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După prima zi a întilnirii de tenis
R. P. Romînă — R. Cehoslovacă: 1-1

— Gheorghe Viziru l-a întrecut pe Pavel Korda —

Jir> Javorsky (R. Cehoslovacă) și Gheorghe Viziru (R. P, Romînă) — 
învingătorii din prima zi — se vor întîlni miine in ultima confruntare 

meciului.
Timpul nefavorabil din cursul zilei 

de ieri nu s-a dovedit a fi piedică 
care să descurajeze pe iubitorii de 
tenis din Capitală. Aceștia s-au pre
zentat în număr mare la baza Pro
gresul, pentru a asista la primele 
meciuri de simplu din cadrul întil
nirii internaționale R. P. Romînă — 
R. Cehoslovacă. Entuziasmul specta
torilor a fost răsplătit în bună parte. 
Ei au avut satisfacția să asiste la o 
victorie clară și meritată a lui Gheor
ghe Viziru — în mare formă — asu
pra redutabilului Pavel Kcrd"'. după 
ce în meciul de deschidere camp.... 1 I 
nostru Ion Țiriac reușise să țină în 
șah pe primul jucător cehoslovac 
Jirj Javorsky, în prima parte a jo
cului.

Evoluția meciului Javorsky — Ți
riac a pasionat prin schimburile spec
taculoase, ca și prin alternanța sco
rului. In primul set, Țiriac ia condu
cerea cu 2—0, dar Javorsky (excelent 
în .stopuri" și „retururi") reu
șește să egaleze și apoi să cîștige 
:u 6—4. La rînduf său, Țiriac este 
acela care răstoarnă situația în setul 
următor. Condus cu 3—0, el atacă 
mai decis, servește mai bine și —

în cinstea celei 
de a 90-a aniversări a nașterii 

lui V. I. Lenin
‘ • Marți, după obișnuitul antrena
ment, rugbiștii echipei Știința Petro
șani s-au adunat într-una din sălile 
institutului de Mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" pentru a cinsti apropiata 
aniversare a 90 de ani de la nașterea 
genialului conducător al clasei munci
toare, V. I. Lenin. Antrenorul N. U- 
reche a propus ca în întîmpinarea a- 
cestei aniversări să se organizeze o 
întîlnire de rugbi cu echipa Minerul 
Lupeiii. Jucătorii s-au angajat în ace
lași timp să-și însușească temeinic cu
noștințele teoretice și practice preda, 
te la institut. De asemenea, e< s-au 
angajat să se pregătească cît mai bine 
în vederea viitoarelor meciuri din 
campionatul republican.

ION TUDOR — corespondent

• Moțocicliștij din Bacău au orga
nizat prima lor întrecere din acest an 
în cinstea celei de a 90-a aniversări 
a nașterii lui V. I. Lenin. La startul 
întrecerilor s-au prezentat 30 de concu- 
renți care au asaltat cu mult curaj 
numeroasele obstacole ale traseului fi
xat în împrejurimile satului Călugăra.

*<<OMINESEI — corespondent 

profitînd și de greșelile adversarului 
— își adjudecă setul la scor identic. 
Tenismanul cehoslovac este obligat să 
se întrebuințeze serios în următoarele 
două seturi pentru a-și asigura vic
toria. De notat că în setul patru, ju-

Cairp'onatul european de șah pe ech;pe

Mîine începe meciul R. P. Romînă-R. P. Ungară
Bu-minică începe în aula Institutului • cașu, E. INacht, N. Pavlov și D. Drimer. 

de Petrol, Gaze și Geologie întîlnirea Oaspeții deplasează la București un 
lot extrem de valoros de jucători înintemațională de șah dintre eehipele 

R. P. Romîne și R. P. Ungare din 
cadrul campionatului Europei.

Pentru această partidă formația 
noastră va fi alcătuită din următorul 
lot de jucători : Gh. Mititelu, T. Ghi- 
țescu, Em. Reicher, O. Troianeseu, A. 
Giinsberger, V. Ciocîltea, I. Szabo, C. 
Radovici, B. Soos, C. Partos, O. Puș- 

Cuplajul inter -bucureștean domină etapa de miine a categoriei A la fotbal

Cuplajul inter-bucureștean Dinam-o-Progresul și C.C.A .-Rapid, disputat înturul campionatului, a oferit spectacole 
de calitate. Așteptăm ca în partidele de mîine cele patru echipe să reedi teze jocul lor din toamnă. Sperăm să 
asistăm chiar la un spectacol și mai pasionant.

Fotografia din stingă : Dungii, portarul echipei feroviare respinge în corner, clarificînd o situație dificilă în 
meciul C.C^i.-Rapid (5-2) disputat în tur.

Fotografia din dreapta : Birtașu o prește un șut dinamovist ; Caricaș, lingă bară, e gata să intervină. Fază 
din partida Dinamo-Progresul (1-1) din tur.

Citiți amănunte despre etapa de duminică în pagina a V-a.

cătorul romîn — condus cu 5—3 — 
egalează, dar apoi pierde partida la 
mare luptă. Scor final : G—4, 4—6, 
6—3, 7—5 pentru Javorsky. învingă
torul a dat adesea dovada marii sale 
clase, dar a avut și momente de ne
siguranță. Țiriac a luptat bine, a ară
tat însă că nu este încă pus la punct 
cu antrenamentul. A făcut în special 
multe greșeli la serviciu și a atacat 
uneori inoportun.

Gheorghe Viziru n-a părut de loc 
impresionat de „cartea de vizită" a 
adversarului său, care are în palma
res o victorie obținută în anul 1958 
asupra australianului N. Fraser (ac
tualmente cotat pe primul loc în cla
samentul mondial). E drept că Pavel 
Korda a arătat de la început că nu 
se poate acomoda cu mingile tăiate 
și foarte bine dirijate ale lui Viziru, 
fiind prins deseori pe picior greșit. Fos
tul nostru campion a excelat de aseme
nea în atacul la fileu și cu voința sa 
caracteristică și-a ținut mereu adversa
rul în defensivă. Cu excepția unei 
mici scăderi în setul trei, romînul s-a 
arătat tot timpul superior, cîștigînd 
cu scorul de 6—1, 6—1, 4—6, 6—0.

După prima zi a întîlnirii, rezulta
tul este deci egal: 1—1.

Jocurile continuă azi după-amiază 
și mîine dimineață la baza sportivă 
Progresul.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

frunte cu marii maeștri internaționali 
L. Szabo, G. Bareza și L. Porti«, 
maeștrii internaționali I. Bilek, G. Klii- 
ger și T. Florian, precum și jucătorii 
L. Lengyel, L. Papp-Navarovaki, K. 
Ponczi, I. Bogacs, F. Jenei, G. Szilagy.

Reamintim că întîlnirea are loc ia 
10 mese, tur-retur.

la muncă patriotică

Sportivii din lotul olimpic la muncă patriotică, pe șantierul de construcții 
din piața Palatului Republicii.

Joi după-amiază, componenții lotu
rilor olimpice de box, tir, gimnastică, 
lupte, înot și polo s-au prezentat pe 
șantierul de construcții din piața Pa
latului Republicii. Aici au pus mîna 
pe lopeți, tîrnăcoape și tărgi, și-au 
suflecat mînecile și s-au apucat 
cu nădejde de lucru, așa cum 
fac de cîte ori merg la muncă 
patriotică. Constructorii de pe șantier, 
iubitori ai sportului, i-au repartizat la 
diferite sectoare, pe loturi. Gimnaste
le au transportat ,,bîrne“, boxerii 
s-au „luptat" cu niște castani ce tre
buiau transplantați, iar înotătorii și 
poloiștii care îi ajutau, se străduiau 
ia fiecare pom urcat în camion, să 
scoată un „timp" din ce în ce mai 
bun. Lotul de tir a lucrat la săpat.

Crosul de mase
„Să întîmpinăm 1 Mai"

• Succese din colo mal frumoaso • Preocupări pentru buna organizare 
a întrecerilor • Pentru unii e a venit... primăvara • Cu toții la 

start !...

Crosurile — uriașe manifestații spor
tive de mase — au devenit tradiționale 
în mișcarea sportivă din țara noastră. 
In fiecare an ele cheamă pe stadioane 
fi terenuri de sport sute de mii de 
tineri și tinere.

Desfășurîndu-se în zilele însorite ale 
primăverii, crosul „Să întâmpinăm I 
MaZ se bucură de la an la an de noi 
și însuflețite adeziuni din partea ma
selor de sportivi.

Ca și în edițiile precedente și anul 
acesta întrecerile vor evidenția noi fi 
noi talente, care vor deveni poate chiar 

„Ținta" trăgătorilor era să-i întreacă 
pe luptători care săpau cu tîrnă- 
coapele spre „tușa" de pămînt ce îi 
despărțea. Se muncea intens, cu eu. 
tuz'asm.

După o jumătate de oră, s-au pro
dus cîteva schimbări de sectoare. So
nia Iovan, Emilia Liță, Atana'ia !<*- 
nescu și celelalte gimnaste au termi
nat de cărat seîndurile și au început 
să lucreze și ele la demolare. Gheor
ghe Negrea, Puiu Nicolae, losif Au- 
naljc împreună cu alți boxeri, au .pro
fitat de pauza dintre o „repriză" și 
alta și au încărcat o mașină cu mo
loz. La sfîrșit, suprafața de pămînt 
săpată de trăgători era egală cu cea

(Continuare lș; pog. a 3 a)

campioni fi recordmani ai țării. 
ceasta depinde însă în cea mai more 
parte de sîrguința depusă de concurenți

— Au început antrenamentele peiW 
tru cros?...

— Da de unde!... Mă caută însă 
unii să le răspund tot la întrebarea 
asta 1

Desen de MATTY

la fiecare antrenament. Să urmărim aș^ 
dar cîteva aspecte din pregătirile petv- 
tru apropiatele întreceri în cîteva «mo- 
ciații sportive din Capitală.

CA ȘI IN ALȚI ANI, PRINTRE 
PRIMII...

Crosul, ca și marșul de altfel, re 
bucură de o frumoasă tradiție în cadrul 
asociației sportive P.T.T. Dea lungul 
anilor, dintre membrii acestei asocism 
ții au crescut alergători de valoare, 
iar astăzi, mergind parcă pe urmele 
tradiției, „petetiștii" se pot mîndri cu 
mulți tineri crosiști talentați. Era și 
firesc atunci să-i găsim pe viitorii par- 
ticipanți în plină pregătire și chiar 
spre... sfârșitul ei. Siptămînal s-au or
ganizat cîte două antrenamente, unda 
tinerii alergători erau îndrumați de 
membrii secției de atletism. Paralel eu 
aceasta, conducerea asociației a dve

(Continuare în pag. a 3-a)



Probleme actuale
ale sportului sătesc
Convorbire cu tovarășul V. VASILIU, prim secretar al 

comitetului raional P.M.R. Vrancea.

In scurta sa istorie, sportul sătesc 
vrîncean a înregistrat succese remar
cabile. In satele și comunele vrînce- 
ne fiinjează acum asociații sportive 
puternice, cu sute de membri, există 
terenuri de handbal redus, volei, bas
chet, echipament sportiv, materiale 
sportive... Mii de tineri fac sport oțe- 
lindu-și trupurile, călindu-și voința, 
îndruma ta dc către organele de 
partid, mișcarea sportivă sătească din 
Vrancca face pași mari înainte pe 
dr nmul consolidării ei-

La înapoierea noastră, în Vidra 
(reședința raională), l-am întîlnît pe 
Iov. VEL1CU VASILIIJ, prim secretar al 
Comitetului raional P-M.R.» cu care 
ani avut o scurtă convorbire privind 
problemele actuale ale sportului să
tesc vrîncean.

— Handbalul redus, voleiul, fotba
lul, baschetul precum și a lie jocuri 
sportive — ne spunea tov. Vclicu Va- 
6-ilin — și-au cîștigat numeroși prie
teni printre oamenii muncii din sa
tele și comunele Vrancei. Și există 
premise ca mișcarea sportivă din ra
ionul nostru să devină mai bogată.

ca prieteni devotați- De 
este necesară o activitate 
mită pentru amenajarea de 
tive simple, ușor 
muncă voluntară 
surselor locale.

asemenea, 
mai susți- 
baze spor- 

de realizat prin 
și prin folosirea re-

i — Care anume sînt condițiile 
pentru realizarea acestor premise ?

In primul rînd este
activității

necesară o 
consiliului 

s-a muncit 
răspundere-

Intensificare a 
raional U.C.F.S, Aci nu 
suficient și cu spirit de 
Nu a fost angrenat un colectiv mai 
larg de instructori voluntari. Și acest 
lucru era cu atât mai necesar cu cît 
în raionul nostru problema cadrelor 
cu pregătire de specialitate în dome-_, 
niul culturii fizice și' sportului este 
foarte acută.

Este o problemă pe care va trebui 
a-o rezolvăm cit mai repede. . , .

In al doilea r^p^este nevoie de o Ț 
muncă mai atentă, mai calificată pen- + 
tru atragerea unui număr fot mat -p 
piare de tineri și vîrstnicl. in mișca-Ț 
rea sportivă-. Și cred că cea mai po- * 
privită formă este întrecerea sportivă, ♦ 
•porirea numărutfli de competiții. + 
•Competițiile sportive atrag pe terc-$ 
/■urile de sport pe tineri, cîștigfridu-i ♦

O întîmplare 
hazlie

portante 
zolvate

Ce alte
considerați că trebuie 

de activiștii sportivi ?

probleme mai im-
re-

12— Deși 
gospodării _ 
pe lingă două dintre ele au fost în
ființate asociații sport've. De ce ? 
Iată o întrebare la care nu e greu 
de găsit un răspuns. Activiștii noștri 
sportivi n-au rămas mai multe zile 
într-o comună sau într-un sat pentru 
a forma acolo un nucleu de activitate 
sportivă pe lîngă gospodăriile agri
cole colective nou înființate. Este o 
practică la care în bună măsură ei 
au renunțat. Acum luptăm ca pe lîngă 
fiecare dintre unitățile agricole socia
liste din raionul nostru să înfințăm 
asociații sportive puternice. In legă
tură cu aceasta ne-am hotărît ca una 
dintre lozincile noastre să fie „Fie
care asociație sportivă sătească să-și 
aibă terenul său de sport".

Socotesc, de asemenea, că pentru 
a asigura dezvoltarea bazei de mase 
a mișcării sportive din raionul nos
tru va trebui să facem în așa fel în- 
cît fiecare școală să fie un centru de 
activitate sportivă, copiii să facă 
sport, să fie angrenați în cît mai 
multe competiții pentru vîrsta și po
sibilitățile lor.

în raionul nostru sînt 
agricole colective, numai

DRUM

Sportul vrîncean este în plină și în
floritoare tinerețe. In satele și comu
nele răspîndite pe valea Putnei, a Mil- 
covului, a Zăbalei sau între masivele 
muntoase, o dată cu noile prefaceri 
sociale a pătruns în viața vrîncenilor 
și sportul.

Deși începuturile sale nu sînt prea 
îndepărtate — vreo 10—12 ani — as
tăzi în Vrancea, sportul are mii de 
prieteni. Și cîteva cifre pot fi edifi
catoare din acest punct de vedere. 
Iată: In raionul Vrancea ființează 
acum 26 de asociații sportive, care 
cuprind peste 4.600 membri U.C.F.S. 
iar activitatea multor asociații este 
deosebit de bogată. Zeci de competi
ții sportive de mase la nivelul asocia
ției, participări masive în competiții 
de amploare ca Spartachiadelc, „Cupa 
.Moldovei", crosurile „1 Ma.i“ 
Noiembrie". Numai în anul 
s-au prezentat la startul 
del de vară peste 4.700 
vrânceni. La crosurile „1 
Noiembrie" au luat parte
de alergători. Sportivul Aurel Chitacu 
din asociația Poenița (Valea Sării) 
s-a calificat în etapa finală a „Cupei 
Moldovei", la proba de 3.000 rn plat. 
Nenumărate sînt duminicile în care 
tineri din mai multe comune se întîl- 
nesc pe terenul de sport și se întrec 
la handbal redus, la baschet, volei și 
la diferite probe atletice.

Ca urmare a dragostei și perseve
renței cu care au muncit unele con
silii ale asociațiilor sportive (Poarta- 
Vrancei-Tichiriș, președinte N. Cirva-

bun sportiv din

iubesc asocia- 
fac parte și a-

Figuri de activiști sportivi voluntari

Dr. Victor Finescu

Și „7 
trecut 

Spartachia- 
de sportivi 
Mai" și „7 
peste 4.900

tvrincean
■ ;...i -------

levschi, Putna-Irești, președinte Teo
dor Rotaru. Flacăra-Năruja, președin
te Chiriiă Bărbulescu) peste 130 de 
tineri din raion au devenit purtători 
ai insignelor „Campion al asociației 
sportive" și „Cel mai 
10".

Tinerii și vîrsfnicii 
țiile sportive din care
ceasta se vede mai ales din faptul că 
nu puține sînt asociațiile în care mem
brii lor au cotizat, de la lună la lună 
sume mai mari.

Dacă înainte în satele și comu
nele raionului Vrancea, oricît ai fi 
colindat, n-ai fi putut întîlni nici mă
car un teren de sport, astăzi în 
munții Vrancei există peste 30 de baze 
sportive simple, iar în centrul de ra
ion (comuna Vidra) prin munca vo
luntară a sportivilor se construiește 
un complex sportiv frumos; teren de 
baschet cu stîlpi turnați din beton, 
teren de fotbal, portic de gimnastică, 
teren de handbal redus etc.

Sînt succese incontestabile ale miș
cării sportive vrîncene.

Este adevărat că față de posibilită
țile existente, față de entuziasmul pe 
care mii de tineri și tinere din Vran- 
oea îl manifestă pentru sport, aci 
nu s-a făcut încă totul. Există aso
ciații sportive ca acelea din comunele 
Burca și Colacul, în care din cauza 
lipsei de simț de răspundere în mun- 

’că ă consiliilor asociațiilor și dato
rită superficialității cu care activiștii 
consiliului raional U.C.F.S. au contro
lat și îndrumat munca acestora 
vitatea sportivă lîneczeșt.e.

Un aspect negativ pL pruncii 
siliului raional U.C.F.S. pste și
că în raionul Vrancea mai sînt încă 
76 sate în care nu au fost înființate 
încă asociații sportive. Sînt și a- 
colo numeroși țjneri dornici să facă 

+ sport și bbfe Bșfe^ptă pe activiștii con-
~ ~ -*• siliuluj raional pentru a trece la.oega-

1

acti-

con- 
acela

Cineva mi-a povestit o întâmplare 
.hazlie petrecută cu ani în urrttă la 
^Vrîncioaia. Er^oi : dr. Victor Finescu 
fi tehnicianul Nicolae Murgu, pe atunci Ț 
im flăcăiandru de vreo 17—18 ani.

Dr. Victor Finescu vroia să învețe 
pe tinerii din Vrîncioaia sportul cu mă
nuși. Și l-a ales pe N. Murgu ca prim 
partener. După trei săptămîni de lecții 
a programat un meci demonstrativ. 
'Lume multă, emoții etc. etc.

Prima repriză a decurs fără nimic

f ■ • *r » > . .
ț. ■>.

nA • *<

Și acum... la volei. Antrenament în vede 
viitoarelor competiții.

Orele de muncă s-au terminat, 
rea

siliului U.C.F.S. din raionul Vrancca 
și în hotărîrile adoptate în plenară a 
fost trecut ca un punct' import,ant și 
acela de a se înființa asociații sportive 
în aceste sate. Trecerea la realizarea 
acestui obiectiv va duce la un nou 
avînt al mișcării de cultură fizică și 
sport în raionul Vrancea.

atenție sfaturile tânărului. lor antrenor.
Vasile Țigănuș, antrenorul, gste de fapt 

și
O

Acum zece ani, în micuța gară 
Burca din apropierea comunei Vidra, 
cobora un tînâr, cu un geamantan 
în mină. Ploua mărunt. A stat o 
clipă, a privit munții, și apoi a ple
cat cu pași hotărîți pe drumul care 
duce din Burca spre Vidra.

Era tînărul absolvent al Facultății 
de medicină din Timișoara, Victor 
Finescu. De Ia Vidra spre Năruja, 
unde era pe atunci reședința raională, 
Victor Finescu a călătorit cu o ma
șină dc ocazie apoi cu o căruță și în 
sfirșit, ultima parte din drum, pe 
jos. Prin minte - îi treceau zeci de 
gloduri : Cum sînt oamenii de pe 

Cum se va înțelege cu ei ? 
vor primi ? Va putea oare 

activ tatea lui sportâ-

aci ? 
Cum îl 
să-și continue 
vă? Slabă nădejde! Se uita împre
jur și nu vedea cum ar putea să 
practice sportul favorit : canotajul.

Au trecut 10 ani și mai bine. Este 
adevărat că doctorul Victor I-inescu 
n-a mai făcut canotaj. In satele vrîn
cene — ca și în celelalte așezări ale 
țării — sportul pătrunde însă tot 
mai niuit. Acum, mulți tineri sportivi 
îți vorbesc despre doctorul Victor 
Finescu ca despre o-mul care le-a 
sădit in suflet dragostea pentru sport, 
pasiunea pentru handbal, pentru vo
lei, pentru baschet, pentru tir sau 
chiar pentru box.

Munca profesională îi răpește mult 
timp. Victor Finescu este un medic 
bun Crescut și educat de partid el a 
înțeles că este de datoria sa să spri
jine necontenit dezvoltarea activității 
sportive —- contribuție importantă la 
întărirea sănătății oamenilor.

Iată de ce, în maf toate 
de răgaz îl întîlnești în 
sportivilor. Recent, cadrele 
din raionul Vidra, precum 
alți salariați din întreprinderile vrîn
cene s-au unit în asociația sport! 
„Zboina" Vrancea. Doctorul ViciJr 
Finescu este președintele consHidlui 
asociației. El este inițiatorul unei 
a.eț'uni foarte interesante pe care a 
adeptat-o noua asociație: mobiliza
rea tuturor mepibrilbr asociației în
tr-un concurs turistic, care să aibă 
drept criteriu ca fiecare membru al 
asociației să urce pîriă la vîrful Zboi- 
fia (1001 m). împreună cu ceilalți 
membri ai consiliului, avînd sprijinul 
tinerilor sportivi, el a inițiat nume^ 
roase alte întreceri sportive.

Sportivii din satele și comunele 
vrîncene i! stimează pe doctorul Vic
tor Finescu, apreciază munca nepre
cupețită pe care o depune pentru 
dezvoltarea mișcării de cultură fizică 
și sport.

ceasurile 
mijlocul 
sanitare 

și multi

greu de acceptat, dragă I 
foarte bine locurile acestea. Am 

_pe vremuri coclaurile Vrancei. Sate de 
deosebit. Cei doi boxeri se mișcau A munte cu oameni săraci lipiți pămîn- 
destul de ușor în ring. Se schimbau lo-~ț.lu'-ui. Niște case de le „ciocnește broas- 
Vituri dar nu prea tari. La mijlocul ™ , Benunchiu.1’’ Prichiciul feres- 

. . Ttrei. IVu-mi pot închipui pe oamenii a-
reprizei a doua, dr. Victor Finescu,+ceștia țăcind sporC_
tentat de bărbia descoperită a adver-Uscățiv, cu ochii mici subțiați spre 
tarului expedia un upercut fulgerătorl.ma’rgîni, vorbește, vorbește, cuutînd să 
fi Nicolae făcu cunoștință cu podeaua. 
In mintea lui N, Murgu se învălmășeau 
gînduri felurite, dar dintre ele cel mai 
ansistent era acela ăl revanșei. Se scu- 
’■tură puțin, se ridică de jos și după 
•âteva secunde dr. Finescu ..zbura” peste 
•Corzile ringului. Nicolae Murgu se re
vanșase aplicîndu-i „profesorului" o la
terală ce-i drept cam „mocănească" dar 
după cum se vede extrem de eficace. 
'Inutil să mai spun că Murgu era cu 
ssreo 20 de kilograme mai greu.

Bineînțeles, că nici unul dintre cei 
doi protagoniști nu s-a supărat dar, 
după cît am impresia, de atunci dr. 
Finescu s-a rezumat în exclusivitate la 
voiul de... antrenor.

Cunosc 
colindai

mă... convingă că Vrancea fi sportul 
sînt două noțiuni care se exclud. Călă
torim împreună. Peste cîteva minute 
scap de el, coborînd în gară la Focșani. 

„l.Eu merg spre Vrancea, el își continua 
drumul. In urechi îmi răsună încă : „E 
greu de acceptat ! Sport in Vrancea ? 
Ei aș !”

...Drumul spre Năruja aleargă pe. sub 
pieptul maron-cenușiu al rocei tecto
nice zguduită de atîtea ori în zbuciu
mata istorie a pămîntului vrîncean. In 
vale, pe stingă, Putna ne întovărășește 
jucîndu-și sprinten undele argintate. 
Străbatem în goana mașinii Tichirișul, 
l alea Sării, trecem peste Grumaz, un 
impresionant prag de piatră, înalt de 
peste 15 m, în care mîna omului și-a 
croit drum cu ajutorul nitroglicerinei. 
O buclă a șoselei, încă una și... Năruja.

Gom pe Ghirili Bărbulescu, preșe-

dintele asociației sportive Flacăra Na- 
ruja. Intre timp filele blocnotesului se 
înnegresc cu urmele lăsate de grafitul 
creionului : un combinat forestier, o 
gospodărie agricolă colectivă, un spital 
dotat cu 76 de paturi, o brutărie, o 
farmacie, un cinematograf, stîlpi ce 
poartă pe brațe emailate fire electrice 
și difuzoarele stației de radio-amplifi- 
care.

Cam acestea sînt pe scurt noutățile 
din „pustietățile99 vrîncene. Ba nu, un 
șuierat scurt și pocnitura înăbușită a 
unei mingi lovită cu forță, îmi amintesc 
sensul prezenței mele la Năruja.

Mă apropii. Se joacă volei. Primul 
cu care stau de vorbă îmi spune că 
„tov. Bărbulescu e plecat la deal..." Aci 
sînt jucătorii echipei de volei a asocia
ției Flacăra Năruja, participantă în 
campionatul raional. Sînt și cîteva fete: 
Sanda Petre, Vasilica Candrea, Geor- 
geta Bucur, Maria Pelin. Și ele tot 
voleibaliste.

Asist Li o scurtă intervenție a antre
norului.

— Toadere, nu mai „băga99 doar o 
singură mină. Vasile, nu trage din 
„prima". întâi ,.pas” și... Ion Stoian. 
Ion Anlimir, Vasile Rebela asculta cu

f> el tot jucător. Fiu dc. colectivist, 
plecai Ia școală, a devenit învățător 
apoi s-a întors acasă în Vrancea. 
dată cu „bagajele didactice" a adus și 
cîteva mingi de volei, multă... dragoste 
pentru sport. Plecăm. Seara ne reîn- 
tîlnim în sala căminului cultural.

Aci, aceiași oameni joacă... teatru. 
Repetă „Cel din urmă...** de Gh. Tîn- 
țulescu. Echipa de teatru a căminului 
cultural din Năruja, alcătuită moi ales 
din sportivi, a cîștigat faza pe comune 
și acum merge ,.la raion*. Regizor și 
sufler : Maria Niculcscu, voleibalistă. 
Replicile nu sînt date tocmai ca la 
„Rațional**, în București, dar „focul 
sacru” este același. Arcuit atent și con
stat că Maria Pelin e un real talent 
dramatic. Naturalețe, voce, mișcarea 
scenică...

In șoaptă, doctorul Gh. Calotă, șeful 
circumscripției medicale model din Nă
ruja și unul dintre cei mai buni șahiști 
din raion îmi furnizează detalii. Asocia
ția sportivă Flacăra din Năruja are 261 
de membri, toți cu cotizația achitată la 
zi. Asociația are secții de fotbal, tenis 
de masă, volei, trîntă, schi, box, hand
bal. Sportivii nărujeni ocupă locuri 
fruntașe in competițiile raionale la care 
iau parte.

este specialist în boli de copii în Ni 
ruja. Are doar 27 de ani și o puternic 
pasiune pentru sporturile cu motor. 
Urcăm. < i-borîin. Stoluri uriașe ne stră
juiesc cărarea.

lntîln ini în cale vrîncehi. Au o fizio
nomie specifică. Ochi mari negri, frunte 
înaltă, obraz oral, arămiu. Imbrăcați 
sobru, alb-hegru, pășesc sigur pe cărarea 
abruptă, împrumutÂnd parcă în întrea
ga lor înfățișare ceva din gravitatea și 
măreția munților între care trăiesc.

In Vrîncioaia sîntem așteptați. S.itnl 
acesta poartă numele babei Tudora 
Vrîncioaia, personaj al cunoscutei le
gende legata de numele viteazului dom
nitor Ștefan cel Mare. Un sătuc cu 200 
de case răsfirate pe dealuri, dar cu o 
puternică tradiție sportivă în Vrancea, 
Președintele asociației sportive este dr. 
M. Burlacu, șeful circumscripției medi
cale.

In Vrîncioaia există asociația sportivă 
V rancea cu 
membri. Am 
întreagă. Am 
al echipei de
vorbire cu Maria Marin, 
sportivele fruntașe de aci și am discutat 
îndelung despre perspectivele asociației 
sportive Vrancea. Apoi am plecat.

In tren spre București am mers sin
gur. Tare aș fi vrut să reîntâlnesc pe 
^domnul" cu ...imposibilul. L-aș fi tras 
deoparte intr-un colț si i-aș fi spus : 
„Ai rămas în urmă cu mulți ani, ca 
ți pustietățile pe care le-ai cunoscut 
tândva”.

multe secții și 186 de 
stat în Vrîncioaia o zi 
fost la un antrenament 
handbal, am avut o con- 

una dintre

★

A doua zi am plecat din Năruja, 
la Vrîncioaia. De data aceasta cu „au
tostopul". însoțit de doctorii Gh. Ca
lotă ji N. Radulescu. Dr, N. Radulescu

Reportai
de VALENTIN PAUNESCU



Vizita noastră la Brăila a început cu Fabrica de confecții. Aici am 
găsit executînd programul de gimnastică in producție pe tinerele muncitoare 
ale întreprinderii (Foto 1). Tot aici am aflat că instructoarea de gimnas
tică, tov. Cornelia Constantin din secția de produse sincron, este fruntașă 
în producție, obținînd lunar depășiri de plan cu peste 20 la sută.

Fotbalistul Ion Lunga din echipa C.S.M. Brăila este un harnic și pri
ceput muncitor. In prezent lucrează la Uzinele Laminorul nr. 1. Iată-1 (în 
fotografia nr. 2) luorînd cu grijă la un lagăr pentru o turbină de ener
gie electrică, care cere o înaltă calificare profesională.

In fotografia nr. 3 o putem vedea pe utemista Constanța Pateraș de 
la Școala medie „Nicolae Bălcescu” clasa a X-a C, lucrînd la bîrnă. Una 
din dorințele sale este să ajungă o gimnastă fruntașă...

In asociația sportivă Dunărea se desfășoară o bogată activitate la box. 
La fiecare antrenament vin regulat peste 20 de tineri boxeri. In fotografia 
nr. 1 tânărul antrenor Gheorghe Baltă, lăcătuș la șantierul naval Brăila, dă 
indicații tehnice celor doi elevi.

Elevii școlii elementare nr. 7 din localitate sînt mari, amatori de gim
nastică. In fotografia nr. 5 îi putem vedea pe elevii clasei a Vi-a urmărind 
un exercițiu la sol al colegului lor Vasile Dima, care abia a împlinit 12 ani.

Fotoreportaj de Gli. Giurgiuveanu

Prin satele moldovene: MIR'O'SLAVE ȘTI
: Scrisoarea cuprinde 'lucruri interesante. Iric\va rMuri fycem eunoști^ță 

cw succesele țăranilor întovărășiți, cu victoriile tinerilor sportivi din MiToslâ- 
vești și cu... autorul scrisorii: ȘTEFAN IOAN — președintele asociației spo-r-

* tive Avîntul. Era o invitație df a porni la drum, spre Pașcani și de acolo —
printr-o miniaturală vale a Prahovei — spre așezarea de unde cu cîteva zile 
in urmă poștașul ne adusese scrisoarea unui tînăr și entuziast învățător, prie
ten al sportului. Și, mai era ceva: ' -----
redacției noastre...

ȘTEFAN IO AN scria pentru prima oară

»

CIND FOTBALUL SE JUCA
CU CIUBOTELE

Oamenii s-au cam strîns pe la case.
Ploaie măruntă, rece, de primă
vară. Bate și vîntul. E frig. Mă 

uit la cel care ne vorbește. E încă un 
om tînăr (deși aflu cu surprindere că 
a fost... 43 de ani învățător în comună) 
și plin de sănătate. Cuvintele izvorăsc 
cu căldură. Vorba dulce, domoală...

— Așa, flăcăilor! Eram pe atunci vreo 
20 de sportivi. Fotbaliști și jucători de 
oină. Fotbal jucam cu ciubote și cine 
era „bec" (că el dădea mai tare) alerga 
cînd după minge, cînd după ciubotă...

Tinerii rîd cu poftă. Unul întreabă : 
Nu era echipament ?

Surîde îngăduitor povestitorul. „Ce 
echipament ? In schimb, aveam „mate
riale sportive". Făcusem rost de o minge 
și, să vedeți minunăție, aveam și o... 
pompă (că mereu ni se spărgea min
gea, o lipeam și iar o umflam).

Nu mai discutăm despre, sportul de 
ieri. Nici nu mai avem ce.

PINĂ .SUS, SPRE VERȘENI...

Instantanee din sportul de azi.
Cu îngăduința cititorilor vom da 
puțin înapoi filele calendarului, 

pînă într-una din zilele cînd' pe dealul 
de la Inglița, pînă sus spre Verșeni, 
se-ntindea, nesfîrșită, mantia iernii.

Dealul seamănă unui imens stadion 
de atletism. Nici nu știi unde să pri
vești mai întîi. Start în concursul de 
săniuțe (în comună sînt aproape... 1000 
de săniuțe). Nu-s numai copii. Iată-i 
și pe schiori. Centrul de inițiere îl afli 
sus pe dealul Cruiului. Au țăranii în
tovărășiți schiuri ? Cîte vfei. Unii le-au 
cumpărat, alții și le-au făcut singuri 
(Vasile Albu, Costache Dascălu...) Sînt 
mai bine de 70. Au întors oamenii co
jocul cu fața la spate, l-au transformat 
în... hanorac și au pornit-o cu schiurile 
la deal. Acum poate să bată vintul cit 
o vrea !

Am aflat 
notat-o pe scurt : Ștefan loan și alți 
cîțiva tineri l-au. construit acum vreo 
doi ani. Au fost discuții multe. Cit de 
mare să fie ? Unii ziceau: „de doi", 
alții „de patru", Pînă la urmă l-au 
făcut de... 14 (ca să aibă loc cit mai 
mulți). Și au început concursurile. Dis
tanța, cam 1000 de metri. Dar, cum să 
știi care a ciștigat cînd n-ai cronometru?.

S-a găsit soluție 
echipajul care... 
(presupunîndu-se 
Și n-au fost... contestații,
plăcut întrecerea. Secția de. bob are as
tăzi peste 100 de membri.

și pentru asta. Cîștiga 
lăcrimase mai mult 

că a mers mai iute).
Tuturor le-a

LA „APUS DE SAT" ȘI SPRE
ȘOSEAUA MARE

olddva își mină domol apele. Aici, 
la apus de sat, vin în zilele calde 
sute de tineri. Nu numai la joacă, 

nu numai la scăldat. învață să înoate. 
Sînt organizate concursuri. Numărul ti
nerilor talentați este destul de
Dar nimeni nu-1 întrece deocamdată

mare.
pe

țăranul întovărășit Jean Neofet. Să
vedem în vara aceasta..

Alt loc dc întîlnire a tineretului : te-
renul de sport dinspre șoseaua mare.
Și aici e de spus o poveste. Terenul l-au 
arat sportivii, tot ei l-au greblat și 
l-au tăvălugit. Grinzi pentru porțile de 
fotbal a adus Radu Munteanu. Și pe 
urmă, primul meci (poate n-ar trebui 
totuși să amintim 
vești au pierdut cu 
s-a în timpi at mai 
greu să-i întreci <pe
lăvești. (Să -spună cei din Muncelul de 
sus, Mogoșești, Păstrăveni, Blăjești, Ru- 
ginoasa). Echipa ’—. în care cei mai 
buni sînt Mihai Axinte, Nicolae Neofet, 
Costache Tăcu și 
este antrenată de 
tov. Ștefan loan, 
foarte interesant .*
cum se face încălzirea, dar la fiecare 
antrenament
cite.., șase ori terenul de 
putea să învețe și alții) 
merge".

Am mai notat că la unele
a fost cel cu Munca-Pașcani, 
cîte 1000 de spectatori.

că cei din
9 — 0). Eh, dar asta 
de mult.

fotbaliștii din Miros-

Miroslă-

Acum e

frații Andreescu — 
președintele asociației 
Ne-a spus un lucru 
„Nu știm prea bine

jucătorii înconjoară
fotbal 

și văd

de 
(ar
că

jocuri, cum 
vin și

PALETE CHINEZEȘTI’.'..

in- 
A- 

vintul cuprindea doar cîteva tri-Cu 2—3 ani în urmă întreg 
ventarud sportiv cd asociației 
tlînhtl V»», -tvri-n Ă n ’și povestea bobului. Am

couri și 7—8 perechi de ghete de fotbal. 
Acum există . material și echipament de 
peste ll.OuO' lei. Sportivii au curățat 
zeci de hectare da izlaz și cu banii câș
tigați 
discuri 
tenis...
nezești.
vești sînt sportivi fruntași /

și-au cumpărat mingi, plase, 
și sulițe, tricouri, pantofi de 

Am văzut și cîteva palete chi- 
Ce vreți, și aici la Miroslu-

Crosul de masâ
99Să întâmpinăm 1 Mai6*

(Urmare din pag. 1)

o susținută muncă de popularizare a 
întrecerilor prin afișe propagandistice, 
gazete de perete și stația de radioam
plificare. „Primele concursuri în cadrul 
asociației — ne spunea tov. D. Chiose, 
președintele asfociației sportive, vor 
avea loc în aceste zile și sperăm că 
numărul concurenților va depăși cu 
mult pe cel din anii trecuți”.

Despre pregătiri asemănătoare ne-au 
vorbit și tov. Vasile Benghe președintele 
asociației sportive Metalo globus, sau 
tov. N. Tudorache — secretarul asocia
ției sportive Electroaparaîaj. Din pă
cate însă, există și altfel de... exemple.

LIPSĂ DE INIȚIATIVA

La fabrica de mase plastice „Bucu
rești” l-am întîlnit pe tov. Dan Petrescu, 
secretarul asociației sportive Viitorul.

— Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai”? 
N-am făcut încă nimic. De altfel, nu 
am primit nici instrucțiuni in acest cns 
de Ia consiliul raional U.C.F.S. Dar 
pentru că ne-ați adus aminte, vom 
face... Și, tov. Petrescu și-a notat li
niștit în carnetul de însemnări : crosul 
„Să întîmpinăm I Maiff. Participant : 
20 băieți și 10 fete. Faza pe asociație.

30 de concurent! într o întreprindere 
cu aproximativ 1300 de salariați ! Să 
recunoaștem că e mult prea puțin față 
de posibilitățile existente^

Situații asemănătoare ne-au oferit și 
vizitele de la asociațiile sportive Solex 
și Timpuri Noi, care numără cîte 320 
și respectiv 700 membri U.C.FS., sau 
la fabrica de tricotaje „Bela Brainer” 
unde răspunsul primit din partea tov. 
D. Marian — președintele asociației 
sportive, a fost de-a dreptul uimitor : 
„Tov. Alex. Leontescu, responsabilul cu 
probele G.M.A., a fost în concediu și 
în lipsa sa nimeni nu s-a ocupat de 
această problemă !” Iată așadar cîteva 
situații care denotă dezinteres față de 
una din cele mai îndrăgite competiții 
de mase ale tineretului nostru.

După cum se știe, primele întreceri 
ale crosului „Să întâmpinăm 1 Mai'9 
în cadrul asociațiilor sportive (prima 
fază), atât din Capitală cît și din în
treaga țară, au loc în aceste zile. Este 
de datoria tuturor consiliilor asocia
țiilor sportive, care nu au dovedit pînă 
în prezent o preocupare față de această 
importantă manifestare sportivă să treacă 
la fapte. Acestea pot și trebuie să ceară 
neîntârziat și sprijinul organizațiilor 
U.T.M. din cadrul întreprinderilor res
pective în vederea angrenării unui nu
măr cît mai mare dc tineri la aceste 
frumoase întreceri, cît și pentru orga
nizarea în cele mai bune condiții a 
fazei pe asociație?

J "' i r k T
' f. I

La Miroslăvești se joacă oină. Atta 
tismul se dezvoltă tot mai muN 
(Mihai Axinte a fost finalist al 

„Cu£ei Moldovei"). Băieții și fetele se 
întrec pe terenul de Volei. Concursurile 
de ciclism sînt așteptate cu multă ne
răbdare (peste 70 de țărani întovărășiți 
și-au cumpărat biciclete și participă la 

■întreceri). Șah se joacă peste tot, la câ-i 
minul cultural, pe uliță, în ceasurile 
de răgaz, seara tîrziu, acasă. In Miros-i 
lăvești sînt mulți, foarte mulți amatori 
de trîntă* de popice, de handbal, de 
bâschet.

725 de tineri din întovărășirile agri
cole „Vasile Roaită“, „6 Martie", „Mi-? 
hail Sadoveanu “, „7 Noiembrie “ etc. sînt 
membri ai U.C.F.S.

Nu, nu sînt simple completări la 
cronica sportivă a Miroslăveștilor.

★

Prea putină

Alții întîrzia

note critice, 
bogata viața

Ploaia s-a întețit. Grăbim spre ?o4 
sea. Ne însoțește președintele asociației 
sportive Avîntul și încă 2 — 3 tovarăși. 
Sînt bune gazde. Pe drum, Ștefan Ioari 
ne spune ■ Să nu credeți că totul 
merge strună. Am avut și mai averii 
destule greutăți. In unele probleme încă 
nu ne pricepem așa cum trebuie. Și 
apoi, nu întotdeauna toți oamenii înțe^ 
leg să ne sprijine. Anul trecut am pro- 
gramat meciuri pentru un campionat de 
fotbal al comunei, dar nu s-a prezentat 
nici o echipă. Băieții de' la oină nu 
prea vin la antrenamente.
fete fac spori- în comuna noastră. Unii 
schiori n-au adus nici, pînă acum schiul 
rile luată de la asociație, 
să-și plătească cotizația...

Notez fugar aceste cîteva 
In minte îmi stăruie totuși
sportivă pe care am cunoscut-o aici la 
Miroslăvești Și întreb : Cum ați reușit 
să faceți atîtea lucruri frumoase ?

— Am muncit mult. Tuturor ne place 
sportul. E prieten bun al țăranilor în- 
tovărășiți din comuna noastră. Dar, n-ani 
fi făcut noi prea multe fără ajutorul to
varășului (și arătă cu mîna spre unul diri 
cei care ne ținuse tovărășie în drum spre 
„șoseaua mare“). L-am privit atent pe 
omul către care se îndreptau — simplu, 
firesc — gândurile de recunoștință alei 
tinerilor sportivi din Miroslăvești. Pînă 
atunci vorbise doar 
cu competență, dar

— E tovarășul 
raional , de partid...

Am înțeles ’’ mult 
erorile.

din cînd 
cu multa 
Prodalea,

mai bine

în cînd,’ 
modestie. 
instructaj

toate ta

DAN GIRLEȘTEANU

Cn iotul
Ia muncă patriotică

(Urmare din pag. 1) 

a luptătorilor Gheorghe Popovici, Ior< 
Țăranii, Gheorghe Dumitru, Ion Ccn 
nea și Marin Crisfea. Aceștia din ur-I 
mă însă, susțineau că ei au fost îri 
număr mai mic, dar, recunoșteau că 
în „manșa" a doua trăgătorii au 
mers mai bine.

Ultimii au părăsit terenul cei de 
la transplantatul pomilor.

— Au făcut treabă bună — ne spi*4 
ne conducătorul camionului. Noi cu 
zece oameni ridicăm un pom. Ei, ntW 
mai cu patru. Apoi privind admirați^ 
spre Negrea:

— Are forță băiatul ăsta!...
— II cunoști ?
— Eu ?... A existat gală de boi 

care să .rni scape ?...
In sfîrșit, sportivii a.șază în ordi

ne uneltele cu care au lucrat și pără) 
sesc șantierul. De pe schele, construc
torii le fac semne cu mîna. Sportivii 
le răspund. Pe fața lor citești acel 
zîmbet de mulțumire, pe care ți-1 dă 
participarea la măreața operă de con-; 
strucții ce se desfășoară în patria 
noastră. In registrul de evidență al 
șantierului, „olimpicii" au mai irW 
scris 70 de ore de muncă patriotică.

V. TOFAN



ACTIVITATEA LA ZI

Burcea, cat. 62 kg: Iosif 
67 kg: Ion Bîrsan, cat. 
Voicu, cat. 79 kg: Nic.

87 kg: Andrei Maindt și 
Ion Marinache. Lupte li-

• Cei peste 50 de concurenți, care
au participat, nu de mult, la prima 
fază a campionatului orășenesc de 
lupte libere și clasice de ta Orașul 
Stalin, au furnizat întreceri spectacu
loase, mult apreciate de public. Re
marcăm frumoasa comportare a unor 
juniori, care deși au concurat alături 
de seniori, s-au clasat pe locuri frun
tașe. lată acum învingătorii acestei 
prime reuniuni. Lupte libere seniori 
— cat 52 kg : Ion lancău, cat. 57 kg: 
Ștefan Isfache, cat. 62 kg : Gh. Voicu, 
cat. 67 kg: Alex. Tampa, cat. 73 kg: 
Ștefan Tamca, cat. 79 ko : Hari Fran- 
cisc, cat. 87 kg: Andrei Maindt, cat. 
grea: loan Herman. Limfe clasice se
niori — cat. 52 kg : C. Ofițerescii, cat. 
57 kg: Ilie ~ ■ - -
Mann, cat.
73 kg: Gli. 
Baciu, cat. 
cat. grea : 
bere âiniori — cat. 50 kg: Nic. Crișan, 
cat. 53 kg: Ion lancău, cat. 56 kg: 
Vasile Mureșan, cat. 59 kg : Ilie Bur
cea, cat 67 kg: Boldiszar Fazckas, 
cat. 71 kg : Stefan Tampa, cat 
kg: Peter Elekes, cat. 80 kg: 
Urian și cat. grea: Istvan Soos.

C. GRUIA, corespondent
• Sata uzinelor textile „30 Decem- 

din Arad a găzduit întrecerile
a campionatului re- 

lub’ican de lupte clasice la juniori, 
ață câștigătorii : cat. 50 kg: N. Cos-

75
Oft

brie
fazei orășenești 
publ
Iată

KIUIS DE MASA

Campionatul Capitalei 
la categoria a II - a

Azi și mîine sala de sport din str. 
Mendeleev nr. 34 va găzdui întrece
rile de tenis de masă ale fazei oră
șenești contînd în cadrul campiona
tului republican individual masculin 
și feminin. In această competiție des
chisă jucătorilor și jucătoarelor din 
București, pot lua parte numai spor
tivii clasificați din faza de raion 
cei de categoria a JI-a. înscrierile 
primesc azi pînă la ora 16 în sala 
concurs.

Întrecerile vor avea loc sîmbătă 
îa ora 16,30. iar duminică de la ora 9.

Ș: 
se 
de

de

C. C. A. și Știinfa București 
au oferit un spectacol frumos 
Azi și miine jocuri interesante in campionatul republican 

dintre echipele masculine 
Știința București — res- 
etapa a Vl-a a campiona-

Partida 
C.C.A. și 
tanță din _
♦ului republican —a respectat tradiția 
întîlnirilsr dintre aceste formații frun
tașe ale baschetului din țara noastră, 
oferind o dispută echilibrată și spec
taculoasă. Militarii, jucînd fără Ne- 
def (suspendat de comisia de disci
plină a federației pentru acte de In
disciplină. săvîrșitâ la meciul cu Di- 

Emil Niculescu (C.C.A ), unul din cei mai huni jucători din meciul de joi, 
il depășește prin dribling pe Bariu.

namo București), au făcut o partidă 
bună, luptînd cu seriozitate din pri
mul piuă în ultimul minut pentru o 
comportare frumoasă, pentru un re
zultat favorabil. Ei au făcut un reu- 
țit joc colectiv, obțfnîrxi victoria cu 
scorul de 77-72 (48—33). Știinja

tea (AMEFA), cat. 53 kg: Gh. Horja 
(AMEFA), cat. 56 kg: I. Păcurar 
(AMEFA), cat. 59 kg: M. Jancu
(UTA), cat. 63 kg: C. Vîrtaci (UTA), 
cat. 67 kg : I. Gavrilete '
cat. 71 kg: N. Dan (UTA), 
kg: I. Ardeleanu (UTA), cat. 
A. Marksteiner (UTA), cat.
1. Ciirticeanu (UTA).

Cei mai bine pregătiți s-au 
a fi luptătorii de la UTA

ION C1OROGAR1U,

(AMEFA), 
cat. 75 
80 kg: 
grea :

dovedit

coresp.

„Crosul de primăvară” 
rezervat elevilor

Mîine dimineață, stadionul Tineretu
lui va găzdui — începînd de la ora 
9 — „Crosul de primăvară” rezervat 
elevilor de la toate școlile din Capitală 
(nelegitimați). Competiția este organi
zată de Clubul sportiv școlar București, ; 
cu sprijinul Comitetului orășenesc i 

al Secțiunii de învățămînt și * 1 
iîngă Sfatul Popular al ! 

consiliului

Sezonul competițional de hochei pe 
iarbă se inaugurează duminică după, 
amiază cu jocurile din cadrul returu
lui Cupei Orașului București, în orga
nizarea Comisiei de hochei pe iarbă 
U.C.F.S. Oraș București.

După cum se știe, în 
loc s-a clasat echipa 
(fostă Voința), urmată 
toria. Știința București,
și Școala sportivă de 
(fostă Centrul de tineret).

Iată acum programul primei etape : 
ora 15.00: Știința București — Unirea 
Sport; ora 16.30: C. S. Victoria — 
Școala sportivă de elevi nr. 2.

.Jocurile au loc pe terenul III din 
Lantațl șporțiv „23. August".

U.T.M., 
cultură de pe 
Capitalei și al consiliului orășenesc 
U.C.F.S. utît pentru băieți cît și pentru 
fete, la următoarele categorii de vîrstă: 
Fete : cat. 1 (născute între anii 1943— 
1941) — 600 m. ; col. a 11-a (1945-— 
1944) -— 400 m. ; Băieți : cat. I — 
1500 m.; cat. a 11-a — 1000 m.

Pe același stadion, paralel, — de la 
o-ra 10 — va avea loc și un concurs 
atletic deschis tuturor juniorilor. Vor 
avea loc următoarele probe : 110 mg, 
înălțime F, triplu, suliță B, 90 mg, 60 
mg F, 200 m F, disc B și F, 500 m 
F, 800 na B.

„Cupa Șilinfa"
Clubul Știința organizează astăzi după- 

amiază, de la ora 16,00, un concurs 
deschis tuturor atleților din Capitală, 
întrecerile vor avea Ioc pe stadionul 
Tineretului la următoarele probe : 110 
mg, suliță B și F. înălțime B și F, 80 
mg, 100 ni B și F. 400 m B, greutate 
B. 800 m F, 1.500 m, lungime B și F, 
4x100 m F.

„Cupa Primăverii" la marț
Mîine se va desfășura pe traseul 

Casa Scînteii — Arcul de Triumf, ulti
ma etapă a cursei de marș dotată cu 
„Cupa Primăverii”.

București s-a comportat slab în pri
ma repriză, dar în a doua a jucat 
cu multă însuflețire și s-a apropiat 
pînă la un punct de C.C.A. (min. 
36: 69—70). Eliminarea lui Nosievici 
in minutul 37 — pentru comiterea a 
cinci greșeli personale — a scăzut 
insă potențialul formației, astfel că 
reprezentanții studenților bucureșteni 
nu au mai putut continua seria acțiu
nilor eficace începută' din primul

minut al reprizei. Precizăm câ și din 
echipa C.C.A. a fost eliminat — din 
minutul 29 — unul din cei mat 
efi’caei jucători din partida de ieri: 
Nedelea. Cele 149 de puncte ale în
trecerii au fost înscrise de: Novacek 
21. Nedelea 17. Fodor 16, Niculescu 
12. Fotbert 7, Cimpoiiaș 4, pentru 
C.C.A. și de : Nosievici 21, Barau 17, 
Nagy 16, Rădu'escu 9, Dumitru 7 și 
Poppw 2, -pejifcu Au /duhâli gaa

Circuitul Primăverii
• -Ia care vor participa cei

o interesantă competiție 
mai valoroși alergători

în Capitală o 
ciclistă pe cir- 

‘ ~ : „Circuitul 
întrecerile se vor des-

i Mîine va avea loc
1 interesantă competiție 
cuit, organizată de F.R.C. : 
Primăverii''. L.l___ _____

J fășura pe str. Maior Coravu și la ele 
vor lua parte cei mai buni alergători

1 din țara noastră. Printre concurenți 
! se numără C. Dumitrescu. G. Moi- 
'ceanu, Ion Vasile, Aurel Șelaru, Gh. 
[Radulescu, Ion Cosma, Ion Braharu, 
i Ludovic Zanoni, D. Munteanu, W. 
J Ziegler, Ion Stoica, Gh. Calcișcă, V. 
Cohanciuc șa.

' Circuitul din str. Maior Coravu 
[măsoară 1.500 m, întrecerile se vor 
'desfășura după următorul program: 

Ora 8,00: categoria oraș (5 ture, 
sprint final); ora 8,01: categoria 
fete (5 ture, sprint final); ora 8,30 
juniori, categoria a Il-a (10 ture

Campionatul republican de rugbi pro
gramează mîine partide deosebit de 

i interesante. La București, Progresul va 
î căuta să demonstreze în meciul cu 
Constructorul că în ciuda locului pe 
care îl ocupă în clasament, rănrîne una 
din echipele de nădejde ale rugbiului 
nostru. La fel, Metalul, care de la în
ceputul campionatului n-a realizat nici 
o victorie, se va strădui să obțină cîștig 
de cauză în fața studenților bucureșteni. 

i Progresul și Metalul — jucînd pe teren 
propriu — păstrează prima șansă. Tot

Campionatul de califi care
Amatorii de rugbi din Capitală și 

din țară vor avea prilejul, începînd de 
miine. să urmărească un număr sporit 
de jocuri. Iși încep activitatea eompeti- 
țională fi echipele înscrise in campio
natul de calificare (fosta categorie B).

Noua formulă, după care se va dis
puta acest campionat, este rezultanta in-

Dinescu.bine I. Petruțiu șl Gh. 
(d. st.)

masculin 
vor dis-

★
Campionatul republican 

continuă prin jocurile ce se 
pută azi și mîine în cadrul etapei 
a IX-a a returului. Din program su
bliniem meciurile Dinamo București— 
Metalul, Voința lași—Știința Bucu
rești și Dinamo Tg. Mureș — Știința 
Cluj. Interesantă se anunță și partida 
Rapid—C.C.A., deoarece rapidiștii — 
aflați în pragul retrogradării — vor 
lupta din toate puterile pentru vic
torie.

In cinstea zilei de 1 Mai

Cele niai 
din Capitală 

intr-un turneu interesant

bune baschetbaliste 
se întrec de mi ne

Toate cele șase echipe bucureștene 
participante la campionatul republican 
feminin de baschet se vor întrece de 
mîine într-o interesantă competiție or
ganizata de clubul sportiv Voința Bucu
rești în cinstea zilei de 1 Mai. Această 
întrecere reprezintă un foarte bun 
mijloc de continuare a activității com- 
petiționale, întreruptă pînă la 26 iunie, 
cînd va fi reluat returul campionatului. 
Cele șase pretendente la trofeul pus în 
joc, Știința, Rapid, Constructorul, Pro
gresul, I.Cj*. și Voința își vor disputa 
întîietatea săptămînă de săptămînă în- 
tr-un turneu care se va încheia la 8 
mai. Prima etapă — programată pentru 
mîine — cuprinde meciurile : Progre
sul — Știința, Rapid — I.C.F. și Con
structorul — Voința, iar în a doua 
(17 aprilie) ae vor disputa partidele : 
Știința — Voința, I.C.F. — Construc
torul și Progresul — Rapid. Meciurile 
se vor desfășura . di mi nea ța w pe terenul 
clubului sportiv Voința, din șoseaua Pi- 

sprint la fiecare două ture) : ora 9,00: 
juniori, categoria I (16 ture, sprint 
la două ture) ; ora 9,45: categoria 
tineret (20 ture, sprint la două ture); 
ora 10,30: seniori (40 ture, sprint la 
două ture). Clasamentul în cursele 
cu sprint final se face ^conform or- 
dinei de la sosire, iar în întrecerile 
cu sprint la două ture prin adițio
narea punctajului obtinut. La sprin
turi se acordă următorul punctaj : 
locul I — 5 puncte, locul II — 3 p, 
locul III — 2 p, locul IV — 1 p. In 
cazul cînd un alergător va trece pri
mul linia de sosire cu un avans de 
60 secunde sau mai mare față de al 
doilea clasat el va ti declarat învin
gător indiîerent de punctajul acumu
lat.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu-

la București, C.C.A. va întîlni „XV”-le 
Petrolului Ploești.

La Cluj, studenții din localitate vor 
primi replica colegilor lor din Petro
șani, iar la Timișoara, Știința — care 
a ținut în șah duminica trecută redu
tabila formație a C.C.A. — va căuta 
să dea cît mai mult de furcă experi
mentalilor rugbiști de la Dinamo.

Un meci din această etapă (C.F.R. 
Gri vi ța Roșie — CJS.M.S. Iași) este 
amînat, deoarece formația feroviară se 
află în turneu în R. P. Polonă.

terpretării în mod creator, de către 
derația de specialitate, a analizei 
concluziilor care s-au desprins din 
centa plenară lărgită a comitetului 
organizare a U.C.F.S., cu privire

împărțite pe zone

f- 
f» 

re- 
de.

- „ M > - t-------- la
îmbunătățirea sistemului competițional. 
Evident superioară, ea înlocuiește cu 
succes fostul campionat B, care nu a 
reușit să formeze, așa cum ar fi trebuit, 
rezerva de jucători care să poată face 
față cu succes, mîine, sarcinilor com- 
petiționale corespunzătoare primei ca
tegorii n țării.

Campionatul de calificare se desfă
șoară în cinci serii, sub formă de tur
neu, echipele fiind 
geografice.

După disputarea 
echipele clasate pe 
pele respective vor 
eliminatoriu pentru 
goria A.

Un mare rol în realizarea în practică 
a noii formule, îl vor avea în primul 
rînd cadrele tehnice — antrenori și 
instructori —r și oomisiile orășenești de 
rugbi, de colaborarea cărora vor de
pinde în mare măsură rezultatele.

Antrenorii au acum datoria — mai 
mult ca oricînd — să desfășoare în 
cadrul secțiilor de rugbi ale cluburilor 
și asociațiilor o muncă temeinică de 
instruire și educație. Ei vor trebui 
să manifeste un interes deosebit pentru 
creșterea valorii jucătorilor, prezentînd 
la antrenamente lecții atractive, plăcute, 
care să le solicite atenția și interesul. 
De 'asemenea, ei vor trebui să se 
preocupe continuu de mărirea numă
rului de practicanți ai jocului de rugbi, 
inițiind și angrenînd, în provincie în
deosebi, pe profesorii de educație fizică 

jocurilor, tur-retur, 
primul loc in gra- 
dixputa un turneu 
calijiearea în cate-

Se reia activitatea

fur pe primul 
Unirea Sport 
de C.S. Vic- 
Constructonil 
elevi nr. 2

rești în colaborare cu F.R.C. ori 
ganizează duminică prima ieșire cfa 
c’.oturistică din acest an. Concurenții 
se vor prezenta la ora 8.30 la sta
dionul Dinamo din șos. Ștefan cel 
Mare și vor parcurge traseul pînă la 
Mogoșoaia. Organizatorii au asigurat 
concurenților un interesant program 
de vizitare a unui muzeu și 
prejurimilor.

Simion Ariton (C.C.A.), unul dintre 
tinerii alergători participan/i la „Circui
tul Primăverii", 

din școli în munca de instruire a ti
nerilor jucători începători, organizînd 
pe plan local competiții interșcolare. 
Subliniem, de asemenea, importanța 
muncii de propagandă și. popularizare, 
strîns legată de obținerea unor rezultate 
pozitive.

In acest fel rugbiul capătă o și mai 
mare dezvoltare, se răspîndeste în mase, 
creîndu-și iot mai mulți simpalizanți 
și susținători. Pe de altă parte se în
lătură risipa de bani care se făcea 
pînă acum prin deplasări lungi și costi
sitoare.

ANTON GROMAN
maestru al sportului, președintele 
colegiului de antrenori al ora

șului București
★

Iată jocurile programate în etapa 
din 10 aprilie :

SERIA I : Progresul București — Di
namo București, A.S.A. Ploești — Aero* 
nautica București, Arhitectura — Me» 
teorul.

SERIA A II-A : Constructorul Ploești 
— Metalul București, C.F.R. Buzău —- 
Petrol Chimie București, Farul Con
stanța ■—■ Cimentul Medgidia, Rapid 
București stă.

SERIA A III-A : Laminorul Roman
— Constructorul Bîrlad, Unirea T.U.G, 
Brăila — Dinamo Bacău, Progresul 
Galați stă.

SERIA A IV-A : C.F.R. Cluj -» 
A.S.A. Sibiu, Chimica Tîrnăveni —a 
Olimpia Orașul Stalin. Jocurile seriei 
a V-a vor începe la 17 aprilie.

Duminică

acest an, Comisia de hochcî pe 
a Orașului București, are o bol 

activitate competițională.
afară de Cupa Orașului Bucul 
Comisia de hochei pe iarbă va 
organiza Campionatul Orașului

In 
iarbă 
gată

In 
rești, 
mai 
București pe anul 1960 (turul mai—t 
iunie, returul augusit—octombrie),

precum și Cupa Orașului București* 
ediția 1960—1961 (turul 
noiembrie).

Pentru atragerea unui 
mai mare de sportivi în 
acestei discipline, Comisia 
dere organizarea Cupei Juniorilor 1960 
(turul mai—iunie, returul august-4 

octombrie).,

octombrie-* i 
număr cît 
practicarea 
are în vd4



T B n L
Turneu internațional de fotbal 
i R.D. Germană cu participarea 

echipei Dinamo București
Intre 15 și 17 aprilie. Ia Berlin 

1 avea loc un turneu internațional 
• fotbal, la care vor lua parte ech>- 
le Dinamo Berlin, Vor.vărts, Dinamo 
ucurești, precum și o echipă brazi- 
înă al cărei nume încă nu se cu. 
>aște.
Dinamoviștii bwureșteni vor juca
15 aprilie cu Dinamo Berlin, iar în 
doilea joc, care se va disputa Ia 

’ aprilie, vor întîlni pe Vorwărts. 
Deoarece echipa Dinamo București 
i părăsi Capitala la data de 14 a- 
■ilie cu jucătorii pe care îi întrebuin- 
ază în campionat, iocul său din ca- 
’til celei de a XV!II-a etape cu Pe- 
olul Ploești, se va disputa miercuri 
i aprilie.

Cuplajul iiiter-bucureștean (Dinamo— 'oglși C.C.A. — Rapid) domină etapa de mîine a categoriei A
După ce duminica trecută s-a pro

dus o oarecare clarificare în fruntea pi 
și în coada clasamentului, s-ar pă- In 
rea că etapa a XVlI-a a campiona
tului categoriei A, e mai calmă- Dar 
nu e de loc așa. pentru că unele re-

La Constanța o partidă decisivă 
pentru echipa Steagul roșu. Fot
baliștii de la Orașul Stalin au nevoie 
de victorie pentru a se menține în 
lupta pentru întîietate. Farul, un ad
versar de temut pe teren propriu, va

doua a jocultr, cu Stela). A fost fo
losit „ll“-le: Dimgu (Todor)—Neac- 
șu II, Dodeanu, Maori — Bodo, Lan- 
ga — Copil, Ozon (R. Lazăr), Ene 
I!, Georgescu, R. Lazăr (Văcarii). 
Mîine, în jocul cu C.C.A., va evolua

• Joi după-amiază a avut loc un 
itrenament al lotului reprezentativ, 
i compania echipei Petrolul Ploești. 
i acest joc de verificare și omogeni- 
ire, lotul a folosit jucătorii: Voi- 
escu, I țu —Zavoda II, Greavu, I. 
azăr, Caricaș, Soare — Jenei, Kosz- 
a- — Caooveanu, Constantin, Dinu- 
scu, Seredai, Eltimie, Tătarii. Mate- 
mu și Raksi au jucat o repriză în 
irmația Petrolului. Nu s-au antrenat, 
ind accidentați, V. Alexandru și- Fia- 
ati. Antrenamentul s-a încheiat cu 
îzultatul de 1 — 1 (0—0). prin pune, 
le marcate de Dridea (min. 70) și 
eredai (min, 85).
_• Echipa de categoria B Carpați 
inaia a primit joi vizita formației 
o’ana Cîmpina. Localnicii au cîștigat 
irtida amicală cu 4—I (1—0). Golu
țe au fost maeate de Horvath (3) 

Decu respectiv Duru.
• Meciul de categoria B Dinamo 

ifîȘti — Drubeta Tr. Severin se va 
'sputa la Curtea de Argeș, deoarece 
ir ‘ dm Pitești este în reparație.
• si după-amiază, la Arad, U.T.A. 
întîlnit formația locală CFR din ca-

■goria B. Textiliștii au . cîștigat cu 
1 (1-1). ambele lor goluri fiind
arcate de Tîrlea. (St lacob, cores- 
ondent).
• Jiul Petroșani a jucat joi cu Mi

eriii Aninoasa cîștigînd cu scorul de 
.2.

de la Progresul înAdversarii

ii*' • WL
k.4 , ®

produce iarăși o regru- 
rîndur'le echipelor frun-

zultate pot 
pare atit în 
tașe, cît și în „plutonul" codașilor.

Desigur, „cap de afiș" al acestei 
etape este cuplajul ech’pelor bitcu- 
reștene. Tradiționalele dispute C.C.A.- 
Rapid și Dinamo—Progresul stîrnesc 
de obicei un mare interes în rîndurile 
amatorilor de fotbal și au oferit tot
deauna spectacole de calitate. In eta
pa precedentă C.C-A-. P’ ""
pd au practicat 
mult apreciat de 
greșul, deși nu a 
cu Jiul, a arătat 
sit potențialul de

Locațiune de bilete
meciul Dinamo
Ploești ce se va 
aprilie ora 16, pe 

se pun în vînzare

Biletele pentru 
ucurești—Petrolul 
isputa miercuri 13 
tadionul Dinamo,
i ca ele obișnuite luni la ora 10. 
lembrii susținători ai clubului Di- 
amo pot ridica biletele în baza car
etului și tichetului nr. 3 luni de la 
ia 10 și marți între orele 9 și 20-

★
Federația romînă de gimnastică 

ice cunoscut asociațiilor și cluburilor 
pcri-'-e Că pentru a obține bilete la
ii ile de gnnnastică R.P.R.— 
'ranv. (masculin si feminin) și 
.P:R.—R.P.B. (feminin) din zilele de 
6 și 17 aprilie trebuie să depună ta
ele de cereri la sediul federației pînă 
îarți 12 a.c.

. Dinamo și Ra- 
ur joc de calitate, 
spectatori, iar Pro- 
strâluc t în partida 

totuși că și-a regă- 
luptă.

Favoriții acestui cuplaj inter-bucu- 
reștean sînt — după „calculele hîr- 
tiei" — C.C.A. și Dinamo. Dar am 
greși dacă nu am acorda șansă și 
celorlalte două formații: Rapid și 
Progresul. Rivalitatea sportivă dintre 
cele 4 formaȚi bucureștene face ca 
meciurile să fie disputate de la primul 
pînă la ultimul minut.

In turul campionatului Dinamo a 
terminat la egalitate cu Progresul 
(1-1), iar C.C.A. a învins pe Rapid 
cu 5-2, după ce ceferiștii conduseseră 
cu 1-01 Rapidul este desigur hotărît 
să-și ia revanșa, iar Dinamo și Pro
gresul vor căuta fiecare 
întîietatea pentru

mai

să obțină 
ta ocupa un loc cît 

mai bun în ierarhia echipelor bticu- 
reștene și implicit în clasamentul ca
tegoriei A (să nu uităm că Progresul 
încă nu a scăpat de emoții!). C.C-A. 
are în față un „hop“ greu, de care 
însă trecînd cu succes își va asigura 
un drum mai neted spre titlu. Amato
rii jocului cu balonul rotund din Ca- 
p tală vor asista deci la dispute dîr- 
ze, la întreceri de calitate.

de duminică la antrenament: Dinamoviștii (in 
timpul meciului de antrenament

încerca, desigur, să cîștige, pentru a 
se reab lita după cele trei înfrîngeri 
consecutive suferite în retur.

La Petroșani, Jiul trebuie să depu
nă eforturi serioase ca să întreacă 
Petrolul, care a găsit, în sfîrșit, cea 
mai bună formulă de echipă. Dacă 
puterea de luptă a echipei din Valea 
Jiului va fi canalizată spre acțiuni 
finalizate, Jiul va putea obține cele 
două puncte puse în joc, care vor 
împrospăta speranțele jucătorilor în- 
tr-o eventuală evadare din coada cla
samentului-

Știința Cluj, una dintre cele
constante formații din tur, va primi 
pe teren propriu „asaltul" echipei 
minere din Lupeni. In sfîrșit, la A- 
rad un meci între două formații, care 
nu trăiesc nici emoțiile luptei pentru 
titlu nici pe cele ale disputei penlru 
ev tarea retrogradării : U-T.A. și Di
namo Bacău. In perspectivă deci o 
partidă calmă...

Șt iată acum unele amănunte pri
vind pregătirile echipelor pentru eta
pa de duminică :

C.C-A. a făcut antrenamente obiș
nuite săptămîna aceasta. In ce pri
vește echipa, antrenorul Gh- Popescu 
nu va modifica echipa decît dacă Mi- 
hăilescu și Raksi nu vor fi în măsură 
să joace.

La PROGRESUL, antrenorul A. Bo- 
tescu nu s-a fixat asupra formaței. 
Este posibilă refacerea aripei Mafte- 
uță—Vasilescu.

RAPID s-a antrenat joi în G'ulești 
avînd doi parteneri de categorie oră
șenească: Tehnometal și 
de atac a ceferiștilor, în 
a înscris 11 goluri (4 în 
ză cu Tehnometal și 7

Stela- Linia 
vervă de joc, 
prima repri- 
în partea a

Din nou derbi uri (bucureștene) în program
Campionatul categoriei A intră în 
doua jumătate a returului, ad'că 

îai are de parcurs un sfert din în- 
■egul lui drum. Echipele ating acum 
er oada de formă maximă și în con- 
ecință acum așteptăm meciuri de ri
dicată calitate d'n partea lor și re- 
ultate cît mai bune. Sub acest semn 
e desfășoară etapa de mîine, domi- 
iatâ de al doilea cuplaj inter-bucu- 
eștean al sezonului. In înecul nr. 1, 
a interes, C.C-A. va primi — pe sta- 
iionul „23 August" — replica Răpidu- 
ui- Dacă echipa militară nu mai are 
levo’e de prea multe prezentări, da- 
orită performanțelor remarcabile din 
iltima vreme și a locului pe care îl 
icupă în clasament, despre Rapid tre- 
>uie să spunem că a arătat o evi- 
ientă ascensiune de formă- „Intîlni- 
ea va fi foarte grea, ne spunea ieri 
IENEI. Rapidul este o formație capa- 
>ilă de mari surprize". Iar MAORI, 
răpitanul feroviarilor, a ținut să ne 
irecizeze: -,Vrem să facem o parti- 
iă bună. Am speranța că vom reuși". 
Mici al doilea meci al cuplajului nu 
iste de neglijat- Cum și întîlnirile din 
îrovinc'e pot produce surprize ca să 
m mai vorbim de meciurile de la B, 
dcea de care aminteam joi — anume 
:ă sînt toate perspectivele 
:urs cu premii mari — se 
ot mai precis. Repetăm 
îoncursiihfi Pronosport nr. 
aiinica 10 aprilie ;

unui con- 
conturează 
programul 
15 de du-

a reușit duminica tre
ia Cluj.
a făcut joi antrenament 
Ca parteneră a lotului

stînga) la încălzire, iar fotbaliștii 
cu Metalul București (3—2).

formația care 
cută meci nul

PETROLUL 
la București, 
R P-R., cu care a terminat la egali
tate: 1-1 (0-0). Ploeștenii au folosit 
aproape întreg efectivul (A. Muntea- 
nu avînd o contuzie nu a jucat). An
trenorul Ilie Oană ne-a declarat că 
la Petroșani va juca formația : Sfet- 
cu — Tendler, Fronea, Florea — D. 
Munteanu, M. Marcel — Zaharia, 
Tabarcea, Dridea, A. Munteanu, Ba- 
bone. In cazul cîrd A- Munteanu nu 
se va restabili pînă duminică, locul 
lui va fi ocupat de Dumitrescu.

ȘTIINȚA CLUJ s-a antrenat 
miercuri în „familie", jucînd cu echi
pa de juniori. Echipa I a marcat 
8 goluri prin Marcu (4), Ivansuc (3) 
și Suciu. Formația de dum nică încă 
nu s-a stabilit, urmînd a fi alcătu tă 
din următorul lot: Moguț, Nlcoară, 
Georgescu, Costin, P. Emil, Popescu, 
Ivansuc, Suciu, Marcu, Mateianu, Con
stantin, Drăgoi, Kromely. (R- Fisch, 
corespondent regional).

STEAGUL ROȘU a jucat joi la

două porfi cu echipa Metroul din 
campionatul regional, cîștigîrd cu 
4-2 (l-l)- Au marcat Campo (2),
Proca, Sbîrcea. respectiv M'htiț (2), 
La Constanța se va deplasa următo
rul lot: Cerneanu, Constaritinescu, 
Sbîrcea. Zahar a, Cojocaru, Bîrsan, 
Szigeti, Hașoti. Fusulan, Mcszaros, 
Seredai, Campo, Proca, H'dișan. (P- 
Dumitrescu, corespondert).

N A FOST GOL!
Dacă din punct de vedete a! regu

larității jocului și al justeții rezu - 
talului meciul derbi C.C.A.—Steagul 
roșu nu a ridicat probleme, n-a dat 
ocazie unor discuții contradictorii, in 
schimb o decizie (asupra careia a 
revenit imediat, în condițiuni prevă
zute de regulamentul jocului de fot
bal) a arbitrului D. Schuldtr a pro
vocat comentarii. Este 
acordat echipei C.C.A. 
apoi anulat de arbitru.

■Suporterii ech pei ' 
pretins că a fost 
spectatori au afirmat că n-a fost goi. 
Cert este că faza s-a desfășurat 
foarte rapid ; în aceeași fracțiune us 
secundă Raksi a tras în poarta pra- 
sită de Gliiță, iar Cojocaru a respins 
mingea. Rapiditatea fazei n-a 
mis să se stabilească cu exactitate 
locul de tinde a respins Cojocaru 
mingea. Lipsa unor fotografii (faza 
i-a surprins și pe fotografii plasați 
lingă poarta lui Ghiță) a îngreunat 
elucidarea acestui caz.

Din fericire însă, operatorii stu
dioului „AL Sahia", prezenți pe teren 
și în tribune, au „prins" pe lingă 
alte imagini din acest pasionant 
meci și faza cu pricina. Prin amabi
litatea lucrătorilor studioului „Al. 
Sahia" și în special a regizorului 
filmului, tov. Moscu, un grup de zia
riști și specialiști au avut posibili
tatea să studieze și pe ecran mare 
și la masa de montai întreaga fază. 
Din film rezultă in mod clar că NU 
A FOST GOL. Cojocaru a respins 
balonul 
irul D. 
revenit 
cordase 
prima decizie, 
aibă certitudinea că a apreciat iust 
situația de joc. De asemenea, a gre
șit (în mod surprinzător pentru un ar. 
bifru cu experiența sa) reluind jo"ul 
cu » lovitură de la poartă in loc de 
o „minge de arbitru".

vorba de golul 
in min. 37 și

C. C. A 
gol;

a u 
al i

per-

de pe linia porții. Deci, arbi- 
Schulder a făcut bine că a 

asupra deciziei prin care a- 
gol. Rămîne Insă vinovat de 

luată pripit, fără să

Azî și mîine se dispută Bucegî, pe Valea lui Carp, întrecerile tradițio-1
naiului concura de schi dotat cu „Cupa Federației “, care întrunește la startul 
probelor de slalom special și coborâre pe oei mai buni schiori al țării. In fo
tografie, Gh. Bălan (C.C.A.), câștigătorul ediției de anul trecut a „Cupei 
Federației". Foto: D. Stănculescu

TRAGEREA CUPOANELOR 
CIȘTIGATOARE LA CONCURSUL 

SPECIAL PRONOSPORT
Ieri a avut loc extragerea din urnă 

a numerelor cupoanelor cîștigătoare 
de premii în obiecte oferite la con
cursul special Pronosport din 3 apri
lie. Cele trei autoturisme au fost cîș-

I C.C.A.—Rap d
If. Dinamo Buc.—Progresul
III- Farul—Steagul roșu
IV- U.T.A.—Dinamo Bacău
V. Jiul—Petrolul
VI. Știința—Minerul
VII. C.S- Oradea—Ind. Sîrmei

Turzii .... ___ __  _________ _______ „„
VIII. Gaz Metan Mediaș—A.S A. tigate’ de deținătorii următoarelor cu- 

Sibiu

0

Qtonosporl

Iași

va-

poane:
un autoturism

1.964-263
un autoturism 

nul nr, 1.473.962
un autoturism 

nul nr. 2-605.603
Lista completă 

gătoare va apare în „Programul 
Pronosport" de luni 11 aprilie

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

In urma trierii șf omologării va
riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 14 au fost stabilite urmă
toarele premii:

a

,Volga" : cuponul nr.

„Moskvici" :

„Moskvici":

a cupoanelor

cupo-

ctipo-

cîști- 
Loto 

a. c,
H I P I S M

ALERGĂRILE DE MHNE
Mîine dimineață, începînd de la ora 

10, se va desfășura o reuniune de trap 
Pe Hipodromul Băneasa. Participarea 
eoncurenților va fi numeroasă, 
tîndu-se la start 69 cai.

este Premiul Dealul Mate îrl 
își vor măsura forțele 10 cai;

prezeii-

IX. C.S- Craiova—Poiana Cîinplna
X. Metalul Tîrgoviște—Flacăra Mo- 

reni
XI. C.S- Tg. Mureș—Tractorul Ora

șul Stalin
XII. C.F.R. Pașcani—C.S.M S.

PREMIILE 
CONCURSULUI SPECIAL 

PRONOSPORT
In urma trierii și omologării

riantelor depuse la concursul special 
Pronosport din 3 aprilie a. c. au fost 
stabilite următoarele premii:

235,80 variante cu 12 
xacte a cîte 990 Ici-

4.014,40 variante cu 
exacte a cîte 69 lei.

25.499,10 var'ante cu 
exacte a cite 16 Ici.

1 Ctild de pu.uii . 931.1

rezultate e-

11 rezultat»

10 rezultate

.052 ici.

Categoria 
18.365 iei.

Categoria 
966 lei.

Categoria 
405 lei.

Categoria 
cîte 92 lei.

Categoria 
cite 21 iei-

III-a: 4 premii a cite
Premiitl 

cai 
mai

a

a

a

a

IV-a: 76 premii

V-a : 302 premii

a

a

cîle

cite

VI- a: 1324 premii

VII- a : 5572 premii

a

a

b Principala alergare a zilei, Prt 
umbrăvița, va fi disputată de

Ifruntași în vîrstă de 4 ani 
sus.

Vor lua startul: 2100 
ihalache), 2120 Japoneza (Moldovca- 
nu), Chiostec (Florea), Demon (An-, 
ghel), 2140 Oradea (Marcu), 2|60 
Bereta (Ichim), Eronin (Mihăijescn), 
2170 Zăduf (Oană), 2190 Băltăreț 
(Tîina- e).

-1 (J alta alergare pe care o jnențio.

?i
Pamfil (Mi-

năm
care
1700 Crișana (Terehov), Afia (Mateu), 
1720 Legendar (Brailowsky), Florinei 
(Șlefănescu), 1740 Evantai (Niculaa 
Gb), Priveliștea (Oană), Zdravăn 
(Tănase), 1760 Baltag (Avram), E-t 
goist (Ghinea) 1780 Novac (Dinu Tr.),

Se vor mai disputa încă două aler
gări cu cite II cai, o alergare cu 10 
cai și două alergări care vor reuni 
la start cîte 9 concurenți I

Echilibrarea justă a Șanselor «min
tă o reuniune cu alergări spectacu
loase, încheiate în majoritate cu sos ii 
strînse.

Pariul Austriac va începe cu suma 
de 16.795 lei,



X

IVlscrcuri seară.
Sportivi cu care ne mîndrim

începe turneul fihal al juniorilor
Mițncuri se va desfȚgțiră în. Capi- :.de un hurt nivel teh'nîc. -Intrtâdevăr, iar în'-caz de timp frumos 

tală prima reuniune de box din ca- ’ " ' ' .... ...» • -- - - -
drul turneului final al campionatului . 
republican de juniori. Cei mai buni 
boxeri din țară, cîștigători ai etapei 
de zonă, vor da cu acest prilej ulti
mul „asalt" pentru cucerirea med a- . 
fiilor de campioni republicani. O 
scurtă privire asupra listei cîștigă- 
torilor fazei de zonă, care a avut . loc 
săptămîna trecută, ne dă convinge
rea că întrecerile finale ale boxerilor, 
(juniori vor prilejui dispute dinamice.

■ • • j

.... - - - ---- V----- —........-- .....r _____ ! Se *Or
la finalele campionatului republican desfășura în „potcoava" de la sta'- 
vor. fi prezenți o seamă de pugiliști . dionul Republicii. Campionii celor 12 
tatentati, ca Ion Florincaș (Hune-, 1 " ’
doara), Gh. Stăncuț, C. Anton. M. 
Dymitrescu, M. .Constantin. V.. Tran
dafir, -N. Motoc (toți din București), 
V. Antoniu (Galați), A. Verdeș și 
Em. Ioanovici (Cluj), I. Dinu (Con
stanța),- C. Kocsag (Tg. Mureș), P. 
Mentzel (Timișoara), și alții.

Intîlnirile finale ale boxerilor ju
niori vor avea loc în sala Floreasca,

categorii de greutate vor fi cunoscuți 
sîmbătă seara cu prilejul finalelor.

Meciul masculin
Știința Cluj—Progresul București

Dinamo Craiova a pierdut la limită meciul 
cu selecționata

Marți seara, echipa de box Dinamo 
Craiova a susținut cea de a doua în- 
tîlnire în R. P. Polonă. Meciul a avut 
loc la Cracovia, adversarii boxerilor 
craioveni fiind de data aceasta selecțio
nata Cracoviei. întîlnirea s-a ridicat la o 
bună valoare tehnică și a dat cîștig de cau
ză, la o diferență minimă, pugiliștilor po. 
lonezi : 11—9. Cea mai bună compor
tare din lotul «linam ovist a avut-o mijlo
ciul Petre Deca, care a pierdut de puțin 
la puncte în fața olimpicului Slowa- 
kiewici. De asemenea, Toma Constantin 
a realizat o victorie valoroasă, în meciul 
ca Kowalski, alt boxer selecționat în 
lotul olimpic al R. P. Polone. Iată 
acum rezultatele tehnice : Zamkowski 
!m>. M. Marinescu, C. Toma b.p. Ko
walski, A. Farkaș b.p. Maevski, V. 
lenescu b.p. Jamroz, Jionjela b.p. O 
Mărăcineanu, I. Dragnea meci nul cu 
Holinger, Derwisa b.p. Gh. Buzatu, Slo- 
wakiewici b.p. P. Dcca, Biel I b.p. I. 
Fer enez, D. Ciobotaru b.p. Biel II (pu- 
gilistul polonez cîntărește 107 kg).

Cracovia: 9-11
AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII 
FAZEI DE CALIFICARE LA SENIORI

Zilele trecute a avut loc în orașul 
Bacău finala concursului republican de 
calificare seniori. Iată cîștigătorii con
cursului, care s-au calificat pentru etapa 
de zonă a campionatului republican in
dividual : Omer Mehmet (Constanța), 
Constantin Ciucă (Reșița), Gheorghe 
Dima (Iași), Florea Pătra.șcu (Craiova), 
Gheorghe Ciurea (Cîmpulung-Muscel), 
Constantin Lasou (Constanța), Nicolae 
Calița (București), Nicolae Cîmpeanu 
(T. Severîn), Iuliu Asztaloș (Reghin), 
Ghiță Al exandru II (Ploe.ști), Gheorghe 
Simion (Reșița), llie Alexandru 
(Ploe.ști). întrecerile etapei de zonă se 
vor desfășura între 3 și 8 mai în orașele 
Giurgiu, Timișoara, Galati și Baia 
Mare.

domină etapa de azi și miine
Etapa de azi și mîine a campiona

telor de volei programează o serie 
de partide efeosebit de importante. 
La Cluj, de pildă, se întîlnesc forma
țiile masculine Știința Cluj și Pro
gresul București. In perspectivă un 
joc de calitate care este deschis ori
cărui rezultat. In Capitală, proaspeții 
învingători ai Slaviei Praga, jucătorii 
de la Rapid București, vor întîlni 
pe cei de la C.C.A. Ca și la Cluj, 
se anunță un joc disputat, pentru 
că voleibaliștii de la C.C.A. s-au 
arătat a fi în formă. Deosebit de im
portant în lupta pentru evitarea re
trogradării este și jocul Știința Ga
lați—Constructorul București.

In campionatul feminin, jocul echi
pelor din partea a doua a clasamen
tului (care luptă și ele pentru evi
tarea locurilor periculoase), sînt cele 
mai importante: Petrolul Constanța 
—Știința Timișoara, Progresul Tîr- 
goviște—Metalul București.

Pe Simion Drilea l-am cunoscut la 
Reșița. Venise împreună cu tovarășii 
lui de muncă de la Fabrica de Con
strucții Metalice din Bocșa Romînă, 
să dea o mină de ajutor oțelarilor 
reșițeni la reconstrucția unui cuptor 
Siemens-Martin. Prietenia legată a- 
tunci cu el, datează șl astăzi. Firea 
lui deschisă, modestia șl maturitatea 
în gindire, m-au cucerit.

Ne-am reîntîlnit nu de mult, într-o 
seară, la clubul muncitoresc din Boc
șa Romînă. Ieșise tocmai de la biblio
tecă șl avea două cărți în mînă: 
„Eminescu — Poezii" șl „Tehnologia

materialelor". Ne-am apropiat, ne-an 
strins mina și am stat de vorbă.

Am aflat că, alături de ceilalți zec. 
de tineri muncitori din fabrică, ești 
elev la școala medie din Bocșa Va- 
siovei. Simion Driled InVață bme. Ir. 
trimestrul I a obținut la majoritatea 
materiilor note bune. După ce va ten 
mina școala medie, vrea să urmeze 
Facultatea de mecanică din Timi
șoara.

Am ștat mult de vorbă cu el. Mi-a 
vorbit de întrecerea dintre brigada 
lui Gheorghe Munteanu șl cea a lui 
Iosif Komar, din care face și el par
te, despre, mindria muncitorilor .aces
tei fabrici de a fi contribuit la reali
zarea unor obiective industriale de 
mare- însemnătate pentru economia 
țării noastre: la Hunedoara, Roman, 
Reșița, Govora ș. a.

Simion Drilea este candidat de 
partid și se numără printre muncito
rii fruntași ai fabricii. De aproape 
trei ani el este lector la unul din 
cursurile învățămîntului politic U.T.M. 
din sectorul unde lucrează și face 
parte din formația corală a clubului.

Simion Drilea iubește sportul. Lup
tele. Are la activul său multe întîl- 
niri cîștigate în compania sportivilor 
din Reșița, Timișoara etc.

...Acesta este Simion Drilea. Un 
tînăr ca mulți alții, plin de dorința 
de a lupta în producție pentru a da 
viață chemării partidului privind ri
dicarea continuă a bunei stări a po
porului nostru muncitor, dornic de a 
obține succese și în activitatea spori 
tivă.

PETRE PETRIȘOR-coresp.

Rapid, Progresul și C.C.A. conduc in competițiile
dotate cu „Cupa Dinamo“ și „Cupa Primăverii**

REZULTATE DIN CAMPIONATUL R.P.R.

'Jocuri interesante in etapa a lll-a 
a campionatelor republicane

Campionatele republicane de hand
bal în 11 continuă astăzi șl mîine 
cu jocurile etapei a IlI-a din retur. 
Cele mai interesante partide au loc 
în Capitală. Astăzi, începînd de la 
ora, 17 — pe stadionul Dinamo .— se 
întîlnesc Rapid și Dinamo București, 
iar mîine de la ora 16, va avea loc 
pe stadionul Tineretului un cuplaj 
pasionant: Știința București—C.S. 
Tg. Mureș (f) și C.C.A—Dinamo 
Orașul Stalin (m), două meciuri cu 
• deosebită importanță pentru pri
mele locuri din clasamente. Citiți la 
rubrica s „Unde mergem ?“ progra
mul complet al etapei.
• In partida feminină GS. Tg. Mu

reș—Record Mediaș, echipa din Me- 
toaș a obținut o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 4—3 (3—1J.

Exclusivitate polo pe apă în acest 
sfîrșit de săptâmîră la bazinul aco
perit de la Floreasca- Intr-adevăr, 
patru jocuri astăzi și tot atitea mîine 
vor atrage în tribunele piscinei aco
perite pe iubitorii acestei discipline 
sportive, care vor putea urmări în
trecerile echipelor de seniori (în ca
drul „Cupei Dinamo") precum și cele 
de juniori (dotate cu „Gupa Primă
verii"). Dar iată programul jocurilor: 
ASTAZI, de la ora 19: Clubul spor
tiv școlar II—Școala sportivă de e- 
levi II („Cupa Primăverii" — seria 
B), Clubul sportiv școlar I—Con- 
structprul (ț.Cupa Primăverii" — se
ria A), Șc. sportivă de elevi I—Ra
pid („Cupa Primăverii" — seria A), 
Voința—Șc. sportivă de elevi II 
(„Cupa, Dinamo"). MIINE, de la ora 
10: Progresul II—Șc. sportivă de e- 
levi II („Gupa Primăverii" — seria B), 
Voința—G.S-A. („Cupa Primăverii" 
— seria B), Rapid—Progresul („Cupa

Dinamo"), Știința—Șc- sportivă de 
elevi I („Cupa Dinamo"). înaintea 
acestor partide clasamentele se pre
zintă astfel:

Zilele trecute au luat sfîrșit — la 
Cltij — întrecerile fazei pe oraș a 
campionatului R.P-R. de scrimă, la 
care au participat 70 de concurenți și 
concurente. Iată clasamentul după a- 
ceste întreceri: floretă femei: 1. Iulia 
Valaszkay 27 p.; 2. Denisa Varvari- 
chi 20 p.; 3. Marta Hintz 15 p.; 4. 
Ecaterina Bartoș- 14 p.; 5. Agneta
Szabo 13 p.; floretă bărbați: 1. Zol- 
tan Uray 27 p.; 2- Sorin Pa'scu 19 p.; 
3, Gh. Sinko 19 p-; 4. Adalbert Szocs

14 p.; 5. Gh. Becherescu 10 p.; sabie; 
1. Ion Szantay 27 p.; 2- Gh. B, ’ 
rescu 20 p.; 3. Zoltan Rohony 1- ,..f 
4. Nîcolae Ghilezan 12 p.; 5. Gavril 
Szentpali 9 p-; spadă: 1. Tiberiu 
Csillag 21 p.; 2- Ladislati Orban 20 
p.; 3. Paul Prezensky 19 p.; 4. Adal
bert Szocs 14 p.;. 5. Petru Bod 11 p«

RADU FISCH
corespondent regional

CUPA DINAMO
1. Rapid 4 3 1 0 34: 6 7
2. Dinamo 4301 19:19 6
3. Progresul 3 2 0 1 27: 8 4
4. Șc. sp. elevi I 3201 9:15 4
5. știința 3111 18:10 3
6. Voința 3 0 0 3 5:18 0
7. Șc. sp. elevi II 4004 3:39 0

CUPA PRIMĂVERII SERIA A

1. Progresul 3 1 2 0 9: 6 4
2. CI. sp. școlar 2 110 G: 3 3
3. Șc. sp. elevi I 2 1 0 1 11 4 2
4. Dinamo 2 10 1 9: 6 2
5. Rapid 1010 2: 2 1
6. Constructorul 2002 1:17 0

CUPA PRIMĂVERII SERIA B
1. C.C.A. 3 3 0 0 24: 4 6
2. CI. sp. școlar n 2 1 1 0 12: 2 3
3. Voința 2 1 1 0 10: 3 3
4. Șc. Sp. U.C.FS. 2 10 1 8: 3 2
5. Șc. . Sp. elevi H 2002 3:11 0
6. Progresul 3 0 0 3 0:34 0

— ' ■ ----> ■ 1 s •» u

IN CAPITALA

Azi și mîine

Primul concurs republican feminin al anului
Arena „Iuta" din Capitală va 

găzdui azi și mîine primul concurs 
feminin republican de popice din acest 
an. El va avea caracter de selecție în 
vederea alcătuirii lotului R.P.R. pentru 
„Cupa Europei". Au fost invitate la 
București 28 de jucătoare din întreaga 
țară, printre care se află maestrele 
sportului Margareta Szemany, Maria 
Nadas, Erica Arion, precum și o se
rie de tinere sportive ca: Ecaterina 
Vetdzel, Elena Schue, Ileana Antal, 
Elena Trandafir ș.a.. care s-au re
marcat în campionatul republican pe 
echipe.

Programul întrecerilor de sîmbătă 
și duminică prezintă și o noutate în 
sensul că cele 28 de selecționabile au 
fost împărțite în patru echipe, care își 
vor disputa înfiietatea în două etape. 
Formația care va totaliza cel mai 
mare punctaj va cîștiga cu>pa pusă în 
joc de F.R.P. La sfîrșitut competiției 
va fi alcătuit și un clasament indi
vidual. Concursul se va de fășura la 
proba clasică de 100 bile mixte.

Tot azi șf mîine va 
în Gapitală consfătuirea 
arbitrilor de popice. O

avea loc dintre arbitri își vor da proba prac- 
anuală a tică, oonducînd jocurile ce se vor 

bună parte desfășura pe arena „Iuta".

Valoroasa jucătoare din Tg. Mureș. Ilona Nagy, va apăra de data aceasta 
culorile echipei O, din cele patru formații alcătuite din sportivele invitata la 
concursul republican de azi și miine. laț-o in plin efort*

AZI

BASCHET. Sala Dinamo, ora 
20: Diraamo București—Metalul
București (camp, republican mascu
lin).

HANDBAL. Stadion Dinamo, ora 17: 
Dinamo București—Rapid București 
(masculin, cat. A).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 
19: Jocuri de polo în cadrul „Cupei 
Dinamo" și „Cupa Primăverii".

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
16,30: Dinamo—Progresul (I) și
C.C.A.—Rapid (m).

POPICE, Arena Iuta, ora 17: Con
curs al lotului republican feminin.

ATLETISM Stadionul Tineretului, 
de la ora 16 : concurs dotat cu „Cupa 
Știința".

TENIS: Baza sportivă Progresul 
(str. Dr. Staicovici) întîlnirea inter
națională de tenis R. P. Roinină — R. 
Cehoslovacă. Ora 15.30: Năstase 
(R.P.R.) — Schonborn (R. Ceh.) — 
meci între rezerve; ora 16.30: Țiriac, 
Georgescu (R.P.R.) — Javorsky,
Korda (R. Ceh.).

MIINE

BASCHET. Sala Giulești, ora 10,30: 
Rapid—C.C.A. (camp, masculin).

HANDBAL. Stadion Giulești, ora 
II : Rapid—Constructorul Timișoara 
(camp, feminin). Stadion Tineretului: 
de la ora 16: Știința București— 
C.S. Tg Mureș (f) și C.C.A.—Dinamo 
Orașul Stalin (m).

NATATI.E. Bazinul Floreasca, ora 
10: Jocuri de polo îri cadrul „Cupei 
Dinamo" și „Gupa Primăverii".

VOLEI. Sala Giulești, ora 9: Ra
pid—Știința Cluj (f), Sala Dinamo 
ora 11 : Dinamo—Utilajul Petroșani 
(m).

CICLISM. Traseul din str. Maior Co- 
ravu, ora 8: „Circuitul Primăverii".

ȘAH. Sala IPGG, ora 16,30: 'întîlni
rea internațională R.P.R.—R.P.U.

RUGBI. Teren Gloria, ora 12: Me
talul Buc,—Știința Buc. Stadionul Ti-,

ncretiilui, ora 10: C.C.A.—Petrolul 
Ploești.-Stadionul Progresul, ora 16,30: 
Progresul—Constructorul

LUPTE, Sala Floreasca II, ora 10; 
concurs orășenesc cu participarea lo-! 
tului republican.

HANDBAL. Sala Institutului 
tehnic, de la ora 15 : jocuri tenr ,.,e 
și masculine în cadrul campionatului 
universitar al Capitalei.

POPICE. Sala Iuta, ora 8: Concurs 
al lotului republican feminin.

FOTBAL. Stadionul „23 August", ora 
14,45 : Dinamo—Progresul; ora 16,30: 
C.C.A.—Rapid (categoria A). Stadionul 
Dinamo, ora 10: Știința București —ș 
Foresta Fălticeni (categoria B).

TENIS: Baza sportivă Progresul 
(str. Dr. Staicovici) întîlnirea interna-i 
țională de tenis R.P. Romînă—R. Ceh») 
slovacă. Ora 10: Țiriac (R.P.R.) —« 
Korda (R- Ceh.) ; în continuare —< 
Gh. Viziru (R.P.R.) — Javorsky (R.- 
Ceh.).

IN ȚAR’

RUGBI: Știința Cluj—Știința Pa-> 
troșani. Știința Timișoara—Dinamo 
București.

VOLEI. Masculin : Știința TimișoaH 
ra—Tractorul Orașul Stalin, Știința 
Cluj—Progresul București, Politehnica 
Orașul Stalin—Victoria București 
Știința Galați—Constructorul București; 
Feminin : Progresul Tîrgoviște—Meta
lul (se joacă la Ploești), Voința Sî4 
biu — O.P. București, Voința Orașul 
Stalin—Someșul Cluj, Petrolul Coi» 
stanța—Știința Timișoara.

HANDBAL. Masculin: CSMS lașf—1 
CSM Reșița, Voința Sibiu—Victoria 
Jimbolia, Tehnometal Timișoara—Chi. 
mia Făgăraș. Feminin: Știința TimP 
șoara— Progresul București, Record 
Mediaș—Tractorul Orașul Stalin, CSM 
Reșița—CSM Sibiu.

BASCHET. Masculin : Steagul roșu 
Orașul Stalin—Știința Timișoara, Di
namo Oradea—Progrestd București, 
Voința Iași—Știința București, Dina
mo Ts. Mureș—Știința Cluj,

:.de


Campionatfjle europene de tenis de masă 22 de echipe iau startul in campionatul de fotbsl al U.R.S.S.
Au- început pro

ZAGREB 8 (prin telefon). Joi și vineri 
g-au desfășurat întrecerile individuale 
din cadrul campionatelor europene. 
Rezultate mai importante obținute: 
simplu femei : turul I : Pitică — Car
rington (Anglia) 3-0, Alexandru — 
Skrivanu I (Grecia) 3-0. Rozeanu — 
Begic (R. P. F. I.) 3-0, Zaliarian
(U.R.S.S.) — Bates (Ț. Galilor) 3-0 i 
turul II : Kocz’ian (R.P.U.) — Schlaf 
(R.F.G.) 3-0, Lantoș (R.P.U.) — Ro. 
land (Belgia) 3-1, Alexandru — Mu- 
ser (R.F.G.) 3-1, Schwarzova (R. Ceh.) 
— Rozeanu 3-0 (16, 15, 3-2) ; turul 
III : Pitică — Wouters (Belgia) 3-1, 
Alexandru — Visscher (Olanda) 3-1 ;

Aviatorii sportivi și parașutiștii 
sovietici dețin un mare număr 

de recorduri mondiale
Cu ocazia aniversării a 25 de ani 

de la înființarea Aeroclubului cen'ral 
al U.R.S.S. „V. Cikalov", secretarul 
general al acestei organizații sportive 
N- Kolțov a declarat: „Sportivii so
vietici dețin în momentul de față 30 
ia sută, din toate recordurile mon
diale omologate de Federația inter
națională de aviație sportivă. 29 din 
aceste recorduri au fost stabilite în 
zborul de altitudine și de ridicare cu 
Încărcătură, pe avioane sovietice de 
difer te tipuri. De asemenea parașu
tiștii sovietici au stabilit 45 de recor
duri mondiale. Majoritatea'' recorduri
lor în aviație și parașutism aff fost 
reajizate de sportivii care sînt mem- 
b' Aeroclubului central al U.R.S.S.

i. decursul a 25 de ani Aeroclubul 
a format un număr mare de aviatori 
de frunte printre care se numără și 
sportiva Valentina Grizodubova, ves
tita prin zborurile sale pe distanțe 
lungi încă din amil 1.130- Un alt pi
lot cunoscut este Ivan Cîerevicifiîi, 
unul din pionierii zborurilor spre Arc
tica si Antarctica.

Echipa de para.șutști a Aeroclubu
lui central de aviație sportivă are îh 
palmaresul ei și înaltul titlu de cam
pioană a lumii, iar sportivii Piotrî 
Ostrovski și Nadejda Priahina sînt 
campioni mondiali ab oluți la para
șutați.

• Dii numărul recordurilor mondiale 
stabilite de aviatorii sovietici se des
prinde performanța realizată de 
Ghcorghi Mosolov care, la 31 octom
brie 1959, pe un avion de reacție tip 
E,a un singur motor a atins vi
te; de 2.388 km pe oră. Tot Moso- 
lov, în timpul unei tentative de re
cord mondial, a atins viteza de 2.504 
km pe oră, ceea ce reprezintă cu 2,3 
ori mai mult decît viteza sunetului. 
Un succes de răsunet a obținut și 
Iliușcin, cunoscut aviator în zborurile 
de încercare- Pe un avion tip T-431 
cu un singur motor turboreactor el 
s-a ridicat la o altitudine de 28.852 
m". (Agerpres).

bele individuale
simplu bărbați : turul I : Covaci 
Lindvald (Danemarca) 3-0, Polakovic 
(R. Ceh.) — Harangozo (R.P.F.I.) 
3-211 Foldi (R.P.U.) — Cobîrzan 3-1 
(21-11, 18-19, 13-10, 21.11), Negtilescu
— Iolinsson (Suedia) 3-1 ; turul II : 
Berczik (R.P.U.) — Covaci 3-0, Koh
ler (R.F.G.) — Larsson (Suedia) 3-11! 
Bubonni (R.P.U.) — Polakovic 3-2, 
Vyiinannovskj (R. Ceh.) — Wcgrath 
(Austria) 3-1, Saunoris (U.R.S.S.) — 
Sede’mayer (Austria) 3-0, Negulescu
— Dugardin (Belgia) 3-0 (16, 17, 11), 
Sido (R.P.U.) — Amouretti (Franța) 
3-0; Foldi — Paskiavicius (U.R.S.S.) 
3-2; dublu b rbați : turul I: Harrison, 
Merret (Anglia) — Stipek, Vihnan- 
novski (R. Ceh.) 3-1 11! Cobîrzan, Co
vaci — Foldi, Bubonni 3-0, Nagulescu, 
Averin (R.P.R., U.R.S.S.) — Land
mark, Malmcuist (Suedia) 3-0, turul
II : Cobîrzan, Covaci — Kos, Zupancic 
(R.P.F.I.) 3-0, Negtilescu, Averin — 
Sfericei, Bjscan (R.P.F.I.) 3-0; turul
III :
R.P.F.I.)
Saunoris, 
Cobîrzan,

Jocurile 
nică.

începe întrecerea celor mai bune echipe de fotbal din U.R.S.S. A sosit vremea 
tribunelor arhipline, a meciurilor palpitante, a fazelor spectaculoase, cum este 
cea din imaginea de mai sus. Un buchet de jucători luptă pentru balon.

Larsson, Vogrinc (Suedia 
— X'egulescu, Averin 3-1, 
Pa kiavicius (U.R.S.S.) — 
Co- aci 3-1.
continuă sîmbătă și dumi-

Slavia Sofia în finala
C. C. E.” la baschet

In meci retur pentru semifinalele 
„Cupei Campionilor Europeni".la bas
chet- echipa feminină Slavia Sofia a 
învins „Steaua roșie" Belgrad cu 
scorul de 65—48 și s-a calificat pen
tru finală, wmî id să întîlnească pe 
Daugava Riga, jSai'e a^ dșțigfit și re
turul cu Slovmi Orbft ’’Drmjă' ctt 
75- 70-

Ziua de 9 aprilie a fost așteptală 
cu mare nerăbdare ce milioanele de 
iubitori ai fotbalului din Uniunea So
vietică. Și pe bună dreptate. După un 
„rodaj" de mai bine de o lună în ora
șele din sudul țării, astăzi își reiau 
activitatea competițională echipele din 
prima categorie, angajate în întrecerea 
pentru desemnarea campioanei unio
nale de fotbal.

Campionatul echipelor de categoria 
A se va disputa după o formulă nouă, 
care răspunde într-o mai mare măsură 
dezvoltării mereu crescmde a fotbalului 
sovietic. In prima categorie își vor 
disputa jntîîetatea tin număr de 22 
echipe (față de 12 în 1959), împărțite 
în 2 serii. Primele 3 echioe clasate 
în fiecare serie vor. participa la un 
turneu pentru desemnarea cammoanci 
și, respectiv, a locurilor 2—6, iar ur
mătoarele clasate în serii, își vor dis
puta după. același’ sistem, celelalte 
locuri ale clasamentului. Va fi, fără 
îndoială, o întrecere grea, un „maraton 
fotbalistic", care vă fi cîștigat "cu si
guranță de echipa care va întruni cele

Dar ineditul campionatului unional 
de fotbal din acest an nu constă numai 
în numărul sporit de echipe partici
pante la întrecere. Un fapt care se 
remarcă în mod evident e acela că 
un mare număr de tineri talentați au 
fost introduși în formațiile din prima 
categorie, media de vîrstă a echipelor 
ajungind în prezent la 23,8 ani. Cea 
mai tînără echipă participantă la cam
pionatul unional este Kairat din Alma-

Ala, media de 
fiind de 22,4 
continuă încă să activeze, și cu destul 
succes, și fotbaliști care au trecut de 
prima lor tinerețe, veterani ai jocului 
cu balonul rotuni. Iată cîțiva dintre 
aceștia: A. Gogoberidze (38 ani), la 
Dinamo Tbilisi, S. Salnikov (35 ani), 
la Spartak Moscova, N. Krivenko (35 
ani), la Șahtior Stalino etc. Este in
teresant să remarcăm faptul că la 
Dinamo Tbilisi, al cărei căpitan este 
și cel mai în vîrstă jucător al cam
pionatului, se află și cei mai tineri 
fotbaliști din categoria A : A. Mușktl- 
diani și V. Țoțoria, în vîrstă de 17 
ani. Majoritatea formațiilor au în com
ponența lor numeroși jucători care ati 
absolvit institute de învățămînt supe
rior sau studenți. Unele echipe, ca 
de pildă Dinamo Tbilisi și Dinamo 
Kiev, pot fi denumite, pe bună drep
tate, echipe studențești. De asemenea, 
un număr de 33 de arbitri s-au pre
gătit să conducă partidele din prima 
categoric.

Cele peste 100 mari stadioane care 
vor găzdui întrecerile de fotbal din 
cadrul categoriei A și B (cărora li se 
vor adăuga în curînd alte 50 terenuri 
de mare capacitate) sînt gata să 
primească pe fotbaliști și pe entuziaștii 
lor suporteri. Aceștia au așteptat cu 
nerăbdare reluarea campionatului și 
sînt gata să aplaude fluierul prelung 
al arbitrilor care vor consemna pri
mele lovituri de balon, primele goluri 
și, firește, primele victorii.

vîrstă a jucătorilor el 
aii. Alături de tineri

MERIDIANE

Fotbalul este sportul nr. 1 
în Guineea liberă

i 1 I 4 I I 1 ț 14 M VV.l l 1 ‘ | .
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litivă etc.

Meciul pentru titlul irondial de șah

Tal a cîștigat partida a 11-a
Iu cea de-a U-a partidă, pentru 

prima 'dâră de la începutul meciului, 
Tal. cu albele, a jucat deschiderea 
Reti. La mutarea 20 Tal a prelirat 
inițiativa creîndu-și un centru puter
nic de pioni. Poziția negrelor a fost 
și mai mult slăbită cînd dama izo
lată pe cîmpul a8 se afla departe de 
teatrul de luptă. Totuși după schim
bul nebunilor de negru Botvinik a 
reușit să echilibreze oarecum jocul. 
După întrerupere avantajul pozițional 
al șalangerului și-a spus cuvîntul. 
Tal a înscris o victorie prețioasă 
conduce cu 6*/2—4'/2.

Iată desfășurarea partidei :
A!i>: Tal Negru : Botvinik

Cf3 C16 2.g3 ig6 3.Ng2 N.g7 4.0..0
0—0 5. c4 c6 6. b3 Ce4 7. d4 d5 8. Nb2 
Ne6 9.Cbd2 C:d2 10. D:d2 Ca6 ll.Tacl 
Dd6 12.Ce5 Tfd8 13.Tfdl Tac8 14.Da5 
d:c4 15.C:c4 Dc7 16.Del Db8 17.e4

Și

1.

N;c4
Da8
N:h6
Dd8
Td7
Rg7
Tg7
Cdo
Df8
43T:f7 D:f7 44,De5 Cc7 45.Dc5 Df3
46.N:h7+ T:h7 47.Dg5 F Rh8 48.Dd8-ț-
Rg7 49.T:h7-(- R:h7 " ’ “ *
51.D:b7 Del 52.Da6
De4J- 54-Rfl Dbl-f-
56.Rf3 Df5+ 57.Re3
Dh5+ 59.Rd2 Rf6
61.Dc3 D:a2-f- 62.Re3
64.Dc7+ Re6 65.Dc6-
Dai 67.De4-j- Rf7
69.Rg4 Dai 7O.Dd5-
Dbl-j- 72. Rf6 și negrul cedează.

18.T:c4 Cc7 19.N113 e6 2O.N'cl 
21.Ng5 Te8 22.Dd2 f5 23.Nh6 
24.D:h6 Te7 25.TM Tf8 26 Tc5 

27.Te5 Tg7 28.Dd2 Dd6 29.NÎ1 
30. e:f5 T:f5 31.T5e4 Tf6 32.h4 
33.h5 g:h5 34.T114 Rg8 35.Nd3 

36.Te5 Tff7 37. D’.6 De7 38.Te:h5 
39.Dd2 Cf6 40.TI16 Dd6 41. Tf-l 
(mutarea din plic) 42.De3 Cd5

5O.D:c7-ț- Rg6
Dbl-ț- — - *
55.Re2
Dg5+
6O.D:c6

53.Rg2
Dc2+
58.Rc2 
Da5+

Guineea se numără printre țările 
ch-re au reușit în ultima vreme să 
scuture jugul colonialismului. Desigur 

anij_ îndelungați de crîncenă ex- 
r. . “ ”__ i_iă au lăsat urme a-
dinci în viața poporului- Analfabe
tism, boli, lipsa oricărei așjstențe me
dicale, acestea au fost „binefacerile11 
aduse de cei care se intitulau „civi
lizatori".

In asemenea condiții nici vorbă nu 
putea fi desigur despre practicarea 
sportului. Singura „pâ'rticipare" a in
digenilor la activitatea soortivă era 
îndeletnicirea de..- băieți de m ngi în 
partidele de tenis ale colonialiștilor, 
de purtători ai numeroaselor ustensile 
folosite de blazații jucători de golf.

Situația a cunoscut o schimbare ra
dicală odată cu scuturarea jugului 
colonial. In Guineea se fac eforturi 
remarcabile pentru ștergerea urmelor 
trecutului greu- Alături de toate do
meniile de activitate un impuls pu
ternic a primit și sportul. Terenurile 
de sport, odinioară apanajul membri
lor administrației coloniale, au fost 
puse la dispoziția populației. Sutele 
de „băieți de mingi" au luat ei ra
cheta în mîini, dovedind un real ta
lent. Mult sprijin se acordă fotbalu
lui, care și aici este sportul numărul 
1- In trecut, în capitala Guineei, Co
nakry, existau doar două echipe de 
fotbal. Astăzi numărul lor a ajuns la 
1001 Pentru a se atrage tineretul

cuții specialiști maghiari F. Gsanadi 
și I. Szepfoidi au plecat tocmai în 
inima Africii, în Guineea.

Antrenorii maghiari au început de 
îndată activitatea. Și nu fără fobs. 

•După cum declară Csanadi progresele 
elevilor tor au fost uimitoare :

„Băieții aceștia au un simț deose
bit în conducerea balonului și în î:i~ 
sttșirea tehnicii individuale. Dar mal 
presus de orice ei au perseverență ex
traordinară și o mare putere de mun
că, asemănătoare cu cea a jucătorilor 
din R. P. Chineză".

Deși la început, fotbalul și-a cuce
rit .pe deplin faima de sportul număJ 
rul 1 în Guineea- Fără îndoială că îri 
viitorul apropiat vom auzi vorbindu-se 
despre fotbaliștii acestui stat african. 
Și, desigur, despre a Iți sportivi...

ȘTfRI Dm FOTBAL

Vă prezentăm pe MIHAIL LAVROV—
spre practicarea sportului cu batonul 
rotund au fost tipărite afișe, a fost 
dusă o intensă muncă de propagandă- 
Nu de mult în ziare a apărut un a-

• In cadrul unei .ședințe care a aJ 
vut loc la Ziiricli, F.I.F.A. a suspen
dat federația de specialitate a Austra-'; 
lîei. Aceasta măsură a fost kiată de
oarece federația australiană a leg:tiJ 
mat o serie de jucători din Austria 
fără ca aceștia să fi avut în preala-, 
bil asentimentul serfs al cluburilor 
austriace unde au activat-

strongar de frunte din Voranej, recordman al ternii
Cu nouă ani în urmă, într-o zi de 

iarnă, după ce pe stadion se. încheiase 
un meci de hochei, spectatorii au vă
zut un tînăr slab, în trening și cu 
pantofi ușori de sport, pregătindu-se să 
ia startul. Va alerga oare pe ghea
ță ? — se întrebau ei. Im, oribil I In
tr-adevăr, tînărul nu avea de gînd să 
alerge. El pornea într-o cursa de 20 
km marș. încercarea a stîrnjt infereă 
în tribune și cei prezenți au început 
să adreseze atletului încurajările loc.

Era sportivul din Voronej Mișa 
Lavrov, necunoscut pîtiă atimei.

Iarna, o probă de marș pe gheață ? 
Exclus! — spuneau specialiștii. Dar 
strungarul Mihail Lavrov, muncitor 
Intr-o uzină electro mecanică din Voro
nej voia să dovedească faptul că pe 
gheață se poate nu numai patina. Voia 
să demonstreze că pista albă este un 
ioc excelent pentru antrenamentele

mărșăluitorilor, că pe ea pot fi obți
nute rezultate de valoare. Coi fecțio- 
nîndu-și niște pantofi speciali, Mihail 
Lavrov a dovedit-o.

Din acea zi Lavrov se antrenează 
cu regularitate vara și iarna. Aceasta 
a influențat 'favorabil rezultatele. Nu
mele său a fost înscris nu o d; tă pe 
tabela recordmanilor' unionali și mon
diali.

Mihail a dat dovadă de o voință de 
fier nu numai pe terenul de sport ci 
și ia locul de niurrcă. "in' uziuȘ'ci a 
căutat (și a găsit) căi noi de ridicare 
a productivității muncii. Astăzi, acest 
sportiv cunoscut în lumea întreagă 
este un strungar de înaltă calificare 
muncitor fruntaș al uzinei.

Cînd Mihail Lavrov a venit în uzină, 
atletismul nu era practicat pe scară 
largă. El a organizat o secție de marș, 
liiud în același timp antrenor, organi

zator, animator, concurent. Lavrov 
și-a creat ajutoare și viața sportivă 
a uzinei a devenit mai vie, mai inte
resantă.

Mihail Lavrov se numără printre 
puținii atleți care au triumfat atît Ia 
prima cit și la a doua Spartachiadă a 
popoarelor din U.R.S.S. Cu 3 ani în 
urmă în cursa de 20 km marș el a 
parcurs distanța cu o ușurință uimitoa
re, clasîndti-se primul cu timpul de lh 
27:58,2 și întrecînd astfel cu 47 secun
de propriul său record mondial. La a 
doua ediție a Spartachiadei rezultatul 
lui Lavrov a fost și mai bun: lh 
27:53,4. El deține de asemenea cel mai 
bun rezultat și în dificila cursă a 
celor 50 de km.-

Strungarul Mihail Lavrov, maestru 
emerit al sportului, este un minunat 
exemplu pentru tinerii sportivi.

E. MELNIKOV

nunț care a atras atenția cititorilor:
„Toți iubitorii fotbalului se pot pre

zenta zilnic, după-atniază, în sala 
„Bourse de Travaille" pentru a se 
înscrie într-o echipă". Știrea a găsit 
ecou larg în r'ndul locuitorilor capi
tale: țării. In prima zi au venit nu 
mai puțin dc 500 de tineri. Ei au fost 
selecționați pe posturi, alcătuindu-se 
zeci de echipe- Apoi a început munca 
propriu-zisă, antrenamentele și me
ciurile de trial. Cele mai bune 14 e- 
chipe au alcătuit prima categorie-

Pentru ca spi rtul cu balonul rotund 
să cuncască o dezvoltare calitativă 
cît mai mare, federația de specialitate 
din Guineea a cerut federației ma
ghiare de fotbal doi antrenori care să 
se ocupe de pregătirea jucătorilor 
fruntași. Cererea a primit un răspuns 
pozitiv și nu peste puțin timp cunos-

• Fotbaliștii sovietici au susținutul 
cursul săptămînii ultimele meciuri de1 
verificare înainte de reluarea cam-i 
pionatului union il pentru echipele dei 
categoria A. Iată cîteva rezultate în
registrate : Zenit Leningrad — Mo'dova' 
Chișinău 3—2; Spartak Erevan— 
Spartak Moscova 1—0, Spartak Ere-, 
van—Spartak Vilnius 1—0; Moldova: 
Chișinău—Kalev Tallin 3—1 ; Șah- 
for Stal'no—Dinamo Moscova 1—0.

e Selecționata de fotbal a statului 
Chile a susținut la Basel o nouă in- 
Cîlnire în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Europa- Ea a întîlnit re
prezentativa Elveției. Meciul, urmărit 
de peste 40,000 de spectatori, s-a des
fășurat în nocturnă și a fost cîștigat 
de către selecționata Elveției cm ste
rul de 4—2.
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Curiozități fotbalistice

IOAN CHIRILĂ
ai șaselea mecicel

Un veteran altimpul

spectator care nu 
la ora aceasta în 
clasamentului este 

și nu... Jiul, pen-

se află 
loc să joace

pel Atletico 
d.n Rio de 
U.R.S.S. Iată

CARNET DE REPORTER
Cit ani vrui 

duminică 
irit că arr 

care ie țintuiește locului 
joc. Mai ales duminica

ît am vrut s-o văd sărind pe lrina Pervușina, 
i seara. Și totuși, n-am izbutit. Pen- 

ț fotbalului, 
minut

tru că am p’ătit, încă o dată, tribut 
pînă în ultimul 

trecută.
...Am pătruns în sala 

Floreasca. Ssstt ! Liniște ! 
Locuri ? Nicăieri. Deci, si 
pășim tiptil spre tabela 
de marcaj. Gong! începe 
lucrul la paralele sau la 
„trapezul maimuțelor* 
cum spune în glumă 
risa Latinina.

...Nici n-am 
intru bine în 
nevoit să deschid carnetul.

„golul lui 
alte

apucat 
sală fi

să 
sini

După fila cu 
Tătaru* urmează 
cinci însemnări...

...GESTUL. Aparține 
Latîninei. Sonia Iovan 
lucra la paralele. In forță. 
Postamentul trepida 
zgomot, stînjenind-o 
zibil pe gimnasta noastră. 
Pe neașteptate s-a produs 
GESTUL. Saltul felin al 
Larisei. 
pică și 
brățișat stilpii metalici 
i-a imobilizat din toate 
puterile. Ghemuindu-se. De 
sus, de pe paralele, Sonia

cu 
vi-

Campioana olim- 
mondială a im-

a zărit licărirea 
ochii Larisei.

CINCI REACȚII. 
mara Liuhina a căzut la 
bîrnă. Și a revenit aproa
pe plîngînd. In cîteva se
cunde am surprins cinci 
reacții. Polina i-a amintit 
că in „Cupa Europei" nici 
ea n-a scăpat de „purga
toriul * 
T amară a 
menționeze 
ceea că 
să conducă detașat, 
Pervușina, buna ei 
tenă, și-a petrecut 
ful pe după umărul 
marei, Larisa s-a strîmbat 
vesel, ca unui copil îm
bufnat (Tamara a schițat 
un zîmbet), iar Lidia i-a 
spus că a citit dispera
rea pe chipul celor doi 
băieți cu autograful (pe 
Tamara a pufnit-o rîsul).

Cinci reacții...
DAȚI-MI VOIE !... Mo

ment liber la bîrnă. 
bitrii se consultă.

bîrnei, cealaltă 
socotit util să 
în clipa a- 

echipa continuă 
Ira 

prie- 
bra- 
Ta-

Sica și lrina nu 
prilejul unei ultime 
tiții și iau cu asalt 
tea „purgatoriului", 
revin mulțumite 
lor.

O aud pe 
„Dați-mi voie, 
Alexandrovici, : 
eu o întoarcere".

Antrenorul Smîrnov 
probă grav și firesc. Dis
ciplina e și ea o soră a 
talentului.

VALSUL FLORILOR 
(din „Spărgătorul de nuci" 
de Ceaikovski) a purtat-o 
pe Polina Astahova în mi
nunatul ei dans al solu

lui. Cu excepția Pervușinei, 
care a folosit melodia pe 
care i-a dedicat-o un 
compozitor cehoslovac, toa
te gimnastele sovietice au 
apelat la muzica rusă.

...Mă gîndesc că fol
clorul nostru muzical este 
printre primele in lume, 
iar ca bogăție ritmică — 
se pare

Ce-ar 
tezaur ?

PEPI.

scapă 
repe- 
pun- 

Apoi 
locul

Latînina :
, Vladimir 
să fac

S-a întîmplat la Squaw 
Valley... Vicepreședintele 
S.U.A., Richard Nixon, 
după ce a felicitat-o pe 
sportiva sovietică Lidia 
Skoblikova, dublă cam
pioana olimpică, i-a pro
pus un schimb de insig
ne. Lidia i-a o-ferit vice
președintelui o insignă 
reprezentînd un sputnik.

Oferind Lidiei o insig
na a marinei americane, 
R. Nixon a spus în lim
ba rusă: „Pojaliusta do- 
rogaia barlșma. După 
cum vedeți, vorbesc și 
rusește. Sper că în scurt 
timp voi vorbi la fel de 
bine rusa ca și engleza 
sau franceza. Succesele 
dumneavoastră mă o 
gă să fac acest lucru

★
în micul orășel brazi

lian Porto d’Aspaco pa
tronul clubului din locali
tate, comerciantul Cesare 
Ferato, a hotărît să re
ducă prețurile produselor 
cu 15% pentru suporterii 
clubului și cu 20% pen
tru jucătorii echipei de 
fotbal.

Dar să nu uităm un a- 
mănunt... Cesare Ferato 
este comerciant de vi
nuri.

La „starea civilă” 
a unor invenții și inovații• • • «

— inegalabil, 
fi să căutăm

Ar- 
Uta,

Meciul de calificare pentru categoria B dintre 
echipele Metalul Tîrgoviște și Metalul Ploești, care 
a avut loc în amil iv53, s-a disputat de... șase orii 
Ploeșteniî, care nu reușiseră 
sa înscrie 
calificarea,

6—0!

măcar un gol în 
au cîștigat

în celelalte 5 meciuri 
plus pentru a obține 
de

(Sau, mai exact, 
Petre Zimbreșteanu, antre
norul de atletism). A fil
mat 600 de metri de pe
liculă. Și, cine știe, poate 
că în clipa asta, 
tele noastre (și i 
ele) urmăresc 
dintre cele mai

...A doua zi, 
Smirnov :

— Crezi câ noi am fil
mat mai puțin ?

gimnas- 
nu numai 

un film 
palpitante, 
antrenorul

Dacă ai să cauți 
Fizică și Sport 
Tehnic", locul 

n-ai să-l afli. Firește, 
întreprinderi.

în toate cele opt etaje 
un birou pe ușa căruia 
obișnuit de întîl nire al inovatorilor și i 
este doar sediul unei organizații de masă,

ale sediului Uniunii de Culturi 
să figureze inscripția „Cabinei 

inovatorilor și inventatorilor, 
„—-—_ ----- nu al une

întreprinderi. Și totuși, de undeva de la un etaj pornesc spre diferite fa
brici protot puri de materiale și articole de sport care poartă pecetea inventi
vității și iscusinții romînești în acest domeniu.

In călătoria noastră pe 
întinsele și interesantele 
domenii ale lui... „ȘTIAȚI 
CA...- am pornit din sec
ția planificare. Drept ghid 
ne-a servit inginerul Cris
tian Cismaru, membru în 
colectivul de invenții și 
inovații de pe lingă U.C.F.S. 
D ntre o sumedenie de do
sare aflate pe masa lui de 
lucru ne apar primele cu
noștințe... Un teren în mi-

o 
redă 
g'-ni 
fixă.

vinturtlor t
cronofotokinogramă care 
p in aproape SO de ima~ 

o singură rota(ie la bară

• In cadrul celor șai
sprezece ediții de pînă a- 
cum ale Jocurilor Olinr 
pice — de la Atena (1896) 
la Melbourne (1956) — 
s-au împărțit participant 
ților 4442 medalii de aur. 
argint și bronz. Numai 
56 țări au reușit să cu
cerească medalii.
• La Olimpiada a Vili-a 

de la Paris, Romînia a 
obținut o medalie de 
bronz, în 1936 la Berlin 
o medalie de argint, în 
1952 la Helsinki o meda
lie de aur, una de argint 
și două de bronz, iar la 
Melbourne în 1956, spor
tivii Republicii Populare 
Romîne au obținut 5 me
dalii de aur, 3 de argint 
și 5 de bronz.

niatură, „amenajat" pe o 
placă de metal pe care 
jucătorii (niște puluri mag
netice) se mișcă — ideal — 
după voia antrenorului. A- 
lături de placa demonstra
tivă, produsă acum în se
rie și pe care se vor re
constitui atîtea partide me- 
morab le, se odihnea o 
nouă legătură de schi (tip 
securit) menită să evite 
accidentele. Cu această in
troducere pătrunseserăm în 
lumea invențiilor și a ino
vațiilor în articolele de 
sport. Am „salutat" din 
fuga conde ului cîteva cu
noștințe mai vechi: „tele- 
sidul-atletism" și „telesi- 
dul-schi“, admirabile piese 
de cronometraj,. mult a- 
preciate și peste hotare, 
„ceasornicul-start pentru 
motonautică", inaugurat a- 
nul trecut pe Herăstrău și 
ne-am oprit la invențiile 
de ultimă oră.

tra grafic efortul ce îl de
puneți în timpul antrena
mentelor sau concursurilor. 
Este desigur un prețios a- 
jutor în munca voastră. 
Același inventator a mai 
pr.mit și un alt brevet 
pentru „Cronofotokinogra- 
ful“ său, care înregistrea
ză pe peliculă succesiunea 
mișcării într-o unitate de 
timp foarte redusă și poa
te fi aplicat la orice apa
rat fotografic. Un dar ex
trem de ut;l pentru fie
care profesor sau antre
nor. Din nou o veste bună 
pentru gimnaști: „Paralela 
mobilă joasă11 a profeso
rului sibian A. Mathias îi 
va ajuta în perfecționare 
pe cei ce lucrează la pa
ralele. Primele roade au 
fost culese la școala spor- 
t vă din Sibiu, unde acti
vează.

...De acum nici o eroare 
în aprecierea rezultatelor 
ce le obțin trăgătorii. „Re- 
gleta gabarit- la tir, a in
ginerului Petre Cișmigiu, 
maestru al sportului și 
antrenor federal, stabilește 
cu precizie valoarea punc
tului de impact la ț{ntă. 
Invenția se impune a 
răspînd tă. o merită 
prisosință...

curent de temut pentru 
mulți dintre înaintașii e- 
chipelor noastre.

Familia- inovațiilor în 
articolele de spori 
crește necontenit. 

De curînd i s-au alăturat 
„semnalizatorul electric 
pentru popice", al lui Vir
gil Tornea, „masa elasti
că" pentru gimnastică care 
ajută la perfecționarea să
riturilor, a echilibrului și 
a ținutei gimnastului în 
aer, „bluza metalică- pen
tru scrimă (această țesă
tură era importată și se 
confecționa din lam6) etc. 
Și pentru a ne ilustra si 
mai bine imagmația fe
cundă a inovatorilor și in
ventatorilor în domeniu] 
sportului, ca la comanda 
miractp-'ssă „Se«nm

re prizei a 
doua a meciului Waldorf 
— Oldenburg, echipa Wal
dorf a marcat 
dar... toate au

13 goluri, 
fost unu-

late de 
motive : 
nereglementare asupra por
tarului ele.

arbitru, pe diverse 
ofsaiduri, atacuri

din echipa Queen's Park 
de 5 
veac, 
poate 

ineficacitate a înaintașilor 
prelungește dintr-un secol

Portarul J. 
din G’asgow 
ani. Lucrurile 
respectiv între anii 1867—1872. De unde se 
vedea că mult discutata 
este o problemă care se 
intr-altul...

G. Grant 
n-a primit nici un gol timp 
s-au petrecut acum aproape un

Una din finalele Cupei 
Romîniei, Rapid — Ripen- 
sia, s-a încheiat 
scor de... rugbi. 
de văr. Rapid a 
atunci cu... 6—r 
curios, apare 
care avea 
în 1954, i 
dintre Recolta Avîntul
Vatra Dornei și Dina mc 
Dorohoi. După meci

cu un 
Intr-a- 
învins 

Și mai 
scorul cu 

să se încheie, 
meciul de cupă 

Recolta ‘ '

O.

care a necesitat prelun
giri, echipa din Vatra 
Dornei a învins cu sco
rul de... 9—8.

Neexistînd tabelă de 
afișaj, arbitrul a trebuit 
să fie foarte atent, pen
tru 
un gol sau, 
să i 
plus 
din cele două echipe...

ca nu cumva să uite 
_ dimpotrivă,
noteze un punct în 

j în favoarea uneia

Bucurați-vă gimnaști! 
Iosif Maier a reali
zat pentru voi 

dinamograful la bară fixă", 
un aparat cu ajutorul că
ruia se va putea înregls-

sctiîuluî
Schiul este un sport 

foarte răspindit in Fin
landa. Iată de ce nu 
trebuie să ne surprindă 
că acest concurent care 
a uitat poate elfi ani 
are, s-a 
startul

Ce ați spune dacă în 
plină acțiune ofen
sivă la fileu v-ar 

apare în față niște... mîinl 
metalice ? Ați rămîne de
sigur surprinși și înciudați 
poate pentru ratarea punc
tului. Sîntem convinși însă 
că după aceea nu vet.1 
pregeta să folosiți din plin 
„Mîinile metalice11, un in
genios dispozitiv de blocaj 
la jocul de volei care poa
te fi manevrat cu ușurință 
în funcție de orice sche
mă tactică. Acestei ino
vații, mecanicul Gheorghe 
Dima de la Institutul de 
Cultură Fizică 
dăugat una tot 
teresantă și cu 
pVcație. Este 
„dispozitivul
mingi*. Deocamdată acea
stă „catapultă" are o bă
taie scurtă (15—20 metri) șl 
este în curs de perfecțio
nare. Dar chiar și în acest 
stadiu nu-i vedem pe Voi- 
nescu, Toma, Crîsnic, Mîn- 
dru, reținînd prea multe 
din „șuturile" trimise cu 
precizie matematică „la 
pă anjen". Ce păcat că a- 
cest dispozitiv atît de util 
în munca antrenorilor și a 
sportivilor nu poate fi fo
losit și la... meci ! Ori
cum, pr:n precizia și forța 
loviturilor, dispozitivul este 
un stimulent și un... con-

mingi” a lost
încărcat. A ten'ie portari !

tncumetat să ia 
la un cros de

Știați că

i-a mai a- 
atît de ln- 
o largă a- 
vorba de

de ar iui cat

chide-te“, inginerul Cis- 
maru scoate dintr-un du
lap extensoare de diferita 
mărimi, aparate de măsu
rat forța și rezistența, un 
nou tip de arc pentru tir 
și multe surprize pe care 
cei cinci membri ai colec
tivului de invenții și ino
vații le pregătesc sporti
vilor.

— Dar dumneata ?...
Răspunsul întîrzie. Ghi

dul nostru este e’Hdșnt 
stînjenit. „Punctul Ir 
de control* (un siste 
verificare a 
sporturile în i 
colaborare cu 
dis este doar 
proiectare.

— In schimb, v-aș ruga 
să adresați o invitație tu
turor celor care au ase
menea preocupări să cola
boreze cu noi. iar asocia
țiilor noastre sportive ru
gămintea să folosească >- 
cest tezaur.

Lucru pe care 
cern în prezentul

OS 
de 
în 
în

efortukui 
mișcare) 
ing. Lazari- 
în curs de

ÎI șl fa- 
arttcol.

GlNGUOCTAVIAN
NEAGOE MARDAN

Remiză cu Tal

LADISLAU HAROSI, TI
MIȘOARA. - 1) Prunele
meciuri între fotbaliștii 
sovietici și cei brazilieni 
au avut loc în anul 1956, 
cu prilejul turneului cchi- 

Portuguesa 
Janeiro în 
rezultatele : 

Dinamo Moscova — Portu- 
guesa 1-1, Dinamo Tbilisi— 
Portuguesa 2-2, Spartak 
Moscova - Portuguesa 5-2. 
Reprezentativele celor două 
țări s-au întîlnit o singu
ră dată : în 1958. . în ca
drul campionatului mon- 
d al Brazilienii au îr.vms 
cu 2-0. 2) Meciul de luna 
viitoare dintre echipele de 
fotbal ale Uniunii Sovie
tice și Spanie'■ este prima 
confruntare dintre selec
ționatele celor două țări. 
Vreți să știți dacă au mai 
fost meciuri între fotba
liștii sovietici și spanioli? 
Da ! In 1937, cu prilejul 
turneului întreprins în 
U.R S.S de o selecționată 
a Țării Bascilor (o regiu
ne din Span a). Selecțio
nata spaniolă a întîlnit a- 
tunci echipe de club : Di
namo Moscova, Dinamo 
Tbilisi, T.ncomotiv Kiev

LEONTE MIHALACHE, 
GALAȚI. — Elena Teodo- 
rescu n-a abandonat gim
nastica. A abandonat 
doar... numele de Teodo- 
rescu, revenind la cel de 
Leuștean, sub care a ob
ținut primele succese.

ZAMFIR NICULAIE, FA- 
GARAȘ. — 1) David, aripa 
stingă a Steagului roșu,

fosțul centru înaintaș al 
Progresului, joacă acum la 
Știința BucureșM.

IOSIF KEMENY, BAIA 
MARE. — In finala cam
pionatului mondial de fot
bal din 1954, reprezentati
va R.F. Germane a învins 
echipa Ungar ei cu 3-2. A- 
cest scor s-a produs în- 
lăuntrul celor 90 de minute

are 26 de ani. 2) A fost 
selecționat o dată în echi
pa națională: in 1956, în 
meciul cu Norvegia (scor 
2-0 pentru noi). Am pre
zentat atunci următorul... 
..U“ : Toma (Voinescu) — 
Neacșu. Androvici, Soa
re — Onjsle, Bone — Za- 
haria. Constant n (Zavoda 
I), Olaru, Zavoda I (Geor
gescu), David (Tătaru).

IULIAN DALIDIS. CRA
IOVA. — 11 In boxul pro- 
fesion st există numai 8 
categorii de greutate : 
muscă, cocoș, pană, ușoa
ră. semimijlocie, mijlocie, 
semigrea, grea. 2) Banciu.

cbișnuite de joc, astfel că 
n-a fost nevoie de „pre
lungiri".

ANTON BRATU, PI
TEȘTI. — Atleta austra
liană Betty Cutberth are 
23 de ani. La Melbourne a 
cîștigat 3 medalii : 100 m.. 
200 m. și 4x100 m.

A. BRANDES. BRAlLA.- 
Intre anii 1943-1947 nu s-a 
disputat Cupa Romîniel la 
‘ * * ------ 1942 1943 a

de C.F.R.
fotbal. Ediția 
fost cîștigată 
Turnu Severin.

MARIAN CAPRARU, SI
NAIA. — Propunerea dv. 
este ca „tricoul galben-

de la ciclism să f:e intro
dus și la fotba’. Mai pre
cis, echipa care 
pe primul ‘
(bineînțeles atît timp cît 
deține aezist........................
couri 
să-și 
bului.
acest 
stltui 
punerea dv. e interesantă, 
fără îndoială. Noi credem 
însă că „tricoul galben*1 
își are rostul numai la c- 
clism unde plutonul trece 
fulgerător pe lingă tine șl 
altfel n-ai cum să-l iden
tifici pe lider. La fotbal 
însă, lucrurile sînt clare și 
mă îndoiesc că exstă un 
singur 
știe că 
fruntea
C.C.A.
tru a se face simțită ne
voia tricoului galben". Și- 
apoi, s-a pus de atîtea ori 
problema ca f ecare echi
pă să aibă „culorile- sale. 
Să le oferim un motiv în 
plus de a-și schimba echi
pamentul, așa cum o fac 
mereu de la o vreme ?...

loc) în tri- 
galbene, pe care 

p mă in țialele clu- 
Dv. considerați că 

lucru ar putea con- 
un stimulent. Pro-

...la Tg. Mureș familia 
popicarului Ștefan Damo 
formată din trei persoane 
joacă în campionatul re
publican de popice? Ta
tăl este legitimat la Texti
la II, iar mama și fiica la 
asociația Voința.

★
...în corpul de arbitri 

republicani la oină există 
și... o fată ? Niculina Hu
lea din comuna Talpa, re
giunea București a urmat 
un curs central și de doi 
ani arbitrează meciurile 
chiar din faze’e superioa
re ale diferitelor compe-

Știați că maestrul Mî- 
tilelu nu este singurul 
șahist rornîn care a avut 
cinstea 
față la 
Tal?

...S-a 
ruinatele 
liilui de 
vara anului 1957. Eugen 
Filipescu, pianist al lo
tului nostru de gimnas
tică, vizita într-un ceas 
de răgaz 
Palat al 
„Lomonosov". Pe culoar 
un afiș i-a a1 ras aîen- 
ția: „SIMULTAN DE 
ȘAH. SUSȚINE MIHAIL 
TAL”.

Tentația era prea pu

să stea față 
aceeași tablă

în 
cu

mi-întîmplat în 
zile ale Festiva- 
la Moscova, din

monumentalul
Universității

ION POȘTAȘUL Praga)
cuvinte 
in „Stadion

■
- :• V . 1

ternică. Mai al:s că Eu
gen Filipescu este pasio
nat șahist, avînd catego
ria a ll-a. A intrat în 
sală cu sfiala. 
loc la una din
Peste cîteva minute a 
început simultanul. Prin 
fața meselor trecea un 
tînăr brunet, cu ochi 
scînteiitori, plin de ener
gie, neastîmpărat. O sin
gură privire pe tablă și 
soluția cea mai potrivită 
era găsită. La tab'a șa- 
histului romîn poziția era 
complicată. Tai sacrifi
case doi pioni și trebuia 
să zăbovească mai mult 
în fața pirselor. Adver
sarul său se apăra cu 
tenacitate. Dar marele 
maestru găsea mereu noi 
căi de atac. La lin mo
ment dat, cînd simulta
nul era pe siîrșite și cînd 
la multe mese din jur ad
versarii lui Tal înclina
seră steagul, la tabla cu 

12, poziția se ega-

— Remis ? întrebă c- 
moționat Eugen Filipes- 
cu. Marele maestru zîmbl 
și-i strîpse mîna cu căl
dură.

...In
Eugen Filipescu s-a în
tors la București se aflai? 
trei amintiri dragi: fișa 
partidei 
Tal, un 
tografie 
primite 
maestru

valiza cu care

cu iscălitura lui 
bibelou 

cu 
de la 
sovietic.

și o fo- 
autograf 

marele

C. M.
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