, Constau 
Kiss—Miron Dumitru, Mihai Trane; 
Ion Marin.

Re2 c5 48. Î8D T:f8 49 C:fe c4 
Ce6+ Rd5 51. Cf4-|- Rd4 52. (
și negrul cedează.

Cea de-a 8-a partidă a meciului, 
care Botvinnik va avea albele se 
disputa la 31 martie.

Ultimele știr
Echipa de lupte clasice a Clubi 

Sportiv Muncitoresc Baia Mare 
început turneul în Republica De 
erată Germană. In primul meci, 
ținut la Luckenwald, s-portivii ron 
au învins cu scorul de 9—7.

Birmingham City și F. C. Baroci 
au terminat Ia egalitate (0—0) în

I mul tur al finalei competiției inte 
! ționale de fotbal „Turneul o-ra^eloi 
I pozițiiReturul intîlnirii este pro 
j mat pentru 4 rnai la Barcelona.

*
I Atletul sovietic Anatolii Mihailo 

realizat pentru a doua oară în a 
j sezon timpul de 13,6 sec. în proba 

1 10 ni garduri, într-un concurs de 
desfășurat la Leningrad. Luînd sta 
și în proba de 100 ni plat, Mihailo 
fost cronometrat cu timpul de 10,5

★
In meciul retur pentru sferturile 

finală ale „Cupei Campionilor E 
peni” la volei echipa T.S.K.M.O. a îi 
cut cu scorul de 3-—0(5, 7, II) ecl 
B.N.S.I., campioana Franței. Cîștij 
și primul meci, campioana U.RJS.S. 
calificat pentru semifinalele competi

★
La turneul internațional de șah 

la Mar-del Plata vor participa 19 
cători. Dintre aceștia 9 vor fi argi 
nieni. Pe lista participanților figur- 
numele marilor maeștri internațio 
Boris Spasski, David Brom 
(U.R.S.S.), Bobby Fischer (Su 
Unite) ș*a.


