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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDONEZIA, 
DR. SUKARNO, IN TARA NOASTRĂ

— Mitingul oamenilor muncii din Capitală —

Tribuna oficială

V. I. Lenin—I. V. Stalin

Grupul de sportivi s-a oprit acum In fața statuiei „V I. Lenin la Razliu’ de 
I. Pinciuk.

Foto: B. Ciobanii

în întiinpinarea celei de a 90-a ani- 
a nașterii lui V. I. Lenin, afluența 

publicului la muzeul V. 1. Lenin-I, V. 
Stalin es‘e mai mare ca orlcînd. Zi 
de zi, din primele ore ale dimineții 
și pînă seara, mii de oameni ai mun
cii se opresc cu nețărmurită dragoste 
și respect în fața imaginilor din via
ța lui Vladimir llici.

Zilele trecute, printre vizitatori am 
recunoscut uit grup de sportivi. Tri
pla noastră campioană de tenis de 
cîmp, Juheta Nainian, baschetbaliste
le Niculina Grigorescu și Irina Bol- 
dog, handbalistele Maria Ghiță, Ilea
na Borcea, Lucia Teodor, Doina A- 
ron, voleibalistele Corne'ia Moraru 
și Elisabeta Radu, fotbalistul N. Smă- 
răndescu, rugVstul Remus Drăgușan, 
jucătoarea de popice Ștefania Neagu, 
antrenorii Eugen Jordache, Niculae So- 
tir și Vasile Constantinescu. S-au o- 
prit în fața machetei reprezentînd ca
binetul lui Lenin la Kremlin. E o 
copie fidelă a camerei în care a gîn- 
dit și a lucrat Lenin. Sportivii pri- 

emoționați masa de lucru a lui 
Vladimir llici. Apoi fotoliul, dulapuri
le cu cărți, lucrurile care au stat în 
preajma lui Lenin, care i-au folosit 
lui Lenin !

O altă sală. Aici se păstrează zeci

de fotocopii după diverse manuscris* 
ale lui Lenin. O pagină de carte, în
semnări de la ședințe de lucru, adno
tări pe file de manuscris... Scrisul 
lui Viadimir llici Lenin! Fiecare ex
ponat îți este drag, dorești să-l pri
vești îndelung, să-ți rămînă imaginea 
lui tipărită în minte pentru totdeauna.

Mai departe... Statuia „V. 1. Le
nin la Razliv“ de sculptorul I. Pin
ciuk, un tablou de F. Golubkov, un 
bust de Aronson, macheta camerei 
lui Lenin la Gorki, macheta casei 
din Poronino, sătucul polonez de 
lingă Cracovia, unde a locuit Vladi
mir llici în vara anului 1913.

E greu să exprimi în cuvinte sim
țămintele, emoția care te cuprinde 
privind documentele, fotografiile, ma
chetele, tablourile, zecile de exponate 
privind viața de necontenită luplă 
pentru fericirea și progresul omenirii 
a marelui Lenin.

Pe fețele sportivilor citeai gînduri 
de fierbinte dragoste și recunoștință.

Vizilind muzeul, sportivii au trăit 
clipe emoționante, și-au îmbogățit cu
noștințele, au strîns amintiri de neui
tat despre marele Lenin.

SANDU MARIAN

Miercuri după-amiază pe stadionul 
Republicii a avut loc un mare miting 
al oamenilor muncii din Capitală, cu 
prilejui vizitei în țara noastră a pre
ședintelui Republicii Indonezia, dr. 
Sukarno.

Stadionul Republicii era împodobit 
sărbătorește. Deasupra tribunelor se 
aflau portretele președintelui Sukarno, 
■reședlntelui Prezidiului Marii A- 

v uuniri Naționale a R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, și președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Chivu Stoica, încadrate de 

steaguri cu culorile naționale ale ce
lor două țări prietene și de urări în
chinate prieteniei romîno-indoneziene, 
păcii și colaborării internaționale.

In incinta stadionului se aflau mii 
de tineri în pitorești costume națio
nale din diferite regiuni ale țării și 
tineri sportivi. In tribune erau peste 
40.004 de bucureșteni veniți să salute 
pe ina'tul oaspete indonezian. In 
semn de prietenie ei fluturau stegu- 
lețe romînești și indoneziene scan- 
dind lozinci.

Urale entuziaste au salutat apariția 
președintelui Indoneziei și a condu
cători or statului nostru. împreună cu 
președintele Sukarno și persoanele 
oficiale indoneziene ce-1 însoțesc, în 
tribuna oficială au luat loc tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționa'e, 
Coivu Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Gheorghiu-DeJ, 
membru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prim secretar al C.C.. al

Au sosit tenlsnr.anli polonezi
In cursul zilei de ieri a sosit în Ca

pitală, venind de Ia Varșovia, reprezen
tativa de tenis a R. P. Polone, care în 
zilele de 22. 23 și 24 aprilie susține în- 
tîluirca din primul tur al „Cupei Da
vis" în compania reprezentativei R P 
Romîoc. 4u făcut deplasarea multiplul 
campion polonez tVladyslaw Sknnecki. 
AnU— ei Licis, Jozef Piatek, Wieslaw 
Guiurck,

P.M.R., Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, A'exandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Anton 
Moisescu, Gherasim Popa, Gheorghe 
Stoica, Avram Bunaciu, Ilie Murgu- 
lescu, și alți membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și ai guver
nului, precum și Pavel Silard, mi
nistrul Republicii Populare Romîne la 
Djakarta.

Sînt prezenți conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, ziariști romîni și străini.

Aii fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
Republicii Indonezia.

Mitingul a fost deschis de președin
tele Sfatului Popular al Capitalei. 
Dumitru Diaconescu, care, în numele 
populației T 
oaspeților un călduros salut.

A luat cuvîntul președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer. Cuvîntarea sa a 
fost subliniată în repetate'rînduri de <-diferite faze și aspecte ale marii con- 
aplauze. Lfruntări

A luat apoi cuvtntul președintele,. , ..
Republicii Indonezia, dr. Sukarno.” Organizatorii s-au străduit să asi- 
Cuvîntarea rostită de solul poporului țțgure condiții cît mai bune de desfășu- 
indonezian a fost primită cu căldură. •-rare șj au reușit în mare măsură.

£“3. ■“ '“•* >—1 p™1™
ovaționat pentru prietenia romîno-in- ♦ primirea și cazarea oaspeților, pro- 
doneziană, pentru pace și colaborare Țgramarea jocurilor, transportul la sală 
între toate popoarele lumii. letc. Dar pe parcurs s-au ivit și unele

(Agerpres) ț lacune. Sala în care s-a jucat, fiind 
abia terminată, pereții nu erau încă 
bine uscați. Un curent de aer foarte 
rece te pătrundea de cum intrai în 
incintă. Apoi, deoarece sala se afla 

t situată la o distanță apreciabilă pentru 
Pentru cel en urmăresc meciul 2 lecuitorii Zagrebului, obișnuiți cu dis- 

Botvinik Tell *tanțe mici, era destul de dificil să se
ajungă la locul desfășurării. Așa se 
explică faptul că nici măcar la finale 

a fost plină, asistînd apro
ximativ vreo 3000 de spectatori, în 
timp ce în zilele celelalte cifra se n- 
dica doar la 1500—2000. Au existat, 
de asemenea, și unele dificultăți în

II

Bucureștiului, a adresat

După campicnatele europene de tenis de masă (l)
slovacii Miko, Polakovic, Stanek, bel
gianul Dugardin, suedezul Alser și re
prezentanții noștri, Negulescu și Co- 
bîrzan, au dovedit posibilități mari de 
progres, practicînd un joc dinamic și 
complet.

Formația masculină a R.P. Ungare 
a reușit cu mare greutate să-și păs
treze titlul de campioană a Europei. 
Nici Berczik, care rămîne mai departe 
primul jucător de pe continent, nu a 
putut trece, neînvins acest examen și a 
fost 
•ri.

A doua ediție a campionatelor euro
pene de tenis de masă, care a luat 
sfîrșit duminică seară la Zagreb, a 
trezit un interes deosebit. Prezența la 
startul celor șapte probe a unui nu
măr de 229 de jucători și jucătoare
reprezentînd 21 de țări, cei aproape‘)iVi zic» vi'iricli rimli-a oorn .QG c + r-airti200 de ziariști, dintre care 80 străini, 
care au urmărit întrecerile, dovedesc 

Televiziunea iugo-din plin aceasta.
slavă a acordat de asemenea o mare
atenție competiției și cei care nu au 
venit la sală — cam prea departe de 

orașului —, au putut totuși 
urmări în fața televizoarelor desfășu
rarea semifinalelor de simplu și a fi
nalelor. Nici radioul nu s-a lăsat mai 
prejos și a comentat cu regularitate

legătură cu transportul partieipanțiJor. 
Cît privește lucrările tehnice pregăti
toare, este de acum cunoscută marea 
greșeală, unică în istoria tenisului de 
masă, tăcută de comisia europeană, 
care a modificat tragerea la sorți la 
proba de simplu femei. Inii amintesc 
că la campionatele mondiale de la 
Bombay din 1952, cînd cîțiva dintre 
favoriții principali au absentat, iar 
lipsa lor schimba radical ordinea și as
pectul tablourilor de tragere la sorți, 
totuși nu s-a făcut nici o modificare.

Ca de obicei, competiția a început 
cu probele pe echipe, unde s-au re
marcat foarte mulți jucători tineri, 
care au obținut victorii prețioase la 
adversari cu renume. Tineri ca ceho-

nevoit să plece steagul de două 
De altfel, cei doi învingători ai

ANGELICA ROZEANU
ijiaestră emerită a sportului

(Continuare în pag. a 2-a)

A fost stabilit programul jocurilor 
din campionatul mondial feminin de handbal
Federația de handbal din țara noas

tră a fost informată de comisia de 
organizare a campionatului mondial 
feminin despre programul jocurilor ce 
vor avea loc în Olanda. Iniinte de 
a anunța cititorilor noștri datele și 
orașele în care se vor disputa parti
dele din cadrul campionatului mon
dial, este bine să le reamintim că la 
această întrecere s-au înscris
echipe oare au fost repartizate in două 
serii, după cum urmează: SERIA I : 
R.P. Romină. Austria. Danemarca ; 
SERIA A ll-A: Germania (echipa u- 
nită), R.P. Polonă, Olanda.

Programul jocurilor este următorul: 
duminică, 12 iunie, la Haga: R.P.R.—

șase
Iubitorii de șah din Capitală vor pu

tea afla mai devreme desfășurarea par
tidelor meciului pentru titlul mondial Jsala nu 
dintre M. Botvinik și M. Tal, care 
loc la Moscova. Prima demonstrație 
loc azi diipă-amiază, începînd de Ia 
18 în sala din str. Lipscani 14.

are
are
ora

Austrta si Germania — Olanda; marți, 
14 iunie, la Eindhoven: Austria — 
Danemarca, la Endscliede: Olanda — 
R.P. Poiană: joi, 16 iunie, la Gronin
gen : R.P. Romînă — Danemarca și 
la Si-tard: Germania — R.P. Polonă. 
In ziua de 17 «inie vor avea loc 
la Utrecht și Arnheim, semifinalele. In 
continuare, pe ziua de 18 iunie, in 
orașul Haarlem, se vor întilni echipele 
clasate pe tocurile III 
rie pentru a se stabili 
din clasamentul final.
minăcă. 19 iunie, la
vor disputa partidele finale pentru 
semnarea locurilor 1—2 șl 3—4 
clasamentul generat

din fiecare se- 
locurile 5 și fi 

In ziua de 
Amsterdam,

du
se 

de- 
din



La ștrandul Tineretului 
cu înotătorii din lotul olimpic...

ACTIVITATEA LA ZI

J Anul acesta, ștrandul Tineretului — 
^.citadela” înotătorilor în sezonul de 
Wară -— și-a primit primii oaspeți mai 
■devreme ca de obicei. Intr-adevar, cei 
Țpatru înotători din lotul olimpic, Ma
ria Both, Mihai Mitrofan, Alexandru

haltere, extensoare sau cu gimnastică 
specială, după cum stabilește antreno
rul. De pildă, Maria Both lucrează mai 
mult la haltere. Un procedeu tehnic atît 
de pretențios ca delfinul'solicită înotăto
rului multă, foarte multă mobilitate. Așa

întreceri : 52 kg : 
Vlădescu (D), H.
kg : V. Coman (M), D. Ionescu (CCA), 
D. Dragomir (P), 62 kg; AI. Geanta 
(CCA), P. David (CCA). Fr. Horvath 
(D), 67 kg : D. Cuc (D). II. Mav- 
ridis (M). I. Damianidis (P). 73 kg: 
N. Elefterie (P). S. Stanciu (M). Gh. 
Tilea (P), 79 kg : M. Belușica (D) 
C. Badea (CCA). P. Cîrciumaru 
(CCA), 87 kg : O Retfalvi (CCA), M. 
Scînteie (P). C. Moraru (P). grea : 
T. Tarba (CCA). N. Pavel (CCA), V. 
Constantinescu (P).

★
Zilele trecute s-a desfășurat la Hu

nedoara întîlnirca amicală de lupte 
libere între echipa locală Corvimd și 
Voința Tg. Mureș. Imptătorii din Tg. 
Mureș s-au dovedit a fi mai bine pre
gătiți și au cîștigat întîlnirca cu ,sco
rul de 13—7. S-au remarcat acest 
prilej Gyarmati, Szoke și Matyas (Vo
ința) .și F. Petrișor și I. Toma (Cor- 
vinul).

VOICU ALBU — corespondent

Duminică s-a disputat în Capitală 
prima etapă a campionatului republi
can de lupte clasice-seniori. Cei peste 
80 de concurenți au oferit meciuri 
spectaculoase, presărate cu multe ac
țiuni tehnice. S-au remarcat cu acest pri
lej : Nicolae Cristea (Metalul), Al. 
Geantă (C.C.A.), D. Cuc și M. Belușica 
(ambii de la Dinamo). O remarcă spe
cială pentru M. Stroe (Rapid), care a 
făcut un frumos îneci în compania lui 
M. Belușica.
•r

Din păcate, arbitrajul n-a reușit să 
se ridice la înălțimea întâlnirilor, vi
ciind chiar unele rezultate. Trebuie 
să mai semnalăm și linele deficiențe 
organizatorice, care au făcut o impre
sie neplăcută celor peste 300 de spec
tatori. Lipsa unui gong (se bătea în 
masă), arbitrii neechipați corespunză
tor, lipsa saltelelor de protecție, pre
zența unor persoane străine la masa 
juriului, lipsa unui medic, iată cîteva 
din deficiențele pe care le-arn obser
vat.

Dăm mai jos primii trei clasați în

N. Cristea (M), V.
Dumitrescu (P), 57

în 5:48,0, fiind cronometrat în
cere pe la 200 m, în timpul de 2:48,0; 
la rîndul său, Mitrofan ia și el o se
rioasă opțiune din norma olimpică, 
înotînd al treilea 200 m (dintr-o cursă 
de 800 m bras) în timpul de 2:57,0. 
La fel și Maria' Both. La a zecea lun
gime de bazin (50 m) parcursă numai 
cu ajutorul picioarelor, cronomclrul 
antrenorului s-a oprit la 44 sec... Nu 
se neglijează nici amănuntele de ordin 
tehnic. Astfel, Al. Popescu mai are de 
furcă cu... respirația laterală, pe care 
a adoptat-o de curînd, ca fiind mai 
„economicăgeneratoare de rezultate 
superioare. Stilul lui a căpătat astfel 
mai multă cursivitate, mai multă alune
care și toate acestea cu un efort mai 
redus decît la respirația verticală pe 
care o folosea pînă acum.

Sînt doar primele cifre, primele fap
te care demonstrează că cei patru îno
tători din lotul olimpic 9Înt puși pe 
fapte mari...

GH. NICOLAESCU

tre-

Campionatul Capitalei
Al. Popescu și M. Mitrofan un „400 vi. 

Foto : H. Nandy

Pall Iosif, flancat de Maria Both și A. Oanță (care au terminat antre
namentul în ziua aceea) recomandă lui 
liber" ca încheiere.

Popescu și Adrian Oanță, însoțiți de 
antrenorul lor, Toții Pall Iosif „au 
bătut” pentru prima dată, la poarta 
bazinului de la șosea, la începutul săp
tămânii trecute...

Antrenamentul începe mai întîi cu

Finalele campionatelor 
republicane școlare

Un nou eveniment sportiv se situează 
în centrul atenției elevilor noștri: între
cerile din cadrul finalelor campionatelor 
republicane școlare de volei (băieți și 
fete) care încep astăzi la Tg. Mureș.

De la prima etapă ■— inaugurată o 
dată cu începerea anului școlar — și 
pînă acum, sute de echipe au luat parte 
la această competiție, dornice să-și re
prezinte cu cinste școala, orașul, regiu
nea. Au rămas să-și dispute titlul de 
campioană evident echipele cele mai 
bine pregătite, dar care totodată au 
reușit să-și stăpînească emoțiile firești 
la o întrecere de asemenea amploare. 
In această privință, performera Nr. 1 
este echipa de fete a școlii medii din 
com. Vidra, raionul Vrancea, regiunea 
Calați, care — printr-o voință rar in
finity — a străbătut cu succes toate 
etapele intermediare și acum așteaptă 
cu încredere confruntarea finală.

_ Iată lista completă a echipelor parti
cipante la turneul final.

FETE: se. med. Sînnicolaul Mare 
(reg. Timișoara), sc. med. Nr. 6—Ora- 
șal Stalin, sc. med. „Gh. Goșhuc't—- 
Cluj, sc. med. corn.Vidra, sc. med. ..Au
rel Vlaicu"—București, sc. med. Nr. 
15—București; BĂIEȚI: sc. med. „V. 
Alecsandri"—Galați, sc. med .Papiu 
■Harian^—Tg. Mureș, sc. med. Nr. 4— 
Timișoara, sc. med. Nr. 6—Orașul Sta
lin. sc. med. Nr. 35 (cu program spe
cial de educație fizică) București, sc. 
med. „Nicolae Bălcescu"—București.

îneît, fără să neglijeze halterele, Alex. 
Popescu efectuează un program spe
cial de gimnastică (pentru mobilitatea 
coloanei vertebrale, în regiunea lombo- 
dorsală), lucrează intens cu extensoa- 
rele. Apoi se trece la antrenamentul în 
apă. Acomodarea cu bazinul descope
rit nu se face așa de ușor. Este nece
sară o perioadă de 2—3 săptămîni pen
tru ca înotătorul să se poată simți în... 
apele lui. Alte condiții atmosferice, 
alte dimensiuni, deci altă dozare a e- 
fortului pe lungimi de bazin. Primele 
rezultate, primele cifre, aduc optimism : 
Adrian Oanță a înotat un 400 in bras,

la armă sport a luat sfîrsit
9

săi,

O dată cu desfășurarea celei de a 
treia etape, au luat sfîrșit disputele 
din cadrul campionatului pe echipe al 
Capitalei, la armă sport. Majoritatea 
concurenților au obținut rezultate mul-- 
țumitoare.

Iată clasamentul general al cam
pionatului :

Seniori (individual): 1. V. Popescu 
(Dinamo) 1049 p; 2. D. Radu (C.C.A.) 
1034 p; 3. Alex. Pencu (I.S.E.) 1019 p. 
Pe echipe: 1. I.S.E. 5841 p; 2. Pro-

iectantul
Senioare

Ludmila Basa-

5756 p; 3. Metalul 5652 p. 
(individual): 1. Maria Flean

ca (Voința) 981 p; 2.
rab (ProiectanluJ) 976 p; 3. Veronica
Fezî (Metailul) 973 p. Pe echipe: 1. 
Voința 4001 p; 2. Sănătatea 3426 p; 
3. Aletalul 2730 p. Clasament absolut 
pe echipe, seniori și senioare: 1. Voin
ța 9603 p; 2. Sănătatea 8905 p; 3. 
Metalul 8382 p; 4. Universitatea Par- 
hon 6186 p; 5. Autobusul T. Vladi- 
mirescu 6102 p; 6. LS.E. 5841 p.

Diipă campionatele europene (I)
(Urmare din pag. 1)

Larsson (Suedia) și Dugardin 
(Belgia) au primit din partea comi
siei de 
pentru 
ghiară 
meciul 
dispus 
în 
de-abia i 
(disputată 
justețe cu 
voarea lui 
Ungariei.

~ comportare meritorie a avut tî- 
echipă a R.P. Romîne, alcă- 

din Negulescu, Cobîrzan și Co- 
care a învins comod toate echi- 
din seric, cu excepția Suediei, 

a

organizare un premiu special 
aceste victorii. Echipa ma- 
a trecut prin mari emoții în 
cu Belgia, cînd Dugardin a 
de toți cei trei maghiari și 

meciul final cu Suedia, cînd 
ultima partidă Boldi—Burg 

i la ceas și terminată de 
21—20 și 16—11 în fa- 
Foldi) a adus victoria

O
nara 
tuită 
vaci, 
pele 
în fața căreia 
luptă cu 3—5.

pierdut la mare 
După un început 

slab, cînd echipa suedeză conducea 
cu 3—0, Negulesctt a pierdut la Al
ser, nu însă înainte de a fi avut

Au început întrecerile din cadrul

20—18 în setul decisiv și astfel Sue
dia conducea cu 4—0. Tinerii noștri 
sportivi însă nu s-au descurajat și 
luptând în continuare cu eforturi spo
rite, reușesc 3 victorii consecutive, 
reducînd handicapul la 4—3 pentru 
suedezi. La acest scor Covaci l-a 
întîlnit pe Alser și a condus în setul 
decisiv' cu 10—5, pierzînd însă în 
cele dm urmă. Negiilescu, Cobîrzan 
și Covaci au dovedit și cu acest 
prilej că joacă de la egal cu orice 
formație din Europa și oricînd pot 
cuceri un loc de frunte în compe
tițiile importante. O echipă tânără, 
de viitor, cu un joc sigur, bazat pe 
lovituri puternice, s-a arătat formația 
R. Cehoslovace, foarte simpatizată de 
altfel de publicul din Zagreb. Intîl- 
nirile echipelor masculine au arătat 
că formațiile de perspectivă sînt e- 
chipele R. Cehoslovace, 
R.P. Romîne, 
la ora actuală 
tivi tineri care 
valoarea celor 
Europa.

Jocurile pe 
dominate 
care au cîștigat categoric și fără e- 
moții la toate adversarele. Pilomtl 
echipei a fost campioana europeană 
Eva Koczian, învingătoare cu ușu-

Suediei și 
singurele care posedă 
o pepinieră de spor- 
au ajuns de acum la 
mai buni jucători din

de
echipe femei au fost 

sportivele maghiare,

rință în toate partidele, cea care a 
adus pentru prima oară echipei sale 
titlul de campioană europeană. Sub 
valoarea posibilităților s-a comportat 
reprezentativa noastră formată din 
Alaria Alexandru și subsemnata. Noi 
nu am reușit să facem față cu succes 
în meciul decisiv din serie cu selec
ționata Angliei. Am acționat nervos, 
cu prea multă grabă în uncie faze, 
neputindu-ne desfășura nici un mo
ment jocul. Poate și faptul că a- 
ceastă întâlnire decisivă, care a avut 
loc în prima zi a concursului, a in
fluențat negativ asupra comportării 
noastre. Am avut emoții mari și am 
jucat crispat. Dar asupra jocului pres
tat de noi, ca și de băieți voi mai 
reveni.

O revelație pe drept cuvînt în 
această probă au constituit-o com
portarea și rezultatele jucătoarelor 
sovietice, care s-au clasat pe locui 
111 în serie, in urma Ungariei și 
Cehoslovaciei, dar dispunînd de 
Olanda, R.F. Germană, Iugoslavia, 
Elveția, Austria, Belgia și, Grecia.

Făcînd o apreciere generală asu
pra proltelor pe echipe, voi men
ționa că în Europa există și la 
băieți și la fete doar cîteva, numă
rate pe degete, echipe de o valoare 
bună, celelalte fiind foarte slabe.

campionatuluif de calificare
* Duminică — .așa’ cum aut informat 
'Cititorii noștri, — pu început întrece
rile din cadrul campionatului de ca- 
ifilieare. Iată cîteva rezultate înregis
trate în prima etapă: Meteor—Arhi
tectura 6-3 (6-0) ; Progresul—Dinamo

Miliția 0-3 (0-0) ; C.F.R. Buzău — 
Petrol Chimie București 3-6 (0-6) ;
Farul Constanța—Cimentul Medgidia 
39-0 ( 20-0) ; Constructorul Ploești— 
Metalul II București 0-11 (0-0) ; Con
structorul Bîrlad—Laminorul Roman 
3-0 (3-0).

Mariana Jandrescu și Virgil Sîndeanu învingători 
în campionatul Capitalei la categoria a II-a

Locafiune
• Biletele pentru jocul de fotbal 

Jlapid—Farul se pun în vînzare de as
tăzi Ia casele obișnuite.

de bilete

® Biletele pentru întâlnirile de gim
nastică R.P.R.—Franța și R.P.R.—R.P. 
Bulgaria, ce.vor avea loc în zilele de 
16 și 17 aprilie orele 17 în sala Flo- 
reasca. se pun în vînzare astăzi orc. 16 
ki easele sălii Floreasca.

din zilele de 14, 15 și 16 aprilie se 
pun în vînzare de astăzi Ia agenția 
centrală Pronosport din Calea Victo
riei nr. 9, casa specială din str. Ion 
Vidu și casele Stadionului Republicii.

• Biletele pentru finalele canrpio- 
pnlului republican de box la juniori

® Pentru întâlnirea internațională de 
baschet R.P.R.—R. Cehoslovacă (femi
nin), biletele Se pun în vînzare de as
tăzi după-amioză, la agenția centrală 
Pronosport din calea Victoriei nr. 9. 
casa specială din str. Ion Vidu și case
le sălii Floreasca.

întrecerile de tenis de masă din Ca
pitală la categoria a II-a, contînd în ca
drul campionatului republican indi
vidual, au reunit la sfîrșitul săptămînii 
trecute 128 jucători și 44 jucătoare. 
După meciuri interesante și disputate 
cu dîrzenie, competiția s-a terminat cu 
victoria lui Virgil Sîndeanu (Progresul) 
la băieți și Mariana Jandrescu (C.S. 
Școlar) la fete. Rezultate tehnice mai 
importante : SIMPLU FEMEI, sferturi 
de finală : E. Răduică—N. Nuțescu 
2—0, V. Jandrescu—D. Pop 2—1, Ec. 
Ardelea—A. Radu 2—0, M. Jandrescu- 
Veliu 2—0 ; semifinale : E. Răduică— 
V. Jandrescu 3—0. M. Jandrescu—Ec. 
Ardelea 3—2; finala .- Mariana Jan
drescu—Elena Răduică 3—1; SIMPLU 
BARBAȚl. sferturi de finală : Sîndea
nu—Bilevski 2—0,

2—0, Pelenghian—Lăzărescu 2—0, An- 
gelescu—P. Teodoreseu 2—0; semifina
le : Sîndeanu—Motancea 3—0, Pelen
ghian—Angelescu 3—0; finala : Sîndea
nu—Pelenghian 3—0.

KezuKate bune 
la concursul 

prin corespondezi fa 
„< upa primăverii44
De curînd au luat sfîrșit întrecerile 

„Cupei primăverii". La concursul des
fășurat în București, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de N. Ro
tarii (C.C.A.). la armă liberă calibru 
redus 3X40 focuri 1150 p., G. Ma
ghiar (Dinamo) la pistol militar 579 p 
și P. Mocuță (Dinamo) 585 p la pis
tol viteză. La întrecerile desfășurate 
in țară, cea mai bună comportare a,u 
avut-o Al. Cristea (Vo’.nța Orașul Sta
lin), care a obținut 591 p la armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
Tereza Quintus (C.F.R. Arad) 840 p 
la armă liberă calibru redus f 0 
focuri senioare, Gavril Toth (U.v, ..) 
589 p la armă liberă 60 focuri culcat 
juniori, Anca Tibincu (C.S.M.S. 
581 p la armă liberă 60 focuri 
junioare, Cleopatra Alexandru 
greul Alexandria) 826 p Ia 
focuri junioare și Angela Zgorobete 
(Cetatea Giurgiu) 295 p la armă 30 
focuri culcat fete.

„Cupa primăverii" a fost cîțtigată 
de N. Rotaru (G.C.A.).

Iași) 
culcat 
(Pro- 
3X-"0

Un nou concurs 
„Cupa Dinamo“

Mîine, la ora 9, pe poligonul Tunari 
începe tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa DiiMino".

Concursul se va desfășura la toate 
probele clasice. Participă și trăgătorii 
din lotul R.P.R. și din lotul olimpic. 
Datorită acestui fapt așteptăm ca șf 
rezultatele să fie dintre cele mai 1- 
loroase.

lotuluiConcursul 
republican masculin
Mîine, sîmbătă șt 

întâlni pe arena Iuta 
mai buni jucători de popice din țară 
în cadrul unui concurs de verificare 
în vederea alcătuirii echipei care ne 
va reprezenta la sfîrșitul lunii iunie 
în „Cupa Europei". Aceasta este pri
ma verificare a sportivilor din lotul 
republican, care de cîteva luni execută 
un program special de pregătire, in
dicat de federație. Printre sclecționa- 
biii se numără popicarii experimentați 
P. Purje, F. Alicola, I. Alicoroiu, 
I. Erdei, Alex. Andrei ș.a., precum si 
un mare număr de tinere elemente 
care s-au afirmat în ultimele con
cursuri. Programul competiției : vineri 
ora 1.7, sîmbătă ora 8 și 17, dumi
nică ora 8. Proba: 200 bile mixte.

duminică se vor 
din Capitală' cei

închiderea sezonului de iarnă
In ședința comisiei de alpinism din 

F.R.S B.A,, care a avut loc în ziua de 
6 aprilie ac., s-a hotărît înch'derca 
sezonului alpin de Iarnă după cum 
urmează: ture pentru maeștri ai spor-

Moianeea—Ruber ,tuhii și sportivi de categoria 1 la 25

aprilie; ture pentru sportivi de cate-’ 
goria a 11-a și a IlI-a la 2 mai.

Cluburile și asociațiile cu secții de 
alpinism pot organiza în acest inter
val ascensiuni de iarnă pentru clasifici 
tarea alpiniștilor.



N O TE...
ț

Eficacitatea contraatacului

ictoria Farului în meciul cu Stea
gul roșu a constituit o surpriză 
chiar și pentru înflăcărații su

porteri ai echipei constănțene. Și fiind 
vorba de surpriză, trebuie să subliniem 
că victoria s-a datorat tocmai elemen
telor... surpriză folosite de localnici. 
Explicația succesului echipei constăn- 
țeue trebuie căutata îu eficacitatea 
contraatacurilor. Deși mingea a fost 
disputată în majoritatea timpului în 
mijlocul terenului (repriza I) și pe ju
mătatea de teren a Farului (repriza a 
Il-a), totuși golurile au fost marcate 
numai în poarta Steagului roșu. Prin 
pase lungi, Farul a acoperit ușor dis
tanța de la mijlocul terenului pînă la 
poarta lui 
remarcat că majoritatea acestor contra
atacuri au fost construite în' special 
pe centru și nu pe aripi, redueîndu-se 
astfel și mai mult distanța pînă la 
poarta adversă. Echipa Steagul roșu 
— preocupată prea mult de ofensivă, 
a lăsat descoperită apărarea, care a 
fost nevoită să cedeze de două ori. 
Desigur, echipa din Orașul Stalin a 
greșit, lăsînd breșe în apărare, dar a- 
ceasta nu scade cu nimic meritul în
vingătorilor: ei au reușit sq-și im
pună tactica cea mai nimerită în fața 
unei echipe experimentate. Și fiind 
vorba despre această 
să remarcăm aportul 
obținerea ei de către 
Ghibănescu.

Ceriieanu. Interesant de

Și fiind 
victorie, trebuie 

deosebit adus în 
Datcu, Sever și

P. ENACIIE
corespondent regional

N-a fost ofsaid...

La un moment dat, în timpul pri
mei reprize a meciului de dumi
nică dintre echipele C.C.A. și 

Rapid, jucătorul Mihăilescu de Ia

In jurul balonului
> Azi pleacă în R.D.G., la Berlin, 

echipa Dinamo București, care va 
juca la 15 aprilie cu Dinamo Berlin 
și la 17 aprilie cu Vorv.ârts. Vor face 
deplasarea : Uțu, Cosma, Popa, Mo- 
Iroc, Pa na it, Călinoiu, Dragomir, Nun- 
weiller III și IV, Anghcl, Varga, Că- 
dariti, Ene 1, Biikossy, Semenescu. 
Feodor.

♦ Meciul de campionat de dumi- 
n:că Rapid —- Farul se va disputa 
pe Stadionul Republicii, la ora 16,30. 
In deschidere, la ora 14,45, va 
loc partida de categorie 
Obor — C.S, Craiova.

♦ Progresul joacă azi, 
Metalul București. Partida 
terenul Metalul din Dudești, la 
16,30. In descindere se vor întilni ju- 
norii celor două echipe.

♦ Rapid a perfectat un joc amical 
cu Dinamo Obor, pentru data de 21 
aprilie pe Stadionul Giulești.

avea
B, Dinamo

amical, 
are loc

cu 
pe 

ora

161.190 lei,
de premii

COMENTARII
C.C.A. a avut de executat o aruncare 
de la tușă, pe partea stîngă a tere
nului. Mijlocașul militar, văiîndu-1 pe 
coechipierul .său, Tătaru, nemarcat și 
într-o bună poziție de atac, a aruncat 
mingea cu precizie în piciorul acestuia. 
Cum Tătarii se afla In spatele funda
șilor rapidișfi, mulți spectatori au ex
clamat spontan : „Ofsaid I", manifes-* 
tîndu-și nedumerirea pentru faptul că 
nici arbitru! de linie și nici cel de 
centru nu intervin.

Hotărîrea arbitrilor de a lăsa jocul 
să continue a fost însă ■ cum nu se 
poate mai firească, mai reglementară. 
Pentru că, in prima fază, la arunca
rea de la margine, nu există poziție de 
ofsaid.

Aîai sînt și alte situații în care e- 
xistă excepții de la regula generală. 
Pentru a le vedea, reamintim cititori
lor noștri prevederile articolului 11 din 
regulament :

„Un juci.ior este- afară din joc (of
said) dacă el este mai aproape de li
nia porții adverse decît mingea în mo
mentul cînd aceasta este jucată, eu 
excepțiile :

a) 
pria

b) 
mai 
linie

c)
jucată ultima dată

d) dacă el primește mingea direct 
dintr-o lovdură de poartă, o lovitură 
de colț, o aruncare de la tușă sau o 
„minge de arbitru".

După ciini se vede, faza pe care 
descris-o mai sus se încadrează în 
cepțiile prevăzute la punctul ,,d“ al
ticolului care reglementează ofsaidul.

Și, în încheierea acestui scurt co-

• • • 
r

mentariu, o ultimă precizare, deosebit 
de importantă: sînt situații cînd un 
jucător aflat în poziția de ofsaid 
poate să nu fie totuși sancționat. 
Anume, atunci cînd arbitrul socotește 
că el nu influențează jocul, nu jenează 
nici un adversar sau nu încearcă să 
obțină vreun avantaj de pe urma a- 
cestei poziții (așa numitul „ofsaid pa
siv").

C. RADU

Tot despre „trasul de timp'

Concursuri...

dacă jucătorul se găsește în pro- 
sa jumătate, de teren,
dacă are cel puțin doi adversari 

apropiați decît 
de poartă, 
dacă mingea

A tunai cînd o echipă „simte" că 
îi este din ce în ce mai greu 
să păstreze rezultatul, că for

țele i-au slăbit, ea caută să-și organi
zeze astfel jocul, îneît să controleze 
cît mai mult balonul în jocul de cîmp. 
Acest lucru n-are nimic comun cu... 
„trasul de timp" — șuturile trase in
tenționat în afara terenului dc joc, ba
terea la nesfîrșit a mingii de către 
portar etc. —, care constituie 
festare nesportivă.

Duminică, în meciul cu 
Progresul a folosit destul
prima tactică, dar, din păcate, 
completat-o și cu cea de-a doua, care 
produce întotdeauna o impresie neplă
cută. Arbitrul I. Chirițescu a inter
venit la un 
sul și dînd 
la Progresul 
la socoteală

...Ceea ce I. Chirițescu — ca și 
alți arbitri de altfel — n-a mai fă
cut-o. Procedîndu-sc- astfel, se ’ încura
jează practica „trasului de timp", care 
în afară că contravine legilor sportivi
tății, duce la scăderea calității jocului.

Campionatele republicane de cros
Sibiul va găzdui duminică, pentru a 

patra oară, întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane de cros — indi
viduale și pe echipe — pe anul 1960.

In vederea acestui important eveni
ment atletic, forurile sportive locale au 
luat din timp toate măsurile organizato
rice, în așa fel ca întrecerile să se bucure 
de cel mai deplin succes. La etapa finală 
a concursurilor vor lua parte numai acei 
sportivi care au evoluat și la etapa a 
H-a a întrecerilor. Distanțele alergări
lor vor fi: seniori — 10.000 ni; senioare 
— 1.600 m ; juniori — 3.000 m și ju
nioare — 1.000 m.

Concursul elevilor din Cap’tală
Pe stadionul Tineretului s-a desfășu

rat duminică dimineață întrecerea ele
vilor bucureșteni. Concursul — în gene
ral — a fost destul dc bine organizat. 
Totuși, au existat și o serie de lipsuri: 
profesorii au făcut înscrieri după ter-

menul stabilit, a lipsit ruleta de m 
rat la aruncarea suliței (în locul a< e* 
leia a fost folosită o bandă de 10 in), 
iar crainicul concursului în loc să in
formeze cu precizie asupra desfășurării 
concursului, s-a mulțumit doar să facă 
anumite anunțuri mai mult sau mai pu
țin tangente cu ceea ce se petrecea pe 
stadion.

Iată cîteva rezultate : BĂIEȚI t 
200 m: A. Stamatescu 22,8; 800 m: R, 
Rădulescu 2 :06.4; 90 mp : Al. Cristea 
13,7 ; 110 mg : N. Rurceanu 15,7; iniile 
ținte : E. Ducu și Gr. Matinescu 1.85; 
suliță : I. Crăciunescu 52,75; ciocan r 
V. Ștefan 47.17 ; disc : L. Cotlcr 49.07; 
FETE : 200 m : V. Ciulinaru 27.6; 80 
mg : J. Javorschi 12,6 ; 500 m : S. Si* 
lion 1:25,5 ; înălțime: S. Dăscălescu și M. 
Mărgineanu 1.40; lungime : J. Javorsehi 
5.02: disc : A. Gurău 38.40; suliță : G# 
Niculcscu 26,75.

GEORGE PARTEN1B
coresponden i

el de

a fost 
de un

o numi

Dinamo, 
de bine 

a...

Voința Sași, Rapid și C.C.A. 
învingătoare în jocnrile restante

propria lor

atinsă sau 
adversar,

am 
ex- 
ar-

moment dat, arătînd cea- 
de înțeles jucătorilor de 
că timpul irosit va fi pus 
la sfîrșitul întîlnirii.

ce I. Chirițescu

J. B.

Juniorii romîni la a Xlll-a
a Turneului Intemațicnal de Juniori U.E.F.A.

j

Lotul de juniori al R.P.R. pără
sește astăzi țara cu destinația Viena, 
puitru a participa la a XlII-a ediție 
a Turneului Internațional de Juniori 
U.E.F.A. la care iau parte 16 națiuni 
împărțite în patru grupe : Olanda,
Grecia, Portugalia, Italia (I), Polo
nia, Austria, Anglia, Bulgaria (II), 
I ireia, R.F.G., R.D.G., Ungaria (Iii). 
Belgia, Romînia, Spania și Franța 
(îV).

Prezenți pentru a șasea oară la 
această importantă competiție — un 
a evârat campionat european — ju
niorii noștri au realizat pînă acum 
p.rformanțe foarte bune, clasîndu-se

nou record
Pronosport!
Epure Chirică din com. Varia? 
prevăzător... • Numere! a

(reg.
con-

• Cum a obținut participantul 
Timișoara,) noul record • Ene I este 

cursului JProi.oexpres
de miercuri. Ne-a lămurit chiar 
loc : „Știți că echipa noastră 
în R. D. Germană joi (n.r. 
Ața că, nevrînd să absentez de la con
cursul de duminică, am avut grijă să-mi 
dej,un buletinele acum, în ajunul por
nirii spre Berlin. Consider că ți con
cur ul de duminică este „tare” și „văd“ 
premii importante în perspectivă. Cum 
aș dori să calc pe urmele recordului 

lui Epure Chirică, 
am studiat din timp 
programul și am a- 
juns la următorul 
pronostic : I—I, X ; 
II _ 1 . HI —I ; 

1, X; VI — X, 1;
2; IX-2; X-l;

— 1. Nu fac un se-

Ați aflat despre marele premiu ofe
rit de concursul Pronosport de dumi
nica trecută. Importanta sumă de 
148.018 lei, cît reprezenta premiul I, 
era de la bun început o performanță ! 
Numai că participantul EPURE CHI
RICĂ din comuna Varia? (reg. Timi
șoara), care a completat singura va
riantă cu 12 rezultate exacte, nu s-a 
oprit aici 1 El a mai avut și 3 premii 
II și 3 premii III 
pe buletinul combi
nat ce l-a depus. 
Așa că valoarea to
tală a premiilor ob
ținute se ridică la 
161.190 lei, record 
lor Pronosport pe 
confirmarea ideii i 
premii numeroase sînt urmate de serii 
de concursuri cu premii mari. Sînt 
toate indiciile că și duminică vom avea 
de-a face cu un concurs... darnic care — 
în plus — face parte dintre cele ce 
participă la atribuirea fondului supli
mentar de premii al lunii aprilie în 
valoare de 200.000 lei dintre care — 
nu uitați ! —- 1 autoturism „Mosk-
vici".

...Nu ne-am mirat deci de loc că ieri 
l-am întîlnit pe Ene 1, căpitanul echi
pei Dinamo București, studiind cu a- 
tenție programul concursului de dumi
nică. Singura noastră nedumerire a fost 
aceea că internaționalul dinamovist se 
grăbea să-și completeze buletinele încă

absolut al premii- 
anul în curs. Iată 

că concursurile eu

el, pe 
pleacă 

astăzi).

pe locuri fruntașe. Anul acesta, de 
altfel ca și în alte ediții, reprezen
tativa noastră face parte dintr-o se
rie grea, poate cea mai grea. Faptul I 
acesta a constituit un stimulent pen
tru juniori în pregătirea lor, condu
să de antrenorii Tr. Ionescu și N. 
Gorgorin. Stadiul lor de pregătire, 
verificat în numeroase și reușite me
ciuri de antrenament, este bun, justi- 
ficînd astfel speranțele într-o compor
tare în Austria la înălțimea aștep
tărilor și prestigiului de care ne bucu
răm. Lotul alcătuit din : Florea, Ojoc 
(portari), Ivan, llie Stelian, Andrei 
(fundași), Radu, Surdan, Szakacs 
(mijlocași), Pîrcălab, Năftănăilă, 
Gane, Petescu, Badea, Tomeș, lacob 
și Harșani (înaintași) poate reuși re
zultate bune în compania echipelor 
— valoroase — ale Franței, Belgiei 
și Spaniei. Jocurile echipei noastre 
vor avea loc la : 16 aprilie cu Belgia 
la St. Polten, 18 aprilie cu Franța la 
Linz și 20 aprilie cu Spania la 
Graz. Cîștigătorii seriilor se vor în- 
tilni îij semifinale astfel.; I cu III și' 
II cu IV, la 22 aprilie la Viena, iar 
finalele vor avea loc la , 24 aprilie 
tot la Viena. .Simultan se vor disputa 
partidele pentru locurile 5-16 din cla
sament, în aceleași zile (22 și 24 
aprilie), în diferite orașe din Austria.

Fază din meciul Rapid-Dinamo București disputat teri in sala Giulești. 
Foto: Gh. Dumitru

• Azi de la ora 19 se dispută în 
sala Dinamo întîlnirea dintre echipele 
Dinamo București și Știința Timișoara, 
în cadrul etapei a Xl-a a returului rara- 
pionatului republican

• Inlîlnirea dintre echipele Voința 
Iași și Știința Timișoara, restanță din 
etapa a Vil-a a campionatului republi
can masculin, a fost c-îștigată de Voința 
eu scorul de 81—62 (38—26). Meciul, 
desfășurat la Iași, a prilejuit localnici
lor o victorie categorică, ușurată e drept 
și prin absența din formația timișore
nilor a jucătorilor A. Popovici și V. 
Pușcașu. Cei mai buni au fost Chiorca- 
nu, Vișioianu de la Voința și Dră: ă- 
toiu. de la Știinta.

RADU BOGDAN 
corespondent

• In Capitală, aseară s-au disputat 
două meciuri în sala Giulești. In pri
mul, Rapid a făcut o partidă excelentă 
și a învins echipa Dinamo București cu 
72—65 (36—28), sporindu-și prin a- 
ceasta șansele de a scăpa de retrogra
dare. In al doilea meci, C.C.A. a dispus 
de Știința Cluj cu 93—77 (44—38). 
Studenții au jucat fără Vizi, care nu a 
făcut deplasarea și din minutul 5 fără 
Demian, pivotul echipei, ușor acciden
tat. Cu acești doi jucători, meciul ar fi 
fost mai echilibrat. Militarii au condus 
majoritatea timpului și în general an 
făcut o partidă reușită, ilustrînd forma 
bună în care se află. Cei mai buni : Ne- 
def, Fodor, Folbert, de la C.C.A., Albu. 
Bugnariu și Viciu, de la Știința.

masculin.

A DOUA
A „CUPEI

ETAPĂ
1 MAT

Aieciurile programate ta pruna etâ4 
pă a competiției organizată de clubul 
sportiv Voința București în cinstea zi
lei de 1 Alai, la care participă cele 
niai bune echipe feminine de baschet 
din Capitală, s-au încheiat cu urmă- . 
toarele rezultate: Progresul — Știința 
43—39,-Rapid — I.C.F. 36—27, Cons
tructorul — Voința 44—43. r~'
Il-a a „Cupei 1 Alai" se va 
s’mbătă și duminică și va 
următoarele partide: I.C.F. 
tructorul (sîmbătă ora 17, 
Rapid —• Progresul (duminică era 9,- 
teren 1), Victoria — voința (duminică 
ora 9, teren II). Jocurile se vor des-i 
fășura pe terenurile din incinta sta4 
dionului Voința (șoseaua Pipera nr. 38, 
capătul tramvaiului 5).

Etapa a 
desfășură 
cuprmde 

—• Cons-, 
teren I ),•

VII—X; VIII-1,
XI — 1, X; XII 
creț din acest pronostic și îl anunț și 
altor participanți. Cine vrea să cîștige 
să... joace.” Sfat pe care îl dăm și noi 
tuturor.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

de jeri, 13 aprilie, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

36 12 29 7 21
Numere de rezervă: 14 
Fond de premii: 520.483 
La 20 aprilie tragere

din

27
18 

lei.
specială 

Pronoexpres cu premii suplimentare în 
obiecte, printre care 3 autoturisme.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

Primele meciuri în cadrul 
turneului final al juniorilor

final al ju-

o interesantă reuniune!
la Institutul
„Pasteur”

Amînat cu o zi, turneul 
niorilor va începe astă-seară, cu care 
prilej se va deschide în Capitală se
zonul pugilistic în aer liber. Anul a- 
cesta întrecerile boxerilor juniori s-au 
ridicat Ia o valoare superioară dato
rită faptului că tinerii pugiliști posedă 
experiența unor meciuri mai grele. In
tr-adevăr, mulți dintre boxerii care 
vor evolua în cadrul celor trei gale 
au și susținut partide în compania u- 
ncr pugiliști seniori și au avut o 
comportare cît se poate de bună. Fi
rește că aceasta va contribui la reu
șita întrecerilor, la afirmarea unor 
tineri dornici să arate că reprezintă 
£ valoare în boxul nostru,

La succesui întrecerilor finale ale 
celor 48 de boxeri așteptăm și contri- După finalele campionatelor de jiM
buția arbitrilor, în rîndul cărora întîl- niori, bucureștenii vor avea prilejul sS 
«?.m. 0 din‘re ,cej ™i buni ar- vizionoze du7ninică dimineață, înec-hiTt'i stinonafn-i Mo licta ntiri n li nr Ti- *bitri judecători. Pe lista oficialilor fi
gurează arbitrii P. Epureanu, I. Firu, 
Gh. Dumitrescu, C. Chiriac, V. Du
mitrescu, B. Robert, V. Popescu, I. Ni- 
ță ș.a.

Amintim că prima gală are loc astă- 
seară începînd de Ia ora 19 în „pot
coava" de la stadionul Republicii. 
Aîeciurile vor continua mîine seară, 
iar sîmbătă, pe același stadion, vor 
avea loc meciurile finale care vor de
semna pe cei 12 campioni ai țării pe 
anul I960, .

pînd de la ora 10, o interesantă re
uniune pugiiistică, în cadrtd căreia se 
vor întîlni boxerii din echipele Ener
gia Ctaipina și din o combinată Pasă 
teur — Spartac — Rapid — Voința. 
Spicuim din programul galei meciu
rile : Mihai Nicolau — Gh. Nculae, 
Constantin Gherasim — V'. M.itea, 
Ion Paduraru — Constantin Stâiiescu, 
llie Patron — Ion Adenu.



VĂ PREZENTĂM REPREZENTATIVA FEMININĂ
DE BASCHET A R. CEHOSLOVACE

Au fost alcătuite echipele de senioare și tineret ale R. P. Romine

' Din 1950, cînd s-a disputat a doua 
ediție a campionatului european, și 
pînă în toamna anului 1959, cînd a 
avut loc liltin' . ediție a campionatu
lui mondial, reprezentativa feminină a 

1 R. Cehoslovace a fost prezentă în dis
puta pentru primele locuri, reușind să 
se claseze întotdeauna' printre echi
pele premiate. In 1950 (campionatul 
european de la Budapesta), 195G 
(campionatul european de la Praga), 
1957 (campionatul mondial de la Ria 
de Janeiro), 1958 (campionatul euro- 
pean de la Lodz) și 1959 (campionatul 
mondial de la AAosceva) s-a ciasat pe 

_ .locul trei, iar în IS52 .(campionatul 
european de la Aloscovâ) și 1951 
(campionatul european de la Belgrad) 
s-a clasat pe locul doi. Un palmares 
cane vorbește de la sine despre va
loarea acestei reprezentative, conside- 

r rată pe bună dreptate drept una dintre 
cele mai bune din lume. Baschetbalis
tele cehoslovace sînt vestite pentru

tehnica individuală avansată, pentru 
concepția modernă a acțiunilor tactice. 
Eie alternează în mod armonios con
traatacurile conduse de Veskova, cu 
jocul eficace al pivotului Hubalkova.

Partidele de la București, Constanța 
și Ploeștj constituie pentru echipa R. 
Cehoslovace — ca și pentru echipa 
țării noastre ,de altfel — un foarte 
bun prilej de verificare a pregătirilor 
efectuate în vederea campionatelor 
europene, care vor fi găzduite de So
fia între 3—12 iunie. In cadrul aces
tor pregătiri, baschetbalistele ceho
slovace au mai susținut două jocuri in
ternaționale în luna martie, în compa
nia echipei R.P. Bulgaria, deținătoa
rea titlului de campioană a Europei. 
Echipa - ■ ■
ambele 
ga) Și 
tind e 
cerile
Svatopluk Mrazek a selecționat urmă-

R. Cehoslovace a învins în 
întîlniri: cu 75—51 (la Pra- 
cu 81—67 (la Brno), naanifes- 
fortnă excelentă. Pentru între- 
din țara noastră, antrenorul

A luat sfîrșit meciul de șah
R. P. Romînă — R. P. Ungară

Oaspeții au învins cu scorul de I21|a —
In 

de 
lupta 
de primul. Oaspeții au jucat mult mai 
puternic în comparație cu runda de 
duminică. Din păcate, echipa noastră 
a evoluat la o valoare mai scăzută. In 
turul doi jucătorii noștri n-au reușit 
să eîștige nici o partidă, pierzînd pa
tru.

luliu Szabo în întîlnirea cu Jeney 
(care l-a înlocuit pe Pogats) a comis 
o gravă inexactitate încă în deschidere 
ajungînd în poziție pierdută după 16 
mutări. Un șir de greșeli strategice 
l-au pus în fața înfrîngerii și pe Cio- 
cîltea, în cea de a doua partidă 
marele maestru Laszlo 
maestru Barcza a 
o tehnică impecabilă micul avantaj 
pe care-l acumulase în ’ 
tîlnirii < "
Giinsberger a ales un plan de joc gre-

cel de al doilea tur al meciului 
șah R.P. Romînă—R.P. Ungară, 
a purtat un caracter diferit față

cu 
Szabo. Marele 

valorificat cu

deschiderea în-
cu Reicher. Intr-o poziție egală

șit și a suferit a doua înfrîngere 
fața lui Honfy. Celelalte șase partide 
au fost remize : Bilek—Ghițescu, Tro- 
ianescu—Lengyel, Kliiger—Soos, Rado
vici—Florian și Navarovski—Drimer.

In felul acesta oaspeții cîștigă al doi
lea tur cu 7—3 și obțin victoria în meci 
cu scorul general de 12*/2—7*/2. Echipa 
R. P. Ungare și-a încheiat întîlnirile 
din grupă, acumulînd 25y2 p. în me
ciurile cu R. P. Bulgaria și R. P. Ro- 
mînă (13—-7 cu R. P. Bulgaria). Con
figurația finală a clasamentului va li 
cunoscută după întîlnirea R. P. Romî- 
nă—R. P. Bulgaria.

Ca o concluzie la meciul ce s-a în
cheiat putem spune că echipa noastră 
a corespuns doar în prima jumătate 
a întîlnirii. Dintre jucători Radovici 
și Drimer s-au comportat cel mai fru
mos cîștigînd în întîlnirile directe cu 
adversarii lor.

V. GH.

in

In timp ce pe versantul de nord-est 
al muntelui Etna vulcanul cu același 
aiime se află în erupție — după o pe
rioadă îndelungată de „odihnă” —, pe 
versantul sudic s-au făcut intense pre
gătiri pentru organizarea unui impor
tant concurs internațional de schi 
intitulat „Cele trei 
ționale ale Etnei”. 
are o veche tradiție 
siderat ca unul dintre 
tante în lumea schiului alpin. Este su
ficient să amintim că printre cîștigăto- 
rii probelor în edițiile precederte ae 
află renumiții Jean Vuarnet (campion 
olimpic la Squaw Valley), Tony Spiss, 
Igava Chiharu, Fritz Oberaigner, Erika 
Netzer, Roger Staub (campion olimpic 
la Squaw Valley), Egon Zimmerman etc. 
Tn concursul „Cele trei zile internaționale 
ale Etnei” clubul organizator „Sci Club 
Monti Rossi” oferă patru trofee : Tro
feul Națiunilor" (pentru reprezentativa 
pu cel mai bun punctaj), „Cupa primă
verii siciliene” (cîștigâtorilor la slalom 
uriaș masculin și feminin), „Cupa marii 
coboriri de la Etna" (coborîre masculin 
și feminin) și „Cupa orașului Catania” 
(slalom special băieți și fete). Aceste

interna- 
concurs 

con-

zile
Acest 
și este 

cele mai impor-

probe se vor disputa în ordinea de mai 
sus în zilele de 15, 16 și 18 aprilie, pc 
pantele amenajate pe versantul de sud 
al muntelui Etna (3.263 m).

Țara noastră este reprezentată pentru 
prima dată la acest important concurs, 
în cadrul căruia Cornel Tăbăraș și Ilona 
Micloș se vor strădui să aibă o compor
tare cît mai frumoasă.

Olga Szabo, Tănase mureșanu $i Ladislau Rohom 
Mgilori în turneele individuale de ni 

de la Smolensk

Echipa campioană a (ărit noastre, 
C. F. R. Grivifa Roșie, a debutat vic
torioasă in turneul pe care-l între
prinde in Polonia. Jucînd la Poznan, 
în compania formației Poznama, rug- 
biștii romîni au învins cu 31—16. 
Azi, feroviarii joacă la SzczeczM, cu 
echipa Pionier iar duminică la Bijtom 
cu Czarny Bytom

torul lot: Uubalkova, Zvolenska, Ada- 
mirova, Teissigova, Novakova (aces
tea au fost jucătoarele de bază din 
meciurile cu R.P. Bulgaria), Joskova, 
Mikulaskova, Havliskova, Zizlavska, 
Ilaluziska, Ilorakova, Veskova, Skuti- 
nova, Lundakova și Trojkova.

Fără a se lăsa impresionate de per
formanțele redutabilei echipe ceho
slovace, jucătoarele noastre s-au pregătit 
cu multă perseverență pentru această 
dublă confruntare, care constituie o e- 
tapă importantă în pregătirea pentru 
„europenele" de la Sofia. Loturile R.P. 
Romîne, alcătuite din Maria Voicu, 
Viorica Niculescti, Ana Haralambie, 
Anca Racovifă, Georgeta Ivanov ici, 
Hortensia Magdin, Teodora Predescu, 
Irina Romfeld, Hanelore Krauss, Octa
via Cucuruz-Simon, Dorina Marian 
(senioare), Ana Farkas, Margareta Si
mon, Virginia lujescu, Palrița Sișu, 
Raluca Manolache, Cornelia Gheorghe, 
Sanda Dumitrescu, Maria Ouatu, Anca 
Riureanu (tineret), pregătite de prof. 
S. Ferentz și respectiv de prof. Gh. 
Roșu, așteaptă cu încredere confrun
tările care vor avea loc duminică și 
marți la București, luni la Constanța 
și miercuri la Ploești. I

Sportivii R.P. Romîne au egalat scorul: R.P.R.
SMOLENSK (prin telefon). Luni 

au continuat în sala Teatrului Dra
matic 
R. P. 
Rusă, 
duale 
bați, 
noștri 
dese 
fost și mai pregnant în concursul fe
minin, unde pe primele trei locuri 
s-au clasat reprezentantele R. P. Ro
mîne : Olga Szabo, Ecaterina Lazăr și 
Maria VicoL (Elena Ferenczi a fost 
eliminată în semifinale). După ter
minarea asalturilor regulamentare, 4 
trăgătoare — Szabo, Lazăr, Vicol și 
sovietica Rîzaeva — se găseau la e- 
galitate de victorii (5) și pierderi 
(2). In această situație a avut loc 
un baraj din care a ieșit învingătoa
re Olga Szabo. Au urmat-o în or
dine Lazăr, Vicol și Rîzaeva. " 
locul 5 s-a clasat Prudțkova.

Intr-o accentuată revenire de 
mă

întîlnirile dintre scrimerii 
Romîne și cei din R. S. F. S.
Au avut loc turneele indivi

de floretă femei și floretă băr- 
In ambele întreceri, sportivii 
au repurtat succese, care dove- 
valoarea lor. Acest lucru a

Pe

for- 
care ne dă speranțe pentru 

întrecerea din cadrul Criteriului Mon
dial al Tineretului ce începe mîine

Peste două zile

0 interesantă întrecere între gimnaștii 
romîni, francezi și bulgari

Iubitorii sportului _ din Capitală vor 
avea prilejul să asiste, sîmbătă și 
duminică după-amiază, la noi și inte
resante întreceri de gimnastică, în

Gheorghe Tohăneanu, unul din repre
zentanții noștri, în întîlnirea cu gim
naștii francezi.

« w

mărește interesul manifestat în jurul 
acestei competiții. F 
din care nu vor lipsi sportivi 
frunte ca
Jacqueline

acestei competiții. Formațiile Franței,
" i de 

Danielle Sicot-Coulon, 
Dieudonne, Marie Anne 

Demortiere, Robert Caymaris, Jean 
Guillon, Jean Jaillard, vor sosi în 
Capitală pe calea aerului astăzi după- 
amiază. Federația de specialitate din 
R. P. Bulgaria a anunțat un lot pu
ternic compus din Dimova, Grigo
rova, Pavlova, Ranghelova, Terpova, 
Alileva, Doljeva și Traslieva.

Foto : I. Mihăică

cadrul cărora
tivele feminine
noastre, cele ale
feminină a R. P. Bulgaria. Faptul 
că ne aflăm la prima întîlnire directă

| între gimnaștii romîni și cei francezi 1

vor
Și

evolua reprezenta- 
masculine ale țării 
Franței și echipa

Tal menține avantajul de două puncte
Partida a 12~a: remiză —

Partida a 12-a dintre Botvinik si 
Tal a 
pentru titlul de campion al lumii. 
Ea a 
aprigă, plină de tensiune, 
deținătorul titlului a avut de suferit 
influența unei grele crize de timp. 
Botvinik a reușit însă să păstreze pînă 
la întrerupere un pion în plus. Alulți 
mari maeștri prezenți în sală pro- 

campionului mon- 
A.verbach, Flohr, 

însă, de 
spunînd că contrașansele 
Tal sînt suficiente pen- 
La reluare au mai fost 
30 de mutări. Apărarea 

fost foarte exactă. Spre

marcat jumătatea meciului

furnizat o luptă extrem de
Din nou

nosticau victoria 
dial (Petrosian, 
Toluș). Lilientha) a fost, 
altă părere, 
deținute de 
tru remiză, 
făcute peste 
lui Tal a 
sfîrșit ambii regi treceau consecutiv 
printr-o... ploaie de șahuri. Dar cîștig 
pentru alb nu exista în această po
ziție. La mutarea 3 72-a adversarii au 
căzut de acord asupra remizei. După 
12 partide Tal continuă să conducă. 
Scorul în meci este de 7-5. Astăzi 
se joacă partida a 13-a, Tal avînd 
albele. Iată desfășurarea partidei:

Alb: Botvinik Negru: Tal
l.c4 CfG 2.d4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 

c5 5.e3 Cc6 6.a3 Nd6 7.dc: N:c5 
8.b4 Nd6 9.Nb2 0-0 lO.cd: ed: II.
Cb5 Nb8 12.Ne2 a5 13.ba: C:a5 14.
0-0 Ta6 15.Ne5 N:e5 16.C:e5 Te8 ... 
Cd3 Ce4 18.Cf4 Te5 19.Tcl ThG 20.
Cd4 Cc6 21.g3 g5 22.Cd3 Tc8 23.
Ng4 N:g4 24.D:g4 C:d4 25.ed: Df6 26.Cc5 
Cd2 27.Tfdl T:e5 28.T:d2 Te4 29. 
Dc8+ Rg7 30.D:b7 DeG 3I.T1T Tel 
32.Db5 Dh3 33.Î3 De6 -------
35.T:el D.el-f- 3G.Rg2 
h5 38.TH De6 39.fg: T:fl 
41.a4 (mutarea din plic) 
Db4 43.Re3 D:a4 44.Rf4 
D:h2 46.De5+ Rf8 47.DdG-ț- Rg7 18. 
D:d5 ~~ ' --- - - --------
D:g3+ 
53.Re3 
Dg2+ 
58.Rf5 
Rd8 61.Dh4+ 
G3.De5 Df74- 
Dd6 6G.Df7-|- 
68.Da5-ț- ReS 
Rd8 71.Da8+ 
mi ză.
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34.Tdf2 TfG 
g4 37.DJ3 
4O.R:fl hg: 
Db6 42.RÎ2 
Da2 45.Dc3

Df2+ 49.R:g4 f5-ț- 5O.Rg5
5I.R:f5 DgG-F 52.Rf4 DfG-f-

Rf8 54.Rd3 Dfl-ț-
56.Re5 Dg5+ 57.Re6 De7-|-
Dc7 59.Da8-ț- Re7 6O.De4-|-

Rc8 62.Dh8+ Rb7
64.Re4 Dg6+ 6o.Df5
Rc8 67.Df5+ RdS
69,d5 Rd7 7O.Da74-
Rd7 72.RÎ5 Re7 re-

55.Rc4

R.S.F.S.R. 4-
la Leningrad — Tănase Mureșanu , 
fost net superior în 
tiștifor. In finală el 
singură pierdere, (la 
zultatele: 1. Tănase 

■2. Sveșnikov 5 v.;
5 v. Locurile următoare au fost 
ordine ocupate de : Sîsikin, Zilahi, Se 
veliov, Poena.ru.

Un alt reprezentant al țării noastr
— Ladislau Rohony — a ieșit învir 
gător în proba de sabie, care s-a des 
fășurat marți, o dată cu spada. Ro 
hony a totalizat 7 victorii, fiind - 
de departe — cel mai bun concuren 
al probei. Aîisiunea lui Rohony a fos 
cu atît mai dificilă, cu cît ceilalți do 
coechipieri — Mustață și Pelmuș - 
au tras și de data aceasta sub po 
sibilități, iar sovieticii'— 5 în final:
— au depus toată străduința pentri 
a cîștiga. Clasamentul: 1. Ladislai 
Rohony 7 v.; 2. Mavlehanov 5 v.; 3 
Leâtman 4 V.' S-au clasat în conți 
nuare Răkita, Jitnii, Mustață și Pel 
muș.

Spada a revenit — după o lupt: 
strînsă — lui Kiseliov, care a tota 
lizat același număr de victorii cu tî 
nărui nostru reprezentant Ad. Gurath 
dar a avut o situație mai bună li 
tușe. Ceilalți concurenți romîni. ai 
ocupat următoarele locuri : Stelian lo 
cui 5, Haukler locul 7. Oscar Theb 
melner a fost eliminat în semifinale

Cîștigînd în întrecerile individuale 
3 locuri I, sportivii noștri au egala! 
performanța sovieticilor din întrecerea 
pe echipe și au făcut ca scorul să 
devină egal: 4-4. Este un .suc e-
vident, la care și-au adus apoh. în
deosebi Olga Szabo, Maria Vicol, E- 
caterina Lazăr, Adalbert Gurath, La
dislau Rohony, Ion Szantho și Tăna
se Mureșanu. Dar, dincolo de rezulta
tul cifric, întîlnirea a constituit un 
nou prilej de a se strînge relațiile 
de prietenie dintre sportivii romîni 
și cei sovietici.

concursul flore 
a înregistrat 

Sveșnikov). Re 
Mureșanu 6 v 

3. Atila Csipfe 
î

Mîine seară, Ia 1stanbul

Primul sunet de gong în „Cupa orașului Istanbul11
Alîine seară va începe în orașul de 

pe malurile Bosforului marea competi
ție pugilistică : „Cupa orașului Istabul". 
Organizarea acestei competiții constituie 
un minunat prilej de verificare a pre
gătirii boxerilor înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Roma. De aceea, pu- 
giliștii care vor fi prezenți la „Cupa 
orașului Istanbul", au privit cu toată 
seriozitatea această competiție, susținînd

FOTBAL PE GLOB
• In cursul zilei de ieri a sosit la 

Moscova echipa poloneză de fotbal Po
gon din Szezeczin. Fotbaliștii polonezi 
vor susține trei întîlniri cu cele 
bune echipe din Kiev, Stalino și 
șinău.

multe meciuri de verincare înainte de 
începerea competiției. După cum am 
mai anunțat, la „Cupa orașului Istan
bul" t r' .................... ~ ~
Bulgaria,
Turcia. ~ ____ __
ganizatori va supune pe box 
eforturi deosebite; ei vor tre,.z< __ 
susțină meciuri în fiecare zi. „Cupa 
orașului Istanbul" vă continuă sîmbătă 
și duminică.

Așa după cunt am tnai anunțat lotul 
romîn care s-a deplasat la Istanbul 
este compus din următorii pugiliști: 
M. - •

vor fi prezenți boxeri din R.P. 
Grecia, R. P. Romînă și 

Programul alcătuit de or- 
■ la 

să

mai 
Chi-

• După cum se știe, în cadrul 
turilor de finală ale „Cupei Europei 
interțări”, la fotbal echipa U.R.S.S. va 
întîlni reprezentativa Spaniei la 29 mai 
și 9 iunie la Moscova și respectiv Ma
drid. In vederea acestor partide fotba
liștii sovietici se pregătesc intens, ur- 
mînd ca ultima verificare să o consti
tuie întîlnirea amicală cu reprezentativa 
R. P. Polone care va avea loc la Mos
cova la 19 mai. In prezent, din echipa 
U.R.S.S. o formă bună dețin Igor Netto, 
Anatolie Ilin, Lev Iașin, Boris Kuzne- 
tov, Iuri Voinov și Valentin Ivanov

»fer-

• Echipa de fotbal Dozsa Ujpest a 
plecat într-un turneu de 6 jocuri peste 
hotare. In prima etapă a turneului e- 
chipa maghiară va juca în orașul bel
gian Anvers. Apoi, fotbaliștii maghiari 
vor evolua în Danemarca și R. F. Ger
mană.

Dobrescu, N. Puiu, E. Cișmaș, 
I. Mihalic, Fr. Pazmani, Al.
N. Stoenescu, I. Alonea, Gh. Negrea 
și V. Mariuțan.

Stoian,

In zilele de 22 și 24 aprilie 
pa feminină de handbal a țârii 
tre va susține două partide la 
sa, în compania unor puternice 
ționate sovietice. Aceste două 
constituie

echi- 
noas- 
Ode- 
selec- 
jocuri 

un bun prilej de verifica
re a pregătirii handbalistelor noastre 
fruntașe care, după cum se știe, vor 
participa anul acesta la campionatele 
mondia'e (12-19 iunie în Olanda). 

Datorită faptului că ech:pa femilnină 
a țării se deplasează la datele de 
mai sus în U.R.S.S.. etapa a V-a a 
returului campionatului republican, 
care trebuia să aibă loc joi 21 apri
lie, a fost amînată. Campionatul re- 
pub ican se va relua joi 28 apri ie 
cu etapa a VI-a și va cont'nua luni 
2 mai cu etapa a Vll-a. De la aceas
tă dată întrecerea celor mai bune e- 
chipe feminine de handbal se va în
trerupe. Etapele a V-a, a VlII-a și 
a IX-a vor fi reprogramate la date 
ce vor fi anunțate ulterior.

Poena.ru

