
cinstea celei

rj din viața marelui
Lenin

i, după orele de muncă; ;
:ă în producție, sporti--»
>veni se întîinesc în sala; ;
t a U.C.F.S. pentru a-și..
i pregătirea în vederea;;
iilor la care iau parte.” . ... v|/| „
aceștia se găsesc vo-! AiîllL AVI Nf. J33I

, baschetbaliști, gim-”____
uptători, handbaliști efte.--
Jrile de față vom vorbi; ( 
luptători, fn ziua în-, 

m vizitat, luptătorii era-” 
regătiseră după antrena-” — , 
mic simpozion în întim-" 
celei de a 90-a aniver-!jj III 
nașterii lui V. I. Lenin.j 
ui simpozionului, luptă-!

1 ir ce a Cosmulescu, teh-X 
la uzinele „Electropu-T 

dezvo tat un referat inti-X
V. I. Lenin la Paris". Y —— , 
ctivîntul și antrenorul! I J 

icu, seoțînd în evidență! jLZ 
Etatea lui V. I. Lenin și!
ău în făurirea primului! Iafă-le. Coboară în... ordinea la saluturile celor ce au ve- 
cialist din lume. Vorbi-Y performanțelor. Mai întîi cam- nit în întîmpinare : membri ai 
subliniat, de asemenea,-*■  pioana mondială și olimpică Federației Romîne de Gimnastl- 

il pe care marele Lenin!
ordat practicării exerci-î SMA
izice, fapt reflectat în! . .. v ‘ / L z
ase lucrări și articole. î jjjjgiy
•chultz —coresp. regional X 4

i închinate aniversării
terii lui V- I- Lenin

j.A.S. Valea Călugăreas-Î 
onul Ploești, sînt în curs! 
rase acțiuni culiural-spor-! 
>chinate celei de a 90-a X 
>? nașterii lui V. I.f 

i .1, în toate secțiile ț 
Ariei s-aa ținut conrerin-! 
tema ,,Despre viața și o. î 
narelui Lenin". Un aport! 
it la organizarea acestor! 
;nțe cit și la distribuirea X 
irți privind operele lui!

l-au adus și sportivii! 
(iei Podgoria, printre care! 
i /tchim. Traian Dragă-£ 

Ion Drugă
i aceluiași 
ru| sportului 

un simultan
Viăsceanu și 

corespondenți

etc. In
eveniment,'

Gh. Mititelu-
la șan. 1 Larisa Latînina. Veselă, așa 
N. Spirea— I cum o cunoaștem, Larisa răs

punde — din ușa avionului —

Gimnastele sovietice imediat după sosirea în Capitală 
(Foto V. Bageac)

că, sportivi șl activiști spor
tivi, numeroși iubitori ai aces
tui sport. Apoi Polina Astahova

MÎINE, LA ZAGREB

cep campionatele europene de tenis de masă
"ompetiția debutează cu probele pe echipe

. esigur că la ora cînd apar aceste rînduri participanții celei 
■ de a doua ediții a campionatelor europene de tenis de 

masă nu si sosit la Zagreb, locul de desfășurare « marii 
fruntări. Așteptată cu un firesc interes, competiția începe mîine 
meciurile probelor pe echipe feminine și masculine. în marea 
i a Tîrgului Internațional din cunoscutul oraș iugoslav se vor 
ia cele mai bune formații de pe continent cuprinzînd juca- 
-e și jucători renumiți.

prima grupă a reprezenta- 
■v feminine ați șanse să se 
re pe primul loc și deci să 
lifice în finală, R.P. Ungară

Koczian, Șarolta Mathe, 
Mosoczi, Gizi Lantoș, Ilo- 

lerekeș, Erzsi Heirits) și R. 
slovacă (Krupova, Grafkova, 
arzova). în a doua grupă 
trează la locul I echipa An- 
(Diana Collins, Kay Tonip- 

lest) — actuala campioană

Corespondenții
In orașul și raionul Hațeg 

vitatea sportivă lasă în ulti- 
timp foarte mult de dorit, 

se rezumă doar la partici
pa echipei de fotbal a aso- 
iei sportive Victoria în cam- 
latul regional unde compor- 
a ei este mediocră, 
istructorul raional Mihai 
hiu preferă să stea zile de a 
Iul în sediul consiliului raio. 
, în loc să meargă prin a- 
iațiile sportive, care sînt 
fel lipsite de sprijin și îndru- 
e. Pe bună dreptate amato- 
de sporturi din Hațeg își 

1 întrebarea pînă cînd va 
a această situație ?

NIGU SBUGHEA-coresp.

» In centrul orașului Gara- 
s-a amenajat anul' trecut un 

mos teren de volei, care găz-

Mit Proletar? din toate țările, uniți-var

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Roffîfoff
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Asiâzi $î mîine în sala Floreasca,

e îndată 
I sportivi, 
devreme

europeană — si R. P. Romînă 
(Angelica Rozeanu, Maria Alexan
dru, Geta Pitică).

In seriile echipelor masculine 
candidează în lupta pentru titlu 
în primul rînd R. P. Ungară 
(Berczik, Sido, Bubonni, Foldy, 
Pignitzky), R. Cehoslovacă (Sti
pek, Vyhnannovski, 
Polakovic, Miko), 
(Larsson, Mellslrom, Borg. Alser), 
R.P.F. Iugoslavia (Markovic II,

Stanek, 
Suedia

ne sezisează

Z

duia multe competiții ale echi
pelor din oraș.

Terenul amenajat prin mun
ca voluntară a tinerilor din a- 
sociațiile sportive ale orașului 
Caracal, era veșnic înțesat de 
sportivi și de spectatori care 
îndrăgiseră jocul de volei. Iată 
însă că la numai uri an de la 
darea lui în folosință terenul 
a fost transformat într-un ade
vărat depozit de lemne, ce de
servește secțiile cooperativei 
„Unirea meșteșugarilor" din 
Garacal.

Această situație se datorește 
tovarășilor din consiliul orășe
nesc UCFS Garacal, care, de 
cînd echipa de fotbal Voința 
Garacal a promovat în campio
natul regional, au dat cu totul 
uitării celelalte sporturil

AUREL ROȘCA și 
ION lOANA-coresp.

ce și-a făcut apariția elegantul și rapidul „IL 18“ a 
activiști ai U.C.F.S., reprezentanți ai presei, dornici să 
pe valoroasele gimnaste sovietice.

Harangozo, Vogrinc, Markovic I, 
Hrbud). Outsidere se anunță 
formațiile R. P- Romîne (Ne- 
gulescu, Cobîrzan. Covaci), R. F. 
Germane (Freundorfer. Kiihler, 
Seiz, Breumair). Comportări ono
rabile vor avea fără îndoială și 
reprezentativele R. D. Germane 
(Schneider, Pieuse, Reimann), 
Austriei (Wegrath, Zankl, Repo- 
lusk), U.R.S.S. (Saunoris, Pas- 
kiavicius, Avorin, Jerebenkov, 
Novikov), Angliei (Harrison, 
Leaoh, Burridge, Merrett).

Importanta întrecere sportivă 
căreia i se dă startul mîine și va 
dura pînă la 10 aprilie este deo
sebit de grea. în lupta pentru 
cele șapte titluri de campioni ai 
Europei concurează și șase repre
zentanți ai tenisului de masă ro- 
mînesc : maestra emerită a spor- 
tului 
pionul 
lesou. 
Pitică,
Tiberiu 
că la Zagreb ei vor ști să apere 
cu cinste culorile patriei și ală
turi de toți iubitorii aportului 
din țara noastră Ie urăm succes 
deplin.

(Continuare tn pag. a 7-H] 

Angelina Roaeamz, cam- 
republioan Radu Negu- 
Maria Alexandru, Geta 
Gheorghe Cobîrzan și 
Covaci. Sîntcm convinși

DOUĂ DERBIURÎ IN CATEGORIA A 

n n n * r n n 111 n n h il

fost înconjurat de numeroșii 
vadă cu cîteva minute mai

care a cucerit 
titlul de campioană 

Irina
Ta- 
Iva-

din

’— care a făcut parte împreună 
cu Latînina din formația Uni
unii Sovietice, care a cucerit 
în 1958
mondială — urmată de 
Pervușina, Lidia Ivanova, 
mara Liuhina și Tamara 
nova.

Revederea cu prietenele 
Romînia este caldă. Conducătoa
rea echipei sovietice, Taisia De
midenko, antrenor federal, mem
bru în F.I.G. se interesează 
chiar din primele minute despre 
formația pe care o vom alinia. 
Ca și în echipa pe care o con
duce și la noi va fi prezentă o 
tînără cu mai puțină experiență 
în întllnirile internaționale: 
Emilia Scorțea, care va evolua 
alături de Elena Leuștean, So
nia lovan. Emilia Liță, Uta 
Porecsanu și Atanasia lonescu.

★
La cîteva ore de ta sosirea 

în Capitală, gimnastele pe care 
le vom aplauda astăzi și mîine 
în sala Floreasca au și pornit 
la antrenament. O parte dintre 
ele s-au antrenat joi, tn sala 
de gimnastică a Clubului spor
tiv școlar, iar a doua zi în
treaga echipă a fost prezentă Ia 
Floreasca.

★
La întîlnirea dintre cete două 

formații vor funcționa ca arbi- 
tre: Eugenia Lavrușcina (Uniu
nea Sovietică), Milica 
(R.P.F. Iugoslavia), Eva 
(R. P. Ungară), Radka 
ceva (R.P. Bulgaria),

Nedelcovioi (R.P. Romînă).
★

Programul zilei de azi: ora 18, 
deschiderea festivă; exerciții im
puse; mîine: ora 18, exerciții li
ber alese.

Sepa 
Barta
Pen- 
Eliza

O interesantă etapă la baschet
Am ajuns la jumătatea returului campiona

tului republican masculin de baschet și situația 
echipelor care vor retrograda este departe de a

Nosievici fi Eordogh, doi dintre cri mai buni 
jucători ai echipelor Știința București fi Dinamo 
Țg. Mureș, care te intilnesc mîine in Capitali.

Foto: B. Ciobanii

fi clarificată. Progresul, Metalul și Rapid, toat<S 
trei din Capitală, luptă din toate puterile pentru 
a... evita ultimele două locuri și pentru a- 
ceasta nti precupețesc nici un efort în jocurile 
ce le susțin. Adăugind că și pentru locurile din 
zona superioară a clasamentului se duce de ase
menea o dispută pasionantă, avem explicația 
faptului că în ultimele etape am asistat la 
meciuri spectaculoase, că în majoritatea cazuri
lor învingătoarea a fost cunoscută în ultimele 
minute și că din etapa a XlX-a, de mîine,. 
vom remarca 5 din cele 6 jocuri: Știința Bucu
rești — Dinamo Tg. Mureș, Știința Timișoara—- 
Dinamo Oradea, Știința Cluj — Rapid București, 
Progresul București — Voința Iași și MetaluL 
București — SteagiUl roșu Orașul Stalin. 1

★
GLUJ, 1 (prin telefon). întîlnirea desfășurată 

aseară între echipa locală Știința și Dinamo*!  
București, în cadrul etapei a XVIII-a a cam-*-  
pionatului republican masculin, s-a încheiat cu 
victoria formației gazdă cu scorul de 74—60- 
(35—28). R. Fisch (coresp. reg.). , - ,J*
----------------------------------------------------------------------------------------------A.

Mîine dimineață în sala Floreasca*

C. C. A. și Vorwarts Berlin 
la a treia confruntare pugilistic^
Joi fa oră 16 fix, avionul oare 

transporta pe boxerii din echipa 
Vorwărt3 a aterizat pe pista de 
beton a aerodromului Bănoasa.

VASILE TIȚA (C.C.A.)

In aerogara spațioasă facem 
cunoștință cu pugiliștii germani: 
Hoffman, Schultz, Leske, Qlesc.h 
II, Luckau, Munnich, Runge, 
Frietze, Grunnenberg, Siegmund, 
împreună cu boxerii au sosit ar
bitrii Dippner și Roloff.

— Dar... Millek ? — am între
bat noi.

— M,illek, ne-a spus antreno
rul Wittenberg, a suferit de cu- 
rînd o operație. In looul său am 
deplasai însă pe Hoffman și vă 
asigur că acesta este tot atît de 
valoros ca și Millek.

— Ce alți boxeri de valoare 
mai aveți în formație ?

— Nu mate lui Schultz vă este 
desigur cunoscut. Olesch II, 
Luckau și Siegmund sini com- 
ponenți ai echipei reprezentative 
a R.D. Germane.

Este lesne de înțeles că avînd 
în formație cinci „puncte tari", 
boxerii germani alcătuiesc o for
mație redutabilă. De altfel, de 
o parte din calitățile lor ne-am

Boxerii sovietici tn Suedia
La Stockholm a sosit echipa 

reprezentativă de box a Uni
unii Sovietice, care urmează 
să susțină o întîlnire priete
nească cu selecționata Suediei 
și apoi un meci cu o selecțio
nată a țărilor scandinave. A- 
cestea vor fi primele meciuri 
de verificare ale boxerilor so
vietici înaintea J.O. de la 
Roma- Din echipa sovietică fac 
parte campionii europeni Vla
dimir 
Satkov, 
pionul 
vinik, 

Enghibarian, Ghenadii 
Andrei Abramov, cam- 

U.R.S.S. Vladimir Bot- 
Boris Nikanorov, Oleg

M

putut convinge cu prilejul antre
namentului pe care oaspeții 1-aui 
făcut ieri dimineață în sala de-, 
box de la stadionul Tineretului.. 
Tehnici, combativi, bine pregătițiț 
fizic, adversarii de mîine aii 
boxerilor de la C.C.A. ne-au lă
sat o frumoasă impresie. Să-ii 
vedem însă, cum se spune, „Lai 
lucru"...

Interesîndiu-ne de pregătirile? 
boxerilor olimpici din R. D~

Germană, antrenorul Wittenberg; 
ne-a făcut cunoscut că la J.O.! 
de la Roma, boxul german va fi ] 
reprezentat de o echipă unică,,' 
alcătuită din pugtUști din R.D. 
Germană și R.F. Germană. La 
28 aprilie vor începe primele- 
lucrări de selecție, urmind ca' 
formația definitivă să fie alcă
tuită La începutul lunii iulie.

Despre pregătirile boxerilor 
de la C.C.A. am vorbit în nu
mărul de joi al ziarului nostru-. 
Ieri, antrenorul Fiat ne-a făcut 1 
cunoscută formația definitivă a '■ 
O.C.A. pentru meciul de mîine— 
lat-o: Dobrescu, Turcu, Cișmaș, 
Czekeli, Baciu, Neagu, Șerbu*.  
Tiță, Negrea, Mariuțan. (j

R. 0. J

Grigoriev, Leonid Senkiit ș. <j.
(Agerpres)»

Concurs preolimplc 
de gimnastică la Varșovia

Capitala RP. Polone va găz
dui în zilele de 9 și 10 aprilie 
un mare concurs preolimpic de 
gimnastică, la care vor parti
cipa echipe din 10 țări: Sue
dia, Elveția, Finlanda, R.D, 
Germană, Iugoslavia, R. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, U.R.S S^ 
R.P. Clngară și RP. Polonă. 
Din echipa feminină a R. P. 
Polone va lipsi campioana eu
ropeană Natalia Kot, acciden
tată recent ~ într-un antrena
ment.

i n n SI



RADU BOURtANU

Cine se poate mîndri că știe pe de 
rost cartea minunată a patriei?

Iată, eu o citesc de patru decenii. 
Am întors filele munților. Am străbă
tut cu ochii întîi, apoi cu piciorul 
lungile cărări îniortochiate, văile, ur
cușurile, steiurile, cleanțurile de gre
sie, de bazalt sau granit, suind și 
coborînd toate gamele cromatice ale 
unduirii solului înalt. Am ascultat vo
calele, fonetica plenară a vîidului în 
vegetațiile de felurite soiuri și trepte 
ale peisajului acestui pămînt pe care 
ne-am născut. Am ascultat foșnind, 
gemînd, oftînd, pagina albastră a 
mării noastre, scrisă de glorii mari
time și drame ale firii.

Dar aș putea eu spune că știu pe 
de rost și în toată 
minunată a patriei?

Dar voi, pe care 
boiului, ai vitregiei
cînd omul simplu, omul sărac, era le
gat de urbea lui ca umbra de copac, 
răsucită pe trecerea luminii soarelui?

Dar voi cei care abia vă împliniți 
din copilărie? Ați citit voi cu sufletul, 
cu ochii, cu piciorul, scrisul fabulos 
al frumuseții cuprinsă în cartea vie a 
pămlniului patriei noasire?

Hai să deschidem întîi abecedarul 
frumuseților naturii romînești. Să si
labisim Mii literele care alcătuiesc cu
vintele cele mai apropiate de ochii 
noștri.

Și pe fiecare filă întoarsă, pe fiecare 
poemă vie străbătută, să învățăm ma
rea cîniare a patriei.

Hai să fim melcii uriași care por
nesc, în spinare nu cu casa ca o goar
nă de calcar, in care răsună cîntecul 
îmbietor al depărtărilor nestrăbătute

sacul spinzurat tn curele jj 
șa grumaji. Să-l încărcăm ■ ■

încă, ci cu 
peste umeri . _
cu aerul tare de munte, cu sarea mării;; 
risipită pe trim be de vînt. Să prindem 
în „Kodakul" fiecărei pupile imaginea;; 
piscurilor, a străvechilor lăcașuri de * 
pace și plastică minune a dreptun- 
ghiurilor moderne, care desenează viu 
, i, uzine, nou adăugite de munca 

mai uriașă în cartea vie a pa-+

ghiuri u 
fabrici, 
mereu 
triei.

Hai 
ceput.

cuprinderea cartea

anii grei ai răz- 
sociale antebelice.

să începem, cei ce n-am în-;; 
și să ducem mai departe lectura i ■ 

vie, cei care citim mai de mult pagi--- 
nile vii de basme adevărate ale daru-Y. 
rilor acestui pănunt pe care ne-am" 
născut și pe care se nasc mereu 
racole reale, crescînd zestrea de 
sfirșită frumusețe a patriei.

★
P.S. Să citim peisajul divers în 

tea vie a patriei, dar să-i cinstim cu
prinsul.

Unii ciuntesc făptura de frumusețe a-ă 
naturii in chipuri nespus de felurite. 
De-ar fi să amintim numai caligrafia*';  
numelor „ilustre" de trecători anonimi,*;  
pe pielea copacilor și tatuajul inimilor-- 
cioplite, care se lărgesc cu anii cu - ■ 
scoarța în creștere, cit roata carului. “ ’

Ar fi o maximă de adoptat o dată, i 
cu

Să

Nu

Ci

Frumoasă ești, patria mea!

în munții Călimani

Ne-am intere 
pentru dumneavoasii

mi- - ■
ne- - ►

atestatul de om sensibil, civilizat:

lași în cartea vie a patriei,

inima- cioplită și-uri nume pe

Munții Călimani — așa cum se vede fi din fotografie — oferă amatorilor 
de drumeție una dintre cele mai frumoase panorame. Tocmai de aceea numărul 

color care ii străbat de la un cap la altul este tot mai mare.

Știri,
Foto : O.N.T. „Cairpați

4

Excursii individuale cu 50</< 
reducere pe C. F. R.

Activitatea 
noastră, care 
o dezvoltare 
primi în curînd un nou impu 
Este vorba de un vechi dezici 
rat al maselor de turiști, care 
pe cale de a fi rezolvat. Inc 
pînd din tura aprilie a.c., ori 
turist, care folosește servicii 
O.N.T. „Carpați", va beneficia < 
o reducere de 50% pe C.F.R. 
materii se vor adresa aqențiil 
O.N.T. „Carpați" din țară sau 
cea din Capitală, de unde v 
cumpăra biletele. Ei vor plăti 1 
singur drum (dusul), urmînd < 
înapoierea să se facă pe ba 
aceluiași bilet, vizat însă cu 
ștampilă specială la cabana s< 
cabanele la care au fost gă 
duiți turiștii.

In acest fel, O.N.T. „Carpaf 
vine în ajutorul oamenilor tnum 
dornici să ?i petreacă zilele c 
concediu sau sfîrșitul de săpt 
mînă în excursii. Această noi. 
înlesnire va face ca activitate 
turistică să cunoască o dezvc 
tare și mai frumoasă.

turistică din ța 
cunoaște zi de 
tot mai mare.

știri,
costa un bilet, prețul nou este de 
31, în care sînt incluse atît trans

portul cît și 
stă reducere 
că pe Valea 
cial, numai 
matorilor se 
persoane. De aceste înlesniri vor be
neficia și celelalte localități din țară, 
cu diferența că reducerea se va a- 
plica atunci cînd numărul turiștilor va 
fi de cel puțin 300.

• CONDUCEREA ȘCOLII TEHNI
CE de arhitectură și construcția ora
șelor din Tg. Mureș a organizat o 
reușită excursie științifică de studii 
cu care. ocazie s-au făcut aplicații la 
istoria arhitecturii, teoria arhitecturii, 
urbanism, construcții și desen liber, 
la care au participat 36 ,de elevi .din 
anul II, un armtest, un profesor și un 
medic. Traseul excursiei a măsurat 
T533.km, care au lost parcurși în 9 
zile. Excursia a fost organizată în 
bune condiții de filiala' O.N.T. „Car
pați" din Tg. Mureș și s-a desfășu
rat pe, următoarea rută în circuit: 
Tg. Mureș — Reghin — Bistrița — 
Tihuța — Vatra Dornei—Gîmpttlting— 
Vama — Moldov-ița — Gura Humo
rului — Arbore — Clit — Marginea— 
Sucevița — Rădăuți — Suceava — 
Botoșani — Hîriău — Tg. Frumos— 
Iași — Roman — Bacău' — Focșani— 
Buzău — București — TTrgoviște — 
Cîmpuliing Mii'cel — Curtea de Ar
geș — Rm. Vîlcea — Horezu — 
Măldărăești 
Cornet — 
Păuș

știri
profil de producție- Astfel, după 
vizitează cele mai importau 
tive turistice 
vă, salariații 
excursie pot 
experiență.

cit 
lei

• IN COLABORARE cu Depar
tmental Căilor Ferate, Oficiul Națio- 

~ a luat mă-
jjg Tsuri pentru organizarea unor trenuri 
copaci,--speciale care să plece din Capitală în 

^-‘fiecare sîmbătă după-amiază pe Va- 
faci,--l®a Prahovei, pînă Ia Predeal. Ple- 

■■carea are loc la ora 16 iar înapoie- 
“r«a a doua zi, duminică, la ora 22. 
--De remarcat că aceste excursii se fac 
’“cu preț redus. Astfel, in loc de 45 lei

drumare,4‘n^ de Turism „Carpați1
„ - ■Ticuri nentrn nr cr a ni 7a rea

prin poema vie, irecind ăteni, să

Lăstndu-i doar o inimă caldă în 
păstrare.

R. B.t

MW

Membrii G.A.C. „30 Decembrie** 
ț în fața muzeului V.

din comuna Codrești. raionul Rm. Sărat, 
I. Lenin—I. V. Stalin.

Foto : Gh. Dumitru

T •— „Sîntem pe bulevardul Magheru!" 
— anunță ghidul.

Instalați comod în fotoliile autoca
relor O.N.T. Garpați, turiștii privesc 
șantierele noilor construcții de lo
cuințe. Sînt membri ai G.A.C. „30 
Decembrie” Codrești din raionul Rm. 
Sărat, venițf să viziteze frunfoasa 

capitală a patriei noastre. S-au sculat

cazarea la cabane. Acea- 
se aplică celor care plea- 
Prahovei cu un tren spe- 
atunci cînd numărul a- 
ridică la minimum 370

ce 
b 

-pedin localitatea
care au partcipat 

face un util schimb

zewl de Științe Naturale „Grigore 
Antipa". Se oprise împreună cu cîțiva 
colectiviști în fața tirjei girafe și dis- 

s • cutau aprins:
— Asta îți mănîncâ finul direct din 

pod — apunea zîmbind unul privind 
gîtul uriașei ierbivore.

— Ți l-ar mînca de pomană, că nu 
e bună de muncă — răspunse altul.

— Și chiar dacă ar fi — continuă 
primul — ce ai face cu ea ?

— Cum ce ai face ?
— Bine — răspunse acesta făcînd 

spre noi cil ochiul — ia spune, cum 
i-ai pune căpăstrul?...

Intrăm în vorbă cu președintele. 
Satul Codrești este complet colectivi
zat, iar G.A.C. „30 Decembrie" numără 
210 familii. Asociația sportivă se nu
mește tot ,.30 Decembrie" și cuprinde 
116 de membri U.C.F.S. In campania 
muncilor agricole de primăvară s-au 
evidențiat în mod deosebit, alături de 

; ceilalți fruntași din gospodărie, o se
rie de sjrortivi, printre care fotbaliștii

• ASOCIAȚIA SPORTIVA STA 
BUCUREȘTI a organizat o exenr 
la Bușteni, la care an Iftat parte 
de cooperatori dornici să viz.Ț 
punctele de atracție turistică din 
rul stațiunii Bușteni. Un far>t în 
parență mărunt, dar cu urmări nu • 
cele mai plăcute, s-a petrecut î,i g; 
Bușteni, unde trenul- oprește doar o 
Uiătate de minut: din cei 70 
excursioniști, în ciuda grabei cu c; 
au coborît. 20 au răntas în tren și 
tăcut o plimbare pîna la Azuga 1 
rește, lucrul nu este grav. Dar 
ar fi fost mai bine ca agenția O.b 
București — prin care s-a efeeti 
excursia — și organele C-F.R. să 
nunțe gara Bușteni că aici vor cobe 
dintr-nn singur vagon. 70 de 
soane ?

P'

Rm. Vîlcea
‘ — Călimănești — Cozia— 
Sibiu — Tg- Mureș, (loan 

— coresp f

de dimineață 
Institutul de 
la Băneasa. 
muzee, monumente, parcuri ș.a.

,,Chausson“-ul oprește în fața res
taurantului „Ambasador" și colectiviș
tii coboară pentru masa de prînz. 
Președintele gospodăriei, Filică Dra
gomir, mai rămîne cîteva clipe cu noi. 
Este un om de statură potrivită, cu 
fața arsă de soare, căruia îi place 
mult sportul, îndeosebi fotbalul. 
L-am cunoscut în timp ce vizita Mu-

și au mers mai întîi la 
cercetări horti-viticole de 
Apoi au vizitat diferite

rie de sportivi, printre care fotbaliștii 
Nîcblae Dragomir și Dumitru Petrică 
și voleibalistul Glieorghe Maffei. A- 
ceastă mică excursie în București a 
fost organizată de asociația sportivă 
în colaborare cu conducerea gospo
dăriei. Următoarea va fi pe Valea 
Prahovei.

Afară e soare mult, e primăvară. 
Cînd ultimul om a coborît din auto
car, președintele gospodăriei se a- 
propie de noi și continuăm discuția- 
1-îngă el, mai sînt doi colectiviști. 
Dupa-amiază vor face o plimbare pe 
principalele artere ale Bucureștiului, 
vor merge, bineînțeles, și la stadionul 
„23 August", iar după aceea la aero
gara Baneasa, pentru un zbor de a- 
grement deasupra Capitalei.

In sfîrșit, ne luăm rămas bun, le 
urăm succese în muncă și petrecere 
frumoasă prin București. După 2—3 
pași am întors ca.pul. Cei trei erau 
tot acolo. Filică Dragomir se uită la 
autocar, la clădirea hotelului „Amba
sador", dădu din cap și numai ce îl 
auzim că spune celor doi :

— Aici mînca înainte domnul Dinu, 
fostul „nostru" moșier!

— li dădea mina că avea sute de 
hectare... Iar noi trudeam pentru el.

— Noi însă acum, avem ceva mai 
mult ca el !...

Și intrară mîndri, toți trei, în res
taurant

/ V. TOFAN

AGENȚIA O.N.T. „CARPAȚI" 
BUGUREȘTI a hotărît să intro- 
un nou fel de excursii, acela

DIN 
ducă 
pentru schimb de experiență între sa- 
htriații din întreprinderi cu același

9 AMATORII DE TURIC 
ARAD au participat în -uîti.i. ., 
Ia tot mai multe excursii organizi 
de filiala O.N.T. ^Carpați" din foci 
tate. Ei au vizitat — printre altele 
cabanele „Debeila Gora“ și „C 
soaia" din regiunea Timișoara, pi 
cum și o serie de orașe din R. 
Ungară. Cu ocazia împlinirii a DO 
ani de Ia nașterea lui V. I, L-.n 
filiala O.N.T. „Carpați" Arad, în c 
laborare cu consiliile sindicale Tin 
șoara și Arad, 
excursii cu un 
șoara, la datele 
Cu acest prilej
colul Teatrului de Stat din Timișoa 
cu piesa „Orologiul Kremlinului" i 
Pogodin. (Ion Giorogariu—coresp

D 
ti-

vor organiza doi 
tren special la Tin 
de 3 și 24 aprilie a 
va fi vizionat sp?ct

Desen de MATTY,
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In fiecare zi, numeroase scrisori sosite la redacție ne aduc la cuno
ștință succesele pe care tineretul, sportivii, le realizează, în toate 
domeniile de activitate. Ele ne vorbesc despre munca avîniată, plină 

e abnegație, a tinerilor din industria minieră, din bazfnul carbonifer, de 
i calea ferată, despre munoa eroică a siderurgiștilor sau a petroliștilor, 
aspre strădaniile tuturor oamenilor muncii, pentru îndeplinirea sarcinilor 
e partid, pe drumul înfloririi neîncetate a patriei.
Toate faptele despre care ne scriu corespondenții și cititorii noștri 

glindesc eroismul de fiecare zi al oamenilor muncii, patriotismul lor so- 
ialist înflăcărat, care caracterizează poporul nostru, descătușat de exploa- 
îre — constructor al unei vieți noi. Patriotismul, acest sentiment nobil, 
tît de minunat, care ridică pe om spre înalte culmi morale a înflăcărat 
oporul nostru, l-a ridicat deseori împotriva nedreptăților, împotriva asu- 

’ritorilor. In decursul unui șir întreg de ani, patriotismul a fost ridicat 
ie o treaptă și mai înaltă de către partidul comuniștilor. Lupta partidului 
mpotriva exploatatorilor, împotriva fascismului, lupta lui pentru înfăptui- 
ea unei orinduiri sociale noi oglindește adevăratul patriotism, o înaltă 
:onștiință, răspundere și datorie față de viitorul poporului. Cine nu știe 
aptul că pe comuniști nu i-a înclinat nimic și nimic nu i-a făcut să dea 
napoi 1 Nici sălbatica teroare a regimului btirghezo-moșieresc și a celui 
intonescian și nici plutoanele de execuție! Educați în spiritul dragostei 
ie patrie, al internaționalismului proletar și al dragostei față de popor, 
comuniștii au dat supreme pilde de patriotism. Ei au arătat totdeauna 
Jevotamentul lor fără margini față de interesele patriei; de aceea, firesc, 
comuniștilor le este caracteristic un patriotism superior — patriotismul 
socialist. Acesta cere o nouă atitudine socialistă față de muncă, față 
de cuceririle revoluționare ale clasei muncitoare, excluzînd cu desăvîrșire 
ura față de alte popoare.

Astăzi patriotismul poporului muncitor — în condițiile regimului demo
crat-popular — este mai profund și mai p'in de conținut decît cel al ge- 
îerațiiîor care au trăit înainte. Astăzi, oamenilor muncii, sportivilor noștri, 
ie este dragă patria, nu numai pentru că în ea s-au născut și trăiesc, ci 
și pentru că bogățiile ei aparțin întregului popor, pentru că prin munca 
lor ei contribuie la înflorirea țării.

Sportivii au învățat și învață permanent din exemplul celor mai înain
tați oameni — comuniștii — și prin activitatea lor în producție și pe tere
nurile de sport se dăruiesc patriei, dovedesc profundul lor atașament față 
de partid, față de clasa muncitoare. Exemple de înflăcărat patriotism putem 
cita aproape fără număr. La Balcaniada de atletism, de anul trecut, fără 
a-și precupeți eforturile, cu o dragoste nemărginită față de patrie, Con- 
tantin Grecescu a adus Republicii 2 medalii de aur. La Bled (Iugoslavia) 
motoarele lotului R.P.R. înflăcărate de un înalt spirit de patriotism, con- 

vtirînd cu ambarcațiuni de împrumut, cu vîsle și rame proaste, au cîștigat 
toate probele la care au participat. In țările nordice luptătorii noștri — în 
condiții de deplasare grele — au susținut trei întîlniri, cîștigîndu-Ie pe 
toate. Și aceasta, tocmai în țările unde sportul luptelor cunoaște o deosebită 
dezvoltare și unde valoarea sportivilor — la lupte — este foarte ridicată. 
La „Cursa de 6 zile“, de fapt „Olimpiada motocicliștilor", care a avut loc 
anul trecut în R. Cehoslovacă, cei 8 concurenți romîni au obținut 7 medalii 
de aur și t de argint. Oare toate aceste succese erau numai manifestarea 
pregătirii sportive ? Nu I Ele sînt o dovadă a dragostei și devotamentului 
sportivilor față de patrie, a arzătoarei lor dorinți de a reprezenta cu tot 
mai înaltă cinste culorile țării noastre. Acesta e eroismul de fiecare 
zi al sportivilor noștri — sportivi de tip nou.

In scurt timp ne așteaptă in cadrul J.O. o mare confruntare sportivă 
Cei mai buni dintre cei buni se pregătesc pentru Roma. Zi de zi compo- 
nenții loturilor olimpice își desăvîrșesc cu răspundere pregătirea lor. Pa
triotismul este o calitate de seamă a sportivului de tip nou. Această cali
tate este un rezultat al educației părintești pe care o face partidul oameni
lor muncii, implicit și sportivilor. Ea ajută pe sportivii noștri să învingă 
greutățile, ii înflăcărează în lupta pentru dobîndirea de noi succese. Vizi- 
tînd pe componenții loturilor noastre olimpice am stat de vorbă cu ei în 
legătură cu pregătirea în vederea J.O. In afară de răspunderea serioasă cu 
care se pregătesc am constatat că întreaga lor comportare este pătrunsă 
de un fierbinte patriotism.

Da. dragostea de patrie este flacăra care trebuie să ardă puternic în 
inimile sportivilor noștri, atunci cînd reprezintă culorile țării pe stadioa
nele lumii. Dacă ei se vor pregăti temeinic și vor fi animați necontenit 
de sentimentul patriotismului socialist vor face ca în întrecerile sportive 
internaționale drapelul nostru să fluture de și mai multe ori pe catargul 
cel mai înalt, catargul învingătorilor 1

Ne pregătim pentru
IOLANDA BALAȘ, 

maestră emerită a sportului:
Dragostea de patrie, acest nobil 

sentiment, îți insuflă întotdeauna noi 
puteri, te ajută să birui greutățile. 
Sportivul de tip nou este întotdeauna 
pătruns de un fierbinte patriotism 
socialist, lată de ce sportivii patriei 
noastre se pregătesc cu deosebită 
rîvnă șl dragoste pentru cea mai 
mare întrecere sportivă a anului. Jo
curile Olimpice de la Roma.

Eu, personal, am lucrat în acest 
an mai mult ca orieînd. N-am pre
cupețit nici un efort pentru a căpăta 
o pregătire la un nivel înalt. Față 
de anul trecut, în anul acesta am 
mărit numărul antrenamentelor și am 
îmbunătățit conținutul lor, ceea ce 
face ca la ora actuală să dețin o 
formă bună. In plus, la aceasta se _j—.  ------- cargadaugă condițiile minunate

ne pregătim, sprijinul specialiștilor 
și al antrenorilor noștri.

Vreau să aduc patriei noastre 
dragi o medalie olimpică de aur. De 
asemenea, un nou record mondial. Și aș 
fi tare bucuroasă ca acest record 
mondial să fie stabilit în finala olim
pică a probei.

Medalia olimpică și un nou re
cord mondial, iată ce aș vrea să dă
ruiesc patriei, în ziua de 8 septem
brie 1960!

GHEORGHE NEGREA, 
maestru emerit al sportului :

Știu că la Roma mă așteaptă cea 
mai grea confruntare din întreaga mea 
carieră sportivă. De altfel, lupta va fi 
grea și pentru ceilalți boxeri ai lotului 
olimpic romin. Cu toții însă vrem să 
slujim patria noastră iubită, Republica 
Populară Romină, cu tot devotamentul, 
cu toate puterile noastre. De aceea, ne 
pregătim cu atenție și deosebit spirit 
de răspundere. Este vorba doar de pres
tigiul culorilor patriei noastre !

Eu sînt conștient de faptul că mai 
am încă unele lipsuri în pregătirea 
tehnică. Dar, dorința mea de a face 
ca drapelul patriei să unduîâscă pe cel 
mai înalt catarg mă îndeamnă la o 
muncă perseverentă de pregătire, folo-

Exemple care ne luminează drumul
Melbourne, 195G. Ismailciuc, Dumitru, 

Rotman, Linca, Ștefan Fetrâscii, Negr-ăa;' 
Mircea Dobrescu, Olga Orban și toți 
ceilalți care au cucerit medalii olimpice 
s-au comportat de o manieră care le 
face cinste, care le-a atras admirația 
tuturor celor ce i-au urmărit, de la 
mii și mii de kilometri depărtare, care 
s-au bucurat de victoriile lor. Noi, cei 
care am fost acolo, lîngă ei, care i-am 
văzut chiar în „focul luptei“, am primit 
de la aceștia minunate exemple de pa
triotism înălțător, exemple pe care nu 
le uităm, pe care nu trebuie să le 
uităm niciodată !

Exemplul campionilor noștri olimpici, 
al celor ce au luptat cu succes pe tere
nurile de sport. ale îndepărtatei 
Australii pentru gloria țării, ne călău
zește astăzi pașii., ne luminează drumul 
pregătirilor pentru Roma.

DUMITRU ȚINTEA 
maestru al sportului, din lotul1 
olimpic de pentatlon modern

• • •

I@©ral

și metode 
i Jocurile

sind cele mai noi 
de antrenament. 
Olimpice voi avea 
internaționale, 
versari de valoare, cu care să-mi 
rifle forțele și pregătirea fizică.
Melbourne ani obținut medalia de ar
gint. Eram Insă mai tinăr. Au trecut 
de atunci aproape patru ani, timp în 
care m-am maturizat și am căpătat 
mai muită experiență, fată de ce pri
vesc cu încredere viitorul, pregătindu-mă 
pentru locul întîi.

procedee î 
Pînă la 
cîteva conTruntări 

Sper să întîlnesc ad- 
ve- 
La

mocrație populară, care am urcai 
treptele măiestriei sportive tocmai ca 
urmare a grijii cu care partidul și 
guvernul înconjoară pe sportivii pa
ir iei.

Sînt fericit că fac parte din lotul 
olimpic și că astfel mi se oferă posi
bilitatea de a răspunde acestei griji. 
Pentru moment, răspunsul meu este 3 
antrenamente conștiincioase, fără 
a-mi precupeți eforturile, însușirea u- 
nor noi procedee de luptă activă, în- 
lăturîndu-mi unele lipsuri, mai ales 
în lupta la parter.

In categoria mea sînt adversari 
foarte puternici. Cunascîndu-i, îmi 
dau seama de dirzenia, de hotărlrea 
cu care trebuie să mă pregătesc pen
tru a atinge o formă sportivă cit mai 
bună. Pentru a nu dezminți 

mi s-a acordat, de a 
lotului olimpic,

încrede- 
fi mem- 
inireaga

OLGA ORBAN-SZABO, 
maestră a sportului :

Scrima este un sport în care — 
mai mult poate decît în alte disci
pline — una din calitățile principale 
ce se cer pentru obținerea performan
țelor valoroase este concenlrarea șl 
outer ea de luptă. De 
fazele eliminatorii poți 
în fața unor adversari 
periență, iar în finală 
întilnirea cu adversari 
credeai prea puternici. Așa mi s-a 
intim plai

multe ori, în 
obține victorii 
cu multă ex- 
pofi pierde în 
pe care nu-i

mie la Melbourne. Acolo,

care

în

mea 
avind 
tismul socialist care ne călăuzește—» 
ca și pe ceilalți oameni ai muncii 
și pe noi sportivii, încrederea ce o 
avem în antrenorii și specialiștii care 
conduc pregătirile ne dau tăria în
crederii în victoria finală.

pregătire pornesc 
ca țel: locul

eri entuziasm, 
întîi. Patrio-

ELENA LEUȘTEAN,
maestră

'r
a sportului:
la Roma va fi foarteConfruntarea de 

dificilă. Gimnastica a progresat enorm, 
pe plan mondial, in ultimii ani. In afară 
de sportivii țărilor socialiste, în ultima 

pași mari înainte și 
țări. Fără îndoială 
protagonistele vor fi 

sovietice. Sînt foarte 
aceste zile ele sînt

Am fost șl eu Ia Melbourne...
Am făcut parte din delegația eare a 

adus patriei 13 medalii olimpice, în
scriind In istoria sportului romlnesc 
una din cele mal glorioase pagini ale 
sale.

Azi fac parte din lotul pentallorrștilor 
care se pregătesc pentru Roma. Mă an
trenez cu toată sîrgulnța, muncesc din 
toate puterile pentru a-ml Îmbunătăți 
tehnica, pentru a-mi dezvolta rezistența 
și îndemînarea.
.Antrenament... 

nament...
Iată o condiție

Dar numai atît . ...
Învinge într-o întrecere la care parti
cipă sportivi de valoare maximă, cum 
sînt Jocurile Olimpice, mal e nevoie de 
ceva : de dragostea nețărmurită pentru 
culorile patriei, de acea tenacitate de 
neînfrînt care te ajută să treci peste 
momentele grele, de patriotismul fier
binte care Iți înzecește puterile și care

Antrenament... Antre-
principală a succesului, 
nu e destul. Pentru a

35 să-ți pară doar ml- 
pentru Roma ; dar a- 

L antrenamentelor, gin

face ca minutul 
nutul 10...

Mă pregătesc j 
desea, în timpul 
durile mele se întorc cu aproape patru 
ani în urmă, în zilele primăvăraticului 
decembrie australian. Am fost, atunci, 
lîngă cei ce au cucerit victorii de pres
tigiu, medalii de aur. I-am privit în 
întrecere și am învățat de la ei, am 
învățat lucruri pe care nu le voi uita 
niciodată, care de atunci îmi călău
zesc pașii în sport...

...Lacul 
Simion 

urcă pe 
care cu 
de fond-------------- -----
suferită de Ismailciuc după aproape doi 
kilometri ai traseului, au ieșit azi învin
gători în întrecerea de viteză. Cîtă 
dîrzenie, cîtă tenacitate și forță morală, 
ce patriotism fierbinte trebuie să dove
dești pentru a învinge - în întrecerea cu 
cei mai buni canoiști din lume — după 
ce ai concurat cu o zi înainte, bolnav, 
într-o cursă pe zece kilometri...

...Dar Rotman !... Intrînd în barcă cu 
o luxație la picior, căpătată cu cîteva 
zile mai înainte la o joacă cu mingea 
de fotbal, avînd de suportat șicana 
respingerii de două ori â ambarcațiunii 
sale de către comisia de verificare a 
canoelor, învingîndu-și emoția (firească 
la primul său concurs de asemenea 
proporții), reprezentantul nostru a învins 
de două ori. La viteză el a cîștigat cu 
mai puțin de o secundă, cu un avans 
mic, pentru menținerea căruia a trebuit 
să lupte pînă pe linia de sosire. Mi- 

față de 
la succes

Wendouree de la Ballarat... 
Ismallcluc și Alexe Dumitru 
podiumul Învingătorilor. Ei, 

o zi înainte pierduseră cursa 
din cauza unei crize de ficat

■v

nunat exemplu de dragoste 
patrie, de voință de a duce 
culorile țării...

... Sala „West Melbourne 
S-a terminat finala. categoriei 
locii. Nicolae Linca a ieșit 
olimpic l

Ne-am repezit, toți sportivii romîni 
prezenți în sală, spre cabine, pentru 
a-1 îmbrățișa, pentru a-1 felicita pe 
dîrzul nostru boxer.

Și aici, la cabină, am primit cu toții 
o lecție. Scurtă. Mută. Vie...

Linca își scotea mănușile. O mînă îl 
durea. Boxase, în finala olimpică, cu 
mina accidentată. Suferise un accident 
în cursul unuia din meciurile ante
rioare. Iar pentru a boxa pentru me
dalia de aur cu irlandezul Tiedt, Linca 
fusese nevoit să-și facă o injecție cu 
novocaină.w

Stadium", 
semi-mij- 
carnpion

insuficienta atenție și pripeala cu 
am tras in baraj m-au făcut să pierd 
locul întîi. Și cit aș fi dorit să aduc 
șl eu patriei o medalie de aur...

Dar, din experiența de la ediția 
trecută a ’ ~ 
înlăturarea 
muncit și 
pregătesc 
oriclnd. Mă obligă la aceasta locul 
11, de vice-campioană olimpică, pe 
care-l dețin.

La condițiile minunate pentru prac
ticarea sportului create de regimul 
nostru democrat-popular vreau 
răspund și eu cu cinste.

J.O. am învățat! Pentru 
lipsurilor de atunci, am 
muncesc cu rîvnă. Mă 

cu mai multă voință ca

VALERiU BULARCA, 
maestru al sportului :

Succesele internaționale pe care 
noi luptătorii le-am obținut în ultimii 
ani au contribuit și ele la ridicarea 
gloriei sportive a patriei. El? nu sînt 
întîmpliiioare, ci urmarea firească a 
grijii cu care partidul și guvernul 
se ocupă de mișcarea de culturii fi
zică și sport. Ele se datoresc vieții 
noi, luminoase, pe care o trăiește azi 
poporul nostru.

Și eu sînt unul din sportivii care 
s-au ridicat în anii

★

■ - Patriotismul socialist este o trăsătură caracte- 
’ ’ ristică oamenilor muncii din patria noastră, care 
.. slujesc cu abnegație și eroism cauza construcției 
"■noastre socialiste, a făuririi unei Vieți noi. In toate 
^domeniile lor de activitate, sportivii — ei înșiși oa- 
■■meni ai muncii — dau dovezi înalte de slujire a 
^intereselor poporului nostru muncitor. Crescuți și
■ -educați de partid, ei luptă fără a-și precupeți efir- 
” turtle pentru creșterea neîncetată a măiestriei snor- 
^tive, pentru ridicarea necontenită a gloriei sportive 
-*■  a patriei.

Cei mai buni dintre cei mai buni au fost selec- 
--ționați în Ioturile olimpice. Acordarea încrederii de 
”a apăra culorile patriei în diferite întreceri spor, 

t five internaționale este o deosebită cinste, pe care
■ ■ sportivii noștri au arătat în numeroase ocazii că 
‘ , știu să o prețuiască.
■ ► In vizita pe care am făcut-o în mijlocul unor lo- 
j'turi sportive care se pregătesc pentru J.O. am 
-. constatat din nou înalta ținută morală a sportivi- 
"■lor noștri, dragostea lor nețărmurită pentru patrie, 
'"dragoste care-i călăuzește permanent în munca de

vreme, au făcut 
sportivii din alte 
insă că la fete 
totuși sportivele 
bucuroasă că în 
oaspetele Capitalei noastre dragi, că în 
cadrul întîlnirii bilaterale R.P.R.-U.R.S.S., 
din sala Floreasca, vom putea să facem, 
împreună cu gimnastele sovietice, un 
prețios și util schimb de experiență. 
Această întîlnire constituie, atît pentru 
mine cit și pentru echipa noastră femi
nină, o verificare importantă a puterii 
de luptă și a pregătirii noastre tehnice.

Concluziile ce se vor trage după în- 
tîlnirea de azi și miine vor însemna 
pentru mine un prețfbs ajutor în. munca —— — — — - la Jocurilepregătire viitoare pînă

regimului de de-

★

Olimpice. Iar la Roma, __
pregătiri complete, temeinice, voi da 
marea „bătălie" pentru ca acordurile 
imnului Republicii noastre dragi să 
răsune in -----
vor avea loc concursurile olimpice de 
gimnastică.

Așa înțeleg să-mi slujesc patria, mii 
nunatul nostru popor muncitor,.

la capătul unei 
temeinice,

„bătălie" pentru 
Republicii noastre

„Terme di Caracalla", unde

pregătire pe care ei o depun zi cu zi. La acest ' ; 
nobil sentiment care-i caracterizează pe sportivii ■ - 
noștri, trebuie adăugată — cu un deosebit simț de ; 
răspundere — o pregătire metodică, științifică, ba- .. 
zată pe cele mai înaintate cuceriri ale cercetă- •- 
rilor în domeniul culturii fizice. Specialiștii și an- i î 
trenorii care răspund de pregătirea loturilor sînt ■ - 
datori să îmbunătățească necontenit conținutul lec- ț “ 
țiilor de antrenament, să-și axeze munca pe îmbi. ■ 1 
narea armonioasă a pregătirii tehnico-tactice cu o ? 
pregătire fizică temeinică. Totodată, ei nu trebuie 
să uite nici o clipă faptul că cheia de boltă a suc- ■■ 
ceselor este îmbinarea muncii de instruire cu cea ț" 
de educație.

In felul acesta, sportivii loturilor olimpice se 
vor pregăti complet, vor putea obține locurile la . J 
care cu toții dorim să ajungă, vor putea aduce o • ■ 
nouă și înseninată contribuție la creșterea presti- ‘ ’ 
giuhii internațional al Republicii Populare Romîne • ■ 
pe plan sportiv.

Sportivilor din lotul olimpic 
succese în pregătire (

tot mai multe



W început întrecerile 
CROSULUI DE MASE

„SĂ 1NT1MFINÂM 1 MAI”
' De ieri, în întreaga țară, au început 
întrecerile din cadrul primei etape a 
crosului de mase „Să întâmpinăm 1 
Mai". In numeroase asociații sportive 
perioada de pregătire a primelor com
petiții de cros a fost bine folosită, în 
așa fel încât concursurile organizate la 
acest început de aprilie s-au bucurat de 
un frumos succes. Este vorba — de 
pildă — de crosurile organizate în ca
drul Facultății de istorie de la Univer
sitatea „G. I. Par hon" din Capitală. 
Aci s-au desfășurat primele consursuri 
((organizate pe ani de studiu), urmînd 
ca cei clasați pe focuri fruntașe să se 
întreacă apoi în concursul pe facultate. 
Așa după cum ne relatează corespon
dentul nostru, A. Axente, aceste în
treceri s-au bucurat de o largă parti
cipare.

Este bine ca asemenea exemple pozi
tive să fie urmate de toate consiliile 
asociațiilor sportive. Prima etapă a cro- 
stdui de mase „Să întâmpinăm 1 Mai" 
trebuie organizată în cete mai bune 
condițiuni și la timpul prevăzut în re
gulament. Folosind din plin experiența 
celorlalte ediții ale acestei populare 
întreceri, asociațiile sportive au posibi
litatea de a asigura întrecerilor de 
cros o desfășurare festivă. Noi urăm 
participanților La cro6iul de mase 
tndmpinăm 1 Mai" deplin succes 1

■ « «Meciuri dinamice in reuniunea de joi seara
REZULTATE TEHNICE. Cocoș: Al. 

Ciucă (Progresul) b. ab. 3 A. Tene 
(Metalul); pană: C. Kiss (Metalul) 
b.p. D. Miron (Constructorul); semi- 
ușxxrră: M. Dincă (Constructorul) b. 
p. D. Minea (Metalul); semiușoară: 
E. Dinu (Metalul) meci nul cu D. 
Fieraru (Spartac); muscă: A. Bariciu 
(Progresul) b.p. M. Cristea (Metalul); 
cocoș: A. Olteanu (Metalul) meci nul 
cu 1. Stoica (Progresul); ușoară: IA. 
fonescu (Constructorul) b. dese. 3 St- 
Bogdan (Metalul); mijlocie ușoară: 
D. Enuț (Metalul) b. K.O. 1 Gh. 
Constantin (Progresul); ușoară: Gh. 
Dumitru (Metalul) meci nul cu C. 
Gherasim (Voința); mijlocie: D. Rizea 
(Metalul) b.p. A. Gănescu (Progre
sul); semigrea: V. Ghețu (Metalul) 
b.p. Gh. Rosier (Progresul).

Reuniunea de joi seară din sala 
Floreasca s-a bucurat de prezența 
unui public numeros. Intr-o bună 
sură, meciurile au plăcut datorită 
zeniei pe care au manifestat-o 
dintre boxeri. Alții însă, s-au 
zentat surprinzător de slab. Ne 
ferim în special la metalurgistul 
drei Olteanu care a reușit cu multă 
greutate să „scoată" un rezultat de 
egalitate în fața lui I. Stoica. In pri
ma repriză, Olteanu a lost chiar tri-

mis la podea, dar nici în dbntinuare 
el nu a dat atenție apărării,’astfel că 
a primit multe lovituri ce puteau fi 
evitate. Un meci plăcut au oferit ti
nerii C. Kiss și D. Miron, în cadrul 
căruia s-au schimbat lovituri dure, 
într-o mare viteză. Tînărul Kiss (19 
ani) practică un box spectaculos, în 
permanentă ofensivă și foarte eficace, 
ceea ce ne face să-i întrevedem un 
viitor frumos în sportul cu mănuși. 
Surprinzător de slab s-a prezentat și 
A. Bariciu, care a obținut o dificilă 
victorie în meciul cu M. Cristea. Nu 
este mai puțin adevărat însă că me-1 
talurgistul a practicat un box confuz,1 
cu dese obstrucții, eeea ce i-a adus un ! 
avertisment în repriza a treia. In orice1 
caz, Bariciu se află departe de forma' 
pe care a arătat-o nu cu mult timp i 
în urmă, cînd l-a învins pe Puiu Ni- J 
coilae I i

mă- 
dîr- 
unii 
pre- 

re-
An-

Mea Lazaride—Manana Ciogcîea 
în finala „Cupei speranțelor"

Meciuri frumoase și rezultate sur
priză au punctat înfîinirile de joi și 

biican. Iată rezultatele 
Bosch—Tiriac 6-3, 2-6, 6-2, 6-2; 
cescu—Bardan 2-6, 10-12, 6-3, 
6-3 ; Năstase—Georgescu 6-3, 
6-4; Gh. Viziru—D- Vizirii 6-1, 
6-0 ; Țiriac, Georgescu—Bosch, Năs
tase 6-0, 6-3 ; Gh. Viziru, Bardan— 
D. Viziru, Burcescu 7-5, 10-8.

★
In „Cupa speranțelor” s-au jucat 

finalele pe primele tablouri. Horvath 
l-a învins pe Mărmureanu cu 3-6, 7-5 
12-10, iar Rodica Lazaride pe Sanda 
Ciogolca cu 6-4, 6-4. Ultima adver
sară a Rodicăi Lazaride va fi Mana
na Ciogolea, care — în recalificări — 
a eliminat-o pe Sanda Ciogolea cu 
6-2, 6-3.

După ce au intilnit in etapa trecută Rapid București 
uqesl meci), voleibalistele de la C.P.B. vor juca cu 

vor comporta ele ?

(in fotografie un aspect din 
Dinamo București. Cum se

Foto: Gh. Dumitru

★
Azî și mâine

★

Jocuri interesante in ambele campionate
• Meciurile Progresul — C.C.A. (m) și C. P. București — Dinamo (f) 
domină etapa • Azi: Rapid — Politehnica Orașul Stalin — o repe 
title generală înaintea întîlnlrii cu Slavia Praga • Mai multă atenție 

--------.... dj|1 Capitală

dintre formațiile bixmreștene Progre
sul și C.C.A. Pregătirea bună pe care 
au arăfat-o aceste două echipe de la 
reluarea campionatului ne face să aș
teptăm meciul cu mult interes.

Jucătorii de la Rapid București, re
prezentanții țării noastre în „Cupa 
Campionilor Europeni", susțin azi, în
cepînd de la ora 19 în sala Giulești, 
partida lor de campionat cu Politeh
nica Orașul Stalin. în alte împreju
rări, jocul ar părea lipsit de interes. 
El este însă foarte important pentru 
că putem vedea Ia lucru echipa noas
tră campioană, cu două zile înaintea 
confruntării cu redutabila echipă ceho
slovacă Slavia Praga. Gh. Petrescu, 
antrenorul feroviarilor, este cel mai 
interesat de evoluția echipei sale în 
acest meci care constituie o ultimă 
repetiție înaintea returului jocului cu 
Slavia.

Formațiile studențești <Hn Cluj și 
Timișoara vor avea de susținut jocuri 
deosebit de grele : clujenii, la Orașul 
Stalin cu Tractorul, timișorenii, la Pe
troșani cu Utilajul.

Din campionatul feminin ies în evi
dență partidele: C.P.B.—Dinamo Bucu
rești (importantă pentru primele pa
tru locuri ale clasamentului) și Știin
ța Timișoara—Progresul Tîrgoviște 
(interesează direct lupta pentru evi
tarea retrogradării).

In etapa de azi și mîine am dori să 
înregistrăm și mai mult interes pentru 
organizarea jocurilor. Ne referim în 
special la lipsa tabelelor de marcaj 
(la sala Dinamo din Capitală) sau 
a microfoanelor (deși există, în sala 
Dinamo nu este întotdeauna folosit, 
iar în sala Giulești instalația nu mai 
este întrebuințată de multă vreme), 
ceea ce face ca — în aceste săli — 
spectatorii să urmărească cu greutate 
evoluția scorului.

organizării partidelor
Privită în ansamblu, etapa de azi 

ți mîine a campionatelor de volei se 
anunță ca una dintre cele mai inte
resante. Rezultatul fiecărei partide 
poate complica — sau simplifica I — 
jatît lupta pentru titlu cît și cea pen
tru evitarea retrogradării.

,,Capul de afiș" al etapei campiona
tului masculin este deținut de partida

Reprezentanți ai F. R. M 
participă la Congresul 
F. I. M. de la Geneva

|J
Intre 2 și 7 aprilie se desfășoară la 

Geneva Congresul Federației Interna
ționale de Motociclism. La lucrările 
Congresului va participa și o delega
ție a Federației romîne de motoci

clism.
★

Campionatul republican 
de motocros s-a aminat 

r Campionatul republican de motocros, 
tare urma să înceapă la 10 aprilie, 
se amină urmînd ca cele șapte faze 
aă se desfășoare după următorul pro
gram : 19 iunie — București; 26 iu
nie ■— Cîmplna; 17 iulie — Or. Stalin; 
2 octombrie — Cînipina; 9 octombrie 
-— București; 16 octombrie — Bucu
rești; 23 octombrie — București.

> De curînd a avut loc la sediul di- 
! recției generale Loto-Pronosport o 
i consfătuire cu directorii sucursalelor 
J regionale. La această consfătuire tov. 
Dumitru Petrescu — director general 
al l.S. Loto-Pronosport — a făcut cu
noscută măsura că începînd din anul 
1960 să fie destinate mișcării sportive, 
în afară de veniturile de la Prono
sport, și cele de la Pronoexpres. Tot
odată, tov. Dumitru Petrescu a arătat 
sarcinile care 
nale pe linia 
Pronosport și 
nul organelor

Tov. Anton 
dinte al UjC.F.S. —, în cuvintul său 
a arătat că directorii sucursalelor și 
filialelor Loto-Pronosport vor avea 
sprijinul susținut al organelor U.C.F.S., 
al cluburilor și asociațiilor sportive.

Din expunerile de la consfătuire a 
reieșit că în anul 1960 sucursalele re
gionale și fiiliailele raionale Loto-Pro- 
nosport, cu sprijinul organelor locale 
și all U.CJ’.S. își vor extinde și mai 
mult rețeaua de vânzare a buletine
lor pronosport, căutând să pă
trundă pînă în cete mai îndepărtate 
sate. In acest scop vor ti organizate 
puncte de vînzare Ia cluburile și aso
ciațiile sportive, ta bazele și terenu
rile de sport ș-a. De asemenea, va ti 
extinsă vânzarea buletinelor Pronosport 
și Pronoexpres în mediul! sătesc, cu 
ajutorul asoc latinilor sportive din GjA.C., 
G.A.S. și SM.T.

Im scurt timp I. S. Loto-Pronosport 
va da un nou impuls concursurilor 
Pronoexpres prin introducerea abona
mentelor lunare. Cu aceste abona
mente, care vor da posibilitate parti
cipa nț dor să joace aceleași comite na
ții la toate tragerile din o Jună, va 
putea fi angrenată o nouă masă de 
jucători, îndeosebi din mediul sătesc. 
Difuzarea acestor abonamente prin 
unitățile de vînzare, prin oficiile 
P.T.T.R. și factorii poștali, populariza
rea intensă a avantajelor lor și a 
premiilor importante pe care le distri
buie Pronoexpresiul în fiecare săptă
mână, pot aduce o creștere simțitoare 
veniturilor de la acest sistem.

Sucursalele și fil'alele raionale Loto- 
Pronosport vor organiza periodic cons
fătuiri la care vor participa jucători 
la Pronosport și Pronoexpres, gestio- 
nari-vînzători ai agențiilor, activiști 
sportivi ș.a. Cu prde ul acestor cons
fătuiri vor fi popularizate sistemele de 
concurs, metodele 
date amănunte în 
țuile echipelor din 
astfel, vor putea 
de participant! și 
va face o popularizare mai mare a 
sportului nostru. De asemenea, se vor 
lua măsuri de popularizare și mai 
largă a sistemelor Pronosport și Pro- 
noexipres, prin panouri, pancarte, fo
tomontaje ș.a. care vor f>i expuse la 
bazele și terenurile sportive. Stațiile 
de radioamplificare de pe stadioane 

ț vor transmite informații în legătură cu

revin sucursalelor regio- 
dezvoltării concursurilor 
Pronoexpres, cu spriji- 

U.C.F.S.
Taitu Jianu — vicepreșe-

I

vineri ale tenismanilor lotului repu-
’ " . Iată rezultatele tehnice:

Btir-
6-4,
6-2,
6-3,

t

concursurile precum și cu re 
meciurilor din a<lte localități.

Sucursalele regionale Lot 
sport vor lua măsuri să se 
prin plasatori și organele de 
de ta stadioane și sălile de sp 
teriaile de reclamă puse la d 
de I. S. Loto-Pronosport 
prospecte ș.a.). Totodată se voi 
de extinderea difuzării „Prog 
Loto-Pronosport" și vor sprijin 
nea numărului de abonamente 
burile și asociațiile sportive.

O atenție deosebită vor acon 
petițiilor cicliste cu caracter re; 
și regional, care datorită trase 
străbat o mare parte din or; 
comunele țării noastre. Folosi n, 
rieri ța căpătată în ediția precei 
„Circuitului Ciclist al R.P.R.", s 
lele regionale trelmie să oontri 
aceste competiții, urmărite ci 
interes, să oonstduie mijloace pi 
de agitație și popularizare a sis 
de concurs Pronosport și Proru 
Aceeași atenție trebuie acor< 
celorlalte competiții de Ia box, 
bal, volei, rugbi ș.a.

Firește, în dezvoltarea canon 
Pronosport și Pronoexpres, un i 
portant îl au inițiativele loi 
schimbul de experiență între si 
lele regionale și filialele raion; 
to-Pronosport și organele U.C.I 

în ședință, directorii sucu 
regionale Loto-Pronosport și-ai 
angti jamentul de a munci cu 
sporite, de a ține o legătură : 
stnnsa cu organale U.C.F.S., 
căuta mijloace cît mai variate 
eficace în vederea obținerii 
turi și mai mari pentru 
bazei materiale a mișcării 
cultură fizică și sport.

Reântorși la locurile lor_
directorii sucursalelor regonat 
Pronosport au și trecut la pune 
practică a îndrumărilor date. R> 
tele muncii susținute și a colal 
mai strînse cu organele U.C.F. 
și început să se arate. Sîntem co 
că ele vor fi și mai rodnice.

unor 
dezv< 
noat

de
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Campionatele raionului’ 
T. Vladimirescu

în
34

Duminică dimineața vor avea loc 
sala de sport din str. Mendeleev nr. 
întrecerile de tenis de masă ale cam
pionatului republican individual mas
culin și feminin (faza pe raion), 
scrierile se pot face la sediul raionului 
U.C.F.S. T. Vladimirescu pînă sîmbă- 
tă 2 aprilie ora 11, sau în ziua con
cursului pînă la ora 8 la sala din str. 
Mendeleev nr. 34.

de joc și vor fi 
legătură ou forma- 
concurs. Procedând 

fi atrase noi mase 
în același timp se

nou o etap 
echilibrată !

ln-

Etapa de mîine (a IV-a) dii 
drul campionatului republican de 
bi programează, în general, parti 
care adversarii (în ciuda situație 
actuale din clasament) se pr< 

' . In Cap
actuale din f' 
de forle sensibil egale. 1.. 
studenții bucureșteni vor întîlni 
mația Progresului. Partida 
un spectacol de calitate, în c; 
denții au ca principal ,,atu“ ț... 
de luptă, în timp ce adversari 
se bazează pe o tehnică mai i 
sată. In intîlnirea cu Metalul, Dii 
nu se poate considera învingă 
sigură. De la începutul campio 
lui, metalurgiștii au jucat foarte 
reușind să facă scoruri strînse c 
teva dintre cele mai bune formați 
campionat (C.F.R. Gri vița R 
Știința Cluj, C.C.A.). Tot în Capi 
amatorii de rugbi vor putea urm 
partidă care se anunță la fel de 
teresantă : C.C.A.—Știința Țintiși 
în provincie, meciul cei mai ei 
braț va avea loc la Petroșani, 
Știința din localitate primește v 
formației Constructorul. In pers 
tivă, o partidă de mare luptă, în 
studenții Institutului de mine 
Gheorghiu.Dej" se vor strădui să 
lorifice cît mai mult avantajul 
ntilui. La Cluj, Știința va primi 
plica rugbiștilor de la C.S.M.S, 
In sfîrșit, ia Ploești, Petrolul va 
tîlni redutabila echipă campioană 
C.F.R. Grivița Roșie.

P'

Miine, pe șoseaua Tirgovi

■ ■
Fază din jocul Progresul—Rapid, disputat >n toamnă. Antoaneta Vasile (Pro
gresul) se pregătește să arunce la poartă cu toată opoziția apărătoarelor feroviare. 
Astăzi după-amiază aceste două formații se

* V*

Campionatele republicane de handbal 
continuă la sfîrșitul acestei săptămîni 
prin disputarea etapei a Xl-a, în 
cadrul căreia sînt programate o serie 
de partide deosebit de importante. 
Astfel, în întrecerea echipelor femi
nine se dispută două jocuri cu carac
ter de derbi: C.S.M. Sibiu — Știința 
București și Progresul București — 
Rapid București. Urmărind clasamentul 
se poate ușor constata că aceste patru 
echipe se află pe poziții fruntașe, în. 
(Unirile de nyine dintre ele avînd

deci 
tru

Și în campionatul 
programate două joouri ale căror rezis
tate sînt decisive în lupta pentru titlul 
de campion. La Făgăraș, liderul cam
pionatului (Chimia) va primi vizita 
echipei C.C.A., care la primul joc în 
campionat s-a arătat bine pusă la 
punct, iar la Orașul Stalin se vor 
întîlni dinamoviștii din localitate și 
cei din București.

Citiți la rubrica „Unde mergem?" 
restul programului etapei de mîine.

intilnesc intr-un pasionant derbi.

Foto: Gh. Dumitru

o mare importanță în lupta pen- 
octiparea primului loc.

masculin sînt

Cupa Victoriei” 
pentru toate categorii 

de alergători
Duminică dimineața se va 

șura pe șoseaua Tirgoviște cel 
patrulea concurs al sezonului, 
cu „C 
tiție organizată de clubul 
este deschisă 
biciclete și se 
toarele probe: 
50 km, juniori 
cat. a Il-a 
10 hm, fete 10 
la ora 9 de la

de: 
de 

. di 
.Cupa Victoria". Această cont 

Vic to. 
tuturor posesorilor 
va desfășura la uri. 
seniori 80 km, tine 
cat. 1. 80 km, juni 
20 km, biciclete o 
km. Primul start se 
km 8.



trei trenuri spe-

continuă In mijlocul in- 
al amatorilor de fotbal.

• la București, pe „25 August" se dispută meciuriie-cheie : C.C.A. — Steagul roșu și Progresul — Jiul
• Pregătiri intense și modificări de formații în perspectivă

Campionatul categoriei A
teresului mereu crescînd
Etapa de mîine, a cincea a returului, programează 
jocuri care de care mai echilibrate,' mai pasionante. 

ț Dacă ar fi să luăm numai meciurile cuplajului, din Ca- 
• pitală („23 August") și am avea un exemplu în
\ legătură cu interesul major pe care îl prezintă a-

ceastă etapă. De ce 7 Pentru că ea programează atît 
„derbiul" locului întîi, C.C.A.—Steagul roșu, cît și 

\ întîlnirea hotărîtoare pentru ultimele locuri dintre
Progresul București și Jiul Petroșani. Față de si-

tuația din clasament, cuplajul din București poate 
lămuri in mare măsură și lupta pentru locul I și 
pe cea pentru evitarea retrogradării. Aceasta, in ca
zul unor victorii ale echipelor C.C.A. și Progresul, 

După cum, victo- 
nule ar contribui 
la creșterea inte-

care s-ar distanța cu trei puncte, 
riile echipelor oaspe sau meciurile 
la... complicarea situației și, deci, 
resului pentru viitoarele etape.

Dar, iată cîteva amănunte despre meciurile de 
mime:

• Joi la antrenamentul echipei 
C.C.A.

— Greu, foarte greu meci I — ne 
spunea la sfîrșitul antrenamentului 
antrenorul Gică Popescu. Cunosc e- 
chipa din Orașul Stalin, este foarte 
echilibrată și cu un joc bine orga
nizat și orientat, de la care aștept 
duminică o ripostă dîrză, ca din par- 
itea unui pretendent la titlul de cam
pion. In ce ne privește, ați văzut, 
ne pregătim cu multă atenție pen- 
tru a ne apăra locul din clasament,

Intr-adevăr, joi C.C.A. a jucat cu 
A.S. Academia Militară, 
opus formația: Voinescu (Toma) 
Zavoda II, Ivănescu
Staicu (Zavoda I) — Jenei, Bone — 
Cacoveanu, Constantin, Alexandres- 
cu, (Fodor), Crișan, Tătaru (Con- 
stantinescu). Raksi a făcut un sim
plu antrenament, iar Mihăilescu a 
fost scutit. înaintarea a înscris 12 
goluri (prin Tătaru, Cacoveanu 3, 
Jenei, Constantin, Crișan 2, Fodor 
3 și Mateescu — autogol), apărarea 
neprimind niciunul. In ce privește 
formația pentru duminică, antrenorul 
nu s-a fixat încă. Este probabil să 
joace echipa care a evoluat la 
stanța.

• La Orașul Stalin partida 
București este așteptată cu un 
sebit interes. In ziua meciului

căreia i-a

(Apolzan),

porni spre Capitală
ciale cu suporteri ai Steagului roșu. 
Un număr mare de iubitori ai fotba
lului vor merge la București cu mo
tociclete. Interesant este de remar
cat că toate manifestațiunile sporti
ve programate duminică la Orașul 
Stalin se vor ține înainte de masă, 
pentru a da posibilitate amatorilor 
de fotbal să asculte la radio trans
misiunea „derbiului".

Fotbaliștii de la Steagul roșu au 
susținut în cursul săptămînn jocuri 
de verificare în „familie". La ultimul 
antrenament a participat întreg lotul 
afară de David, care nu-i încă res
tabilit. In tabăra Steagului roșu dom
nește optimism și se așteaptă cu în
credere întîlnirea cu C.C.Ă. ~ 
ți a nu

(2) și Dumitrescu. Ploeștenii au fo
losit formația : Sjetcu — Tendler 
(Pal), Pronea (Marinescu), Plorea 
(Topșa) — A. Munteanu (Tendler), 
Marin Marcel (Plorea) — 'Zaharia 
(Constantinescu), Tabarcea, Dridea 
(Babone), D. Munteanu (Dumitres
cu), Babone (Bădulescu). Duminică 
•ploeștenii vor alinia, probabil, for
mația din prima repriză. (M. BEDRO- 
SIAN.coresp.)

• Farul a juoat joi cu I.M.U.M., 
învingind cu 3—1. La Ploești va 
juca echipa de duminica trecută. E 
posibil însă ca Oiaru care a suferit 
o .................. ‘

Aspect de la antrenamentul de joi al Progresului. Un fundaș al echipei Aba
torul salvează un gol, respingmd șutul lui Protopopescu (Progresul) — dreapta*  

Foto : B. Ciobanu

începe returul categoriei B

Forma- 
a fost încă alcătuită. 

G. GRUlA-coresp.
• Cu antrenorul A Botescu (Pro

gresul) am stat de vorbă după me
ciul de antrenament de joi:

— Deși am 
torul", echipa 
deplină. Și în

învins cu 5—0 „Aba- 
nu a dat satisfacție 

plus, în timpul jocului

Con-
I. S. Loto-Pronosport oferă ta 

cuplajul de mîine de la ^23 Au
gust" spectatorilor care vor res
pecta numerotarea locurilor și-și vor 
ocupa locurile indicate pe bilete, 
următoarele premii : o bicicletă, un 
aparat de fotografiat („Liubitel"), 
patru stilouri importate din R. P. 
Chineză și un ceas „Rubla"

Astăzi începe in Capitală 
sezonul competițiilor

pe pistă
Patru competiții importante sînt pro

gramate la sfîrșitul acestei săptămîni 
în Capitală : astăzi, de la ora 16,30, 
stadionul Dinamo găzduiește un con
curs pentru seniori și senioare, Ia care 
vor lua parte toți afcleții fruntași din 
Capitală. Dat fiind faptul că. rezultatele 
acestui concurs vor constitui un crite
riu de apreciere a muncii desfășurate 
pină în prezent și, în același timp, un 
crrterki de selecție în vederea alcătuirii 
Iotului republican pe anul 1960, este 
de așteptat ca toți atleții fruntași să se 
numere printre participant!î întrecerilor- 
Cu acest prilej se vor desfășura ur-

s-a accidentat și Caricaș. Probabil 
va lua locul pe tușă lîngă Mîndru 
(a suferit o întindere musculară), 
Oaidă . (nerestabilit încă) ” 
cu (bolnav).

— Deci...
— ...Multe 

pentru meciul 
a fi cea mai 
tîlnirile de pînă acum. Privim cu 
multă seriozitate partida cu Jiul, o 
echipă care, deobicei, în București 
face jocuri bune. Sper că jucătorii 
vor privi cu toată răspunderea acest 
meci decisiv — a încheiat antreno
rul Boțesc u.

și Petres-

întrebare 
se anunță

semne de 
cu Jiul care 

dificilă dintre toate în-
Privim

contuzie să fie înlocui! cu Datcu.
La Bacău: o partidă deschisă 

oricărui rezultat. Are șanse echi
pa care va reuși să mențină 
timpul același ritm de joc.

• Dinamo Bacău s-a antrenat 
La două părți cu Victoria Bacău 
tigînd cu 6—1 (5—0). Au marcat : 
Gram (2), Fflip, Țircovnîcu, Public 
și Drăgoi. Formația pentru duminică 
n-a fost încă definitivată, (I. iANGU
— coresp.)

• Dinamo București a jucat 
miercuri la două po.rți cu „Dîmbo
vița", în formația următoare: Uțu 
(Cazma) — Popa, Motroc, Călinoiu
— V. Alexandru, Nunweiller IV (Dra- 
gomir) — V. Anghel, Varga, Bukossi- 
(Ene I), Eftimie, Semenescu. Dumi
nică vor reintra Popa și V. Anghel.

Lupeni: o întrecere între

tot

joi 
cîș-

După o întrerupere de aproape cinci 
luni, duminică vor reapare pe terenu
rile de fotbal, cele 42 de echipe de 
categoria B. Meciurile din turul cam
pionatului, precum și jocurile de ve
rificare disputate în ultimele ta» au 
dovedit că în această competiție, ur
mărită cu viu interes de iubitorii fot
balului, activează o 
capabile de a oferi

serie de echipe 
partide de cali-

CAPITALA

)
i

JOCURILE DIN
AZI, terenul Dinamo Obor, ora 

16: Dinamo Obor—C.S.M. Reșița 
MI1NE, terenul Metalul (Dudețti), 
ora 10,30 : Metalul—Știința Timi
șoara.

fB. Răcescu conduce după două etape 
in „Cupa Primăverii' la marș 

mătoarele probe: 100 m, lungime,
înălțime, greutate, disc și 300 m băr
bați și femei.

Pe stadionul 
la ora 16,30 și 
se va desfășura 
hii Știința un 
Institutului de 
leeționata universitară a Capitalei. La 
întreceri vor lua parte cite trei atleți 
și atlete din partea fiecărei echipe.

Mîine dimineață la ora 9 din fața 
stadionului Tineretului se va da ple
carea în cea de a treia etapă a „Cu
pei Primăverii" la marș. Tot pe sta
dionul Tineretului, la ora 9,30, vor 
începe întrecerile din cadrul campio-

Tineretului, astăzi de 
mîine de la ora 9,30 
în organizarea clubu- 
oonours între echipa 

Cultură Fizică și se-

natelor republicane de cros — fiaza 
pe Capitală,

• Jiul s-a pregătit joi și vineri la
Craiova. In prima zi a jucat cu for
mația locală știința în fața a 4000 
de spectatori. Echipa din Petroșani 
a făcut un bun joc de cîmp, contri
buind la frumusețea acestei partide, 
și a cîștigat cu 3—2 (2—1). Au
marcat: Ciurdărescu (min. 4, 83) 
și Gabor (min. 37), respectiv Onea 
(min 7) și Popuț (min. 85). Jiul a 
jucat în formația : Crîsriic — Romo- 
șan, Vasiu, Farcaș — Cosmoc, Cri
șan — Mapea, Crăciun, Ciurdărescu, 
Gabor, Nertea, (Gliibea). Vineri, Jiul 
a făcut un ușor antrenament. La Bu
curești va juca aceeași formație din 
meciul cu Dinamo Bacău

ANDREI LAZAR coresp
La Cluj in perspectivă un meci 
de calitate, in care șansele sini 
egale.

• Știința 
miercuri și 
echipa de 
Șepci ne-a declarat că deși la Ploești 
înaintarea nu a corespuns întrutotul, 
nu va schimba formația. Întîlnirea 
va avea loc în cuplaj (în deschidere: 
C.F.R. Cluj — Recolta Ca>rei). Pînă 
joi s-au vîndut cele 14.000 de bilete, 
ceea ce dovedește interesul mare 
stîrnit de acest meci (R. FISCH — 
coresp. regional).

• Rapid a jucat joi o repriză cu 
juniorii, iar alta cu Filaret. Fotbaliș
tii feroviari au arătat o bună dispo
ziție de joc mareînd multe goluri. 
La Cluj, Rapid va folosi formația 
obișnuită.

Partida dintre Petrolul și Pa
rul se anunță interesantă: plo
eștenii vor căuta să confirme 
ascensiunea de formă, constăn- 
țenii să șteargă impresia nu 
prea favorabilă pe care au lăsat-o 
in meciul cu C.C.A.

• Petrolul a jucat joi cu C.S.M. 
Brăila, cîștigînd cu 5—0 prin golu
rile marcate de Dridea (2), Babone

La
două echipe tinere în care Mine

rul are prima șansă.

• Joi Minerul Lupeni a făcut un 
antrenament „în familie", în cursul 
căruia jucătorii Creiniceanu și Pal! 
au manifestat o deosebită vervă de 
joc. Antrenorul V. Lazăr a anunțat 
că nu va modifica echipa 
jucat la București.

• O formă bună au arătat
intașii echipei U.T.A., joi în 
de antrenament cu formația 
niori combinată cu rezerve. U.T.A. a 
cîștigat cu 6—1 (3—0J. La Lupeni
va evolua formația din partida cu 
Dinamo București. (ST. IACOB — 
coresp.)

care a

și îna- 
meeiul 
de ju-

tate, care să satisfacă exigențele spec
tatorilor. Și aceasta este normal, dacă 
ne gîndim că în viitoarea ediție a 
campionatului trei dintre ele vor ac
tiva în categoria întîi. Care vor fi 
aceste formații ? E greu de prevăzut 
Dar să dam cuvîntul antrenorului C. 
Teașcă (Dinamo Obor București) 
pentru a-și spune părerea în această 
problemă :

„In seria I, C.S.M.S. Iași este fa
vorită, avind în vedere comportarea 
echipei din tar. Totuși ieșenii mai pot 
fi întrecuți de Dinamo Galați, echipă 
care aspiră la rîndul ei la primul ioc. 
Dar „soarta" acestuia — ca de altfel 
și în seria a li l-a — va fi decisă nu 
de întîlnirea directă între predendente. 
le la titlu, ci de partidele lor cu for
mațiile din mijlocul și din coada cla
samentului. In seria a ll-a Știința 
Timișoara are cele mai mari șanse. 
Greu va putea fi ajunsă de urmări
tori. Foarte complicată este. în schimb 
situația în seria a IIl-a. unde, fiind 
vorba de mai multe echipe de va-

loaze apropiată lupta pentru promova
re la care aspiră o serie de formații, 
va fi extrem de disputată...".

Să vedem însă ce promite prima e- 
tapă. ’-4!: — ; J • ■
de greu pentru lider pe teren propriu : 
GS.M.S. Iași întîlnește o echipă (Vic
toria Buzău), care luptă pentru evi
tarea retrogradării. Urmăritoarea lide
rului, Dinamo Galați, va juca in de
plasare cu Gloria Bistrița, care a 
rîndul ei are mare nevoie de puncte. 
In seria a doua interesant se anun
ță meciul din București dintre Meta
lul și Știința Timișoara. Cea de a 
doua clasată. Poiana Cîmpina, va în- 
tîlni — tot pe teren propriu — una din 
codașele clasamentului, Metalul Oțe
lul Roșu. In seria a treia : un derbi 
între fruntașe (C.S.M. Bata Mare — 
GS. Oradea) și o serie de partide 
cum este aceea de la Hunedoara 
(Corvinul—Chimia Făgăraș) care inte
resează îndeaproape atît prima parte

extrem de disputată...".

In seria întîi un meci destul

I* Meciul Poiana Cîmpina—Me- ț 
tata] Oțelul Roșu are loc azi. ’ 
• Partida Drubeta Tr. Severin— ( 

Metalul Tîrgoviște se dispută mîi
ne la Craiova (tere ui din Tr. Se- 1 
verin este suspendat pe o etapă).

t

* clasamentului cît și zona retrogra
dării.

Dorim succes echipelor angrenate în 
această întrecere și așteptăm din par
tea lor partide de un bun nivel tehnic, 
disputate îrrtr-o notă de perfectă spor
tivitate.

jBtemspQȚt Toată lumea joacă la coacursul special!

s-a antrenatCluj
joi cu rezervele și cu 
juniori. Antrenorul A.

Mîine, concursul special Pronosport 
marchează 6 ani de existență a Prono
sportului. Un eveniment deosebit, du
blat de întreceri fotbalistice remarca
bile care fac din programul concursu
lui o atracție de prim ordin:

Nu-i nici o mirare, deci, că parti- 
cipanții au pregătit din vreme acest 
concurs, care oferă premii speciale în 
obiecte în valoare de 420000 lei 
(printre care 3 autoturisme : 1 „Volga" 
și 2 „Moskvici") și deschide dreptul 
de participare la acordarea fondului 
de premii de 200.000 lei (1 autoturism 
„Moskvici" și 150.000 lei) rezervat 
concursurilor din luna aprilie, ca să 
nu mai vorbim de obișnuitele premii 
în bani.

Așa fiind, 
avea loc la 
țară, au fost 
că astăzi — 
toate variantele vor fi depuse. Nimeni 
nu trebuie să lipsească de ia acest 
concurs care oferă avantaje așa de 
mar»'
CUM

sport. Alegerea va fi făcută țînînd 
seama de aportul jucătorului respectiv 
pentru echipa lui pe durata celor 90 
de minute și nu de acțiunile indivi
duale (in detrimentul randamentului 
formației). lin criteriu special II 
constituie comportarea disciplinată pe 
teren.

a™»™»

SE

cele 12 meciuri care vor 
București ți în întreaga 
studiate cu atenție, astfel 
pînă la miezul nopții —

VA ACORDA MOTORETA 
„SIMSON" î

evenimente vor marca ceialte
de Pronosport. Amintim premiul

$1 
6 ani 
pe care I.S. Loio-Pronosport îl oferă 
ctt această ocazie celui mai bun 
totbalist al cuplajului de mîine. de pe 

motoretă 
indicarea 
din 44“ 
alcătuită 
federației 

1- Stoian —, antrenorul 
iedera! Angelo Niculescu și din re
prezentanți ai redacțiilor ziarelor 
„Sportul popular- și „Informația 
Bucureștiului" și ai I.S. Loto-Pruno-

stadionul „23 August" : 1 
„Simson". Subliniem că 
„celui mai valoros fotbalist 
va fi făcută de o comisie 
din : secretarul general al 
de fotbal

De asemeni. I.S- Loto-Pronosport 
oferă importante premii spectatorilor 
găsiți pe locurile lor la cuplajul de 
mîine de pe stadionul „23 August".

Ținem să vă anunțăm că și alte 
surprize sînt rezervate participanților 
1a Pronosport și iubitorilor fotbalului. 
Dar... fiind vorba de surprize.-.

82.049 LEI, PREMIUL II 
LA PRONOEXPRES —•

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronoexpres

nr. 13 din 30 martie au fost stabilite 
următoarele

categoria 
categoria 

fiecare
categoria 

fiecare
categoria 

fiecare
categoria Vi-a 1538 premii de 

fiecare
categoria Vll-a 6649 premii de 

fiecare
Fond de premii: 574.346 lei.

. Și de data aceasta unu] din r__
cipanți a reușit să obțină un succes 
răsunător. Este vorba de V. Gheor
ghiu din comuna Apoldul de sus, 
raionul Sebeș, regiunea Hunedoara: 
care a indicat 6 numere din 8. Cu 
concursul Pronoexpres din săptămîna 
aceasta, s-au împărțit participanților 
la Pronoexpres, în trimestrul I al 
acestui an, premii în bani care de
pășesc suma de 8.300.000 lei.
PROGRAMUL CONCURSULUI SPECIAL 

PRONOSPORT
finind seamă de faptul că afișele 

concursului special și ,,Programul Loto- 
Pronosport" s-au epuizat încă din 
cursul zilei de ieri, repetăm programul 
concursului special din 3 aprilie :I. r ~ • «. . .

n.
ni. 
IV. 
v.
VI

premii;
II- a 1 premiu de 82.049 lei
III- a 9 premii de 9.116 iei

IV-a 108 premii de 759 lei

V-a 461 premii de 177 lei

53 lei

24 lei

parti-

C.C.A.—Steagul roșu
Dinamo Bacău—Dinamo Buc.

. Știința Cluj—Rapid
, Petrolul—Farul
Minerul—U.T.A.
Progresul—Jiul

VII. C.S.M. B. Mare—C.S. Oradea
VIII. Victoria Suceava—Unirea Iași
IX. Ind. Sîrmei C. Turzii—C.S. Tg. 

Mureș
X. Știința Craiova—Dinamo Pitești
XI. C.F.R. Timișoara—C.S. Craiova
XII. Gloria Bistrița—Dinamo Galați
Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono- 

sport.



Pe marginea, conferinței anuale a F. R. P

Satul, un teren prielnic
Schiorii romîni au început să se afirme

tot mai mult pe plan internațional
pentru lărgirea bazei de mase

Raportul prezentat de secretarul ge
neral al F.R.P., tov. Ladislau Szocs 
la conferința anuală a subliniat rea
lizările obținute de cei peste 35.000 
de popicari angrenați într-o activitate 
organizată, scoțînd totodată în evi
dență greutățile și lipsurile manifes
tate în activitatea conipetițională din 
anul 1959. In rîndurile ce urmează 
ne vom ocupa de trei din problemele 
dezbătute de participanții la consfă
tuire» IM^(P„ probleme care ni se 
par deosebit de importante.

Un campionat sătesc de popice

Tov. Alexandru Damian, președin
tele comisiei regiunii Timișoara, a a- 
rătat printre altele că în cadrul Spar- 
tachiadei de vară din anul 1959 și-au 
disputat întiietatea în raioanele re
giunii Timișoara aproape 11.000 po
picari neclasificați, majoritatea spor
tivi din mediul sătesc. Popularitatea 
oe care a început să se bucure jocul 
de popice la sate o ilustrează și fap
tul că în raioanele regiunii București 
s-au întrecut în cadrul aceleiași com
petiții aproape 7000 jucători și 1155 
jucătoare. In multe raioane din 
R A.M. s-au organizat campionate 
sătești, iar în comunele și cătunele 
din regiunea Craiova se desfășoară 
aproape în fiecare duminică meciuri 
de popice. In general, din datele pe 
care le deținem reiese că aproape 
120,000 tineri și vîrstnici au partici
pat la Spartachiada de vară.

Cu sprijinul sfaturilor populare și al 
organizațiilor U.T.M. țăranii și-au ame
najat din resurse locale arene și pis
te simple. Așa s-a întîmplat în mul
te comune, printre care Nădrag (ra
ionul Lugoj), la G A.G. Denta (raionul 
Ciacova), Gurahonț (raionul Săcu- 
ieni), Bîrta (raionul Ineu), Secuieni 
(raionul Cristurul Secuiesc) ș. a. Și 
avem la dispoziție și alte exemple. 
Biroul federal trebuie deci să-și în
drepte atenția spre sate, un teren 
prielnic pentru lărgirea bazei de 
mase. Hotărîrea de a se organiza in 
perioada mai—septembrie un campio
nat sătesc cu un regulament de des
fășurare adecvat condițiilor specifice 
din mediul sătesc constituie o ac- 
țiune bună. De aici decurg unele sar
cini pentru comisiile regionale și raio
nale, care au datoria să acorde toată 
importanța acestei competiții și să a- 
;ute în mod eficient asociațiile sătești 
în organizarea întrecerilor. Sperăm 
că amenajarea de arene simple, din _ 
resurse locale, va lua un și mai mare 
avînt. In legătură cu această proble
mă se cuvine să subliniem faptul că 
jucătorul F. Ovidiu de la clubul Ra
pid București va prezenta biroului fe
deral formula unei compoziții prin 
care se pot construi în aer liber piste 
din pămînt sterilizat.

Mai trebuie muncit pentru educarea 
sportivilor

Din raport și discuții s-a desprins;- 
în general, ca un fapt pozitiv com
portarea disciplinată a jucătorilor și 
jucătoarelor noastre în anul 1959. 
Urmarea: s-a micșorat considerabil 
numărul sancțiunilor. Totuși, au mai 
existat unii popicari certați cu mo
rala. La Timișoara, de pildă, au fost 
sportivi sancționați chiar și pe timp 
de un an pentru acte de indis,-

pe

EHI ii iP ii § M
ALERGĂRILE DE MIINE

Mîine 3 aprilie se va ține o reuniune 
Hipodromul Băneasa-Trap.
’or participa 70 cai în 7 reuniuni.
in alergarea principală a zilei Pr. Hipo

dromului Republican de Stat, prima alergare 
clasică din anul curent, vor concura frun
tarii cailor adulți. Cu record 1’24—1’27 — 
3și vor disputa șansele: 1740 Olimp Ii (Ichim 
<2.), 1760 Jalea (Avram Gh-’), Oradea (Marcu 
Tr.), 1780: Luminiș (Teofil), Tarcău (Oană 
1.), 1800: Băltăreț (Tănase), Pogorîșj (Dinu
,T), Succes (Szabo I.).

.n această reuniune se va face și deschi
derea campionatului amatorilor din anul cu
rent. Alergarea se anunță a fi deosebit de 
atractivă și va reuni la start următorii con- 
curenți:

i 700 Vinovata (N. Percanu), 1720 Zdravăn 
(II. Căciulescu), Birlic II (Rozalia Avram), 
1740: Evantai (I. Ciprian), Priveliștea (S. 
Georgescu), Hoțu (A. Ciprian), Pîrjol (Ca. 
tița Ispas); 1760 Hermes (G. Buznea), 1780 
2>Iovac (I. Mavrodin).

Participarea cailor de frunte precum și e. 
chi.ibrarea judicioasă a șanselor, anunță un 
program de alergări spectaculoase încheiate 
cu sosiri viu disputate

Pariul austriac va începe cu suma de 19.264 
lei. 

ciplină; la Pitești o serie de po
picari aduc adesea injurii arbitrilor; 
iar la Tg. Mureș jucătorul Gh. Szo- 
losi și-a lovit intenționat adversarul. 
Pe arenele Laminorul și Rapid din Ca
pitală domnește la unele meciuri 
o atmosferă nesănătoasă, o „ga
lerie" extrem de zgomotoasă care pur 
și simplu îngreunează desfășurarea 
normală ă jocurilor- Iată deci că tre
buie să se muncească și mai serios 
pentru educarea cetățenească a jucă
torilor și a amatorilor de popice.

Bani și materiale irosite
Reprezentanții comisiilor regionale 

N. Vasilat (Bacău), N. Stănilă (Cra
iova), Alex. Damian (Timișoara) ș.a 
au vorbit cu amărăciune despre ma
terialul sportiv (popice și bile) neco
respunzător. La Roman, de pildă, o 
garnitură de popice, care a costat 
365 lei, s-a stricat după un sigur 
meci! Orașele Craiova, Baia Mare, 
Cluj, Arad, Timișoara, Ploești și alte 
locaiități din țară duc lipsă de po
pice, pentru că acestea nu rezistă 
decît 2—3 săptămîni- De asemenea, 
și bilele sînt de proastă calitate. Cine 
sînt principalii vinovați ? In primul 
rînd întreprinderea din Tg. Secuiesc, 
furnizoarea de popice, Uzinele Chimi
ce romîne din București, producătoa
re de bile, și mai ales cei care re
cepționează (I.D.M.S.) asemenea ma
teriale de calitate proastă. Semnalăm 
de asemenea și delăsarea Uzinei II 
din Orașul Stalin, care nu știm din 
ce motive întîrzie să livreze comanda 
de bile de calitate superioară, din 
texfolit, făcută cu aproape doi ani în 
urmă- Vinovată de această situație se 
face și federația care nu s-a intere
sat mai îndeaproape de producția 
popicelor și bilelor, condiție esențială 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
jucătorilor și jucătoarelor noastre.

★
In cadrul conferinței au fost dez

bătute încă multe alte probleme ca: 
neglijarea activității de mase, proas
ta întreținere a unor arene, revizui
rea metodelor de pregătire, ridicarea 
calificării profesionale a antrenorilor 
etc. Membrii biroului federal au fost 
criticați just pentru că s-au deplasat 
rar pe teren, în țară. Toate acestea 
și încă multe alte probleme dezbătute 
în spirit critic și autocritic au fost 
concretizate într-un vast plan de mă
suri pe anu] i960, menit să ducă la 
creșterea cantitativă și calitativă a 
sportului popicelor.

TR. IOANIȚESGU

AZI

In Capitală

Rugbi : Stadionul Dinamo, ora 16: 
Dinamo-Metalul.

Volei : Sala Dinamo, de la ora 19: 
Consfructorul-Dinamo (m), Progresul- 
C.C.A. (m);. sala Giulești, ora 19: 
Rapid-Politehnica Orașul Stalin (m).

Handbal: Teren Progresul, ora
Progresul București-Rapid

18:

16,3th,
București (f).

Lupte: Sala Dinamo, de la ora 9: 
^cpxjcitrsul de verificare a lotului olim
pic.

Gimnastică: Sala Floreasca, ora 
Mvf’.R.-U.R.Ș.S., exerciții impuse .

Fotbal: Teren Dinamo Obor, 
16: Diriamo Obor-C.S.M. Reșița, 
deschidere Dinamo-Rapid juniori, 
14,15).
’Tenis: Teren Știința (Spl. Indepen

denței), de la ora 10 și ora 16: „Gupa 
Speranțelor"; teren Progresul (str. 
dr. Staicovici), de la ora 16: con
cursul lotului republican.

Șah-.Jsala Progresul (str. Doamnei 
4) or a 
rundă.

18: Turneul maeștrilor, ultima

(str. dr.
9.30 concursul

j Progresul-Voința Iași, Știința

MÎINE
Tn Capitală

Tenis : Țeren. Știința (Spl. Indepen
denței), de la ora 10: „Gupa Speran
țelor"; teren Progresul 
Staicovici), de la ora 
lotului republican.

Gimnastică: Sala
13: R.P.R.-U.R.S.S., 
alese.

Baschet: Campionatul republican
masculin: Sala Dinamo, de la ora 9:

Bucu-

Floreasca, ora 
exerciții liber

de 
Și 
Și 
la

La concursurile internaționale 
schi „Memorialul Helene Marusarz 
Bronislav Csech- de la Zakopane 
„Marele Premiu al Slovaciei" de 
Tatranska Lomnica, țara noastră a fost 
reprezentată de Ilona Micloș, Niculae 
Pandrea, Cornel Tăbăraș și Gheorghe 
Bălan.

înaintea primei probe de la Zako
pane — slalomul special — șansele 
schiorilor noștri de a se clasa în pri
mii 10 erau destul de mici. De altfel 
C. Tăbăraș , N. Pandrea și Ilona Mi
cloș au fost admiși în prima grupă 

■

Reprezentanții R. P. Romine la concursurile de la Zakopane și Tatranska 
Lomnica: N. Pandrea, C. Tăbăraș, Ilona Micloș și Gh. Bălan

doar după insistențe. Reprezentanții 
noștri au dat dovadă însă de o bună 
pregătire tehnică și tactică, clasîn- 
dii-se pe locurile IV (Tăbăraș) și VII 
(Pandrea), întrecînd categoric pe toți 
schiorii polonezi, cehi, precum și pe 
francezii G. Duvillard și Arpin. In 
această primă întrecere internațională 
pentru ea, Ilona Micloș s-a clasat pe 
locul VI. Rezultatele realizate în a- 
ceastă probă au dovedit progresul în
registrat de schiorii noștri și au con
tribuit mult la ridicarea prestigiului 
lor în fața concurenților străini și a 
organizatorilor. In cea de a doua zi, 
în proba de slalom uriaș, Ilona Mi
cloș a obținut un rezultat excelent: 
locul II, după renumita Barbara Gro- 
holska și înaintea tuturor schioarelor 
franceze, cehoslovace, poloneze, ma
ghiare și germane. Aceasta ne-a dove- 

rești-Dinamo Tg. Mureș, C.C.A.-Dina- 
mo București; sala Metalul, ora 9,30: 
Metalul-Steagul roșu Orașul Stalin.

Box: Sala Floreasca, ora 10: 
C.C. A.-Vorwârts.

Ciclism: Șos. Bucitrești-Tîrgoviște, 
km. 8, ora 9: Plecarea în „Cupa Vic
toriei", competiție deschisă twhiror ca
tegoriilor de alergători.

Volei : Sala Giulești, de la ora 9: 
C.P. București-Din-amo (f), Victoria- 
Știința Gallați (m); sala Metalul, ora 
11: Metalul-Voința Sibiu (f).

Rugbi: Stadionul Tineretului, ora 10: 
C.G.A.-Știința Timișoara; ora 11,30: 
Știința București-Progresul.

Fotbal: Stadionul „23 August* *,  ora 
14,15: Progresul-Jiul; ora 16: C.C.A.- 
Steagul roșu; teren Metalul (Dudești), 
ora ' 10,30: Metalul-Știința Timișoara.

® Biletele pentru întîlnirea interna
ționala de box C.C.A. — Vorwârts 
Berlin s-au pus în vînzare la casele sălii 
Floreasca. La această întîlnire sînt va
labile următoarele permise : albastre 
și roșii în piele, albastre dermatin cu 
stampila box, gri dermatin cu stampila 
box. Permisele verzi dermatin pentru 
ziariști sînt valabile numai însoțite de 
delegații eliberate de ziarele respective, 
în, limita locurilor repartizate fiecărui 
ziar pentru masa presei.

• Biletele pentru întîlnirea de volei 
Rapid — Slavia s-au pus în vînzare la 
casele sălii Floreasca. Sînt valabile per
misele albastre și roșii în piele, alba
stre dermatin cu stampila volei și gri 
dermatin cu stampila volei. Permisele 
verzi pentru ziariști sînt valabile nu

Utila jiul Petroșani-

Tn țară
Rugbi: Știința Petroșani-Construc- 

torul, Știința CHuj-C.S.M.S. Iași, Pe- 
tîolul Ploești-C.F.R. Grivița Roșie.

Volei : masculin: Tractorul O. Sta- 
lin-Științâ Qluj,
Știința Timișoara; femihin: Someșul 
Cin j-Petrolul Constanța și Știința Cluj- 
Voința Or. Stalin, Știința Timișoara- 
Progresul Tîrgovlște.

Handbal: masculin: Chimia Făgă- 
raș-C.C.A., Dinamo Or. Stalin-Dinamo 
București, Victoria Jimbolia-Tehnornetal 
Timișoara, C.S.M. Reșița-Voința Sibiu; 
feminin: C.S.M. Sibiu-Știința Bucu
rești Constructorul Timișoara-C.S.M. 
Reșița, Tractorul O. Stalîn-Știînța Ti
mișoara, O.S. Tg. Mureș-Record Me
diaș.

Baschet: campionatul republican
masculin: Știința Cluj-Rapid, Știința 
Titnișoara-Dinamo Oradea. 

dit că Ilona Micloș a atins o remar
cabilă valoare internațională, ea pu
țind ocupa — după aprecierile specia
liștilor prezenți la Zakopane — locuri 
fruntașe în orice mare concurs inter
național.

Deoarece lipsa de zăpadă nu a per
mis desfășurarea probei de coborîre 
din cadrul „Memorialului", majorita
tea participanților au plecat în fru
moasa localitate din munții Tatra, Ta
transka Lomnica. A doua zi au în
ceput aici întrecerile pentru „Marele 
Premiu al Slovaciei". In cursa de

slalom special Ilona Micloș a ocupat 
locul IV, iar Niculae Pandrea, după 
ce a căzut în prima manșă, a parcurs 
manșa a doua impecabil, realizînd cel 
mai bun timp și fiind primit cu aplau
ze de numerosul public prezent la 
concurs. Proba de slalom uriaș i-a aduș 
lui Pandrea locul IV și, în același 
timp, un excelent loc II în clasamen
tul la combinata de două probe. Ne- 
disputîndu-se proba de coborîre, a a- 
vut loc un nou slalom uriaș, de data 
aceasta fiind rîndul lui Tăbăraș să 
se afirme: el a ocupat locul IV. Gheor- 
ghe Bălan, accidentat înaintea probe
lor de la Zakopane, nu a putut par
ticipa în plenitudinea posibilităților 
sale. De asemenea, Ilona Micloș a su
ferit o ușoară entorsă înaintea ulti
melor două probe.

Participarea la cele două concursuri 
alături de o serie de schiori consacrați 
pe plan internațional a permis tineri
lor noștri reprezentanți să pășească

Intilnire de verificare

a „olimpicilor”

la care participă component» 
olimpic și lotului R.P.R. Vom 

cu acest prilej la meciuri 
în care luptătorii din lotul

Astăzi, cu începere de la ora 9, 
sala Dinamo din Capitală, este gazda 
unei Important^ întreceri de lupte 

clasice 1 
lotului 
asista 
„tari“, iu Laic mpidiuiii uni ivim 
R.P.R. se vor strădui să se impună 
pentru lotul olimpic. Cele mai intere
sante meciuri vor fi Gh. Szabad—D. 
Pîrvulescu, I. Cernea—M. Cri s'* cri, Gh. 
Dumitru — M. Bolocan — D. Cttc, V. 
Micula—M. Schultz, 1. Țăranu—I. Ba
ciu—I. Popescu, Gh. Popovici—L. Bu. 
jor—C. Tarbă—Fr. Ballo—V. Constan- 
tinescu.

LOCAȚÎUNE DE BILETE

pe calea afirmării în marile concursuri 
internaționale, să dovedească progresul 
realizat de schiul din țara noastră.

Pe lîngă constatările îmbucurătoare 
făcute cu această ocazie, trebuie să 
menționez și unele probleme asupra 
cărora concurcnții și antrenorii lor 
trebui să insiste pentru rezolvarea 
cît mai grabnică:

— rezistența fizică și morală

vor
lor

în 
cursele care se succed fără întrerupere 
timp de trei zile lasă încă de dorit;

— în manșele cu peste 60—70 de 
porți rezistența schiorilor noștri nu este 
satisfăcătoare (cu excepția lui Pan
drea). Această deficiență este cauzată 
de marcarea curselor de slalom ’ spe
cial în țară cu un număr de porți 
relativ redus.

— lucrul pe gheață și trecerea ho- 
purilor încă mai constituie puncte ne
vralgice ale reprezentanților noștri.

Pe lîngă învățămintele de crdin teh
nic, în întrecerile de la Zakopane și 
Tatranska Lomnica am avut prilejul 
să învățăm și o serie de elemente orga
nizatorice pe care le vom aplica în viito
rul sezon.

Făcînd bilanțul 
afirma că el este 
rativ cu alți ani: 
locuri 
un loc 
ceste rezultate reprezentanții noștri 
merită 
un îndemn pentru a se pregăti cu și 
mai multă perseverență în vederea ob
ținerii unor performanțe din ce în ce 
mai valoroase în viitoarele întreceri 
internaționale.

rezultatelor putem 
foarte bun compa- 

două locuri II, trei 
V, două locuri VI, 
loc VIII. Pentru a-

IV, un loc 
VII și un

felicitări. Totodată le adresăm

PETRE FOCȘENEANU 
secretar general al F.R.S.B.A.

A apărat nr. 7
al revistei ilustrate

Din cuprins :
• Se pregătesc pentru Roma 

(reportaj cu trăgătorii din lotul 
olimpic).

• U.T.A. — note de antrenament 
(reportaj de pe stadionul ,,30 De- 
cembrie“ din Arad).

• Tehnica și vederea periferică 
(baschet).

• De la 3,45 metri la 367,5 kg 
(prezentarea halterofilului Tiberiu 
Roman).

• Olimpicii promit (comentarii 
pe marginea întîlnirilor cu boxerii 
scoțieni).

• Cutreierind Aradul (aspecte 
din activitatea sportivă).

• Toată lumea pe stadion 
(reportaj sătesc).

• Favoriți olimpici: Rudolf Pluk- 
felder, Zdrzislaw Krzyszkowiak, 
Herb "

Zdrzislaw 
Elliot.
SPORT—MAGAZIN

Poșta redacției, Olimpice, Cu
vinte încrucișate, Știați că ?...

mai însoțite de delegații și în limita 
locurilor repartizate la masa presei.

• Pentru carnavalul pe gheață care 
va avea loc mîine la ora 18,30 pe pa
tinoarul „23 August” sau pus în vîn
zare bilete la agenția centrală Prono
sport din calea Victoriei 9, agenția 
C.C.A., stadionul Republicii, stadionul 
Giulești, stadionul Dinamo, chioșcul 
din str. Ion Vidu și casele patinoarului 
artificial.

• Pentru întîlnirea de gimnastică 
R.P.R. — U.R.S.S. sînt valabile per
misele albastre și roșii în piele, albastre 
dermatin cu stampila gimnastică, gri 
dermatin cu stampila gimnastică și 
verzi dermatin pentru ziariști (însoțite 
de delegații și în limita locurilor repar
tizate fiecărui ziar pentru masa presei).
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15 ani de sport nou
La 4 aprilie se împlinesc 15 ani de la eliberarea 

Ungariei. Victoria de importanță istorică repur
tată de glorioasa Armată Sovietică împotriva fas

cismului a dat și poporului maghiar posibilitatea să-și 
realizeze visul de veacuri : să-și cucerească indepen
dența națională și să pornească pe calea construirii unei 
vieți libere și fericite.

în anii de după eliberare, sportivii maghiari au 
obținut succese răsunătoare la toate marile competiții 
mondiale. Sportul maghiar, care are o veche tradiție, 
a avut unele succese și s-a făcut cunoscut și înainte de 
război. Dar realitățile de atunci nici nu suferă com
parație cu minunatele condiții de practicare a sportului 
din Ungaria nouă, cu uriașele succese repurtate de spor
tivii maghiari în ultimii 15 ani.

9 EDIȚII ==. 34 MEDALII OLIMPICE DE AUR
3 EDiȚII = 35 MEDALII OLIMPICE DE AUR

înainte de război, cluburile patronate de grofi, nobili 
și mari industriași nu primeau ca membri decit pe cei 
care aveau... titluri universitare ! Astăzi sportul este 
un bun al întregului popor. în întreaga țară au loc 
competiții de mase la care participă peste 1 milion da 
oameni ai muncii. Sporturi inaccesibile în trecut tinere
tului. ca tenisul, aviația sportivă, scrima, schiul, iach- 
lingul. călări-a au devenit azi discipline de o mare popu
laritate în R. P. Ungară.

O dală cu eliberarea țării de sub jugul fascist, o 
dală cu instaurarea puterii populare, activitatea spor
tivă a pășit pe un făgaș nou. Porțile stadioanelor s-au 
deschis larg pentru masele largi de oameni ai muncii 
de la orașe și sate. Așa se explică faptul că mișcarea 
sportivă din Ungaria nouă, puternic sprijinită de partid 
și guvern, a înregistrat de la început succese remarca
bile. în decurs de 4 ani (din 1945 și pînă în 1949) 
numărul sportivilor legitimați a crescut cu 41.000 (de 
la 139.000 la 180.000) iar în 1955, numărul lor a atins 
cifra de 600.000. în acest timp numărul bazelor sportive 
de la orașe și sate a crescut de 7 ori.
în anii dinaintea eliberării, sportivii maghiari au par

ticipat la 9 ediții ale Jocurilor Olimpice, cucerind 34 
de medalii de aur, în timp ce la Jocurile Olimpice de 
după război (1948—52—56), deci numai la 3 ediții, 
sportivii Ungariei au obținui 35 medalii olimpice de. 
aur !

în Ungaria prietena
prezentanții R. P. Ungare au cucerit 4 titluri, corectînd 
două recorduri ale lumii. Jucătorii maghiari de polo 
și-au confirmat din nou renumele, iar reprezentativa de 
fotbal a cîștigat 7 meciuri, făcînd un meci nul și pier- 
zînd numai unul. Succese remarcabile au înscris și ju
cătorii de tenis de masă (locul II la mondiale) scri- 
merii și jucătorii de tenis.

PERSPECTIVE PENTRU VIITOR

„Rezultate de valoare și cît mai multe titluri olimpice” 
—iată principalele obiective ale sportivilor maghiari în 

acest an. Atleți ca Roszavolgyi, Szecsenyi, echipele de 
polo și fotbal, seri merii, luptătorii sînt considerați 
candidați de seamă la titlurile olimpice.

Pentru a stimula sportul de mase Comitetul de Cul
tură Fizică și Sport din R. P. Ungară a adoptat nu de 
mult planul cincinal de dezvoltare a sportului maghiar. 
Planul prevede printre altele creșterea cu 25 la suta 
a numărului sportivilor, îmbunătățirea simțitoare a 
performanțelor și construirea de ivoi și importante baze 
sportive.

Cu prilejul celei de a 15-a aniversări a eliberării Un
gariei, 
vecină 
mului, 
vitatea

sportivii țării noastre doresc sportivilor din țara 
și prietenă noi succese în construirea socialis- 
în obținerea unor succese tot mai mari în acti- 
sportivă.

SUCCESE REMARCABILE ÎN 1959

In urma contrarevoluției din 1956, sportul maghiar a 
avut mult de suferit. Ca urmare, în anii 1957 și 1958 
rezultatele nu s-au ridicat la valoarea celor din 1955, 
de pildă. Anul trecut însă, datorită politicii sănătoasa 
de promovare a tinerelor cadre, a fost deosebit de fruc
tuos, nu numai în ce privește sportul de mase ci și cel 
de performanță. Pentru prima oară după 4 ani, atleții 
au obținut rezultate de valoare mondială (un record 
al lumii și alte performanțe excelente stabilite la 1.500 
m, aruncarea discului și a greutății-bărbați). La Tehe
ran, Geza Holosi a ocupat locul al doilea la campio
natele mondiale de lupte libere, canotoarea Papp a 
cucerit titlul european la schif, iar la caiac și canoe 
sportivii unguri au cîștigat nu mai puțin de 7 titluri 
de campioni europeni. La campionatul mondial de 
pentatlon modern, I. Balczo a ocupat locul doi, la cam
pionatele mondiale de haltere sportivii maghiari au 
urcat pentru prima oară pe podiumul învingătorilor, 
iar la campionatele mondiale de tir de la Milano re

in anii puterii populare, în țara vecină și prietenă se 
organizează numeroase crosuri de mase. Cu ani în urmă, 
la un asemenea cros a debutat Jozsef Kovacs care a 
devenit apoi un fondist de mare clasă. In fotografie, 
un aspect de la finala unui campionat de cros al R. P. 
Ungare. In prim plan, Jozsef Kovacs.
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Reprezentativa feminină de baschet 
a R. P. Romine, joacă miine ia WUrtzen 

cu echipa R. B. Germane
— La un antrenament de... fotbal al jucătoarelor.»

Cu cîteva zile în urmă, trecătorii 
care și-ar fi aruncat privirea peste 
terenul de zgură din spatele sălii Flo- 
reasca, ar fi zăbovit cu siguranță cî
teva minute pentru a urmări „miuța" 
dintre cele 12 componente ale iotului 
feminin de baschet.

Știam de mai mult timp că profe
sorul Sigismund Ferencz, antrenorul 
echipei reprezentative, apelează, pen
tru pregătirea fizică generală a jucă
toarelor, la o serie de sporturi com
plimentare. Ne era cunoscut de ase
menea faptul că baschetbalistele 
noastre fruntașe au înotat sute de 
metri, au alergat zeci de kilometri 
pe teren variat; că gimnastica și 
halterele (pentru forță), voleiul și 
handbalul in 7 (îndemînare) nu au 
lipsit în acest timp din programul 
pregătirii lor fizice.

Iar acum, iată-le jucînd.-. folbal 
„șase la șase“ pe un teren redus, ca 
și porțile, angajate într-o dispută vie, 
nelipsită de farmec și... haz. Era evi
dent că grația și sensibilitatea femi
nină nu pot fi comune... unei curse 
debordante pe extremă, unei „reluări" 
spectaculoase, unui șut necruțător „la 
păianjen". Și, cu toate acestea, am 
admirat verva Măriei Voicu și Geor- 
getei Ivanovici, contraatacurile Teo

dorei Predescu (exact ca și la bas
chet). N-au lipsit firește lufturile, pa
sele greșite și... lovituri de pedeapsa 
ratate-

— „Pentru antrenamentul de as
tăzi am ales un joc de fotbal redus 
— ne spunea antrenorul Ferencz. Nu 
trebuie să vă mire. Este o bună ve
rificare a îndemînării și mișcării în 
teren și o plăcută relaxare după « 
perioadă de antrenament mai intens. 
II vom încheia cu o ședință de tras 
la coș. Sînt cît se poate de mulțumit 
de stadiul pregătirilor. Echipa este t;- 
nără (media 22 ani) și are o „înă - 
time- apreciabilă (media 1,73 m . 
Mișcarea în teren este din ce în ce 
mai bună, indicațiile tactice sînt res
pectate cu strictețe, iar eficacitatea 
celor mai multe jucătoare în aruncă
rile de la semidistantă este aprecia
bilă !“

★
Echipa reprezentativă a țării noastre 

va părăsi Capitala în cursul zilei de 
azi îndreptîndu-se spre R.D. Germana. 
Jucătoarele romîne vor întîlni de două 
ori reprezentativa RD.G. (miine la 
Wiirtzen și miercuri la Halle) și vor 
susține cîteva antrenamente comune 
cu baschetbalistele germane.

ad. v.

In partida a VIII-a

PRIMA VICTORIE A LUI BOTVINIK
Scorul: 5-3 in1

Partida a VIII-a-, după un început 
liniștit, a pornit pe .calea marilor 
complicații. Intr-o indiană veche Tal 
a sacrificat un pion și a ajuns... în
tr-o poziție mai slabă. Botvinik însă, 
care se comportă destul de timid în 
fața tînărultii său adversar, n-a găsit 
în momentul critic continuarea cea 
mai puternică (27-Tfel) permițînd lui 
Tal să capete contrașanse. Șalange- 
rul se complace în pozițiile compli
cate. El a creat felurite amenințări 
cărora Botvinik Ie-a făcut cu greu 
față. Totuși, înainte de întrerupere, 
campionul lumii a trecut la cclitra- 
atac, a sacrificat calitatea pentru doi 
pioni și partida s-a întrerupt îritr-o 
poziție complicată, în care șansele de 
victorie erau de partea lui Botvinik.

Iată desfășurarea partidei (l’otvi- 
nik joacă cu albele) : l.d4 CfG 2.c4 
e6 3.CI3 c5 4.d5 ed: 5.cd: g6 6.Cc3 Ng7 
7 Ng5 0-0 8,e3 Te8 9.Cd2 d6 10,Ne2

favoarea lui Tal
a6 H.a4 Cbd7 12.0-0 Dc7 13.Dc2 Gb6 
14.NI3 c4 15. N:f6 N:f6 16.a5 Cd7 
17.Cce4 Ne5 18 D:c4 Dd8 19 Da2 fS- 
2O.Cc3 g5 21.Cc4 g4 22.Ne2 DfG 23. 
Ga4 Rh8 24.g3 h5 25Ț4 Nd4 26 Da3 
Tb8 27.Cab6 h4 28,Tadt N:b6 29.ab: 
Gc5 3O.gh: Nd7 31.Dc3 D:c3 32bc: 
Nb5 33,Tfel Ge4 34.Tcl Tbc8 35.Ga5 
N:e2 36.T:e2 G:c3 37.T:c3 T:c3 38. 
G:b7 T:e3 39.T:e3 T:e3 4O.C:dfi Td3 
și Boivîmk a dat mutarea în plic..

Analiza a arătat superioritatea po
ziției albului care, în ciuda calitatii 
în minus, deținea un avantaj sub
stanțial datorită pionilor trecuți. Bot
vinik a dat în pilc 41.Cf7+, după 
care Tal s-a recunoscut învins- In fe
lul acesta scorul a devenit 5-3 în fa
voarea lui Tal. Partida a IX a se 
dispufă astăzi. Gn albele joacă Tal.
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încep campionatele europene de tenis de masă
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(Urmare din pag. 1)

O dată cu stabilirea (prin tragere 
la sorți) a componenjilor seriilor la 
prolrle pe echipe masculine și femi
nine, au fost fixați și capii de serie, 
efectuîndu-se și tragerile la sorți, în 
cele cinci probe individuale. Iată cum 
au fo t stabiliți favoriții (capii de se
rie) în ordinea de sus în jcs a ta
blourilor :

SIMPLU FEMEI, slertul I : Eva 
Koczian (R.P.U.), Livia Mosoczi 
(R.P.U.); sfertul II : Saroita Mathe 
(R.P.U.), Agnes Simon (Olanda); 
sfertul III: Gizi Lantos (R.PU.), Dia
na Collins (Anglia) ; sfertul IV: 
Ilona Kerekes (R.P.U.) Ange
lica Rozeanu (R.P.R.). In caz de 
victorie în primele tururi, se vor în- 
tîlni în sferturi de finală Koczian cu 
Mosoczi, Mathe cu Simon, Lantoș cu 
Collins și Kerekeș cu Rozeanu, iar 
în semifinale vor juca : învingătoarea 
partidei Koczian—Mosoczi cu câștigă
toarea meciului Mathe—Simon, învin
gătoarea întîlnirii Lantoș—Collins cu 
câștigătoarea partidei Kerekes—Rozea
nu. In sfertul de tablou al Angelicăi 
Rozeanu se află printre altele Ivano
va (R.P.B.), Schwarzova (R. Ceh.), 
Zaharian (U.R.SS.), Bates (Ț. Gali
lor) șl Heirits (R.P.U.).

Geta Pitică este în sfertul lui Koc
zian și Mosoczi spre partea ultimei 
jucătoare; Maria Alexandru a fost 
desemnată de sorți să joace în sfertul 
lui Lantoș și Collins spre partea pri
mei jucătoare. Angelica Rozeanu nu 
are adversară în primul tur, iar în 
cel de al doilea o va întîlni pe Hei. 
"its (de asemenea fără adversară 

în primul tur). Geta Pitică va întîlni 

în primul joc pe Carrington (Anglia), 
iar Maria Alexandru pe Skrivanu I 
(Grecia).

SIMPLU BARBAȚI, Sfertul I: 
Berczik (R.P.U.) și Larson (Suedia); 
sfertul II : Freundorfer (R.F.G.) și Ha- 
rangozo (R.P.F.I.) ; sfertul III : Mar- 
covic II (R.P.F.I.) și Stipek (R. 
Ceh.); sfertul IV: Vyhnanovsky (R. 
Ceh.) și Sido (R.P.U.)• Insemifinale 
este posibil să se înlîlnească învingăto
rul partidei Berczik—Larsson cu câștigă
torul meciului Freundorfer—Harangozo 
și învingătorii întâlnirilor Markovic II- 
Stipek și Vyhnanovsky-Sido Radu Ne- 
guleseu va întîlni în primul joc pe 
suedezul Johnsson și se află în sfer
tul lui Sido spre partea acestuia. Un 
alt jucător romîn, Tiberiu Covaci, are 
primul meci cu danezul Lindvald și în 
caz de victorie întîlnește în turul doi 
pe Berczik. Celălalt reprezentant al 
nostru Gheorghe Cobîrzan, va înfrun
ta în prima sa partidă pe maghiarul 
Fdldy și în caz de cîștig merge spre 
partea lui Stipek.
DUBLU BARBAȚI jumătatea de sus 
a tabloului: Stipek—Vyhnanovsky și 
Foldy—Bubonny; jumătatea de jos a 
tabloului : Larsson — Mellstrom și 
Berczik—Sido.

DUBLU FEMEI, prima jumătate a 
tabloului: Koczian—Alathe și Collins- 
Thompson (Best); a doua jumătate a 
tabloului: Lantoș—Kerekeș și Rozea
nu—Alexandru.

DUBLU MIXT : partea întîi a ta
bloului : Koczian—Berczik și Krupo- 
va—Vyhnanovsky; partea a doua a ta
bloului : Rozeanu—Negulescn și Mo
soczi—Sido. O altă pereche romînă, 
Alexand-::—Cobîrzan, se af’ă spre par
tea cuplului Koczian—Berczik.

1
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FOTBAL
• Glasgow Rangers este a patra 

semifinalistă a „Cupei Campionilor Eu
ropeni". Scoțienii au cîștigat cu 3—2 
la Londra a treia întîlnire cu Sparta 
Rotterdam (3—3 în primele două me
ciuri). Rangers urmează să întîlnească 
acum pe Eintracht Frankfurt, în se
mifinală. Este interesant de notat că 
la actuala ediție a „C.C.E." se proiec
tează ca finala să se dispute la 
Glasgow, pe terenul Hampden Park.

• In cursul săptămînii, s-au jucat 
meciuri din campionatul Angliei. In- 
trecînd pe Burnley cu 6—1, Wolver
hampton s-a apropiat la 1 punct de 
liderul Tottenham (46 p.).

Primul congres al sportivilor 
din R. P. Mongolă

Au luat, sfîrșit lucrările primului 
congres al sportivilor din R.P. Mon
golă, la care au participat 150 de de
legați reprezentînd peste 80.000 de 
membri ai asociațiilor sportive din 
țară. La congres au asistat, de ase
menea, delegați ai asociațiilor spor
tive din UR.S.S. și R.P. Chineză.

Congresul a votat în unanimitate 
o hotărîre privind măsurile de dez
voltare în viitor a activității sportive 
printre oamenii muncii din R.P. Aâon- 
golă, a aprobat regulamentul Uniunii 
asociațiilor sportive si a ales consi
liul central al uniunii. (Ag-.rpres).

PE QLOB
• In continuarea turneului în Eu

ropa, reprezentativa Chile a susți
nut un meci la Dublin, fiind învinsă 
cu 2—0 de Irlanda.

• Echipele de categorie „A“ din U- 
niunca Sovietică au susținut noi me
ciuri de verificare. Iată cîteva rezul
tate : Dinamo Tbilisi-Admiralteeț Le
ningrad 3—2, Dinamo Kiev-Dinamo 
Moscova 3—1, Avangard Harkov-Ari- 
pile Sovietelor 2—1, Dinamo Tbilisi- 
Dinamo Kiev 2—1, Moldova Chișinău- 
Daugava Riga 0—0, S.K.V.O. Odesa 
(c-at. B)-Kalev Tallin 2—0, S.K.V.O.- 
Avangard Harkov 0—0.

• Reprezentanții federațiilor de fot
bal din Europa centrală întruniți la 
Viena, au hotărît organizarea unei noi 
competiții la care să participe 30 de 
echipe din Italia, Iugoslavia, R. Ce
hoslovacă, R.P. Ungară și Austria. 
Cele mai bune șase formații din a- 
ceste țări se vor întîlni în meciuri 
tur-retur. Cupa Europei Centrale, după 
noua formulă, va începe la 3 iulie 
cu 15 întîlniri simultane.

• Echipa olimpică a R- P- Bulgaria 
va susține mîine la Amsterdam un 
meci amical cu reprezentativa Olan
dei.

• Intr-un joc de antrenament, echi
pa olimpică a R. Cehoslovace a în- 
tîlnit la Bratislava selecționata ora
șului Copenhaga. Jucătorii ceho
slovaci au cîștigat cu scorul de 
6—1 (4-0).

• MARII MAEȘTRI Bronștein și 
.Șpăsski au debutat victorios în tur- 
neuT'internațional de șah de la Mar 
del Plata: Bronștein—Foggeman 
(Argentina) 1—0, Spasski—Carlos 
Bielicki 1—0. Alte rezultate: Fischer 
(S.U.A.)—Wexler (Argentina) 1—0, 

Olaffson (Islanda)—G.Incutto (Argen. 
tina), 1—0, R. Letelier (Chile)— J. 
Saadi (Argentina) 1—0.

• FEDERAȚIA DE HALTERE a 
U.R.S.S. a selecționat un lot de 11 
sportivi în vederea campionatelor eu
ropene care vor avea loc peste o lunq 
Ia Roma : Vladimir Stogov, Stepan 
Ulianov, Evghenii Minaev, Anatolii 
Jgtin, Mustafa Iaglî-Oglî, Alexandr 
Kurînov, Rudolf Plukfelder, Vasilii 
Pegov, Vitalii Dvigun, Iurii Vlasov 
și Alexei Medvedev.

• TRADIȚIONALUL MECI DE ȘAH 
prin radio Moscova—Arctica—Antarc- 
tida s-a încheiat cu victoria șahiști
lor polari. Echipa combinată a stațiilor 
polare a cîștigat cu 14—11.

• LA NEAPOLE s-a deschis cel 
de-al VlII-lea congres al Asociației 
internaționale a presei sportive. Vor 
fi discutate, printre altele, probleme 
în legătură cu schimburile de zia
riști . între diferite țări precum și con
dițiile de lucru alp ziariștii^- la .1.0. 
de la Roma.
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Mîine seara

Ne așteaptă... „Carnavalul pe gheața"
Să nu vă mirați dacă 

mîine, în îmbulzeala din 
tramvaiele care duc la 
stadionul „23 August", 
veți întîlni printre specta
torii care merg la cu
plajul fotbalistic pe unii 
cu...' patine I Fără îndoia
lă
ca, 
de
C.C.A.-Steagul roșu, să se 
îndrepte spre patinoarul 
artificial pentru a partici
pa Ia „Carnavalul pe 
gheață". organizat de 
F.R.H.P. cu ocazia închi
derii sezonului.

Carnaval pe 
Iată o noutate în 
riul spectaco'elor 
reștene. Ce ne

că ei și-au programat 
imediat după fluierul 
încheiere a întâlnirii

gheață ! 
reperto- 

bucu- 
rezervă 

programul da mîine ? Să-l 
răsfoim :

Iticepînd de la ora 13,30, 
demonstrații de patinaj: 
numere de ‘
fectuate de micuți pati
natori (care — 
ti de „Stelele polare") și 
evoluții individuale, în ca- 

cărora ne vor spune 
„La revedere, pentru sezo
nul viitor" . Cristina Pa- 
traulea, Radu Ionian, 
Roxana Găbunea, Aurica 
Ion, Bibi Moiș și toți cei 
pe care i-am aplaudat în 
această iarnă. Numere co
mice („Marinarii", „Meci 
de box pe gheață") vor

de patinaj: 
attsamMu, e-

t>e vor amin-

Avanpremieră" cu gimnastele
Vineri Ia amiază, într-usn decor neobișnuit, cu tribune aproape goale, sala 

Floreasca a asistat la un recital de gimnastică. Firește, s-ar fi găsit amatori 
mai mulți chiar decit cifra locurilor numerotate dar portarul — intransi

gent — n-a cedat în fața nici unei rugăminți. Foriciții spectatori se cifrau la 
cîteva zeci de specialiști (antrenori, arbitri, profesori de educație fizică, studenți 
la I.C.F. cu specializare gimnastică) care își mutau locul după aparatul la care 
lucrau maestrele gimnasticii din U.R.S.S. Aidoma acelor obișnuiți ai „Ateneului “ 
care ascultă concertele

Există un farmec deosebit 
al repetițiilor generale. At
mosfera este intimă, lipsind 
cu desăvirșire solemnitatea

cu partitura în față...

premierelor. Cu carnetul 
însemnări poți circula 
voie.

Lotul feminin de gim-

de 
in

Campioana campioanelor a 
născut o fetiță. 0 chiamă 
Tania și are un an fi trei 
luni. Furați de dialog, în

pigmenta un program care 
se anunță valoros.

Pentru amatorii de ho
chei pe gheață, cei mai 
buni jucători ai noștri vor 
susține o întîlnire care va 
aminti pasionantele „due
luri" Voința Miercurea 
Ciuc-C.C.A. Tinerii jucă
tori din Miercurea Ciuc, 
deținători ai titlului de 
campioni republicani, vor 
evolua din nou în fața 
publicului bucureștean, 
primind replica unei for
mații a C.C.A. combinată 
cu jucători de la Știința. 
Deci, de o parte Varga, 
frații Szabo, Hollo I, Ta
kacs I și ceilalți, de cea
laltă parte Ozaka, loneseu 
Pușcaș, Kalamar etc. Nu-i 
așa că simpla înșiruire 
a acestor nume înseamnă 
o... invitație pentru mîine 
seară ?...

Dar seria surprizelor 
de-abia acum începe 1 Du

pă meciul de hochei, pati
noarul rămîne deschis 
pentru Carnavalul mascat. 
(La patinoar publicul va 
putea cumpăra măști de 
la standul special amena
jat). Oarna valul se va 
desfășura pe gheață (pen
tru cei ce știu să patine
ze...) dar, în același timp, 
și în restaurant și pe te
rase. O muzică bună și... 
nelipsitul „bufet bine a- 
sortal" vor sta la dispo
ziția publicului.

Adăugind și faptul că în 
cadrul programului se vor 
produce și o serie de ar
tiști ai Teatrului de Es
tradă avem toate... argu
mentele pentru a vă asi
gura că mîine seară, 
pat: noairul 
vă așteaptă 
de surprize.

Nouă nu 
mîne decît 
„distracție plăcută"!

„23 August" 
o seară plină

ne mai ră- 
să vă urăm

și Tamara
La antrenamentul de vineri: Lidia Ivanova, Larisa Latinina, Irina Pervușina 

Liuhina urmăresc evoluția colegelor lor.
Foto: B. Ciobanu

Zece „Botvinici" contra zece „Tali“
Acest titlu va spulbera 

de la început părerea 
cu totul greșită cum că 
ar exista un singur Bot- 
vinik și un singur Tal! 
In timpul meciului care 
se desfășoară la Mos-

care pasionează 
lume șah istă, 

numeroși 
mondiali".

• ••

LA STAREA CIVILĂ

— Bine, bine, dar nud valabil tonsimțămîniul In 
scris! De ce n-a venit, personal, logodnicul dvsJ

— E la meci I
Desen de GRAD

cova, și 
întreaga 
au apărut 
„campioni 
purtînd numele lui Bot
vinik și tot atîția „șa- 
langeri" numiți (bineîn
țeles) Tali.

Unde pot 
Vă spunem 
precizia : la 1 
nierilor din 
Acolo, încă de la 
po(i fi martorul urmă
torului dialog :

— Evghenii Anufrie- 
old, oâ rog să-mi per
miteți să fiu astăzi Bot
vinik. Știfi, am fost Tal 
săptămîna trecută...

Cerarea a formulat-o 
Boria Parțev, elev în 
clasa a VII a a școlii 
nr. 272, șahist de cate
goria a IH-a. Probabil 
Boria presimțea că în 
acea zi campionul lumii 
își va lua revanșa. Par
tida însă, spre marea lui 
deziluzie, s-a terminat 
remiză.

Să vă explicăm ce se 
petrece la Palatul Pio
nierilor.

La 10 mese iau loc 10 
mici șahiști. De o parte 
sînt... Botvinici, de cea
laltă adopții lui Țal. Pe

fi întîiniți ? 
cu toată 

Palatul Pio- 
i Moscova, 

ușă

o imensă tablă de de
monstrație sînt 
duse mutările 
care se joacă în 
„Pușkin", mutări 
mite prin telefon 
diat ce au fost efectuate. 
Ele se fac apoi și pe 
cele 10 mese. Copiii aș
teaptă cu nerăbdare să 
le sosească vestea unei 
noi mutări. Și nici nu 
vă închipuiți cu cîtă sa
tisfacție mută piesele. 
Volodia Tabaev, care fu
sese Tal în partida a 
Vl-a, s-a sculat trium
fător de la masă în cli
pa cînd a sacrificat ca
lul la „f4“ în acea agi
tată partidă.

Cît timp pe scena Tea
trului ,,Pușkin" campio
nul și șalangerul gîn- 
desc, ia Palatul Pionie
rilor are loc un origina! 
concurs. Cine va preve
dea mutarea următoare? 
Nu rareori micuții șa
hiști joacă exact ca... 
Botvinik sau Tal.

Și cine știe dacă , peste 
ani, din rîndul acestor 
pionieri nu se va ridica 
noul 
noul
N-ar 
avut

repro- 
partidei 

sala 
pri- 

ime-

șalanger sau poate 
campion al lumii, 
fi de mirare, 
profesori buni...

nastică al U.R.S.S., cel 
Care astăzi și mîine va în- 
tilni reprezentativa noastră, 
avea programat un ușor 
antrenament. Știam că urma 
să aibă loc doar o „încăl
zire'. Dar... pofta vine min- 
cînd. După sărituri au ur
mat paralele inegale, apoi 
bîma și, in sftrșit solul, ba
letul gimnasticii.

Intre o săritură, 
libru ta birnâ și 
zare spectaculoasă 
paralele, „răpim'’ 
clipă, una cite una, pe com
ponentele echipei U.R.S.S. 
Respectăm... ierarhia. Pri
ma: desigur Larisa Latini- 
na, eroina focurilor Olim
pice de la Melbourne. Re
intrarea sa in arena marilor 
competiții este de dată foar
te recentă. Fapt greu de 
crezut cînd vezi ușurința cu 
care cea mai bună gimnastă 
a lumii Isi duce la capăt 
exercițiile. Absența Larisei 
de pe programul marilor 

"'concursuri a fost fortuită.

Latininei vi- 
spiritual : 
să... meargă! 
numărului de

un echt- 
o ateri- 
de la 

pentru o

cercăm o glumă :
— Ce sport practică ?... 
Răspunsul

ne prompt și
— învață 
In ordinea

medalii deținut și al mari
lor victorii ar fi trebuit să 
urmeze Polina Astahova, 
care in ultimul an a repur
tat succese răsunătoare. Ex
cepția pe care o facem insă 
este pe deplin justificată: 
Pervușina este sărbătorita 
echipei : astăzi (n.r. ieri) 
Irina a împlinit 18 ani. 
Studenta anului I a facul
tății de chimie din Voronei 
practica gimnastica de 
virsia de 13 ani. 
parte dm echipa 
la campionatele 
universitare după 
prealabil, devenise campioa
nă a țârii la întrecejile 
școlare.

— Care este cel mai mare 
succes de pînă acum, am 
întrebat-o.

— Aș dori să-l obțin la

la 
A făcut 
U.R.S.S. 
mondiale 
ce, in

sovietice...
București,1 ne-a răspuns Iri
na.

Să revenim la Astahova. 
Locul 1 la Spartachiada 
Popoarelor din U.R.S 
locul I la campionatele 
Ucrainei, locul II în meciul 
cu echipa R.D.G. reprezintă 
o carte de vizită mai mult 
decit edificatoare. Si, un a- 
mănunt: conversația noas
tră a trebuit să fie foarte 
des întreruptă, deoarece Po
lina nu vroia să piardă nici 
un minut din antrenament. 
Am scăpat poate multe a- 
mănunte dar am aflat unul, 
cel mai esențial: secretul 
marii sale măiestrii...

Lidia Kalinina s-a pre
zentat... Ivanova.

— In decembrie m-am 
căsătorit cu Valentin Iva
nov.

— A, vasăzica, sînteți 
soția renumitului fotbalist ? 
am întrebat, și pe loc am 
făcut rectificarea respectivă:

— Am vrut să spunem 
că fotbalistul Valentin Iva
nov de la Torpedo Mosco
va, membru al lotului re
prezentativ al U.R.S.S., din 
echipa campioană olimpică, 
este căsătorit cu renumita 
gimnastă Kalinina.

— Nici chiar așa, s-a 
apărat Lidia. Importanță 
are numai titulatura „din 
echipa campioană olimpi
că*...
- ? ? ?
— Ne-am cunoscut la... 

J. O. de la Melbourne.
Tamara Liuhina este, ca 

și Pervușina, din Voronej. 
Au învățat la aceeași școa
lă, au început să facă gim
nastică cu același antrenor, 
sînt acum la același insti
tut. Și pentru ca asemăna
rea să fie perfectă, acum 
se află împreună la Bucu
rești.

— Și probabil, doriți sd 
împărțiți același loc, ca să 
nu sc supere nici una...

Tamara Ivanova, cea de 
a șasea componentă a echi
pei, era puțin tristă. Un 
accident la picior, puțin 
înaintea meciului, o va face, 
probabil, indisponibilă.

— Dorr^m atît de mult 
să concurez la București. 
Dar, degetul mă doare foar
te tare. Dacă medicul îmi 
va permite am să încerc 
totuși să apar în fața pu
blicului.

Apoi, ne-a șoptit discret 
și... complice :

— Dacă vorbiți și cu el 
puneți o v-^bă bună pentru 
mine...

ELENA MATEESCU 
VALERIU CHIOSE

S-a-niîmplat într-o pădure. 
Nu știm unde, nu știm cînd.

Animale de tot soiul, 
intr-o zi și-au pus în gînd

Fafa"l& Meciul din pădure

TUDOR IANCU, ARAD. 
-— în anul 1954, cînd a 
cîștigat Cupa R.P.R. la 
fotbal, echipa Metalul Re
șița din categoria B a eli
minat, rind pe rînd, ur
mătoarele 5 formații de 
categoria A : Știința Ti
mișoara (5-—1), Locomo
tiva Tîrgu Mureș (4—0), 
Locomotiva Timisoara 
(2—0), C.C.A. (1-0), 
Dinamo București (2—0).

ILTE TITA, CRAIOVA.
1) Ingemar Tohanson și 
Floyd Paterson au ace
eași vîrstă: 25 de ani. —
2) La Olimpiada de la 
Melbourne, turneul de fot
bal a fost cîștigat de e- 
chipa Uniunii Sovietice. 
Fotbaliștii sovietici au ju
cat în sferturi de finală 
cu Indonezia (0—0 după 
prelungiri și 4—0 la re- 
jucare). în semifinale cu 
Bulgaria (2—1 după pre
lungiri) și în finală eu 
Iugoslavia (1—0). Turneul 
din 1952, din Finlanda, 
s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Ungariei : 
2—0 în finală cu Iugosla
via. — 3) Fotbalul nu 
prea este răspîndit — cel 
puțin pînă în momentul

de față ! — în S.UA. Nu 
există un campionat al 
Statelor Unite, ci doar în
treceri pe plan local, în 
cele cîteva state care n-au 
putut rezista... tentației 
de a practica și ele acest 
sport atît de popular în 
tot rertid lumii. — 4)

rației de specialitate, au 
pus bazele unui centrii 
de călărie, folosind posi
bilități locale.

I. M. MILITARU, PLO
EȘTI. — Voineseu are 31 
de ani. Informația pe care 
o aveți este exactă : în 
1946, ca junior, a apărat

Veți primi răspuns detali
at prin scrisoare.

MARIN PĂDURE, 
CURTEA DE ARGEȘ. — 
1) Glieorghc Negrea îm- 
plinește la 21 aprilie 26 
de ani. — 2) Pe ce loc 
s-a clasat echipa Progre
sul București în campio
natul anului 1956 ? A- 
tunci s-a clasat foarte 
bine : pe local J. Acum», 
e acum !

I. SÎNGIORZAN, ORA
ȘUL STALIN. — Dacă în 
orașul dv. sînt numeroși 
amatori ai aportului că
lare, este bine să urmeze 
exemplul celor din Lugoj, 
care, cu sprijină! organe
lor U.C.F.S. și «le Fede

poarta echipei Solvay- 
Uioara.

GH. ASCINOIU, ORA
DEA. — Atît îu ediția 
1947—1948, cît și în cam
pionatul următor, Bacăul 
a fost reprezentat în ca
tegoria B la fotbal de 
echipa Arlus. De-altfcl, în 
ediția 1948—1949 ea s-a 
clasat pe locul II în seria I.

IONEL ANTON, BUCU- 
REȘTI. — 1) Noi v’-am... 
încurcat, scriind cînd D. 
Ionescu, cînd „Titi“ Io
nescu. Este vorba însă de 
una și aceeași persoană, 
de rugbistul D. Ionescu, 
jucător și antrenor la Di- 
vamo București. — 2)

La campionatul de fotbal 
ai Spaniei — care se jo-acă 
după sistemul tur-retur — 
participă 16 echipe. Cele 
mai cunoscute sînt : Bar
celona, Real Madrid, At
letico Madrid, Bilbao, Se- 
vila și Valencia.

ALEXANDRU BELDI- 
SOR, FOCȘANI. — Zlă- 
taru a boxat la categoria 
muscă. Este limpede deci 
că nu se putea întîlni cu 
Laszlo Papp, care «întă
rește în jur de... 70 de 
kilograme. Excelentul 
boxer maghiar, triolu cam
pion olimpic, în 1948 Ia 
Londra, în 1952 la Hel
sinki și în 1956 Ia Mel
bourne, a evoluat, într-a- 
devăr, la București, în 
1953, cu prilejul Festiva
lului, dar adversarul Iui 
a fost Ion Pintea. Papp a 
învins atunci prin aban
don. Pe ringurile din stră
inătate, Laszlo Papp s-a 
mai întîlnit și cu alți 
boxeri romîni : cu Ioan 
Boamfă și Vasile Tiță. Și 
în aceste meciuri, victo
ria a revenit lui Papp.

ION POȘTAȘUL

...doar sînt urși, nu sînt măgari. 
Vulpea este inter dreapta.

Se apropie de poartă...
Insă dacă pierde mingea

ea nu se preface moartă !
Se lovesc doi jucători.

Scuze-și. cer cu-ngăduință
(că în fabulă se poate

orișice e cu putință).
Publicul e încîntat,

Și-n ovații nesfîrșite
Ia în brațe pe arbitru ..

Vor cu toți să-l felicite.
Iar cînd se termină meciul

Să încingă-un joc de fotbal, 
după reguli și știință 

(că în fabulă se poate, 
orișice e cu putință).

Pe un frasin ros de vreme, 
lingă un tufiș de mure 

Un afiș dădea de veste., 
despre meciul din pădure, 

la-r la data anunțată,
(zi senina și frumoasă) 

Spre teren pornea mulțime, 
Nimeni n-a rămas acasă. 

A-nceput și jocul. Iată,
pe gazonul din poiană 

E-o plăcere să vezi fotbal :

numai ritm și numai goană. 
Iepurele, ce extremă !

Nici un șut în van nu strică 
Cînd ajunge-n fața porții

trage sigur, fără frică.
Urșii joacă elegant.

Ca fundași deși sînt tari 
Nu pun talpă, nici copite

se dau flori, s-aud urate. 
Stadionul se golește...

Toți pornesc spre cos"agale. 
Veverița, de la poartă

se întoarce în tribuna 
Să ridice de sub bancă

O cojiță de alună. 
Paznicul, văzînd-o spune :

Asta zic și eu cuviință I

SANDU MARIAN

S.UA

