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Crosul „Să intimpinăm 1 Mai“

NTRECERI ENTUZIASTE IN CADRUL ASOCIAȚIEI SPARTAC

LConcursul cultural-sportiv al tineretului1" 
— un important mijloc

- *

de îmbunătățire a muncii sportive
■< -

In cinstea celui -de al Ill-lea Congres al Partidului Munci- ; 
-■ toresc Romîn si a zilei de 1 Mai încep astăzi întrecerile în ca- 

drul ,,Concursului cultural-sportiv al tineretului*.

— A'ergi azi la cros ?
— Firește I Și tu ?... ’
— Și eu, adică „și rroi“...

rile parcului 8 Mai au răsunat zilele trecute de larma voioasă a tinerilor 
t asociația Spartac, care au participat la prima etapă, — pe asociație — a cro

sului „Să intimpinăm 1 Mai". In clișeu, aspect de la întrecerea juniorilor

Foto : II. Nandy

iot re capul să văd cine sînt acei 
noi" despre care vorbea cel căruia 

ia îi mijise mustața. Aproape toți 
sagerii din tramvai sînt tineri, băieți 
fete, gălăgioși nevoie mare. Ajun

ai la capătul liniei: Parcul 8 Mai. 
imvaiul se golește într-o clipă și 
rnim pe aleea principală a parcului, 
■e merge paralel cu iacul Tei. După 
eva zeci de metri se văd, de o 
rte și de alta a aleii, două steaguri 
lastre.
— Silit ah asociației noastre, Spar- 
• — mă lămurește un tînăr.
.a locul startului ne întîmpină o 
încă mare : „Tineri și tinere ! Parti- 
■ați cu toți la crosul „Să întîmpinăm 
Mai". E mare animație. Oficialii 

npletează de zor foile de concurs, 
împart stegulețe arbitrilor de traseu.

fMIOARA ILONA MICLOȘ 
A CUCERIT 

„CUPA PRIMĂVERII 
SICILIENE4!

Qobu'ul schiorilor romîni la «ra
ționala competiție de schi rntitu- 
ă „Cele trei zile internaționale ale 
iei" a co'ncis cu o splendidă vie
ri» a reprezentantei ță'ii noastre, 
na Midoț, care tnvingînd o serie 
valoroase concurente s-a clasat 
primul loc în cursa de slalom 

aș, cucorind „Cupa primăverii 
Hiena". Ea a parcurs cei 2.000 m 
tra* nulul marcat cu 55 de poiți 
1:25.0 Pe locurile irrmătca-e s au 
isat: 2. Gertraud Saber (Austria) 
5.4. 5. Francine Ereaud (Franța) 
4t. 4. Hanelore Heckmaier (R. F. 
umană) 1:28.5. 5. lalla d'Tassis 
alia) 1:21.2. întrecerea băieților a 
nos-irt doi cîștigătcri: Michel Ar- 
i (Franța) și E. Zimmermann II 
uaîria) care au realizat același 
ip : 1-51 0. Pe locu-i'e următoare; 
I. G-“nonf elder (Elveția) 1:51.2.

Pârlite Milianti (Italia) 1:51.4. 
-4. S. ”chr (R. F. Germană) și Fe- 
e de Nl-ollo (italia) 1:51.0.
Xoneu.sul continuă azi cu proba 

coborîro.
(Agerpres)

Ech'pa de fotbal 
Dinamo București 

inrngâtoare la BerEn
(Citiți amănunte în pag. a 7-a).

-. Constituințl principatul mijloc de 
-•cuprindere a maselor largi de oameni 
Lai muncii în practicarea continuă a 

_ --sportului, competițiile de mase au 
"contribuit pe larg la întărirea și dez- 

T sportive din țara 
mobilizînd ia startul unor 

-entuziaste întreceri sute de mii de 
"tineri de la orașe și sate. Iarna sau 
' ivara, primăvara sau toamna, tradițio- 
-■nalele Spartachiade ale tineretului și 
"popularele întreceri de cros orginizate 
£în cinstea zilelor de 1 Mai și 7 
"Noiembrie se bucurau de o puternică 
•■participare a maselor de tineri, cu- 
"prinzind anual in frumoase competiții

8 OK î'-voltarea mișcăriipagini 25 bani..noastra, mobiiîzî

Este ora 16,30 și primii concurenți, tara raion Gh.Este ora 16,30 și primii concurenți, tara raion Gh. Gheorghiu-Dej); 3.; ’ sportive, aproape 2.000.000 de concu- 
jimioare'e, s-au aliniat la start. Sînt Elena Cruceanu (Șc. prof. com. nr. 2).Lren!> ?’ concurente. Numai in recentul 

40 de fete, pe fețele cărora se JUNIORI 14—16 ani: 1. M. Pancov--■ sezon de iarnă zeci de mu de tineri 
schi (Șc. prof. corn. nr. 2); 2. N."au lllat Parte la numeroase competiții 
Crișan (Șc. prof. corn. nr. 2); 3. Gli.-de mase, rod al inițiativelor locale, 
Stoian (O.C.L. Alimentara raion T."cum ar h Spartachiadele de iarnă dn 
Vladimirescu). JUNIORI 16-18 ani Regiunea Autonomă Maghiară și re-
1. M. Roateș (Utilajul Comercial);
2. I. Alezei (Șc, frigorifică); 3.

vreo

citește emoția, dar și o puternică do
rință de a învinge.

I-n acest timp, pe frumoasele alei 
ale parcului 8 Mai s-au strîns mulți 
amatori ai întrecerilor de cros. Deși 
nu-i cunosc pe concurenți, ei îi în
curajează puternic. In apronierea star
tului, într-o poieniță înverzită, se pre
gătesc ceilalți sportivi din asociația 
Spartac.. Sînt aproape 400 de băieți și 
fete, lucrători în unitățile comerciale 
ale Capitalei și elevi ai școlilor pro
fesionale de comerț. Activiștii spor
tivi din asociația Spartac și-au făcut 
pe deplin datoria asigurînd o fru
moasă mobilizare. Actim este rînditl 
băieților. Și ei vor să fie la înălțime, 
să se întreacă mai departe, în etapa 
raională a eresului „Să întîmpinăm 
1 Mai". încurajările celor de pe mar
gine se aud tot mai puternic, semn 
că junioarele se apropie de linia de 
sosire. Intr-adevăr, primele concurente 
își fac aoariția în capătul aleii: Ve
nera Marinescu, Henrieta Ghinea, Elena 
Cruceanu...

S au prezentat apoi la start1 juniorii 
(cat. I și a II-a) și seniorii. Timp 
de anroape două ore, aleile parcului 
8 Alai au răsunat de larma vo- 
i-asă a sut lor de sportivi.' învingă
torii au fost răsplătiți așa cum se 
cuvine: cu aplauze, cu felicitări, cu 
îndemnuri de a se pregăti tot atît 
de bine și pentru, etapa raională.

R. C.

Iată cîștigătorii întrecerilor crosu
lui „Să întîmpinăm 1 Mai" pe aso
cia} a Spartac: JUNIOARE: 1. Ve
nera Marinescu (Șc. prof, com, nr. 2); 
2. H.-nrieta Ghinea (O.C.L. Alimen-

DANIELLE COULO.NtilCOT

schi (Șc. prof. com. nr. 2); 2. N.

Stoian (O.C.L. Alimentara raion
-giunea Ploești, Spartachiada fetelor

____ ______ ,, „. i organizată în regiunea Suceava, sau
Bohîrnac (Șc. prof. coni. nr. 2)’. SE-’■••Cupa de iarnă" < Mir>Di . t T nx„.""" nmanA tnaM ppnfrplp

1“ desfășurată în a-
Ț proape toate centrele.
L Mergînd în continuare pe linia asi- 

_ "gurării unui bogat program compeli- 
*Lțional de mase, care să contribuie la 

Alimentara raion 23--cuprinderea membrilor UC.F.S, în ac-
Țtivitatea sportivă precum și la întărirea

NIORI: 1. I. Păcuraru (Utilajul. Co
mercial); 2. C. Popescu (O.C.L. Ali
mentara raion Grivița Roșie); 3. 
Zâne (O.C.L.
August).

Mîine dimineață, in sala Floreasca

Întîlnirea internațională de baschet feminin
R. P. Romînă—R. Cehoslovacă

Mîine dimineață, sala Floreasca din 
Capitală găzduiește întrecerea din
tre reprezentativa feminină a țării 
noastre și echipa R. Cehoslovace. 
Baschetbalistele cehoslovace au o 
înaltă valoare tehnică, practică un 
joc cu o concepție modernă, calități 
datorită cărora au reușit ca la toate 
edițiile de pînă acum ale campiona
telor mondiale și europene să se cla-

PROGRAMUL...

...de mîine din sala Floreasca :
Ora 9,30: C.C.A.—Dinamo Tg. 

Mureș (campionatul republican 
masculin) ;

Ora 11: R.P. Romînă—R. Ce
hoslovacă (meci internațional te 
minin), arbitri : Stoian Sțoianov 
și Ludmil Katerihski (R.P. Bul
garia).

seze în primele trei locuri. Reprezen
tativa R. Cehoslovace a sosit în țara 
noastră aseară cu următorul lot: 
Hubalkova, Zvolenska, Adarnirova, 
Teissigova, Novakova, Joskova, Mi- 
kulaskova, Havliskova, Zizlavska,

și mîine, în sala Floreasca

O nouă confruntare 
a gimnaștilor romîni

R.P.R.—Franța (fete și băiet»), R»P»R.—R.P.B. (fete)
Iată că numai la două săptămîni de 

la admirabila demonstrație făcută de 
gimnastele sovietice la București, pa-

STANKA PAVLOVA

au luat parte la numeroase competiții

Fază din ultima intilnire dintre echipele R.P. Romine și R. Cehoslovace, desf&t 
șurată în toamna anului trecut la Moscova, in cadrul campionatelor mondiale 

Foto: B. Svetlanova

Haluziska, Horakova, Veskova, Sku- 
linova. Antrenor Svatopluk Mrazek.

Reprezentantele țării noastre se an
trenează de mai multă vreme pentru 
campionatele europene și prima veri-

sionații acestei frumoase discipline au 
din nou prilejul să urmărească evolu
ția altor sportivi de peste hotare. în 
cadrul întîlnirilor care se vor desfă
șura simbătă și duminică în «ala Flo- 
reasca între echipele R.P. Romîne— 
Franța (băieți și fete) și R.P. Romîne— 
R.P. Bulgaria (fete). Ambele întîlniri 
se anunță deosebit de interesante avînd 
în vedere valoarea crescîndă a gimnas
telor bulgare și faptul că ne aflăm la 
prima întrecere directă cu reprezentati
vele Franței.

La antrenamentul care a avut loc 
ieri dimineață ne-am convins cu un ceas 
mai devreme că vecinii noștri au de
plasat Ia București o redutabilă forma
ție feminină din care nu lipsesc maes- 
trele sportului Raina Grigoreva, cam
pioană absolută a țării. Țvetana Di
mova și Sașa Tirpova. Lotul gimnaste
lor bulgare este completat de Stancu 
Pavlova, Țvetana Ranghelova |l Elisa- 
beta Mileva. „Va fi desigur o intilnire 
echilibrată, folositoare ambelor for-

( Continuare în pag, a 5-a) 

organizatorică a asociațiilor sportive,. 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport! 
și Uniunea Tineretului Muncitor, cui 
sprijinul Consiliului Cen'ral al Sindi
catelor și al Ministerului învățămân
tului și Culturii, organizează în acest 
an „CONCURSUL. CULTURAL-SPOR
TIV AL TINERETULUI". Excelent 
mijloc de împletire a activității spor
tive cu cea culturală, „CONCURSUL1 
CULTURAL-SPORTIV Al. TINERE
TULUI" înseamnă în același timp im. 
bun prilej de intensificare a activității 
cultural-artLtice și sportive în rind'i- 
rile maselor de tineri muncitori de 
la orașe și sate.

Organizînd în cele mai bune con- 
ditiuni această grandioasă minifeslare 
cultural-sportivă, asociațiile sportive 
și organizațiile de bază U.T.M. sub 
conducerea și cu sprijinul organiza
țiilor de par.id. vor contribui la mo
bilizarea tineretului în formațiile ar
tistice și sportive, la învățarea de 
către tineri a cît mai multe cînteee 
patriotice, despre partid și despre ti
neretul țării, ceea ce va duce la îm- 
bogățirea repertoriilor formațiilor cuL- 
tural-artistice existente.

Nu trebuie uitat că „CONCURSUL'

(Continuare in pag. a 3-a)

ficare a stadiului de pregătire au 
efectuat-o cu prilejul meciurilor sus« 
ținute în R.D. Germană. Aci. au ma
nifestat o formă bună. Imediat după 
înapoierea în țară, ele și-au contisi 
nuat antrenamentele astfel ca întîl-' 
nirile cu echipa R. Cehoslovace să la 
găsească capabile să aibă o compor-» 
tare frumoasă în fața unui adversar 
atît de puternic. Jucătoarele noastre 
sînt optimiste și animate de dorința 
de a lupta din toate puterile pentru 
a ne reprezenta țara cu cinste. An-- 
trenorul S. Ferencz va folosi urmă* 
torul lot: Viorica Niculescu, Maria 
Voicu, Octavia Cucuruz-Simon, Ana 
Haralambie, Anca Racoviță, George- 
ta Ivanovici, Hortensia Magdin, Teo-> 
dora Predescu, Irina Romfeld, Hams-- 
lore Kraus, Dorina Marian,

Motoc'clisn»!

Dirt-track 
pe stadionul Constructorul

Mîine dimineața, începînd de la 
ora 10, se va desfășura pe pista de 
zgură a stadionului Constructorul, 
primul concurs de dirt-track al anu-' 
iui. La întreceri vor participa aler
gători reprezentînd toate secțiile 
moto ale duhurilor și asociațiilor spor
tive bucureștene.

Aceasta este desigur un punct de 
atracție pentru pasionații sportului cu 
motor, la care, dacă adăugăm faptul 
că în cadrul acestei curse vor fi în
cercate 3 noi mașini speciale pentru 
probele de dirt-track. interesul pe 
care l-a stîrnit ac"astă competiție este 
pc deplin juAidcat, ,



r
>

Activitatea sportivă la sale a cunoscut în ultimii ani un apreciabil pro
gres, ca urmare firească a muncii desfășurate de consiliile asociațiilor 
sportive pentru creșterea numărului de membri U.C.F.S. care să fie cuprinși 
într-un bogat și variat program competiționaU cît și a sprijinului primit din 
partea consiliilor regionale și raionale U.C.F.S.

Pentru a face cunoscută experiența activiștilor sportivi de la safe și pen
tru a cunoaște principalele probleme ale asociațiilor sătești, ne-am propus 
să înfățișăm o serie de aspecte interesante din munca sportivă care se des
fășoară iu raionul Istria, regiunea Constanța.

în satele și comunele acestui raion, ca o urmare directă a colectivi
zării complete a agriculturii, s-au deschis perspective din cele mai frumoase 
și pentru dezvoltarea continuă a culturii fizice și sportului.

x

i:

Pe drumul dezvoltării
Nioicînd n-a cunoscut raionul Istria viața intensă a zilelor de azi. 

Satele și comunele, împrăștiate pe colinele domoale, împrejmuite de tarlale 
care se întind cit vezi cu ochii, înfloresc pe zi ce trece. Acolo, unde ieri 
sărăcia și sora ei foamea erau atotstăpînitoare, azi, belșugul și bunul trai 
își fac loc în casa colectivistului dobrogean. Se schimbă înfățișarea comu
nelor-și a satelor, apar mereu drumuri pietruite, case noi, garduri de piatră 
fug nesfîrșite de-a lungul satului... Au apărut clădirile masive și trainice 
ale S.M.T.-urilor, G.A.S.-urifor 
mărturie a progresului făcut 
nostru. Sportul și-a cîștigat un 
de cele două echipe de fotbal — la cît se rezuma înainte dc 23 August 
1944 toată activitatea sportivă — în prezent în raion sînt 57 de asociații 
sportive dintre care 46 în mediul sătesc. Din cei peste 8.600 de membri 
U.C.F.S., 7567 activează în mediul sătesc. O serie de asociații sportive 
sătești ca cele din Tariverde, Bedaud, Istria, Săcele, Altîn-Tepe, Ceamur
lia de Sus, Lunca etc„ se pot mîndri pe bună dreptate eu activitatea 
multilaterală desfășurată pe tărîmul sportiv.

Dacă peste tot fotbalul a cucerit masele, în raionul Istria el are 
un „concurent" demn de luai în seamă prin numărul mare de sportivi 
care practică acest sport. Este vorba de șah. Să dăm cîteva exemple : la 
Bedaud cele 16 garnituri, la Săcele cale It garnituri, la Jurilofca cele 
14 garnituri, la Lunca cele 1Ș garnitupi se dovedesc, insuficiente față de 
numărul mare de-amatori, Finisul de masă cunoaște, de asemenea, o 
amplă dezvoltare. Numai în această iarnă s-au cumpărat 12 noi mese 
de tenis. In satele din raion activează peste 40 de echipe de volei. 
Disputele de volei, organizate spre seară, după munca câmpului, 
atrag sute și sute de tineri și tinere. Ciclismul s-a dezvoltat cu pași 
repezi în ultimii ani, ca o consecință directă a creșterii nivelului de trai 
al colectiviștilor. Nu rare sînt comunele cu cîte 200—300 de biciclete 1 
Popicele, trînta, oină, cătăria cît și alte sporturi cuceresc pe zi ce trece 
tot mai multă popularitate. Numărul participanților la diferitele competiții 
de mase este din ce în ce mai mare.

lată realizări care au fost posibile numai în regimul nostru demo
crat-popular, sub conducerea înțeleaptă și părintească a partidului nostru 
drag.

și G.A.C.-urilor... Toate la un loc stau 
în transformarea socialistă a satului 

loc de cinste în viața colectiviștilor. Față

Noi și noi baze
sportive

f Dezvoltarea impetuoasă a activității 
ionipet ționale sportive din ultima ani 
in raionul Istria a făcut necesară și • 
creșterea corespunzătoare a numărului 

'de baze sportive și'de materiale nece
sare acestei activități. Un ajutor de- 
o-ebit in rezolvarea acestei pro
bleme au dat-o membrii consiliilor aso
ciațiilor sportive, cit .și activiștii' con
siliului rajonal U.C.F.S.' Istria. Astfel, 
cu ajutorul conducerii gospodăriei a- 
gricole colective din Baia a fost a- 
înenajată nu de mult o bază com
plexă. formată dintr-un teren de fot- 

’bal, gropi de sărituri, portic de gim
nastică și un teren de volei. O ase
menea bază complexă a fost amena- 

"jată și pe lingă gospodăria agricolă 
colectivă din Cogealac'. Nu de mult 
a fost dat în folosință, la Sinoe, un 
teren de volei și unul de fotbal, la 
'Altîn-Tepe o popicărie •' modernă, iar 
ilă Tari verde se fac "pregătiri pentru 
construirea, pînă la data de 1 Mai, 
a unui teren" de ba'schbt și a unei' po- •: 
țiicării. Asemenea acțiuni nu sînt izo
late. reduse la scara unei singure a- 
sociații, ci ele sînt proprii tuturor 
.asociațiilor. Să dăm un exemplu. 
'Sportul popicelor, nu cu mult timp în 
tirmă, aproape necunoscut în mediul 
sătesc, a cucerit numeroși simpati- 
zanți. Anul -trecut s-au construit pa- 
Itru popicarii la sate, iar în actualul 
sezon fiecare asociație sportivă să- 
ttească. și-a propus să-și construiască 
cîte o popicărie!- Și’ acum să vă pre
zentăm bazele sportive de care dis
pun la începutul acestui sezon spor
tiv colectiviștii din satele raionului 
'Istria : 39 terenuri de fotbal. 53 te
renuri de volei. 4 popicarii, un ba
zin de înot la Altîn-Tepe 
nautică la Jurilofca.

O simplă privire asupra 
îre ne face să înțelegem 
(Vele dezvoltării sportului 
acest raion.

și o bază

acestor ci- 
perspeeti- 
sătesc în

SPORTUL POPULAR
f a 2-a Nr. 3599

Răsfoind calendarul Mereu in mijlocul sportivilor 
competițional Principalul mod de a menține con- 

tactul permanent cu asociațiile spor
tive din raion cit și de a urmări îndea
proape activitatea acestora, îl constituie 
prezența permanentă a activiștilor în 
mijlocul sportivilor. Să vedem în ce

Calendarul sportiv al unui raion 
poate fi numit, pe drept cuvînț, oglin
da activității competiționale. JE1 tre
buie să‘reflecte în mod fidel, în afara 
competițiilor de performanță șr TT ac
tivității /ie mase, posibilitățile . de or
ganizare locală, ddneretizate în dife
rite acțiuni care să antreneze un nu- 

a j , i, . z-x țs-'-- J- a uiaiuc vuauMiia vutuuiav. r ijiuui
mar mereu «rescind de sportivi. O ja pregătirea adunării generale și la 

întocmirea planului de muncă pc I960’’. 
Urmează alte însemnări, apoi ... ,.19—21 
martie comuna Fîntinele. Reorganizat 
consiliul asociației și urmărit încasarea 
cotizațiilor. Verificat 
meniului sportiv. La 
și arătat practic cum 
concurs de șah sistem 
eliminatoriu”. Apoi altă însemnare..., ”23 
martie comuna Sinoe. Membrii asocia
ției arată că deși au la dispoziție teren 
de fotbal, de volei și sala căminului 
cultural, activitatea sportivă nu este 
mulțumitoare. Discutat această problemă 
cu consiliul asociației. Organizat un 
concurs de tenis de masă cu 29 de ti
neri. înainte 2—3 sportivi monopolizau

cît de stimară privire aruncată asu
pra calendarului sportiv din acest an 
al raionului Istria ne face să tragem 
o serie de concluzii îmbucurătoare. In 
prim plan se situează întrecerea echi
pelor de fotbal. Campionatul raional 
cuprinde 
sînt în 
nează și

. serii, în 
chipe. Nici rezervele de mîine, eopiii, 
nu au fost uitați. Ei au întreceri ce 
se vor desfășură pe centre de comu
ne. Pentru a se da o și mai mare 
extindere atletismului, în afara nume
roaselor întreceri oficiale s-au pro
gramat și întreceri care se bucură de 
o mare participare : „Cel mai bun a- 
runcător de greutate", „Cupa fetelor 
la. alergări și sărituri" ele. Avînd fa 
dispoziție numeroase lacuri și foarte 
mulți amatori, anul acesta natația va 
avea o activitate competițională mai 
bogată ca oricind. Notăm numai una 
din competiții : întrecerea de pe lacul 
Babadag, la care participă tineri din 
Zebil, Sarichioi, Jurilofca și Babadag. 
Bogat program competițional va avea 
șî oină, tirul, ciclismul, trînta și te
nisul de masă.

Considerăm însă că față de posi
bilitățile existente s-au programat 
prea puține întreceri la volei, canotaj 
popular, șah și inadmisibil de puține 
întreceri pentru elementul feminin.

12 echipe dintre care 11 
mediul sătesc- Mai funcțio- 
campionatul sătesc cu patru 
care sînt cuprinse 28 de e-

71U-Peste cîteva minute va jncepe o pasionantă întrecere la care vor pqgticipa 
merdase echipe din raionul Istria (Babadag 19591)

*

Majoritatea asociațiilor sportive să
tești din raion se află în plină dez
voltare, attt din punct de vedere or
ganizatoric cit și tehnic. Pentru a se 
stimula procesul in curs, consiliul ra
ional JJ.C.F.S Istria a căutat să popu
larizeze experiența pozitivă a unor a- 
sociații sportive sătești fruntașe. Ast
fel, s-a redactat un material cu rea
lizările asociafiei sporiive Rapid din 
Ceamurlia de Sus. Această asociație 
s-a evidențiat in ceea ce privește mun
ca depusă pe tărîm organizatoric. 
Membrii consiliului au organizat 3 
echipe de tineri care au mers din casă 
in casă și au arătat importanța prac
ticării sportului. Pentru a avea un 
contact cit mai strins icu sportivii, 
conducerea asociației sportive, a ho- 
tărit numirea unui organizator sportiv 
Pe lingă fiecare brigadă a G.A.C.-ului 
din comună. De asemenea, s-au con
fecționat afișe, în care se mobilizau 
tinerii pentru a practica sportul și 
pentru a se înscrie in U-C.F.S. Un 
alt mijloc eficace a fost organizarea 
cu regularitate a unor competijii spor-

live in care erau 
tineri. Rezultatele 
se arate. Numărul 
a crescut la 230 
important, majoritatea lor practică di
ferite discipline sportive. A fost popu
larizat și Jelui cum se înmînau car

netele U&.F.S. în cadrul asociafiilor 
din Tariverde, Baia și Fîntinele. Aci, 
dacă se desfășura o adunare, la sfîr- 
Șitul ei se înmînau noilor membri 
carnetele U.C.F.S.

Exemplul sportivilor din Jurilofca, 
Sinoe, Istria și Ceamurlia de Jos, 
care au confecționat din resurse lo
cale plase de volei și de fotbal, a fost 
larg popularizat și el a constituit un 
imbo.d și pentru alți sportivi de a-și 
îmbogăți inventarul sportiv. Conside
răm că dacă s-ar fi popularizat ex
periența unor asociații sportive frun
tașe în organizarea unor..competiții de 
mase,, (duminici sportive sau alte 
competiții, cu caracter local) s-ar fi 
dat un impuls și mai mare dezvol
tării sportului sătesc

atrași 100—150 de 
nu au întîrziat să 
membrilor U.C.F.S. 
și lucrul cel mai

paletele și jucau numai ei. Am com
bătut acest lucru".

Să vedem insă și alte exemple. Co
munistul Nicolae Cristache, de la 
S.M.T. Mihai Fiteazu, membru al con
siliului raional, ajută efectiv nu numai

măsură au reușit acest lucru membrii asociația sa ci și cele din împrejurimi, 
consiliului raional U.C.F.S. Istria ? în diferite acțiuni. Același lucru putem

In fața noastră avem carnetul cu 
notițe al tov. Ion Fapa. președintele 
consiliului raional U.C.F.S. îl răsfoim... 
„9—11 martie comuna Cogealac. Ajutor

starea echipa- 
cămin, organizat 
se desfășoară un 
turneu și sistem >

si.-l spunem și despre comunistul llie 
Radu de la Altîn-Tepe, care a r’-it un 
sprijin efectiv consiliilor asociații! >r din 
Escliibaba și Vasile Alecsandri. Pro
fesoara de educație fizică din Ceamur
lia de Sus, Tincuța Fosile, a constituit 
de asemenea la un moment dat un. bun 
exemplu în această privință dar în ul
timele luni a dovedit o delăsare în 
muncă. Din păcate, la efortul depus 
de majoritatea membrilor consiliului 
raional U.C.F.S., nu se alătură și cele 
ale tov. Stclian llobrică (Nuntași) și 
Radu Bolocan (Ceamurlia de Jos) care 
nu sprijină nici măcar activitatea spor
tivă din asociațiile lor. In general, rezul
tatele obținute sînt bune dar trebuie 
combătute unele tendințe de automul- 
țumire manifestate de biroul raional 
U.C.F-S. Istria în ultima vreme. Mai 
sînt de făcut o serie de lucruri pe dru
mul dezvoltării continue a sportului să
tesc în raionul respectiv.

Din activitatea
comisii’or raionale

Pentru buna coordonare a activi
tății sportive din raion, o sarcină 
deosebită revine comisiilor raionale 
pe ramură de sport. In ceea ce pri
vește îndeplinirea acestei sarcini pu
tem da ca exemplu comisiile raionale 
de fotbal și tenis de masă. Aceasta 
din urmă are o evidență ilară a tu
turor competițiilor desfășurate în în
treg raionul, cu schemele de joc, cu 
foile de arbitraj și cu rezultatele o- 
mologate. De asemenea, se ține o e- 
vidență a tuturor materialelor spor
tive. Pg baza acestor evidențe, de cîte 
ori sosesc noi materiale sportive, se 
face repartizarea lor în funcție de 
dezvoltarea tenisului de masă într-o 
comună sau alta, de necesități. A- 
ceastă comisie își ține cu regulari
tate ședințele săptămînale și la ele 
participă chiar și membrii care nu 
locuiesc în centrul de raion. Comisia 
raională de fotbal are în componența 
sa numai un singur membru din raion. 
Cum poate avea atunci această co
misie contact permanent cu toate a- 
sociațiile ? Contactul permanent se 
menține prin membrii comisiei care 
în marea lor majoritate au muncă 
de teren și în acest fel pot fi mereu 
în mijlocul sportivilor. O grijă deose-

bită acordă comisia de fotbal campfoc 
natuhii sătesc. Pentru a -e asigura 
o cît mai bună desfășurare a joc’ "or„ 
nu de mult au fost reexaminați i ,.u 
de fotbal care funcționează în. cam
pionatul sătesc. Pentru a nil se 
face cheltuieli inutile au fost în prea
labil expediate arbitrilor materialele 
necesare pentru studiu, apoi s-au țir 
mit examinările pe centre de comu
ne

Comisia raională de șah, deși a ob
ținut succes în creșterea numărului 
de sportivi (mai mulți că la toate ten 
lelalte discipline sportive), nu 
muncește la nivelul posibilităților. Are 
o legătură slabă și mai ales sporadică 
cu satele. Președintele ei. Alexandru 
Ferencz, dă prea puțină atenție aces
tei sarcini și cel mai concludent fapt 
este că slăbiciunile manifestate anul 
trecut sînt repetate Și în acest an 
(numărul competițiilor cuprinse în 
calendarul sportiv este la fel de scă-: 
zut).

Comisiile raionale de volei, tir și 
popice reușesc într-o măsură mai 
mică să mențină contactul cu raionul 

munca In’aceasta privința.’ _________Iliw A
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Instructorii vbîuntari.;;
■ V

•1

Neîndoielnic că una din figurile 
centrale, în jurul căreia gravitează 
activitatea asociațiilor respective, este 
instructorul sportiv voluntar- Multe 
succese depind direct de priceperea și 
de sîrguința sa. De aceea, consiliul 
raional U.C.F.S. Istria a acordat o 
deosebită atenție muncii cu activul 
obștesc. Anul trecut s-au ținut cursuri 
pentru instructorii voluntari la oină, 
atletism, volei și handbal. La aceste 
cursuri au luat parte numeroși in
structori voluntari din mediul sătesc-

Care au fost rezultatele practice? 
O largă dezvoltare a. voleiului, o creș
tere a activității lă oină și atletism 
și un început de activitate handbalis
tică, Trebuie să mai notăm și nivelul

de pregătire diferit al instructorilor 
Dacă antrenamentele echipei de fot
bal de la Fîntinele s-au desfășurat în 
bune condițiuni, cu contribuția fn- 
structorului voluntar llie Șerbăn, nu 
același lucru se poate spune despre 
antrenamentele echipei de fotbal de 
la Istria. Aci se trecea direct 'a jo
cul la două porți, fără nici o „încălzi
re" prealabilă. Dacă ne referim Ja 
numărul instructorilor voluntari', care 
funcționează în prezent — 38 — se 
poate spune că nu e suficient pentrti 
a putea cuprinde toate secțiile pe ra
mură de sport. In viitorul apropiat 
biroul raional U.C.F.S va trebui să 
dea o și mai mare atenție acestei pro
bleme.

pante din aspectele culese din vizita 'Am cuprins în aceste rînduri o pante din aspectele culese din vizita 
Tăcută sportivilor dip raionul Istria. Cărui fapt se datoresc succesele 
obținute de harnicii sportivi ai acestui raion ? In primul rînd trebuie 
să notăm sprijinul permanent al organizațiilor de partid, care au îndru
mat îndeaproape activitatea sportivă. Trebuie să menționăm și strîn'sa 
colaborare între organizațiile U.T.M. și consiliile asociațiilor sportive. 
Un ajutor de preț au dat și activiștii obștești, care în timpul lor liber 
4u ajutat cu dragoste la - dezvoltarea numeroaselor ramuri sportive, ma
joritatea lor necunoscute- înainte.

Fața satului dobrogean s-a schimbat substanțial. Unul din noile 
aspecte — pe lingă multe altele — îl constituie sportul. El a devenit 
un lucru firesc și necesar in viața colectivistului dobrogean. Mergînd pe 
acest drum — și lichidînd unele lipsuri ivite în dezvoltarea sa — sportul 
va înregistra noi și noi succese care vor umple de bucurie inimile spor
tivilor din raionul Istria.

Pagină redactată de OTTO BENKQ



!n cinstea celei de a 95-a aniversări
a nașterii lui V. I. Lenin

Apropiata aniversare a nașterii lui Vladimir llici Lenin prilejuiește 
în întreaga țară organizarea a tot mai multe manifestări consacrate 
acestui mare eveniment.

In întîmpinarea celei de a 90-a ani- 
ersări a nașterii lui V. I. Lenin, 
n asociațiile sportive sătești din 
Zultureni, Ascliileul Atare, Mihăești, 
tpa.hida și alte comune din raionul 
lluj, au loc conferințe despre viața 
i opera marelui Lenin. Acestea sînt 
innate de un bogat program spor- 
iv care cuprinde întreceri la volei, 
tletism, tenis de masă și șah..
La Cluj, consiliul orășenesc 

J.C.F.S. organizează, de asemenea, 
i serie de întreceri, la care participă 
portivi din 70 de asociații și trei 
lttburi sportive. Cei mai numeroși 
larticipanți s-au înscris la fotbal, 
landbal, natație, popice, șah, tir și 
crimă.

In sala cinematografului „Progre- 
ul", sportivii din Cluj vor participa 
ilete acestea la o seară literară în
tinată marelui geniu al omenirii 
nuricitoare, V. I. Lenin.

RADU FISCH-coresp. regional

Sportivii din orașul Baia Mare în- 
lîmpjnă cea de a 80-a aniversare a 
lașterii lui V. I. Lenin, particpînd 
a diferite conferințe și concursuri

sportive organizate cu prilejul aces
tui măreț eveniment. De curînd a a- 
vut loc în sala sporturilor din locali
tate o interesantă reuniune de box 
la care și-au încrucișat mănușile cei 
mai buni pugiliști ai echipelor 
C.S.M. și Chimistul. La turneul de 
fotbal au participat echipele C.S.M., 
Dinamo, Chimistul și Constructorul 
din localitate.

V. SASARANU-coresp. regional

La concursul de atletism organizat 
în orașul Iași cu prilejul apropiatei 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin, 
au participat numeroși atleți de la 
școala sportivă U.C.F.S., C.S.M.S, 
școala sportivă de elevi și școlile 
medii și profesionale. Concursul s-a 
bucurat de un deosebit succes și a 
fost urmărit de sute de spectatori. 
Cu această ocazie au fost doborîte 11 
recorduri regionale.

In asociațiile sportive sătești din 
raioanele Huși, Hîrlău și Negrești au 
loc de asemenea, numeroase întreceri 
de atletism, fotbal, oină și șah.

PETRE CODREA-coresp. regional

Primele rezultate din „Cupa lliniimo"
Rezultatele din prima zi ă con

cursului dotat cu „Cupa Dinamo" nu 
s-au ridicat, în general, la valoarea 
așteptată, excepție făcînd cele de la 
talere și de la poziția culcat la ar
mă liberă calibru redus 3X40 focuri. 
La ■ prima probă, I. Dumitrescu
(Constructorul) și Gh. Enache
(C.C.A.) au realizat cîte 96 t. din 
100 posibile, iar la armă liberă Mir
cea Antal (Știința) a obținut 395 p. 
De la N. Rotaru și M. Ferecatu aș
teptam mai mult. Este inexplicabilă 

^inconstanța lui N. Rotaru, care la 
ultimul concurs a realizat pe trei po
ziții 1152 p., iar de data aceasta 
doar 1127 p. Cît despre M. Ferecatu, 
acesta nici nu s-a clasat printre pri
mii 5 trăgători la trei poziții și nici 
la pozițiile în genunchi și în picioare. 
Dar cel mai mult au dezamăgit trăgă
torii de la pistol viteză. Rezultatele 
lor sînt submediocre, cu toate 
că vremea a fost excelentă. Fa
voritul probei era M. Dumitriu 
(C.C.A.). In concurs însă el a scăpat 
un foc în părnînt și a pierdut apoi 
trei siluete. Este îngrijorător faptul 
că de la un timp semnalăm în con-
tinuare asemenea greșeli ale trăgăto
rilor de pistol viteză.

Iată rezultatele: armă liberă calibru

■O LUPTE

PREGĂTIRI IN VEDEREA TRIUNGHIULARULUI
Ne mai desparte o singură săptă- 

nînă de întîlnirea triunghiulară de 
upte clasice, la care vor participa 
schipele R.S.S. Armenia, R.P. Bul
garia și R.P. Romînă. In această 
XMnpetițte R-P. Romînă, va fi repre
zentată de două echipe. Prima gar- 
litură va ’avea în componența sa 
.olimpicii", iar cea de a doua mem- 
>rii lotului. R.P.R. .Iată, ct; ne-a de- 
darat țlou Mureșanu. antrenorul ic
ului R.P.Ș-. despre formarea echipei 
jecujțje j Cele două verifieări iie 
rina acum n?-au arătat că nu toți 
sportivii sînt cu pregătirea pusă la 
ounct. Aceasta ne-a făcut să acor- 
lănț Q grijă și mai mare selecționării 
selor două echipe. In ceea ce pri
vește echipa secundă, la categoria 
52, în urma accidentării lui Gh. Sza- 
sad, a rămas titular C. Ofițerescu.

La categoria următoare, atît 1. Cer
nea cit și M. Cristea sînt de forțe 
egale. Unul va reprezenta prima e- 
chipă, iar celălalt pe cea secundă. O 
situație identică este șl la categoria 
pană, V. Micula și M. Sultz fiind la 
jel de bine pregătiți. La „ușoară" D. 
Cuc se prezintă înrr-o formă bună. 
Categoria semi-mijlocie ne produce 
însă griji. Atît Stanciu Ștefănică, cit 
și N. Elefterie nu corespund integral. 
Aceeași situație și la categoria mijlo
cie, unde-i avem pe M. Belușica și 
N. Baciu. La „semigrea" este pro
babilă participarea lui Fr. Bolta, dacă 
nu va corespunde V. Onoiu. La ca
tegoria „grea" avem în vedere pe La- 
ză< Bujor, Ion Herman și Gh. Cri- 
șan. Dacă L. Bujor va reprezenta 
prima echipă, alegerea noastră se va 
opri probabil asupra lui Gh. Crișan.

Un nou... depozit la Giurgiu
Nu e chiar atît de multă vreme de 

'îrvd vă vorbeam despre „descoperirea" 
pe care o făcusem la Giurgiu: în holul 
anei școli stăteau claie peste grămadă 
le mai bine de doi ani numeroase a- 
parate de gimnastică, a căror valoare 
re ridică la 23.000 lei. re nimeni nu-l 
interesa aceste aparate, în afară, poate, 
le... șoarecii cuibăriți pe acolo și care, 
in lipsă de ceva mai bun, trebuiau să 
se mulțumească să ronțăie pielea de pe 
talul cu minere sau de pe capră...

Așa se prezenta situația la Școala 
profesională agricolă.

Să vedem de data aceasta cum stau 
lucrurile la Școala medie nr. 2. Aproa
pe la (el ! Și aici găsești materiale 
sportive cite vrei, pe care nu le folo
sește nimeni. Dinlr-o privire, am putut 
identifica următoarele materiale :

Un cal cu minere now-nouț, care 
costă 1 -500 lei.

15 garduri pentru atletism a 360 lei 
bucata, care fac deci, Idolallă, 5.400 lei.

Și faptul că materialele astea zac aici de luni de zile nu-ți dă nimic 
efe gîndit ? i ____ . ...

. r-- Cum să nu !... Cum trece timpul, domnule lit
Desen, de MATTX z

Mircea Antal (Știința) a obținut la armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
poziția culcat 395 p.

redus 3x40 focuri poziția culcat: Ferecatu (Dinamo) 393 p. Pe echipe
1. M. ANTAL (Știința) 395 p ;2. locul 1 a fost cîștigai de Știința ca
V Pantnrii tOinarneî 304 n -3 M 1065 Poz‘fia în genunchi: 1. I.V. Fanțuru (Diname) 394 p. ,3. M. Sîrbu țQ.C.jh.) 386 p. | 2. C. Anto,

nescu (Spartac) 384 p.'j 3. I. Olă-: 
rescu (Știința) 383 p. Pe echipe'., 
C.C.A. 1510 p. Poziția în picioare: 1. 
L Sîrbu 365 
364 p.; I 
echipe: C.C.A. cu 1440 p. Clasa-,
meat pe trei poziții: 1. I. Sîrbu
1143 p.; 2. C. Antonescu 1133 p. j 
3. N. Rotaru 1127 p. Pe echipe: 
C.C.A. 4515 p. Talere manșa I (100 
buc.): 1. I. Dumitrescu (Recolta) 
96 1.1 2. Gh. Enache (C.C.A.) 96 t.» 
3. N. Trăisfaru (C.C.A.) 89 t. Pistol 
viteză: 1. Ștefan Petrescu (Metalul)' 
581 p.; 2. P. Mocuță (Dinamo) 578 p.|‘ 
3. ............................... ..........—

: k I -M 365 p. î 2. V. Enea (C.C.A.)
3. C. Antonescu 363 p. Pa

“Cupa C. C. A.“ la înot și sărituri
Participare remarcabilă și în pers

pectivă cîteva rezultate de valoare, 
astăzi și mîine Ia bazinul Floreasca, 
cu prilejul concursului (ultimul în
piscina acoperită, pentru înotătorii 
fruntași din Capitala) organizat de
Casa Centrală a Armatei. La startul 
probelor vor fi prezenți, printre alții: 
A. Oanță, D. Caminschi, Șt. Ionescti, 
O. Mocanu, Al. Schmaltzer, R. Lu
cian, AL Cerchez și Maria Both, In
grid Wăchter, Sandă Iordan, Florentină 
Rambosec, Ingrid Rothe, Nicoleta Ștefă- 
nescu, Helga Boicehovski și Anca Tro- 
hani. La sfîrșitnl probelor de înot, pe 
trambulina, de sărituri 
Gh. Banu, A. Rotman, 
M. Condovici, Viorica 
milia Lupu-N'egulescu și 
ghe.

Iată programul celor
concurs : ASTAZI, ‘ de la ora

vor concura: 
P. Decuseară, 
Kelemen, E- 
Ele'na Gheor-

3. N.

două zile de
19,30 :

2 scări mobile a 450 lei bucata, 
deci alfi 900 lei.

1 bară fixă, la care nici nu s-a um
blat (lada poartă încă sigiliu), în 
valoare de 2.375 lei.

25 de bețe de oină, astea, ce e 
drept, mult mai ieftine : 10 lei bucata, 
ceea ce înseamnă... numai 250 lei în 
total.

50 de perechi de schiuri populare 
(176 lei perechea) corespund sumei 
de 8.800 lei.

Vă propunem să facem ca la... școală, 
adică să tragem linie și să adunăm. 
Nu trebuie să ne pricepem, cine știe ce 
la aritmetică, pentru a ajunge la con
cluzia că la Școala medie nr. 2 din 
Giurgiu: sînt lăsate în v'oia soartei ma
terialele sportive a căror valoare se ri
dică la frumușica sumă de lei 19.225 I

După cum vedeți, nu ne-am ocupat 
decît de două școli din Giurgiu. Dar 
în orașul de pe malul Dunării sînt 
multe școli. Ne așteaptă și alte sur
prize de acest gen ?.^

Puțin discernămînt 
nu strică!

Dar fiindcă tot e vorba de modul 
cum sînt repartizate și folosite mate
rialele sportive, să dăm o raită și pe 
la școlile din raionul Sărmaș, regiunea 
Cluj, cu ajutorul corespondentului nos
tru Al. AT.omete. Și pe-aici pot fi făcute 
„descoperiri”... interesante.

Avînd la dispoziție o sumă de bani 
pentru înzestrarea școlilor cu materiale 
și echipament sportiv, Secțiunea de în- 
vățămînt și cultură a sfatului popular 
raional a cumpărat tot felul de mate
riale sportive. Și care trebuiau și care 
...nu trebuiau. Și astfel, puștii de la 
Școala de 7 ani din comuna Șincai 
s-au pomenit cu pungi de... rugbi, cu 
care n-au ce face, iar copiii din co
muna Sopteru au primit... prăjini de 
atletism, pe care de-abia le pot ține 
în mînă. Dar dacă tot sînt, la orele 
de educație fizică, în loc de alte exer
ciții pentru care lipsesc probabil ma
terialele necesare, micii elevi fac... să
ritură cu prăjina ! Nu e rău nici asta. 
Dar parcă era mai binevenită o min
ge de volei sau de oină. Nu ?

400 m liber (in), 400 m liber (f—în 
bras

100 
fluture
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(m),
ni
(fetițe), 100 m spate (f), 100 m flu
ture (m), 100 m fluture (f), 33.33 m 
spate (f), 33,33 m spate (in), 4x100 m 
mixt Xni), 4x100 m liber (f) ; SĂ
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100 m bras (f), 100 m fluture (bă
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33,33 m fluture (f). 33,33 
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liber (m) ) SĂRITURI (11-

Gh. Lichiardopel (Sănătatea) 575 p. 
Text și foto: V. GODESGU

„Cupa 1 Mai” 
prin corespondența”
Mîine se desfășoară „Cupa 1 Mai* 

interregiuni prin corespondență, or
ganizată de Federația romînă da 
tir. La concurs participă reprezenta-' 
tive de regiuni, la proba de armă 
sport •— seniori, senioare, juniori și 
junioare.

„Concursul cultural-sportiv al tineretului*1 
— un important mijloc 

de îmbunătățire a muncii sportive
(Urmare din pag. 1)

GULTURAL-SPORTIV AL TINERE
TULUI" constituie o manifestare 
complexă, la care își vor da con
cursul formații de cor și teatru, 
brigăzi artistice de agitație, echipe 
de dansuri populare etc. și’ în cadrul 
căreia -se vor organiza întreceri de 
atletism, ciclism, oină, volei, fotbal, 
popice etc., ceea ce pune sarcini im
portante în fața asociațiilor sportive 
și a organizațiilor de bază U.T.M., 
precum și a comisiilor regionale sau 
raionale de organizare a „CON
CURSULUI CULTURAL-SPORTIV 
AL TINERETULUI".

Un capitol specjal al primei etape 
a „CONCURSULUI CULTURAL- 
SPORTIV AL TINERETULUI" tre
buie rezervat acțiunii de popularizare 
a tuturor manifestărilor organizate 
cu acest prilej. Folosirea celor mai 
eficace mijloace de propagandă și 
agitație vor contribui în mod direct 
la atragerea unui mare număr de 
tineri la startul întrecerilor sportive 
și la prezentarea unor programe ar-

tisfice cu un conținut bogat și variat, 
legat de principalele probleme ala 
construirii socialismului în patria 
noastră.

„CONCURSUL GULTURAL-SPOR
TIV AL TINERETULUI" se va desJ 
fășura pînă la etapa raională, a cărei 
organizare va trebui să se trans
forme într-o adevărată sărbătoare 
cultura l-sportivă a tineretului din 
satele și orașele raionului respectiv. 
Cu această ocazie se vor întrece cei 
mai buni sportivi din raion, precum 
și cîteva sute de artiști amatori care 
vor reprezenta cele mai bune formații 
clasate în etapele anterioare.

Folosind din plin experiența acu
mulată în organizarea celorlalte com
petiții de mase, activiștii sportivi, in
structorii, antrenorii și profesorii de 
educație fizică au datoria de a sprijini 
și comisiile de organizare a „CON
CURSULUI CULTURAL-SPORTIV, 
AL TINERETULUI".

Tineri și tinere! Participați în număr 
cît mai mare la întrecerile prjmei 
etape a „CONCURSULUI CULTU
RAL-SPORTIV AL TINERETULUI" I

SPORTIVI ȘI

A apărat sir. 8-1960
cu un bogat și variat material 
ilustrat, din care rețin atenția i
— Pregătirea de iarnă asigiiră 

succesul în vară (coresponden
ță specială de la Moscova);

— La Grivița Roșie cu olimpicii; 
Timișorenii în drum spre A 
(reportaj cu fotbaliștii clubului 
Știința) ;

— Vocație și muncă (portretul 
antrenorului Dumitrescu IU de 
la U.T. Arad) ;

— Procedee obișnuite în luptele 
clasice;

— Popas craiovean ;

SPORTIVE!

ai rev'steî SPORT
— Trei favoriți olimpici : boxerul 

sovietic Vladimir Enghibarian, 
alergătorul german Siegfried 
Valentin și aruncătorul de greu
tate american William Nieder;

— Paginile de SPORT-MAGAZIN ; 
—- In preajm, marelui meci de

fotbal Bulgaria—Rominia (co
respondență specială de la So
fia) ; .

— Actuai;late sportivă (glimias- . 
tică, volei, motociclism).

CEREȚI GlIIAR DE MiINE A 
CEST NUMĂR.. LA ORICE 

. CHIOȘC AL DIFUZĂRII PRESEI
____________________________________________________________________
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O PARTIDĂ MULT AȘTEPTATĂ: C. C. A -DINAMO BUCUREȘTI

ate celor două clasamente
după-amiază, începînd de la’ 

stadionul Tineretului din 
va găzdui una din cele mai

In Capitală, un joc cu tradiție: Rapid — Știința Cluj

întotdeauna meciurile Rapid-Știința Cluj au fost viu disputate și de multe ori ter

minate cu rezultate surprinzătoare.
Cluj) „punind"

Iată-l în fotografia noastră pe Bărbuță (Știința 
balonul peste blocajul rapidist

Foto : V. Bageac

Mîine 
ora 17, 
Capitală 
interesante partide ale campionatului 
republican masculin : C.CA.—Dinamo 
.București. Așteptată cu un legitim 
interes, datorită importanței sale pen
tru primele locuri ale clasamentului, 
partida . promite un spectacol demn 
de evoluția a două din ce'.e mai bune 
formații de handbal din țară.

Iată cele două loturi care șe vot 
întrece mîine: C.C.A.: Georgescu, 
Gall—Rapp, Nițescu, Țigănuș, Măr-

Clasamentul la
MASCULIN

ia
12
12
12
12
12
10
11
11
12 _ _

Orașul Staln-Chi- 
~‘l 

_ . _  favoarea echipei
_v, deoarece echipa Dinamo 
carnetele de legitimare vizate

1. Chimia Făgăraș
2. Dinamo București
3. C.S.M. Reșița
4. C.C.A.
5. Dinamo Or. Stalin
6. Tehriometal Timiș.
7. Rapid București
8. Voința Sibiu
». C.S.M.S. Iași

10. Victoria Jimbolia
C Meciul Dinemo ----- .

mia Făgăraș (11-13) a fost omologat cu 
rezultatul de 6—0 în fuvear— .^echipei 
din’ Făgăraș, 
nu a avut c-

cam-Etapa de mîine a celor două 
pionate de volei programează jocuri 
importante pentru locurile fruntașe ale 
clasamentului și mai al.s pentru cele 
de la „coada" lui.

In Capitală, voleibaliștii de la Rapid 
vor întîlni Știința Cluj. In perspectivă 
im joc frumos, conform tradiției parti
delor Rapid—Știința Cluj. Feroviarii au 
neapărată nevoie de victor,ie pentru 
a-și menține punctul pe care îl au 
avans față de Progresul București 
(care are im joc mai ușor, în Capi
tala : cu Știința Timișoara).

Sportivele de la Dinamo București 
vor juca la Cluj cu Știința, în timp 
ce echipa campioană. Rapid Bucu
rești, Va întîlni (tot la Cluj) forma
ția locală Someșul.

Deosebit de interesantă este disputa 
pentru evitarea locurilor care aduc 
retrogradarea. Etapa de mîine progra
mează jocuri decisive din acest punct 
de vedere. In Capitală, Constructorul 
va întîlni formația Politehnica Orașul 
Stalin, iar la Galați, Știința va primi 
vizita formației Dinamo București. In 
campionatul feminin, alt meci deosebit 
de important pentru ultimele locuri 
ale clasamentului: Petrolul Constanța

— Progresul Tîrgoviște, două echipe 
tinere care în retur s-au prezentat 
mult schimbate în bine.

cu, Thelman—Barabaș, Oțelea, No- 
dea, Jochman, Bulgaru—Belcic; DI
NAMO ■ Redl, Bogolea—Ristoiu, Co
vaci, Bădulescu, Iliescu, Păunescu

—Costache II, Popescu, Ccstache It 
Ivănes-cu, Ilnat— Blaga.

Citiți la rubrica „Unde mergem 
programul complet al etapei.

2
2
4
5
5
7

Fază din meciul C.C.A. — Dinamo 'București, disputat in campionatul trecut* 
Tinărul jucător dq la C.C.A., Kapp, a trecut de apărarea dinamovistă fi va arunca 

la poartă sub privirile atente ale colegului său Thelman
Foto: B. Ciobanu

• Meciul Rapid-Traoton.il Orașul Sta
lin (6-4) a fost omologat cu rezultatul 
de 6—0 în favoarea echipei Rapid, pen
tru că echipa Tractorul a prezentat 
carnete de legitimare nevizate pe anul 
în curs.

pe 1960.
FEMININ

1. Șt ința Buc. .12 9 2 1 86:39 20
2. Rapid București 12 10 0 2 71:40 20
3. C.S.M. Sibiu 12 8 1 3 70:47 17
4. c. s. Tg. Mureș 13 8 0 5 61:50 16
5. Progresul Buc. 12 7 1 4 65:37 15
6. Știința Timișoara 12 7 1 4 42:41 15
7. Record Mediaș 12 4 2 6 30:56 10
8. Constr. Tim șoara 13 2 2 9 18:47 6
9. C.S.M. Reșița .12 0 2 10 24:75 2

10. Tractorul Or. Stalin 12 0 1 11 40:75 1

Constructorul — Știința Cluj, 
derbiul etapei de mâine

Etapa a VI-a a campionatului re
publican de rugbi atrage atenția în 
mod snecial prin meciul de la Bucu
rești dintre. Constructorul și Știința 
Cluj. Prima formație a realizat, cu o 
etapă în urmă, o surpriză de mari 
proporții, reușind să întreacă — chiar 
pe terenul acestora — pe rugbiștii de 
la Progresul. Victoria pbținută de 
„XV“-le Constructorului apare cu atît 
mai semnificativă, cu cit în acest an 
echipa antrenată de D. lonescu are 
în componența ei .numeroși sportivi 
care au activat — pînă în toamna 
anului trecut — în campionatul junio
rilor... Tînăra echipă Constructorul a 
dovedit că știe să lupte de la egal 
)a egal cu adversari dintre cei mai 
redutabili. Iată de ce Știința Cluj nu

are o misiune prea ușoară. Neînvinsă 
în actualul campionat, echpa clu
jeană este ~ firește —. dornică să 
realizeze o nouă victorie care să-i 
asigure rămînerea în primele locuri 
ale clasamentului. Oricum, este de 
anticipat o, partidă frumoasă, de un 
bun nivel rugbistic, în care victoria 
va .reveni echipei care va .ști să-și 
organizeze mai bine jocul, să f:e mai 
calmă-

Tot în București, Progresul va în
tîlni formația Metalului, Ș iimța Bucu
rești pe aceea a studenților din Timi
șoara, iar Dinamo pe Petrolul Pfoești. 
Un singur meci din etapa de mîine 
are loc în provincie : Ta Iași, C.S.M.S- 
va primi replica experimentatei for
mații a C.C.A.

A BUCUREȘTIULUISELECȚIONATA FEMf
DEPLASEAZĂ 0 FORMAȚIE PUTERNICA LA ODESA

După cum am mai anunțat, echipa 
feminină a Capitalei noastre va ple
ca în cursul săptămînii viitoare la 
Odesa, pentru a susține două parti
de amicale în compania unor puter
nice formații sovietice.

Handbalistele noastre s-ait întîlnit 
prima oară cu jucătoarele sovietice 
(care practică acest sport doar de 
cîțiva ani) cu prilejul întrecerilor 
sportive din cadrul Festivalului de la 
Moscova din 1957. Atunci, echipa 
R.P. Romîne a învins formația Uni
unii Sovietice cu scorul de 12—3 
(8—2). In ciuda scorului mare cu 
care au pierdut această partidă — și 
rezultatul strins (4—5) obținut de 
echipa sovietică în meciul cu puter
nica formație a R..D. Germane — 
cîștigătoarea turneului — avea să 
confirme din plin acest lucru —..ju
cătoarele sovietice au făcut dovada 
unor certe calități : forță în aruncă
rile la poartă, multă viteză și înde- 
mînare în execuții, precum și apre
ciabile cunoștințe tehnice. Astfel pă 
cele două întîlniri, care vor avea loe 
probabil în zilele de 22, și 24 aprilie, 
nu sînt de Ioc ușoare pentru echipa 
noastră, cu atît mal mult, cu cît 
handbalistele sovietice au progresat 
foarte mult în ultimii doi ani. In ve
derea acestui fapt, reprezentativa Ca

pitalei va deplasa 
nică din care nu 
Nagy, Carolina 
Pădureanu, Aurelia 
Dobre, Ana Starck, Aurora Popescu, 
Auroța Niculescu ș.a. Nu va iace 
deplasarea Elena Jianu care este ac* 
cidentată.

o formație puter* 
vor lipsi Irina 

Cirligeanu, Elena 
Szoko, Lucia

ii revanșă pasionantă: 
C.C.A.-Dinamo Tg. Mureș

Etapa de mîine a campionatului re* 
publka-n masculin programează o 
serie de partide interesante. „Capul 
de afiș" îl deține fără îndoială me* 
ciul C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș, îri 
care se întîlnesc cele mai în formă 
echipe din țară la ora actuală. Este 
de așteptat ca bucureștenii să pri» 
mească o replică dîrză din partea 
valoroasei formații mureșene, cu atît 
mai mult cu cît Dinamo Tg. Mureș 
a fost singura echipă care a reușit 
să învingă pe C.C.A. în acest cam
pionat. In perspectivă deci, un meci 
dinamic, echilibrat, așa cum au fost 
întotdeauna îiitîlnirile dintre aceste

3]

Probele individuale an fost domi
nate de reprezentanții tenisului de 
masă maghiar și romînesc, care și-au 
Împărțit titlurile :. 3 (simplu bărbați 
și femei și dni ln bărbați) au fost cu
cerite de R. P. Ungară și 2 (dublu 
femei și dublu mixt) de R. P. Ro- 
mină.

Berczik a cîștigat pe merit 
pini masculin, arătîndu-se din 
cel mai constant jucător de pe 
tingnt. Dar, pe zi ce trece, el 
lot mai amenințat de a fi depășit de 
Ijwcătorii t'neri, care sînt mai dina
mici și mai rapizj în acțiuni. O com
portare excelentă a avut în această 
probă reprezentantul nostru Radu Ne- 
giilescu, finalistnl probei, un jucător 
de certă valoare. El merită toate la
udele pentru performanța șa, ca ți 
.pentru stilul lui de joc bazat pe lo
vituri ofensive și puternice din am
bele părți. A acționat foarte bine, 
calm și cu convingere, depășind ju
cători de reală valoare ca Sido, Pig- 
nitzky și Fbldi. In finală însă, Ne- 
gtilescu a jucat sub posibilități. A 
fost nervos tot timpul, nu a mai ac
ționat prompt și în forță, a ratat 
mingi ușoare ți nu a mai avut ini
țiativă așa cum făcuse pînă atunci. 
Intr-addvăr este greu de jucat împo
triva lui Berczik, ale cărui mingi 
sîrut foart* „tăiate" și dificile pentru 
alacanți. Socotesc însă, că dacă Ne- 
.piilescti ar fi fost mai calm și și-ar 
fi ales mai bine mingile pentru lo- ue «.paiaiea wanna vine
viturile decisive putea să realizeze dirijată și de loviturile ofensive prin 
mai mult. ' ' “ ........

întrecerea feminină a fost domina
tă «le campioana europeană Eva Roc

sim-
no4i 
con- 
este

SPORTUL POPULAR 
fag a d a

zian, tare și-a depășit net toate ad
versarele, cucerind primul loc.

In această probă jucătoarele noas
tre — și în special eu — ne-am com
portat sub posibilități. Geta Pitică a 
fost eliminată de suedeza Anderson, 
participantă pentru prima oară la 
o competiție importantă. Insuccesul 
se datorește faptului că Geta a acțio
nat timid, folosind numai loviturile 
liftate. In seturile în care a atacat 
mai puternic a ieșit învingătoare. Ma
ria Alexandru a pierdut la Gizi Lan- 
toș un meci pe care îl putea cîștiga. 
Ea a fost învinsă deoarece în anu
mite momente a schimbat fără motiv 
tactica de joc care i se recomandase. 
Eu am jucat foarte slab cu Schwar- 
zova. Invingătoarea mea nu are alte 
„arme" decît paleta „sandviș" și 
multă siguranță în „țăcăneală". In 
primele două seturi am încercat să 
atac prea mult, fără însă a alege 
mingile cele mai potrivite și, corni, 
țînd foarte multe greșeli. In setul 
III m-ăm limitat la un joc de uzu
ră, fiind întrecută cu .3—2 după tre
cerea celor 20 de minute reglemen
tare de joc.

Ne-am revenit ]a valoarea . noastră 
normală abia spre sfîrșitu] competi
ției, cînd am și reușit să cîșt'găm 
probele de dirblu femei și dublu mixt. 
In finala de dublu femei. Koczian ți 
Mâthe an încercat să realizeze punc
te, prin atacuri, dar ele a'i fost evident 
stingherite de apărarea noastră bine

surprindere. Momentul hotaritor al 
întregii partide ,â avut k>c după pă
rerea mea în.jșetțil al III-lea. După 
ee am fost coqdtts'e cu. 15-10, noi am 
preluat avantajul cu 20-17, dar juca. ■ 

JNr; dS» .toaiele rnagț'.arc .au ÎOi dgua £u®:-

te la rînd, reducînd scorul la 20-19 
în favoarea noastră. La acest scor 
un atac fulgerător reușit din back
hand al Măriei Alexandru ne-a adus 
setul. Apoi, așezarea formației în se
tul IV ne-a fost favorabilă și victoria 
ne-a revenit fără dificultate.

Cel mai mare succes romînesc în 
această competiție a fost realizat fără 
îndoială la proba de dublu mixt, un
de cu toate că au întîlnit adversari 
redutabili, în semifinale au ajuns 
toate cele trei cupluri romînești, iar 
finala a fost jucată în.., familie. Mai 
omogen, dublul Alexandru-Cobîrzan a 
cîștigat pe merit titlul de campion, 
după ce a eliminat pe parcurs și re
putata pereche formată din campionii 
europeni Koczian și Berczik. Alături 
cu Maria Alexandru, de care am mai 
vorbit, o mențiune specială se cuvi
ne și lui Gheorghe Cobîrzan pentru 
întreaga lui comportare la Zagreb. 
Modest, calm, cu o bună orientare 
tactică, tînărul clujean a reușit să se 
impună din nou printre fruntașii com
petiției. Geta Pitică ți Covaci, deși au 
jucat prima oară împreună, »u învins 
cu destulă ușurință perechi cunoscute 
ca Mosoczi-Sido și Grafkova-Stipek, 
Ambii au luptat cu convingere nepre
cupețind nicj un efort. De altfel, Co
vaci — deși a suferit o întindere în
că de la începutul, concursului •— nu 
sia descurajat ți și-a apărat șansele 
onorabiL

Eu, jticînd împreună cu Negulescu, 
nu am alcătuit im cuplu omogen din 
cauza stilurilor de joc cu totul deose
bite. Totuși, pînă în finală, acționînd

■ Calm și deciși noi am eliminat pe. 
recld valoroase ca Ilona Kerekes- 

ji Qgi Lanfos-Foldi. Ib fi-

a reve-

Larsson-

nală însă, ca și la simplu, Negu’escu 
a jucat nervos, a acționat timid, u- 
tilizînd mai mult lovituri liftate, moi, 
ineficace.

La dublu bărbați victoria 
nit cu destule emoții perechii Berczik- 
Sido, care fusese la un pas de a fi 
eliminată în semifinale de 
Vogrinc. Un mare succes au realizat 
sportivii sovietici Salmon’s- Paskiavi- 
cius, finaliștii probei. Succesul lor do
vedește cu prisosință progresul înre
gistrat în ultima vreme de tenisul de 
masă sovietic.

Dacă ne gîndim în general la des
fășurarea competiției, la partidele pe 
care le-am urmărit, la jocul practi
cat, ajungem din păcate la concluzia că 
în Europa există încă o tendință de
fensivă în tenis de masă. Cei mai 
mulți dintre competitorii de la Za. 
greb s-au limitat la un joc de uzură, 
puțin spectaculos, fără inițiativă. Cre
dem că singurii jucători care vor putea 
opune rezistență vor fi pe lîngă cei 
maghiari, reprezentanții noștri, ceho
slovaci și suedezi, adică cei care și la 
Zagreb s-au arătat a fi posesorii unui joc 
complet, bazat pe lovituri ofensive și 
contraatacuri ți o apărare fermă. 
Pînă la Pekin însă, este necesară 
rnuîtă, multă muncă de pregătire ți 
întîlniri în diferite concursuri. In a- 
cest fel valoarea tenisului nostru de 
masă va crește și șansele jucătorilor 
noștri se vor mart la marea confrun
tare mondială de la anul din capi
tala Chinei populare.

ANGELICA ROZEANU
• .•antesită-emeriță a sportului •

<7

s

al jucătorilor Kadar jîEfortul
Nedef
dispută

dintre Dinamo Tg. Mureș fi C.C.A.
Foto: I. Mihăică 1

vădit
ilustrează dirzenia cu care îjl 
balonul, intr-unui din meciurilțj

două echipe. Dintre celelalte partide 
ale etapei remarcăm pe cele de Ia 
Cluj (Știința—Voința Iași) și TimS* 
șoara (Știința—Metalul). Citiți la rUH 
bri-ca „Unde mergem ?“ programul 
complet al etapei.

• Intîlnirea Dinamo București—a 
Știința Timișoara, disputată joi seat a 
îii sala Dinamd, s-a terminat cu vîtH 
toria studenților timișoreni la scorul 
de 57—<56 (Șl—23). Timișorenii au 
avut aproape în permanență iniția* 
tiva, fiind superiori dinamoviștiloc 
(care au părut obosiți după meciul 
cu Rapid), prin precizia în aruncările 
de la semidistanță. Egalați în ulti-« 
mul minut (56 56) studenții au oC* 
ținut o victorie ia limită datorită 
unei aruncări libere transformată de 
Dregătorii. :

Traoton.il
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La Lupeni și Orașul Sta in, primele două echipe
primesc replica u timelor două

La București, Bacău și Arad, jocuri fru moașe in* perspectivă

Duminică

concurs in

va

un noa

Capitală

întilniri (par- 
amînată) din- 

d in

Etapa de duminică programează doar 5 
tida Dinamo București — Petrolul a fost 
tre care se remarcă jocul de la Lupeni, unde una 
codașele clasamentului, Minerul, va încerca să , răpească" 
măcar un punct liderului, C.C.A. La Orașul Stalin, la 
fel, se confruntă două formații cu poziții diametral opuse

Iată cîteva amănunte privind pregă
tirile echipelor pentru meciul de du
minică :

STEAGUL ROȘU Orașul Stalin a 
făcut două antrenamente „în familie" 
pe teren redus. Zaharia nu a partici
pat la ultimul antrenament, iar Da
vid, accidentat, încă nu și-a reluat 
antrenamentele. Formația pentru du
minică încă nu s-a alcătuit S-a a- 
ntințat însă reintrarea lui H-așoti în 
linia de atac. (P. Dumitrescu-co- 
resn.).

JIUL s-a pregătit cu multă grijă 
pentru partida de la Oraștil- Staliti. 
Echipa definitivă va fi cunoscută în 
ziua ioctilui.

RAPID a avut joi doi part'neri de 
antrenament: Bere Grivița și Filaret.

în c’asament: Steagul roșu și Jiul. Nu e lipsită de 
interes nici această partidă în care Jiul e pregătit să 
dea o ripostă dîrză. In perspectivă jocuri frumoase Ia 
Bacău : Dinamo — Știința, Ia București: Rapid — Farul 
și la Arad : U.T.A. — Progresul.

mație: Dungu (Todor) — Greavu,
Dodeanu, Macri — Bodo, Koszka — 
Copil, Ozon, F.ne II, Georgescu, R. 
Lazăr (Al. Lazăr, Văcaru). Duminică 
Rapid va alinia formația folosilâ în 
meciul cu C.C.A.

FARUL va avea la Bucuiești nu
meroși susținători care vor veni du
minică de la Constanța. Echipa oas- 
pe nu și-a anunțat încă formația pe 
care o va alinia mîine.

C.C.A. s-a antrenat joi pe stadio
nul „23 August" în compania echipei 
I.C.A.B. In acest joc școa'ă, adver
sarii militarilor au folosit 12 și 13 
jucători, fiind în majoritatea timpului 
într-o apărare supranumerică. Fotba
liștii de la C.C.A. s-au descurcat bine 
în fața unei asemenea apărări, mar-

Staicu (Zavoda I) — Jenei, Mihăi- 
lescu (Bone) — Căcoveanu (Fodor), 
Constantin, Alexandrescu, Raksi (Cri- 
șan), Tătaru

MINERUL
de mîiiie pe

(Constantinescu). 
contează pentru partida 
aceeași formație cafe a

MUME PE STADIONUL REPU
BLICII

Dinamo Obor — C.S.J Ora 14.45:
ț Craiova (categoria B)
I Ora 16.30 : Rapid — Farul (cate-

goria A)

reușit duminica trecută rezultatul de 
egalitate cu Știința Cluj.

DINAMO BACAU a învins joi echi-

cu 5—1 (2—1). Au marcat Marcu (3) 
și Constantin, . respectiv Vadas. E- 
chipa studențească se dep'asează la 
Bacău sîmbătă cu avionul. Formația 
va fi alcătuită din următorul lot: 
Moguț, Nicoară, Kromeîy, Georgescu, 
Costiri, P. Emil, Popescu, Biro. Con
stantin, Marcu, Suciu, Mateianu, H. 
Moldovan, Reintră deci H. Moldovan, 
căruia i-a expirat suspendarea,
lipsi, în schimb, Ivans,uc, care—fiind 
accidentat—probabil nu vă pleca la 
Bacău. (R- Fisch-coresp. regional).

U.T.A. a făcut' un meci de antrena
ment cu trei adversari, jucînd cîte 
o repriză cu C.F.R.-juniori (5—0),
U.T.A.-juniori (2—0) și, cu echipa 
Fabrica de Zahăr (7—1). Au mar
cat Petschowski (3), Mețcas (2), Ro
man (3), Floruț (2), Tăucean, Neam- 
țu, Tîrlea, 
rădană va 
Coman — 
— Capaș, 
ski, Țîrlea, 
coresp.).

PROGRESUL a susținut joi 
reușit meci de antrenament cu Me
talul București, cîștigînd cu 3—1 
(0—0). Au marcat Oaidă, Dinulescu 
și Marin, respectiv Dan. Apărarea 
Progresului nu a avut mult de lu
cru, totuși uneori a dovedit nesi
guranță. înaintașii au înghesuit prea 
mult joc.tiî pe tripletă, nefolosind de- 
cît' rareori extremele. Iată formația 
Progresului: Mîndru — Nedelcu, Ca- 
ricaș, Soare — Petrescu (Smărăn- 
desett II), Știrbei — Oardă, Protopo- 
pescu (Smărăndescii I), Dinulescu, 
Mafteuță (Marin), Baboie.

se va desfășura 
ciclism in Capi- 

consiliului 
V. Stalin.

Miine dimineață 
un nou concurs de 
tală, în organizarea 
U.C.F.S. al raionului I.
Competiția este deschisă tuturor po
sesorilor de biciclete. Spre deosebire 
de cursele anterioare, programul de 
duminică prezintă o noutate: a 1 >st 
prevăzută in plus și o întrecere re
zervată copiilor între 10-14 am.

Cap (autogol). Echipa a- 
foloși duminică formația : 
Sziics, Băcuț, Jzghireami 
Sereș — Pop, Petscho.v- 

Mețcas, Floruț. (Șt. lacob-

un

dovedit nesi-

(Urmare din pag. 1)

respinge spectaculos un atac al Petrolului.echipei conslănțene, meciul Petrolul—Farul 
Foto M. Popescu-Ploești
Suceava 

prin golurile
Ciripoi,

Ailunarca concurenților va avea loe 
în fața Combinatului Poligralic „Ca
sa Scîntcii" la ora 8,15. Primul start 
se va da în jurul orei 9,30. Cicliștii 
își vor disputa întîietatca pc următoa
rele distanțe: categ. I și a H-a: 
București-Plocști-București; tineret: 50 
km; juniori cat. 
cat. a H-a: 
clete oraș: 
trece pe 
Scîntcii",

I: 30 km; juniori 
20 km; fete: 15 km; bici- 
10 km. Copiii se voa' in- 
aleile din jurul „Casei

GIMMHSTICH]

O NOUA CONFRUNTARE
A GIMNAȘTILOR ROMÎNI

s-au dovedit a fi 
mareînd multe go- 

Ei au folosit următoarea for-

Ciuncan, stoperul 
(2—0)

Fotbaliștii .feroviari 
în vervă de joc, 
litri.

cîrtd... 21 de goluri. Iată formația fo
losită : Voinescu (Toma) — Zavoda 
II (Staicu), Apolzan (Ivăncscu),

in categoria B
*

Miine,

Jocuri importante in întrecerea
pentru primul loc

mai
B:

,i Dinamo 
principalele pretendente 
al seriei I, se întîlnesc 
cu caracter decisiv. Ie- 
conduc de la 
— au pierdut

Mîine, la Galați, unul din cele 
Importante iocuri ale categoriei 
echipele CS.M.S. Iași și Ci. 
din localitate, 
la primul loc 
într-o partidă 
șenii — care 
campionatului 
prețios duminica trecută și 
cum în fața perspectivei de 
lăți de fotbaliștii din Galați. Dacă 
CS.M.S. cîștigă. nu vedem ce i-ar 
mai putea opri pe ieșeni în cursa lor 
către cîștigarea seriei. In schimb, în 
caz de victorie a gazdelor, cele două 
formații ajung la egalitate de puncte 
și întrecerea lor va continua 
sionantă ca orieînd.

Un alt „derbi" se dispută 
a lll-a: Corvinul Hunedoara 
mente lider cu un avans de 
te) joacă la Oradea, unde întîlnește 
una din cele mai valoroase echipe ale 
seriei, C.S.O-, aspirantă și ea la pri
mul loc. O înfrîngere a liderului ar 
deschide o luptă echilibrată pentru 
primele locuri ale clasamentului, 
ales că ASA Sibi-u are un meci 
lativ ușor cu C.S. Tg. Mureș, 
CSM Baia Mare joacă acasă cu 
pid Cluj. Iată, deci, alte două echipe 
care se pot apropia, ca și C-S. Ora-dea, 
la numai două puncte de Corvinul. 
Dacă însă Corvinul cîștigă mîine la 
Oradea, se poate spune că formația 
hunedoreană a făcut un mare pas 
spre promovarea in categoria A-..

Cel mai autoritar lider al cat. B 
(Știința Timișoara, care conduce cu 
5 puncte avans în seria a !I-a) are 

■ un joc greu, la Moreni. Poiana Cîm-

începutul 
un punct 
iată-i a- 

a fi ega-

mai pa

î-n seria 
(actual-
4 punc-

mai 
re- 
iar 

Ra-

pina și Dinamo Pitești, care urmează 
în clasament după echipa timișorea
nă se întîlnesc la Cîmpina într-un 
meci deosebit de echilibrat și care 
poate scoate din cursa pentru șefie 
pe una din cele două echipe.

In concluzie, rnîine în categoria B, 
o etapă importantă pentru primele 
locuri ale clasamentului.

cu scorul de 
marcate de 
Drăgoi și 

folosit for- 
— Giosanu 
FI- Anghel 

(Cincu)''— Cîrnaru (Rădulescu), Uj- 
vari — Rădulescu (Drăgoi), Țîrcovnț» 
ou, Filip (Sorin Avram), Ciripoi, Pu- 
blik. Formația pentru meciul cil Ști
ința Cluj încă nu a fost alcătuită. 
(A. Arominesei-corespondent).

ȘTIINȚA CLUJ a jucat cu A. S. 
Armata (din camp, reg.) cîștigînd

pa Dinamo
5-0 (3—0) , 
Filip, Țîrcovnicu, 
Publik. Dinamo Bacău a 
mația următoare: Bucur 
(FI. Anghel), I. Lazăr,

mații înaintea marii confruntări de la 
Roma și a apropiatelor campionate in
ternaționale de la București", ne-au 
spus într-o scurtă discuție antrenorii 
bulgari Stoiana Anghelova și Vasil Luț- 
canoe.

Cu mult interes privesc și gimnaștii 
francezi confruntarea de sîmbătă și du
minică. In special băieții ni s-au părut 
în formă, manife.stînd o bună dispozi
ție de concurs. Echipa este alcătuită 
din campionul absolut Jean Jaillard, 
Robert Caymaris, Jean Guillou, Bernard 
Fauqueu, Daniel Touche și debutan
tul Mohamed Lazhari (rezervă Francois 
Cliaupliau). Din rîndul reprezentativei 
feminine se detașează Danielle Coulon- 
Sicot, care deține de eineî ani titlul 
de campioană absolută a Franței. Ea 
va fi încadrată în formație de Jacque
line Dieudonne, Marie-Anne Demor- 
liere, Monique Rossi, Paulette Le Raer 
și mezina Viviane Quiban. (antrenori 
Renee Hugon și Armand Solbach).
Componenții loturilor reprezentative ale 

țării noastre au fost ieri dimineață în 
sala Floreasca doar... spectatori, ei ter-

minînd cil o zi înainte pregătirile în 
vederea întîlnirilor care vor începe azi 
după-amiază. Antrer. >rii noștri Maria 
lonescu și Caius Jiani ne-au anunțat 
următoarele formații : Elena Leuștean, 
Emilia I.iță, Sonia lovan, Atanasia lo
nescu, Via Poreceanu, Ma-ia Bibere și 
resțv -v Frederic Orendi, Iun Zamfir, 
Cezar Cernușca, Gheorghe Tohnneanu, 
Constantin Gheorghiu și Tiberiu Dru- 
muș.

Gimnaștii romîni vor trebui să pri
vească întrecerile de azi și mîine ca pe 
un serios examen de verificare a stadiu
lui lor actual de pregătire, să se stră
duiască să pună în valoare toate posi
bilitățile lor pentru a reprezenta eît 
mai frumos culorile Republicii noastre. 
Alături de ei vor fi toți iubitorii aces
tui sport, care se bucură de atîta 
popularitate în țara noastră.

I-a sfirșitul întrecerilor se vor întocmi 
clasamente individuale și pe echipe 
pentru întîlnirile R. P. Roroînă-Franța 
(băieți și fete) și R. P. Romînă—R. P. 
Bulgaria (fete). Concursul are urmă
torul program : sîmbătă de la ora 17 
exerciții impuse, iar duminică tot de 
la ora 17 exerciții liber alese.

Vom avea un nou premiu de 161.000 lei?
A II-A: 1 pi• Pentru început vă 

gramul concursului 
duminică :

reamintim pro-
Pronosport de

concurs va fi desemnat pentru atri
buirea premiilor suplimentare ale lu
nii apriiie.

Mare interes pentru jocul 
de la Galati

La Galați, cele 8000 de bilete
Dinamo-C.S.M.S. Iașipentru jocul

s-au vîndut de miercuri- Capacitatea 
stadionului „Portul roșu" a fost mă
rită cu 3000 de locuri prin montarea 
unor tribune metalice. Cererile de 
bilete depășesc însă ciîra de 16 000! 
Mulți spectatori s au anunțat din 
Brăila, Tecuci, Focșani. In ziua jocu
lui va sosi un tren special din Iași.

Joi, Dinamo a susținut un joc de 
verificare cu C.S.M. Galați (fruntaș 
în campionatul regional), de care a 
dispus cu 8—0 (4—0), în două re
prize a 35 minute- Au marcat: Liviu 
(3). Weber (2), Costache (2) și Da
raban (A. SC1IENKMAN,

I. V.T.A.-Progresul ; II. Rapid-Farul; 
III. D>’namo Bacău—Știința ; IV. Mine
rul—C.C.A. ; V. Steagul roșu—Jiul ; VI. 
Dinamo Galați—CSMS Iași ; VII. Fla
căra Moreni—Știința Tim. ; VIII, C. S. 
Oradea—Corvinul Huned. ; IX. Știința 
Craiova-CSM Reșița ; X. Metalul Oțelul 
Roșu—Drubeta Tr. Sev. ; XI. Carpați 
Sinaia-Metalul Buc. ; XII. Poiana Cîm- 
pina—Dinamo Pitești.

„Punctele forte" ale acestui pro
gram : întîlnirile de lg Arad, Bacău, 
Lnpeni și cele două derbinri ale ca
tegoriei B de la Galați și Oradea.

® Lista măriilor premiali se va com
pleta... Față de echilibrul majorității 
part delor din program și al... exem
plului dat de participantul Epure Chi)- 
rică, cit premiul său de 161190 lei de 
duminica trecută, sînt toate șansele 
ca lista marilor premiați ai concursu
rilor din acest an să se mărească și 
rnîine. In general concursurile din 
1960 s-au soldat cu premii importante.

coresp.)-

• IN DRUM SPRE 
CS.M.S- Iași s-a oprit la 
unde a disputat un meci cu Rulmen
tul. Ieșenii au cîștigat cu 3—0 (1—0). 
prin punctele marcate de Unguroiu 
(2) și Dănuleecu. Ambele echipe au 
practicat un joc bun. Înaintările s-au 
dovedit în vervă de joc, trăgînd mult 
la poaHă, (ELIADE SOLOMON, co
respondent) ■

GALAȚI, 
Bîrlad,

• Penultimul concurs al lunii apri
lie : atenție la prerniGle suplimentare 1 
Vă reamintim că concursul de rnîine 
este penultimul care intră în întrece
rea pentru atribuirea fondului supli
mentar de premii al lunii aprilie: 
200.000 lei, " ' ' 'dîntre care tin autoturism 
,,Moskvici“. Tot pentru buna dv. do
cumentare vă aducem aminte că la 
atribuirea premiilor suplimentare Pro
nosport ale lunii ianuarie participan
tul Marin Casandroiu a obținut un 
premiu de 85.000 lei pentru © variantă 
cu 11 rezultate. Nu lipsiți de la con
cursul de mîine 1 Poate tocmai' acest

• Unul dintre „secretele** marilor 
premiați. Așa cum ați aflat tot din a- 
ceastă rubrică, participantul Epure 
Chirică a obținut la concursul Prono
sport de duminica trecută 1 premiu 
I, 3 premii 11 și 3 premii III, ceea ce 
a dus la importanta sumă de 161.19c 
lei. Arătînd cum a completat buleu-

a

A

A

A

A

ra

nul, premiatul a ținut să sublinieze 
că este unul dintre vechii participant 
la Pronosport. El utilizează adeseori 
schemele reduse- lată unul dintre „se
cretele" marilor cîștigători. Printr-o 
temeinică documentare ei își măresc 
considerabil șansele de cîștig. Dar o 
adevărată pregătire în această direc
ție nu se poate face fără cercetarea 
broșurilor tehnice apărute în ultima 
perioadă de timp: „120 scheme re
duse Pronosport", „Schema nr. 7, cea 
mai populară schemă redusă Prono- 
------ .« c-i----- Pronoexor _s“.

cor-
expres" și „Scheme
Consnltați-le și dv., și vă veți 
vinge de avantajele lor

2 PREMII A CITE 74 373 LEI
PRONOEXPRES

LA

In urma trierii și omologării vari
antelor depuse ia concursul Pronoex- 
pres nr. 15 au . fost. stabilite următoa
rele premii:

CATEGORIA 1: 1 premiu de 74,373 
M ........... - - - .......... ’ ■

III-A : 16 preniii a

1V-A : 131 premii

V-A: 614 premii a

VI-A : 1.997 premii

CATEGORIA 
74:373 lei

CATEGORIA 
cile 4.648 lei

CATEGORIA 
a cile 567 lei

CATEGORIA 
cîte 121 iei

CATEGORIA 
cîte 37 lei
FOND DE PREMI 520.612 lei 
Valoarea premiului Vil fiind sub 

cota regulamentară de 10 Ici, suma 
aferentă premiului VII, adică 74-374 
lei, se reportează la categoria a Vll-a 
a tragerii speciale Pronoexpres din 20 
aprilie a.c., astfel îneît pentru prima 
dată în acest an o tragere Pronoex
pres pornește cu un report.

Premiul I, cu 6 numere din 6, a 
fost obținut de NICOLAE 1ORDA- 
CHE din str. Constantin Grant nr.- 
28, București, iar premiul II, cu 6 
numere din 8, a revenit lui Ml HAI 
VERESZ din corn. Biborțeni, raionul 
Sf. Gheorghe, R.A-M.

REȚINEȚI I MIERCURI TRAGERE 
SPECIALA PRONOEXPRES LA CA
RE SE ACORDA NUMEROASE 
PREMII SUPLIMENTARE IN OBI
ECTE PRINTRE CARE TREI AUTO*» 
TURISME.

1. S. Loto Pronosport oferă urmă
toarele premii spectate-ilor care își 
vor păstra locurile indicate pe bN 
let, la cuplajul fotbalistic de miine 
d-r pe stadionul Republicii: o bicicletă1 
„Carpați"; un aparat foto „Liubiteă“ 
și '7 mingi de fotbal.

Rubrică redactată de I-S. Loto-Pro- 
nospoft.
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Astă-seară pe stadionul Re publicity
■ oreasea,

!n Capitală

S2

tehnice 
și voința, 
spectatorii 

cele două

au început

- / „.r. ,. .... , 
Barbure (Buc.) X 
Stalin), A. Ver-Ț 

(Pitești), J 
(Galați), b.p. I-Brînzeil

• t ȘAH -
-+»r. 14), ora 17,30 : 
iîtidei a

V.fTal.
cui NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de 

a ♦ la ora 19,30 : întreceri în cadrul „Cu- 
I P.T’peî C.C.A.”.

dej ATLE7TSM — Stadionul Republicii, 
ntreȚde la ora 16,30 : concurs dotat cu 

„Cupa oralului București”.
POPICE

a parat upercutul de dreapta trimis 
*' i greu va -1'-

Foto :

34 Ciutu (stingă) i 
de G. Diceanu la stomac. Mai 
cropeul de stingă

Joi și vinerj seara, pe ringul in
stalat în „potcoava” stadionului 
Republicii s-au disputat semifinalele 
campionatului republican de box al 
juniorilor pe anul 1960. întrecerile de 
bună calitate au scos 
buna pregătire tehnică a 
participant.

în evidentă 
celor 47 de

Tinerele speranțe 
boxului nostru au împle
tit cunoștințele 
cu dîrzenia 
impresionînd 
prezenți la 
gale.

întrecerile
cu confruntarea boxerilor 
din categoria minimă. Pe
rechile A- Murg (Cluj) 
•— I. Florincaș (Hune
doara) și I. Marin (Cîm- 
pulung Muscel) — Gh. 
Stăncuț (București) au 
demonstrat un box în li
nie, în care fazele spec
taculoase au abundat. 
Primii au obținut un sen
sibil avantaj la puncte. 
Categ- muscă : E. Chio- 
reanu (Cluj), a făcut o 
adevărată demonstrație 
de scrimă pugilistică în 
compania lui O. Chenan 
(Constanța). Totuși, ju
decătorii— în mod greșit 

— au acordat victoria la puncte lui 
O. Chenan. In meciul celorlalte două 
„muște", C. Dumitrescu (Craiova) 
l-a întrecut la puncte pe I. Apostol 
(Bacău). La categoria pană, bucureș- 
teanul A. lenuș, l-a învins pe I. Morar 
(Timișoara) prin abandon. A. Ienuș 
se va întilni astă-seară în cadrul fi
nalelor cu I. Durdun (Cîmpulung

evita însă 
T. Roibu

Acțiuni

:ani pe anul 1860 1
’ * -V«tractorul — I.C.F. („Cupa 1 Mai”)

ale Muscel) care l-a înv’ns tot în limitele-> ȘAH — Sala Progresul (Str. Lipscani 
categoriei pană pe I. I.lipea (C. Tut-Țnr. 14), ora 17,30 : demonstrarea par- 
zii). Categ. ușoară: învingătorul lui^-tidei a 14-a din meciul Botvinik— 
Gh, Maidan (Cîmpulung Muscel), ” ” ’
Mîrza (Cluj) 
bucureșteahul G. 
cîștigat la puncte

va întilni 
Antnn, care

> întîlnirea cu 
Crudici (Timișoara). Aplaudate 
spectatori au fost și meciurile dii 
Gh. Neagu (Constanta) — A. Majai 
(Cluj), G. Diceanu (Brăila)—M-Ciutu-r POPICE — Arena Iuta, <le Ia orele 
(Timișoara) și V. Trandafir (Bucu-t8 și 17 : concursul lotului republican 
rești) — P. Ștefan (Călărași) în careȚ(maseuIin).
primii au învins la puncte- Iată șiȚ BOX — Stadionul Republicii, ora 
rezultatele care s-au înregistrat în*19 : finalele campionatului republican 
gala de ieri: Gh. Dumitrache (Timi-rde juniori.
șoara) b.p. C. Radulescu (Ploești), £ 
Gh. Roșea (C. Turzii) b.p. V. An-■» 
toniu (Brăila), Gh. F 
b.p. M. Radu (Or. Stalin), 
deș (Cluj) b.p. A. Gîrdescu 
Gh. Mihailidis r. _ __
(Sibiu), I. Dinu (Constanța) b. k-o. 
II E. Silvester (Tg. Atureș), K. 
Koncsag (Gheorghieni) b. k.o. II I.

Pe marginea lucrărilor consfătuirii

hotărîte pentru ridicarea
calității boxului

cea 
că 
la 
că 

din

Zilele trecute a avut loc consfătuirea 
Federației Romîne de box, la care 
au fost invitați delegați din întreaga 
țară. Problemele puse în discuție s-au 
referit la activitatea pugilistică din 
anul 1950, la perspectivele dezvoltării 
pe o treaptă superioară a sportului 
cu mănuși-

O primă constatare, și poate 
mai- îmbucurătoare, a fost aceea 
majoritatea delegaților prezdnți 
ce'«fătuire au subliniat faptul 

'1 se bucură în multe regiuni
țară de o largă popularitate (dovadă 
cele 700 reuniuni desfășurate anul 
trecut), că la reuniunile pugilistice se 
observă o afluență tot mai mare de 
spec atori, ceea ce întărește popu
laritatea de care se bucură acest sport 
în țara noastră.

Referatul prezentat în numele biro
ului federal dC tov. Marin Niculae, 
secretarul general al F.R- box, a 
cuprins o seamă de aspecte deosebit 
de importante din munca comisiilor 
regionale, raionale și orășenești. Din 
multitudinea problemelor discutate 
s-au desprins, cum era și de așteptat, 
unei - probleme cheie, care au călăuzit 
activ-tatea federației de specialitate, 
ca de pildă: 1. preocuparea tehnicie
nilor federației pentru ridicarea nive
lului mediu al boxerilor; 2- promo
varea cu curaj și în mod judicios 
a elementelor tinere în întîlniri inter
naționale și în competiții locale; 3. 
creșterea niveliJui cunoștințelor antre
norilor etc.

Este clar că abordarea unor ase- 
imenea probleme, discutarea lor de 
«ătre cei mai competenți tehnicieni din 
țară și, firește, elaborarea unei linii 
orientative, a unor măsuri corespun
zătoare, vor avea o influență pozitivă 
asupra gradului de pregătire a boxe
rilor noștri și, în general, asupra dez
voltării sportului cu mănuși în țara 
noastră.

Și acum, să ne referim la cele trei 
probleme esențilale, în jurul cărora 
s-au purtat îndeosebi discuțiile. Refe
rata! a expus pe larg, iar participant 
la Consfătuire au întărit în discuțiile 
purtate, suflul nou, înviorător, ce se 
simte în multe asociații și cluburi cu 
secții de box, în direcția ridicării ni
velului-de pregătire ai boxerilor. In
tr-adevăr, datorită cursului de antre
nori care a avut loc anul trecut la 
București, se observă că valoare* teh
nică, îndeosebi a boxerilor juniori, a 
crescut simțitor față de anii trecuți. 
Eel care au asistat la etapa de zonă 
a campionatului republican de juniori, 
care, a avut loc recent, și-au puiuț da 
seama de progresul tinerilor pugiliști 
Evident, munca antrenorilor în această 
direcție este abia la început. Este 
Insă necesar ci atenția tehnicienilor 
din cadrul federației de penalitate să
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fie îndreptată mai mult spre dezvol
tarea bazei de masă, spre creșterea 
nivelului cantitativ și calitativ al 
boxerilor noștri.

Ani de-a rîndul, goana după rezul
tate imediate în întîlnirile internațio
nale, fie ele chilar și cu echipe de 
mîna a doua, a dus la folosirea ace
lorași boxeri, 
promovarea 
timpul s-a creat 
cîteva vîrfuri sportive și marea masă 
a sportivilor, care au activat numai 
în competițiile interne. Anul trecut 
a adus o cotitură și în această pri
vință, fiind introduși în lotul repu
blican de seniori o serie de boxeri 
tineri, cu perspective de dezvoltare. 
Au fost promovați în diferite loturi 
boxeri tineri ~ '
Nicclau, Ion 
trescu, Mihai 
unor pugiliști 
tiții interne 
„Cupa 30 Decembrie1 
că acțiunea de primenire ce se duce 
în prezent în boxul nostru dă roade 
și că trebuie continuată și pe viitor 
cu aceeași perseverență. Dar este ne
cesar (și firesc) ca această acțiune 
să se facă în mod judicios, cu toată 
răspunderea, și nu așa cum s-a în- 
tîmplat anul trecut, cu prilejul întîl- 
nirii internaționale de la Cluj dintre 
boxerii romîni și italieni.

Antrenorii — principalii factori de 
răspundere în pregătirea boxerilor 
noștri — au format, de asemenea, 
obiectul unor vii și interesante discuții. 
Organizarea consfătuirii cu antrenorii 
din țară, uniformizarea procesului de 
instruire cu începătorii, stabilirea me
todei unitare de predare și corectare 
a unor deprinderi greșit asimilate de 
unii dintre antrenorii noștri, constituie 
măsuri de perspectivă. Se poate 
spune că în munca antrenorilor s-a 
și făcut simțită o cotitură; Că în sălile 
de box se muncește mai temeinic, mai 
organizat, pentru ridicarea boxerilor 
la nivelul cerințelor mereu crescînde. 
Organizarea consfătuirii pe țară cu 
antrenorii a făcut să se vorbească — 
și aceasta este foarte important — 
despre o școală romînească de box, 
despre un stil propriu de box, în per
manentă ofensivă (ținîndu-se seama 
de temperamentul poporului nostru), 
despre tendința spre un box tehnic, 
împletit armonios cu combativitatea.

Dar, în activitatea antrenorilor — 
începînd de la antrenorul federal și 
termmind cu antrenorii din secțiile, 
de box — s-au făcut simțite anul 
trecut și lipsuri serioase- In primul 
tind s-a putut observa că lipsa uni
tății de vederi între principalii antre
nori ai lotului republican a dus la 
pregătirea iiesatisfăcătoare a boxerilor 
din lotul reprezentativ, lucru ce a 
ieșit în evidență mai cu seamă la 
campionatele europene de la Lucerna.

neglijîndu-se complet 
elementelor tinere. Gu 

.un gol între cele

___‘i în diferite loturi 
ca Ștefan Bejan, Ațihai 
Marcu, Grigore Dumir 
Goanță ș.a. Folosirea 
tineri în diferite compe- 
ca „Cupa Eliberării**, 

etc- a arătat

ATLETISM — Stadionul Republicii, 
de la ora 9,30 : concurs dotat cu „Cupa 
orașului București”.

POPICE —■ Arena Iuta, de la ora 8:
• x ~ ' 4. concursul lotului republican (mascu-Ptțu. . (Constanța), Al. DumitrescuI

(Buc.) b.p. P. Cazacu (Craiova), P.-f CÎCLISM _
Mentzel (Timișoara) b.p. A. Popescu ,Casa Scjnleii ]a 
(Ploești), M. Constantin (Buc.) b. ~ ....
k.o. 1 Șt. Szentanay (C. Turzii), C. 
Dinu (Constanța) b.p. A. Karoly 
(Cluj), N. Motoc (Buc.) b.p. C. y w . 
Frantz (Timișoara). tora 11

Astăzi, începînd de la orele 19 peȚ.f. .
stadionul Republicii vor avea loc fi- țj6 30 • 
oalele camp.onatului, fOr’așui St.lirt

1 ’ ^dea (na); teren Voința, ora 9 : Rapid— 
_________________ _ Progresul (teren I), Victoria—Voința 

#___________ y(teren II), în cadrul „Cupei 1 Mai”
pe {ară a Federației Romine de box > moto — Stadionul Constructorul, 

♦de la ora 10 : primul concurs de dirt- 
>track al anului.
î VOLEI — Sala Dinamo, de la ora
♦ 9,30 : Progresul—Voința Sibiu (f), 
ȚProgresul—Știința Timișoara (m). Con
structorul—Politehnica Orașul Stalin
♦ (m); Sala Giulești, de la ora 17 : 
TC.P.B.—Metalul București (f), Rapid—
♦ Știința Cluj (m). Victoria—C.C.A. (m) 
Ț LUPTE — Sala Floreasca II, de la

. . -Jora 9,30 : campionatul R.P.R. la lup-
Că l-a lBpsit ♦‘țe libere juniori (faza orășenească), 
se știe, me- 4.
este să în- ---------------------------------------------------
a antreno- ♦

NATAȚIE Bazinul 
de la ora 10 : întreceri în cadrul „Cu
pei C..C.A.”.

RUGBI — Stadionul Dinamo, ora 10: 
Diifamo—Petrolul Ploeșli (cat. A); 
ora 11: Di mi mo II—Aeronautica 
(camp, calificare), Stadionul Tineretu
lui, teren IV, ora 12 : Știința Bucu
rești—Știința Timișoara (cat. A), ora 
10,30 : Sirena București - Arhitectura 
(câmp, calificare) teren II, ora 11,30 : 
Metalul—Petrol Chimie (camp, califi
care). Teren Progresiv, ora 15,45 : 
Constructorul—Știința Cluj (cat. A), 
ora 17,15 : Progresul—Metalul (cat. 
A).

FOTBAL — Stadionul Republicii, 
ora 14.15 : Dinamo Obor — C.S. Cra
iova, ora 16.30 : Rapid—Farul. Sta
dionul Ciulești, ora 10.30 : Știința 
București—Victoria Buzău.

HANDBAL — Stadionul Tineretului, 
ora 17 : C.C.A.—Dinamo (ni); Sta
dionul Progresul, ora 10 : Progresul— 
Record Mediaș (f).

BOX — Sala Pasteur (Șoseaua Ciu
lești), ora 10 : Combinata Pasteur,
Spartac, Rapid, Voința—Energia Cîm- 
pina.

nostru

Combinatul Poligrafic 
ora 9,30 : start în 

concursul deschis tuturor categoriilor 
de alergători.

BASCHET — Sala Floreasca, ora 
9,30 : C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș (m) 

: R. P. Romînă—R., Cehoslovacă 
Sala Dinamo : de Ia

Progresul — Steagul roșu 
Știința—Dinamo Ora-

ora

In țară
RUGBI — Iași : C5.M.S.—C.C.A. 

(cat. A); Buzău : C.F.R.—Construc
torul Ploe.ști ; Roman : Laminorul— 
Zimbrul Tecuci ; Brăila : C.S.M.T.— 
Ancora Galați : Sibiu : C.S.A.—Chi
mia Tîrnăveni; Orașul Stalin : Olimpia 
—C.F.R. Cluj ; Craiova : Electropute- 
re—Corvi nul Hunedoara ; Lupeni : Mi
nerul—C.F.R. Timișoara.

HANDBAL •— Orașul Stalin : Dina
mo—Tehnometal Timișoara (m), Trac
torul—C.S. Tg. Mureș (f). Făgă
raș.: : Chimia—Voința Sibiu (m); Jim- 
bolia Victoria—C.S.M.S. Iași (m); 
Reșița : C.S.M.—Rapid (m), C5.M.— 
Știința București (£); Sibiu: C.S.M.— 
Rapid (f), Timișoara : Constructorul— 
Știința ( f).

VOLEI — Orașul Stalin : Tractorul— 
Utilajul Petroșani ; Galați : Știința— 
Dinamo București (m); Cluj : Știința—- 
Dinamo București, Someșul—Rapid; 
Timișoara : Știința —• Voința Ora- 
țul Stalin ; Constanța : Petrolul—Pro
gresul Tîrgoviște.

BASCHET — Timișoara : Știința— 
Metalul București ; Cluj : Știința— 
Voința Iași.

LOCAȚIUNE

De asemenea, s-a subliniat că antre
norul federal nu a controlat activita
tea antrenorilor din țară, 
legătura cu terenul, deși, 
nirea antrenorului federal 

.drume întreaga activitate 
rilor.

Lucrările consfătuirii pe țară a Fede
rației Romîne de box, au permis să 
se tragă concluzia că drumul pe care 
merge sportul nostru cu mănuși este ___ _  ____  ___ _................... . ...... .
în ascensiune, că nu va trece niultlgaria, s-au pus în vJnzare la casele să- ,. - - ' . - • T 1-î-5 TDnnlw, vrevl ev—timp 
locul 
rilor

DE BILETE
® Biletele pentru întîlnirile de gim

nastică R.P.R.—Franța și R.P.R.—Bul-

si boxul nostru îsi va ncuoa Floreasca. Pentru astăzi sînt vala-șt poxui nostru își va ocupa bileleIe cu seria 10i, iar pentru
ce i se cuvBne in ierarhia valo-Țmîine, cu seria 102. 
continentale. J La ațeasteț cpipi)etiție sînt valabile

n r. », »n «cum ^permisele roșii șl1 albastre în plete' al-
K. LALAKAJANU J Pastre dermatin cu ștampila „gimnas- ț,.

n n iirâmu___ iul . 1

Aleile „Parcuftlî sub Afini" din 
Sibiu vor cunoaște din nou, mîine di
mineață, animația caracteristică în
trecerilor sportive tinerești. Pentru, a 
patra oară consecutiv Sibiul găzduieș
te întrecerile etapei finale ale campio
natelor republicane de cros — indivi
duale și pe echipe.

In vederea acestui important eveni
ment forurile sportive din Sibiu au 
luat din timp toate măsurile pentru 
ca organizarea întrecerilor să cunoas
că un succes deplin. In acest sens au 
fost rcverificate traseele curselor, a 
fost stabilit juriul de arbitri, a fost 
pavoazat sărbătorește stadionul pe 
care se vor face toate sosirile. In ge
neral, totul este pus la punct pînă în 
cele mai mici amănunte. Mai sînt aș
teptați. ultimii concurenți — majori
tatea lor au și sosit în localitate — și 
mîine la., start 1

„Cupa orașului București**
Stadionul Republicii din Capitală 

își deschide porțile în acest sezon 
pentru a adăposti întrecerile concursu
lui atletic dotat cu „Cupa orașului 
București". Concursul începe astăzi 
de la pra 1~. ~ 
dimineață de la ora 9,30- La între
ceri vor lua parte toți atleții buclt- 
rCșteni.

A luat sfîrșit „Cupa Primăverii" 
la marș

Vh m

trecute ale

și gri dermatin cu ștampila „gim
nastică’*. Permisele verzi dermatin pen
tru ziariști sînt valabile numai însoțite 
de delegații eliberate de ziarele respec
tive și numai în limita locurilor repar
tizate fiecărui ziar pentru masa pre-

• Pentru întîlnirea internațională de 
baschet feminin R.P.R.-R* Cehoslovacă 
bileme seria fip3); s-ait; ptțs în yîn- 
zare la agenț.’a centrală Pronosport, 
chioșcul special din str. "

- casele sălii Floreasca.
■ ;lia această- întâlnire sînt 
misele roșii ' și albastre in 
tre dermatin cu ștampila 
gri dermat n cu 
Permisele verzi dermatin pentru zia
riști sînt valabile numai însoțite de 
delegații eliberate de ziarele respective 
și numai în limita locurilor repartizate 
fiecărui ziar pentru masa presei.

9 Pentru jocul de fotbal Rapid-Farul^ 
biletele (cu seria 41) s-au pus în vîn- 
zare la casele obișnuite. Se reamintește 
că permisele valabile sînt următoarele : 
albastre și roșii în piele la tribuna I 
sector B ; albastre dermatin, verzi der
matin, gri dermatin cu ștampila „fot
bal-*, maron ale membrilor comisiilor 
U.C.F.S.-Oraș București, carnetele de 
antrenori șl arbitri fotbal, la tribuna 
I. Pentru masa presei, carnetele verzi 
dermatin sînt valabile numai în limita 
locurilor repartizate fiecărui ziar.

. .'onospoi..
Ion Vițlu și
valabile per- 
piele, albas- 
,,baschet“ și 

i ștampila „baschet1, 
dermatin pentru

H I P I S M
alergările de mîine

Mîine dimineață, începînd de la ora 
10 se va desfășura o reuniune pe Hipo
dromul Băneasa Trap.

întrecerile vor fi disputate de un 
mare număr de concurenți, la start pre- 
zentîndu-se 69 cai în 7 alergări.

Principala alergare a zilei. Premiul 
Deluț, va reuni 10 cai din prima cate
gorie cu record 1’24-1’26. Vor lua star
tul : 2120 Oradea (Marcu), Japoneza
(Moldovan), Licurici III (Anghel), Ollmp 
„ z.r- . .... Eronin (Mihăilescu)*

Zăduf (Oană) ; 2160
Pogorîș (Dinu), 2180

I. Barbu

Aspect de la una din edițiile 
competiției

16,30 și continuă mîine - 7 p; V. Teodosiu 16 p;
17 p), cît și în cel pe echipe (Dinamo 
106 p; Victoria 111 p; P.T.T. 201 p). 
De remarcat faptul că maestrul sportu
lui Hăralambie Răcescu cucerește pen
tru a doua oară consecutiv această com
petiție. .

Iată rezultatele ultimei etape: seniori 
(15 km): I. Popa (D), II. Răcescu (D). 
I. Barbu (V), V. Teodosiu (PTT), D. 
Paraschivescu (V), M. Neagu (D); ju
niori (6 km); D. Roateș (V), M. Fer- 
șinaru (PTT), I. Costache (V), P. Croi- 
toru (D).

NICOLAE D. NICOLAE, 
corespondent

Cu întrecerile etapei a IV a desfășu
rate duminică dimineață â luat sfîrșit 
cea de a trei^ ediție a „Cupei Primă
verii” la marș. Un frumos succes au în
registrat sportivii dinamoviști, care au 
ocupat primul loc atît în clasamentul 
individual (IL Răcescu 6 p; I. Popa

II (Voronin) ; 2140 
Luminiș (Teofil), 
Băltăreț (Tănase), 
Succes (Szabo I).

Tot mîine se va 
gare 
cătorilor 
trițe 
tală.
sura 
1700 
vata . _______  '_r_ t
Gheciu) ; 1740 Pamf 1 (Ion Ciprian). 
goist (Ion Micu), Pîrjol (Catița Isp>as)j 
Jovin (Rozalia Avram) ; 1760 Novac (L 
Mavrodin), Chiostec (Bob Friedman).

Mai menționăm Premiul Leordeni în • 
care se vor întrece 12 concurenți de 3 
ani, o alergate cu 11 cai de 3 și 4 ani.- 
precum și trei alergări în care victoria 
va fi disputată de cite 9 cai.

Marele număr al caiîbr, echilibrarea 
judicioasă a șanselor, vor oferi între
ceri spectaculoase cu sosiri viu dispu
tate. *

disputa a doua alen- 
an rezervată condu- 

Vor participa ao
din acest 

amatori. __ ______
și actori de la teatrele din Capl- 
Cei 9 adversari care. își vor rnă- 
forțele în Premiul Thaliei sînt 3 

Ancorat (Jenny Argeșanu), Vmo- 
(N. Perean.q) ; 1720 Sînziana (Radu



Cei mai bușii din lume Meciul Botvinik — Tal

Halterofilii sovietici se pregătesc
A început Criteriul mondial

Remză și partida
13-a

de scrimă al tineretului
Tănase Mureșanu și Ion Drîmbă s-au calif.'cat

Articol scris special pentru ziarul „SPORTUL POPULAR"
' In august, în capitala Italiei se va 
aprinde flaSăra olimpică și cei mai 
buni sportivi din diferite țări și con
tinente vor începe lupta pentru înal
tul titlu de învingători în cea de a 
XVI.I-a ediție a Jocurilor Olimpice. 
Țelul suprem al fiecărui sportiv este, 
firește, acela de a se număra prin
tre participdnții la Jocurile Olimpice. 
Iar cea mai bună garanție pentru 
aceasta o constituie performanțele de 
văldăre pe cere le obțin în întrece
rile preolimpice. Sportivii se strădu
iesc deci .să obțină în concursuri in
ternaționale sau interne rezultate cît 
mai bune, care să le asigure „biletul 
de drum" pentru Roma.

Așa s-a întîmplat și la concursul 
Internațional de haltere desfășurat 
recent la Moscova, care a reunit 
atleți de certă valoare din zece țări: 
R.A.U., Bulgaria, R.D. Germană, 
R.P. Chineză. Polonia, R.P. Mongolă, 
Finlanda, Cehoslovacia, Suedia și 
U.R.S.S. “..................
curs au 
măiestriei 
două noi 
naționale 
cerilor.

Cele mai multe victorii au fost de 
partea sportivilor sovietici. Ei au 
ocupat primul Ioc la toate catego
riile de greutate, în afară de cate
goria semigrea, unde victoria a re
venit sportivului polonez Polinski. 
Halterofilii sovietici au dovedit o 
bună pregătire fizică. După întreceri, 

reședintele Federației de haltere din 
.U.A., Clarence Johnson, ne-a de

clarat : „Invitația de a participa în 
calitate de oaspete la întrecerile de 
la Moscova mi-a făcut multă plăce
re. Eram convins că In perioada care 
a trecut de la „mondialele" de la 
Varșovia adversarii noștri permanenți 
— halterofilii din Uniunea Sovieti
că — și-au desăvîrșit măiestria. Am 
avut prilejul să mă conving de a- 
ceasta și-i felicit pe sportivii sovie
tici din toată inima".

Intr-adevăr, sportul halterelor se 
bucură de o largă popularitate în 
Uniunea Sovietică. In secțiile de hal
tere din orașe și sate activează peste 
300.000 de sportivi. Pe bună drep
tate, halterofilii, sovietici și perfor
manțele lor sînt cunoscute in pre
zent în întreaga lume. In anul 1952, 
particlpînd pentru prima 
Jocurile Olimpice 
halterofilii sovietici 
periorițatea, 
mericani 
au apărut pentru prima dată numele 

Sportivi ca Ivan Udodov, Ra- 
Cimișkian și Trofin Lomakin. 

Ea campionatul mondial din 1953 
americanii au vrut cu orice preț să 
întreacă pe sportivi' "noștri dar do*- 
rințele lor nm s-au realizat. Echipa 
sovietică ocup.
Joc, întrscînd pe 
pută pentru întîie 
dial dintre halt 
americani nu s-a încheiat cu aceasta. 
Sportivii din cele două țări ,s-au în- 
ttîlnit din nou la următorul campio
nat mondial, dar și de data aceasta 
echipa sovietică s-a clasat pe locul 
I, iar cea americană pe locul II. In 
anul 1955 halterofilii sovietici și ș- 
tnericani s-au întrecut în concursuri

Cehoslovacia,
Parkcipanții la acest con- 
arătat o mare creștere a 
lor, fapt dovedit de cele 
recorduri mondiale și 10 

realizate de-a lungul între-

dată la 
de la Helsinki, 
șl-au impus su- 

întrecînd pe sportivii a- 
Printre campionii olimpici

r

partidă a meciului 
monial de șah a fost

prietenești la Moscova și Leningrad. 
Rezultate bune au obținut sportivii 
americani Cono, Shepard și Ander
son, dar scorul final a fost din nou 
în favoarea reprezentativei U.R.S.S. 
In următoarele întreceri pentru cam
pionatul mondial și Jocurile Olim
pice victoria a revenit de fiecare dată 
halterofililor sovietici.

Supremația lor pe plan mondial 
este ilustrata de altfel și de numărul 
de recorduri pe care de dețin. Astfel, 
la stilul împins sportivii sovietici 
dețin 6 recorduri mondiale, Ia stilul 
smuls — 5, la aruncat — 2, iar la 
totalul celor trei stiluri — 4 recor
duri mondiale. In total, deci, 17 re
corduri mondiale, în timp ce halte
rofilii americani dețin doar 6. Una 
din calitățile remarcabile ale halte
rofililor sovietici este creșterea con
tinuă a măiestriei lor. Printre* cei 70 
de sportivi aflați la sfîrșitul anului 
trecut pe lista celor mai buni din 
lume, 43 erau sportivi sovietici.

Pentru viitor sînt programate o 
serie de concursuri care vor reuni pe 
cei mai buni halterofili din lun.e. 
Printre acestea locul principal îl 
ocupă Jocurile Olimpice de la Roma. 
Halterofilii sovietici au toate condi
țiile pentru ca în cadrul viitoarelor 
concursuri să confirme faima de cei 
mai buni din lume.

N. TOLORIA 
ziarist din U.RJS.S.

Moscova, aprilie\I960.

Cea de a 13-a 
pentru titlul 
«ea mai scurtă din actuala confruntare. 
Ea a durat 16 mutări. Debutînd cu o 
variantă liniștită a deschiderii engle
ze, s-a ajuns repede Ia schimbul dame
lor, după care poziția s-a egalat, cei 
doi adversari căzînd de acord asupra

a
a-

remizei. In acest fel, Tal intră în 
doua jumătate a meciului cu un 
vans de 2 puncte : 7*/a—5*/2.

Iată desfășurarea partidei :

Alb : TAL Negru : BOTVINIK.
I.c4 c5 2. CI3CI6 3.g3b6 4JMg2 Nb7 

■0 g6 6. d4 c:d4 7. D:d4 Ng?
8. Cc3 Cc6 9. Dh4 h6 10. CdS e6 11. 
C:f6+ D:f6 12. D:f6 N:f6 13. Tbl 
Ca5 14. b3 Ne4 15. Nb2 N:b2 16. T:b2 
remiză.

5.0

Echipa de baschet Dinamo
București a plecat in R. P. Chineză

Ieri dimineață a plecat Ia Pekin e- 
chipa masculină Dinamo București care 
va participa Ia „Dinamovîada” de bas
chet, alături de echipe din U.R.S.S., 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, R.P.D. Coreeană, R.P. Ungară, 
R.P. Mongolă și R.P. Chineză. întrece
rile se vor desfășura între 18—28 apri
lie. Au făcut deplasare : Dan Niculescu, 
CaTagheorghe, Negoiță, Dudescu, Vasi- 
lescu, Visner, Neusatz, Kiss, Paraschi- 
vescu, Toth, Giurgiu și Stroe.

in finala probei de floretă
LENINGRAD 15 (prin telefon de neri dimineață după ora 10, din 

la trimisul nostru special).. Concu- 
renți din 13 țări au sosit în marele 
și frumosul oraș de pe malurile Ne- 
vei, pentru a-și disputa întîietatea 
în cea de a Xl-a ediție a Criteriului 
mondial de scrimă al tineretului. Șj-£țJ_ 
dat întîlnire aci, pentru această mare 
competiție, floretiste și floretiști, 
breri și spadasini din . Suedia, 
landa, Franța, Ungaria, Romînia, Po
lonia, R.D. Germană, Belgia, ~ R.F. 
Germană, Italia, Austria, S.y.A. și

Programul Criteriului 1 prevede des
fășurarea unei singure probe în fie
care zi : vineri — floretă băieți, sîm- 
bătă — floretă fete, duminică —; 
spadă și luni — sabie. La întrecerile 
deschise floretiștilor s-au înscris 36 
-de concurenți printre care Kamuti 
(R.P.U.), Brecllt (R.F.G.), finalist 
al ultimelor campionate mondiale,
francezul Magnan, reprezentantul nos
tru Tănase AAureșanii etc. Cei 36 de 
concurenți au îdst împărțiți în șase 
serii. Primii patru clasați din fiecare 
serie (în total 21 de sportivi) urinează 
să se întreacă, în continuare, în ca
drul a patru grupe. Primii trei cla
sați în fiecare din aceste noi grupe vor 
da 
lor 
vor 
vor 
tin 
turneul final.

Disputa floretiștilor a început vi-

lit e

cauza sosirii cu întîrziere a unor 
reprezentative. Concursul a fost 
foarte interesant și totodată n£-a 
adus două mari satisfacții prin ca
lificarea în finală a reprezentanți
lor noștri Tănase Mureșanu și Ion 
Drîmbă. Ultimul, de altfel, este 
considerat o autentică revelație a 
concursului avînd în vedere că se 
află la primul său mare concurs 
internațional. Cele șase serii au 
fost cîștigate de Kamuti (R.P.U.), 
Drîmbă (R.P.R) — învingător în 
toate cele cinci asalturi — La Re- 
gione (Italia), Brecht (R.F.G), 
Courtillat (Franța) și Kurhosov 

_ <u .R.S.S.). Sferturile de finală au 
revenit în ordine lui Kamuti 4 v., 
Drîmbă 4 v., Kurnosov 4 v.. și Sa- 
rapata (R.P.P.) 4 v. In urma re
zultatelor înregistrate, în prima 
semifinală au intrat Courtillat, Ka
muti, Jludko (U.R.S.S.), Rotocanaki 
(Franța), Mureșanu, Berentz (Au
stria) și respectiv Magnan (Franța), 
Niomarkai (R.P.U.), Kurnosov, 
Drîmbă, Brecht și Sarapata.

Semifinalele au dat loc la asal
turi deosebit de dîrze, necesitînd 
baraje în vederea stabilirii celor 
opt finaliști. La ora 23, oînd trans
mit aceste știri, Courtillat, Kamuti, 
Mureșanu, Rotocanaki (care a tre
buit să susțină un baraj cu Jludko), 
Magrtan, Niomarkai, Drîmbă și 
Brecht își dispută întîietatea în 
cadrul finalei.

ELENA MATEESCU ,

sa-
Fin-

pe cei 12 semifinaliști. La rîndul 
aceștia, repartizați în două grupe, 
desemna pe cei opt floretiști care 
avea cinstea să-și dispute — după 
„drum" lung — întîietatea în

toare cu 3—1 la Rostov în întîlnirea 
cu echipa Clubului Sportiv al Armatei 
din localitate (S.K.A.). Pe locul 3 în 
clasament în această serie se află Dauga
va Riga, care a terminat la egalitate 
(1—1) cu Spartak Erevan. 
Chișinău a întrecut pe teren 
pe Kalev Tallin : 2—1. La 
Avangard a făcut meci nul (0—0) cu 
Zenit Leningrad.

Moldova 
propriu 
Harkov,

ASTAZI ÎNCEPE IN AUSTRIA A XlII-a EDIȚIE 
A TURNEULUI INTERNATIONAL DE JUNIORI U. E. F. A.

In preliminariile olimpice : 
Elveția — Luxemburg 2—2

Reprezentativa olimpică a Luxem
burgului și-a încheiat meciurile din 
cadrul grupei a Vl-a preolimpice Ier* 
minînd miercuri la egalitate (2—2) cu 
selecționata Elveției. înaintea ultimei 
întîlniri (Franța—Elveția, la 1 mai la 
Paris), reprezentativa Franței păstrea
ză cele mai mari șanse de a se califica 
pentru turneul de la Roma, ea av«i l 
acumulate 4 puncte. E suficient’ ca si 
termine la egalitate ultimul m6ci pa 
care-1 are de susținut, pentru ca selt c- 
ționata Franței să-și asigure calificarea.

4» 
2

Reprezentativa R. P. Rcmîne întî Inește la St. Pol;
VIENA 15 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — După o 
căi: torie plăcută, lotul nostru de ju
niori — care va participa la a XIII-a 
tediție a Turneului U.E.F.A. — a sosit 
joi la prînz la Viena. Tinerii noștri 
fotbaliști au fost cazați la „Jugend; 
gâsl Țiaus"' din Potzleindorî, la 7 km 
de capitala Austriei, Aici, ei locuiesc 

reprezentative 
Germane.
JftlxUwi făcut

< ipa-annaza aceleiași zile un an
tren; :nent pe terenul din vecinătatea 
cantonamentului. A fost o ședință de 
pregătire obișnuită. Azi dtipă-amiază 
a avut loc al doilea antrenament, dar 
de durată mai mică (vreo 15-20 de 
minute). Jucătorii noștri sînt în bune 
condiiiuni fizice, au dispoziție de joc 
și așteaptă cu încredere în posibilită
țile lor partida cu " 
avea loc sîmbătă la 
tatea Sankt Polten, 
Viena. Plecarea din 
este fixată pentru 
12,30, cu autobuzul. In acest meci, re
prezentativa R.P. Romîne va juca în 
formația următoare: FLOREA-IV AN, 
STELIAN ILIE, SURDAN-SZAKACS. 
RADU - P1RCALAB. NAFTANAILA, 
GANE, BADEA, IACOB. Dună meci, 
lotul nostru se va înapoia la Viena.

Pe belgieni i-am văzut la un antre
nament comun cu juniorii portughezi. 
Antrenamentul lor s-a încheiat cu un 
joc la două porți care a durat circa 
20 de minute. Belgienii sînt masivi, 
înalți. Apărătorii joacă sobru. înain
tarea folosește formula cu centrul și 
interul stînga vîrfuri și cu extremele 
și interul dreapta, retrași.

Echipele participante la turneu au 
sosit la Viena. Vineri dimineața toate 
delegațiile au fost primite de minis
trul învățăiiiîntului.

V. GRADINARU
PE SCURT DESPRE TURNEU

• Din 1948 și pînă în 1954. Turneul

ULTIMELE ȘTIRI
• • DINAMO TBILISI A ÎNTRECUT 
PE POLONIA VARȘOVIA CU 88-65 
în primul lor meci din semifinalele 
•„C.C.E.", la baschet, disputat la Tbi- 
|isi. A doua finalistă va fi desemnata 
ide ultimal meci S.K. Riga-Slovan 
.Orbis, baschctbaliștii din Riga avînd 
din tur un avans de 27 puncte-
• SPASSKI (U.R.S.S.) ȘI FIS

CHER (S.U.A.) SE AFLĂ LA EGA
LITATE — cu 11 puncte și cite o par
tidă întreruptă — după 13 runde în 
turneul de șah de la Mar del Plata.

• TURNEUL DE LA SARAJAEVO 
a fost cîștigat la egalitate de șahiș
ti: Puc (R.P.F. Iugoslavia) și Pach- 
man (R. Cehoslovacă).

• IN SEMIFINALELE TURNEU
LUI DE TENIS DE LA MONTE 
CARLO se vor întilni: Davieș, (An- 
glia)-Ayala (Ciule) și Jimeno (Spa- 
iiia)-Mulloy (S.U.A.) Davies l-a eli
minat surprinzător pe italianul Pie- 
trangeli cu 6-8, 6-2, 6-4,

Belgia, care va 
ora 15 în locali- 
la 65 km de 
capitala Austriei 
sîmbătă la ora

„ r__  _ ___ a
dat in liecare an cite o echipă invin-

îște la St. Pbljen pehipa Belgiei • Ultimele noutăți de la Viena 
Ră’.dăre*'Anglia ‘lnJ 19W,‘*Fran(a în 1949, 
Austria în 1950, Iugoslavia în 1951, Spa
nia în 1952, Ungaria în 1953 și Spania 
in 1954. In 1955 și 1956 cele două ediții 
s-au organizat pe grupe fără să se des
fășoare un tur final. Iată cîștigătorii 
grupelor: Romînia, Italia, Bulgaria,
Ungaria șl Cehoslovacia în 1955 ; Unga-

bele echipe vor fi declarate cîștigătoare 
ale Turneului, urmînd ca fiecare să de
țină cupa cite 6 luni.

★
Dinamo Moscova — lider tn prima 

serie a campionatului unional 1. Luxemburg
2. Fran"

PROGRAMUL DE AZI

Olanda-Grecia șl Portuga- 
Linz
Polonia—Austria și
Graz
Turcia—R.F.G. și

Wiener Neustadt

Grupa A:
lia—Italia, la

Grupa B :
Bulgaria, la

Grupa C ;
Ungaria, la ___  ________

Grupa D : Romînia—Belgia și 
Spania, la Sankt Polten

Anglla—
R.D.G.-
Franța—

ria, Romînia, Italia șl Cehoslovacia. Din 
1957, competiția a avut din nou șl fi
nală, dind următorii cîștigători : Aus
tria în 1957, Italia în 1958 și Bulgaria 
in 1959. In aceste din urmă ediții, e- 
chipa noastră reprezentativă s-a clasat 
astfel : locul 3 (la egalitate de puncte 
cu Franța, Invingătoarea seriei) în 1957, 
locul 4 în clasamentul general in 1958 
și locul 2 în serie în 1959.
• Dintre echipele care fac parte a- 

cum din serie cu noi (Belgia, Franțh și'' 
Spania) ne-am mai întîlnit în ediț.ile 
precedente cu Belgia (1-1 în 1955 șl 2-0 
tn 1957) Și Franței (1-0 în 1955, 
1957 și 0-3 în 1958).
• Jocurile au • o durată de 80 

nute (2 reprize a 40 minute).
• Sistemul de disputare. In

fiecare joacă cu fiecare un meci sim
plu și în baza rezultatelor lor se alcă
tuiește un clasament. Dacă două e- 
chipe sînt la egalitate de puncte, va 
decide golaverajul. In cazul cind șl în 
această situație va fi egalitate, atunci 
comisia de organizare va decide ffe 
disputarea unui meci Suplimentar de 
20 de minute, fie tragerea la sorți a 
echipei cîștigătoare. In semifinale șl 
finală, jocurile vor fi eliminatorii sim
ple. In caz de egalitate jocurile vor fi 
prelungite cu două 
Dacă egalitatea se 
prelungiri, atunci 
sorți. In finală, în

0-2 In

de mi-

grupe,

reprize a 10 minute, 
va menține și după 
se va recurge la 
caz de egalitate am-

i v s i3â
sfașurat jli cea de a . .

In seria I a <■, _ 
de fotbal s-a desfașurat'"Jii cea de a 
doua etapă. Unul din cele mai itnpor» 
tante meciuri a avut loc la Tbilisi în
tre dinamoviștii din localitate și co
legii lor de club din Moscova, cam
pioni unionali. Intrucît în prima etapă 
ambele echipe obținuseră victoria fără 
a fi primit vreun gol, meciul se anun
ța a fi echilibrat și disputat. Intr-ade
văr, așteptările s-au confirmat întru 
totul. Intîlnirea s-a ridicat la un nivel 
bun, s-a desfășurat sub semnul echili
brului de forțe și a dat cîștig de cau
ză oaspeților, care și-au însușit o vic
torie la limită : 1—0. Aceasta le asi
gură locul I în clasament. înaintea e- 
chipei Torpedo -din Moscova.- învingă-

4121 7:6
1 4‘-6
1 3:4

Surpiiză în „Cupa Campionilor 
Europeni" • "

Primul meci dintre Eintracht Frank
furt și Glasgow Rangers, pentru senii- 
finalele „C.C.E.”, a furnizat o .'mare 
surpriză, fotbaliștii germani surtdasin- 
du-și adversarii : 6—1 ! RKturyl este 
programat pentru 4 mai la Glasgofr. Tot 
în această localitate urmează să se des
fășoare — la 18 mai — finala marii 
competiții. In cealaltă semifinală se în- 
tîlnesc Real și Barcelona (21 și 27 a- 
prilie).

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOR ÎN TURNEUL 
DE LA BERLIN: 1-0 CU DIHAMO BERLIN

BERLIN 15 (prin telefon). — Astăzi 
început în localitate un turneu in*a 

ternațhonal de fotbal cu participarea 
echipelor Dinamo București, Cruzeiros 
(Brazilia), Dina:no Berlin și Vorwirts 
Berlin. Jocurile s-au disputat în cuplaj 
pe stadionul Vor.vărts, în fața a 20.000 
de spectatori.

Dinamo București a întîlnii pe Di
namo Berlin de care a dispus cu 1-0 
(0-0), după un joc în care a avut 
superioritatea de partea sa.’ Unicul 
punct a fost înscris, la capătul unei 
foarte spectaculoase acțiunii Nunweiller 
IV—Varga—Cădariu—Bukdssy, de a- 
cesta din urmă printr-un șut plasat 
de la 12 m. în colț jos. Comparti
mentul cel mai bun de la Dăiamo a

fost apărarea și în special Nunweiller 
HI, Mo troc, Uțu și Gălinoiu. Atacul, 
după o repriză mai slabă, și-a revenit 
in a doua, când a ratat însă, ca și 
dinamoviștii berlinezi, cîteva situații1 
favorabile- Fotbaliștii romîni au aliniat 
formația: Uțu—Popa, Motroc, Căli- 
noiu—Nunweiller IV, Nunweiller III 
(Dragomir)—Anghel, Varga. Ene b 
(Biikossy), Feodot (Cădariu), Sen*- 
nescu-

In al doilea meci. Cruzeiros a dispus 
de Vorwărts cu 1-0 (1-0), prin punctul 
marcat de Râul (min. 34). Duminici, 
Dinamo București va întilni pe Vor
wărts, iar Dinamo Berlin pe Cruzeiros.
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Meciul Botvinik — Tal
la... București

un placul subiect de discuție 
artistul emerit Ion Dacian

„Tal este pierdut..."
...Sentința fus.se dată 

în șoaptă, aproape imper
ceptibil, de către vecinul 
meu din stînga, care de 

„Turnul ia la b2“... Maestrul sportului A. Giinsberger 
efectuează pe tabla de demonstrație ultima mutare a 
partidei de joi dintre Tal și Botvinik, la numai cîteva 

minute după ce ea luase sfîrșit la Moscova
Foto: T. Roîbu

mai bine de o oră de 
cînd ocupa scaunul plă- 
turat nu pronunțase nici 
un. singur cuvînt, fiind 
cu ■ totul ctifmadat _în 
contemplarea mișcării pie
selor-albe- și negre.

.„Cum, nu. vezi..." răs
punse apoi agresiv pri
virii mele întrebătoare. 
„Acum, după ce Botvinik 
a jucat nebunul la e4, 
unde mai 'duci turnul ? 
Aud ?....“

Și — chiar dacă nu 
mă știu :„suporter“ în
flăcărat al lui Tal — 
trebuie să recunosc că 
nu-mi era prea... bine, 
după ce pe tabla de de
monstrație apăruse ulti
ma mutare a campionu
lui lumii: 14.„Net !

Mai este totuși nevo
ie de o precizare. Eram 
spectatori nu în sala Tea
trului Pușkin din Mos
cova, acolo unde se în
fruntă cei doi adversari 
în meciul pentru titlu, ci 
ne aflam la 1800 km. 
depărtare la clubul Pro
gresul din Lipscani 14.

Breviar olimpic
• In ziua de 12 august, 

la ora 11 dimineața, fla
căra olimpică va fi aprin
să în localitatea Olympia 
din Grecia, conform ritua
lului obișnuit. Torța va 
fi purtată apoi de schim
buri de ștafetă pe un iti
nerar de mare importanță 
istorică și arheologică, 
trecînd prin Pyrgcs, Pa
tras, Corint, Megara, E- 
leusis, Atena. A doua zi, 
pe stadionul „Panathinai- 
tos" din Atena, flacăra 
olimpică va fi înmînată 
de președintele Comitetului 
olimpic grec reprezentan
tului Italiei. In aceeași 
seară, flacăra olimpică ya 
fi îmbarcată pe nava 
școală „Amerigo Ves
pucci".

• Jocurile turneului o- 
limpic de fotbal se vor 
desfășura în următoarele 
orașe: Florența, Grosseto, 
Aqu.la, L:vorno. Pescara, 
Napoli și — firește — 
Roma.
• Cu ocazia Jocurilor 

Olimpice, un număr de 18 
federații internaționale își 
vor ține congresele la 
Roma. Vor lua parte la a- 
ceste congrese aproxima
tiv 2300 de delegați.

Dar cum distanța nu 
este un obstacol de luat 
in considerație în sec. 
XX, la cîteva minute 
mimai după efectuarea 

mutărilor la Moscova, te
lefonul ne informează 
prompt (prin intermediul 
prețios al Agenției Ro
mîne de Presă, „Ager
pres") de mersul parti
dei. Pe o mare tablă de 
demonstrație, urmărite 
de zeci de priviri apar 
rînd pe rînd mutările 
partidei a 13-a.

„Tal este pierdut..."
Aud și alte asemenea 

păreri în sală. Rumoare... 
Chiar și maestrul spor
tului A. Giinsberger — 
demonstrant ad-hoc al 
partidei iluștrilor com
petitori la titlu —_ pare 
nehotărît în precizarea 
Comentariilor pe care le 
oferă spectatorilor șa
hiști bucureștepi. Gum 
șe vă apăra Tal ?...

Iată însă că telefonul 
aduce dezlegarea mult 
dorită.1

„Albul a jucat 15. 
Nb2!“ — se anunță.

Și acum devine evi
dent că dacă Botvinik ia 
turnul atacat (15,..T:bl) 
Tal ar cîștiga o piesă 
(16. N:f6 Tg8 17. T:bl)

• Federația internațio
nală de călărie va turna 
un film asupra Marelui 
Premiu de dresaj de la 
J.O. Clasamentul final al 
probei va fi anunțat după 
proiectarea filmului, deoa
rece mișcările primilor 
zece călăreți vor fi stu
diate și în film. De aceea, 
distribuirea premiilor se 
va face mai tîrziu.

Dedicat sportivilor 
care neglijează învățătura

L-a... driblat!
Desen de N- CLAUD1U

Contracombinațîe măias
tră... Deci se continuă 
mai... pașnic (15... N:b2 
16. , T:b2) și acum, cînd 
pe tablă liniștea ia .lo
cul furtunii, nu mai 
miră pe nimeni că ulti
mul telefon anunță ju
dicios.;

„Remiză..."
R. VOIA

Uiziiînd Expoziția psrmaneniă 
a R. D. Germane

Expoziția permanentă 
a Republicii Democrate 
Germane a oferit iubitori
lor de ciclism și motoci- 
clism o surpriză plăcută. 
Aici au fest expuse recent 
ultimele tipuri de biciclete 
de curse, motorete și mo
tociclete fabricate în R.D. 
Germană.

Intrînd în sala expozi
ției, atenția vizitatorilor 
este atrasă de bicicletele 
de curse „Diamant", fa
bricate în orașul Rari 

Marx Stadf. Bicicleta are In fotografie, un aspect 
un schimbător de viteză al standului de motocicle- 
complex (cu patru viteze), ?* biciclct»
este ușoară, deși cadrul 
și furca sînt din oțel. 
Tipul acesta de bicicletă 
este folosit și de cunoscu- 
ții campioni ai R.D. Ger
mane în frunte ou cam
pionul mondial Gustav 
Schur.

Trecem mai departe. Ia
tă micul scuter „Simson
K.R. 50“ care se deose
bește de tipurile anterioare 
„Simson". Motorul și roa
ta din spate sînt acoperite 
cu o carcasă • metalică, iar 
în locul pedalelor de bi
cicletă a apărut o pedală 
de pornire. Și forța moto
rului este mai mare: 2,1 
cai putere în loc de 1,5.

Sportul, 
pentru

Acasă, Ion Dacian nu 
păstrează nimic din exube
ranța poetului florentin Boc- 
cacio, din tristețea neferi
citului Schubert din „Casa 
cu trei fete-“; n.-are cutezan
ța lui Tudor, plutașul de 
pe Bistri a și nici nu se 
aseamănă cu zvăpăiatul 
prinț Danillo, din „Vădu
va veselă Dacă vrem to-
tuși să-l asemuim cu un 
personaj de pe scenă, el 
poartă dragostea pentru slu
jirea muzicii romînești a lui 
Ciprian Porumbesou. Maes
trul operetei romînești, de 
astăzi, sol al muzicii noas
tre pe marile scene ale tea
trelor din Europa, este în 
viața de toate zilele un om 
obișnuit. Modest chiar. Din
colo de luminile rampei el 
are și alte pasiuni în afară 
de muzică. Una dintre aces
tea este sportul. Ion Da
cian... sportiv ? Să nu exa
gerăm. Iubește și practică 
sportul ca ațîtea sute de mii 
de oameni ai muncii din 
patria noastră.

La standul de motoci
clete sînt expuse mai mul
te tipuri. Aci îți îndrepți 
privirea spre motocicleta 
M.Z. de 175 cmc și 250 
cmc. Caroseria și greuta
tea lor este identică. De 
aceea, constructorii oferă 
posibilitatea transformării 
unei motociclete de 1*5 
cmc în 250 cmc. Această 
operație este cit se poate 
de simplă. Se schimbă 
doar pistonul și cilindrul.

Șfiafi că...
...actualul campion de 

tenis de masă al Japo
niei, Goro Șhibutani, ut - 
lizează o paletă normală 
acoperită cu cauciuc o- 
bișnuit cu zimți, folosește 
priza europeană și este 
un defens.v prin exce
lență ?

...în anul 1923 un oare
care Terabasclii a fost a- 
restat la sosire după ce 
traversase Canalul Atîneeii 
în înot? Puținii spectatori, 
care, de altfel, il aplau
daseră cu căldură, erau 
vameșii și l-au oprit pen
tru că nu avea pașaport...

...cel mai mare scor în
registrat la baschet es'e 
de 205-13 ? Este rezultatul 
final al meciului din ca
drul campionatului italian 
de juniori dintre echipele 
Liber tas—Pistoia.

Păreri
despre fotbal
• Decît să spui îna

inte „vom învinge" mai 
bine să te aud spunînd 
„am învins!"

• Pasele inutile în ca
reul advers nu-s altceva 
decît birocrație fotbalis
tică!

• Deși adversarul tău 
cade faultat de tine, 
mai jos cazi tu lovindu-1-
• Arbitrul are o mis:- 

une grea. Fă-i-o tu mai 
ușoară I

La Ion Dacian acasă am 
aflat extenspare de diferite 
mărimi pentiu gimnastică, 
niște haltere tare cochete, o 
spadă (i-a folosit mult în 
pregătirea, pentru susținerea 
dueluriLr din ,,Boocacio“) 
și... un bac adevărat.

— Exircițile fizice, gim
nastica de fiecare zi sînt 
indispensabile oricărui actor 
și în special nouă celor de 
la Operetă — ne spune 
Ion Dacian. Sportul ne a- 
jută la dezvoltarea mușchi* 
lor pectorali, la menținerea 
unei condiții fizice excelen
te, de care, îndeosebi, noi 
cântăreții avem atîta nevoie. 
Mai mult decîț atît : prin 
călirea fizică actorul de 
operetă se pune la adăpost 
de veșnica amenințare a îm
bolnăvirii celui mai vechi 
și totodată sensibil ...instru
ment muzical: vocea. Faotul 
că îmi încep ziua cu exer
cițiile fizice m-a scutit de 
multe ori să plătesc tribut... 
răcelii.

— Care sînt sporturile 
dumneavoastră prefe
rate ?

— La care vă referiți ? 
cele pe. care le practic 

sau la cele care îmi place 
să le privesc ? Fiindcă se 
intim plă și așa. Bănu'ț;, 
cred, la care dintre spor
turi prefer să fiu spectator?

— Desigur, la fotbal.
— închipuiți-vă că... da. 

Cum să nu te pasioneze jo
cul acesta atît de dinamic ? 
Cum poți să rămîi indife
rent in fața entuziasmului a 
sute de mii de oameni, pe 
care ar dori să-l stirnească 
orice mare actor ? In preo
cupările mele din ultimul 
timp și-a făcut loc și grija 
pentru rezultatul de la So
fia. Profit de această ocazie 
pentru a transmite băieților 
noștri urarea de a obține, 
pe stadionul Levski același 
succes de care s-a bucurat 
și opereta romînească pes
te hotare.

— Deci, s-înteți un 
freovent spectator al 
meciurilor de fotbal.

— D.i, dar numai la. ' 
televizor.

— ? ! ?
' — De ce vă mirați ? îmi 

cunosc slăbiciunile și o da
tă ajuns pe stadion nu cred 
că aș putea rezista să nu 
mă încadrez și eu în „po
rul* lui Nea Jenică. Și sine 
a „cîntat* în acest cor nu 
mai poate fi cel puțin două 
săptămîni solist.

— Ce echipă pre
ferați ?

— Asta e mai greu de 
spus. Sînt „acuzat* că 
simpatizez cu Știința Cluj. 
Și din păcate nu mă pot... 
dezvinovăți. Adevărul este 
că sînt adine impresionat 
de dezvoltarea uriașă ce a 
luat-o sportul în țara noas-

B. DRAGOȘ, RĂDĂUȚI. 
- l)Reprezentativa de fot
bal a României s-a întîlnit 
o singură dată cu echipa 
Angliei. Meciul a avut loc 
la București, în anul 1939. 
Fotbaliștii englez:, care în 
timpul acela erau conside
rați cei mai buni din lume, 
ne-au întrecut cu 2—0, după 
o partidă în care le-am 
dat de furcă. - 2) Intre 
continent și „insulă“ nu 
s-au disputat decît patru 
meciuri. în urma rezulta
tului întîlnirii d n 1955, d? 
la Belfast - Marea Brita- 
nie—Restul Europei 1—4 — 
care a dat o nouă lovitură 
fotbalului englez, la a do
ua înfrîngere pe ter6n pro
priu după acel 3-6 suferit 
în fața Ungariei, s-a re
nunțat la mec urile dintre 
„continent** și „Insulă". 
Nici Petschovschi, nici alt 
fotbalist romîn n-a jucat 
în echipa Contnentului.

IANCU VOICA, BUCU
REȘTI. - 1) Olaru a jucat 
un timp la Dinamo Bacău. 
De-acolo a venit la Rapid, 
iar acum, după cum se 
știe, face parte din forma
ția Farului. — 2) Au fost 
două întîln ri între repre
zentativele de fotbal ale 
Italiei și Rornîniei, ambele 
cîștigate la limită de ita
lieni : 1-0 în 1939 la Bucu
rești și 2—1, un an mai tîr
ziu, la Roma.

ANDREI BACIU, TIMI
ȘOARA. - Angelica Ro-

Artistul emerit Ion Dacian repetînd acasă un 
nou rol

tră în anii regimului demo
crat-popular. De curînd am 
fost pe la mine pe acasă. 
In satul meu, Saschizi, de 
lingă Sighișoara. Era du
minică. Băietanii erau cu 
toți la lobdă, așa i se spu
ne acolo la minge. M-am 
dus să-i văd. Acum au un 
teren mîndru de tot. Cît de 
mult s-a schimbat în a- 
cești ani fața satului meu I 
Știți ce mult înseamnă 
faptul că fetele noastre mîn- 
dre îmbracă acum, fără 
sfială, costumul de sport ? 
Că .băieții noștri au cunos
cut farmecul întrecerii spor
tive ? Asemenea lucruri nu 
putea să ’le înfăptuiască de- 
cit un regim ca al nostru !

Căldura cu care Ion Da
cian vorbea despre trans
formările din satul său ne 
amintea de entuziastul Tu
dor, plutașul de pe Bistrița. 
De aceea am regretat cînd 
convorbirea a fost întrerup
tă de o chemare telefonică.

„Cum să nu ? Primesc

V A R I B T A T 1
Interese „comune"

Managerul unui club 
profesionist de fotbal en
glez discută contractul 
cil noul antrenor. După 
ce ambele părți au sub
scris contractul, manage
rul i-a spus:

-— V-aș ruga ca toate 
acestea să rămînă între 
noi. Cred că n-ar fi 
bine să dăm în vileag 
partea materială a aces
tui contract.

— Puteți conta pe 
mine — i-a răspuns an
trenorul — îmi este tot

zeanu a cucerit pentru pri
ma oară titlul de campi
oană mondială la s’mplu 
femei, la ediția 1949-1950, 
disputată la Budapesta. 
Pînă atunci, cea mai bună 
jucătoare din lume fusese 
Gizi Farkaș (Lantoș).

ȘTEFAN PAPAGHIUC, 
DOROHOI. — Neacșu a 
fost operat de mensc. El 
va reintra în echipa Pe
trolului, de îndată ce va 
fi complet restabilit și, 
bineînțeles, pus la punct 
cu antrenamentul. A debu
tat în echipa națională în 
1956, la București cu pri
lejul meciului cu Suedia, 
cînd am avut următoarea 
linie de fund : Zavoda II, 
Apolzan, Neacșu.

EUGEN GLAJAN, TUR
DA. — înainte de a juca 
la Dinamo București. Uțu 
a apărat poarta Științei 
Timișoara. De altfel, e ori
ginar din Timișoara. La 14 
septembrie va împlini 24 
de ani.

VASILE PIRIC1, FOC
ȘANI. - 1) Boxerul Iosif 
Olaru, de la Dinamo Cra
iova, n-a făcut parte pînă 
acum din reprezentativele 
A sau B ale țării. Are 23 
de ani. Ar trebui oricum să 
se... grăbească ! - 2) Raab, 
fostul îna ntaș al Rapidu
lui, joacă acum la Indus
tria Sîrmei din Cîmpia 
Turzii.

JACOTA DORU, BUCU
REȘTI. - 1) Din fosta e

cu plăcere. Vă mulțumesc 
dragii mei!“ — răspunse 
la telefon Ion Dacian.

— Vreun rol nou, 
maestre, l-am întrebat 
noi ?

— Da și încă unul foar
te plăcut. Secția de călărie 
a clubului sportiv Știința 
m-a ales președintele ei de 
onoare.

★

Cum de ne-am gîndit să 
scriem despre pasiunea pen
tru sport a artistului en»e- 
rit Ion Dacian ?. Ne-a in
spirat-o rodnica activitate 
sportivă a actorilor de la 
Teatrul de stat de Operetă. 
Președintele comitetului de 
instituție. Ion Dacian, alea 
acum pentru a șaptea oară 
consecutiv, poartă o deose
bită grijă tuturor celor c 
au îndrăgit sportul, <x 
care reprezintă teatrul pe 
terenurile de sport.

OCTAVIAN G1NGU 
SANDU MARIAN

așa de rușine și mie ca 
și dv.!

Un om mulțumit...
Maurice Richard, nu

mit și „racheta", cunos
cutul jucător profesionist 
de hochei canadian, fiind 
întrebat de ziariști ce 
părere are despre com
portarea sa în actualul 
sezon de hochei a răs
puns:

— Domnilor, dacă un 
Om reușește să se apro- 
Pe de sflrșitul semnului 
profesionist de -i
este încă viu -inima e 
dreptul să fie 'mulfunuil 

chipă timișoreană Ch'nezul, 
campioană a țării 6 ani 
consecutiv (1921-1927) acti
vează azi (ca antrenori, 
bineînțeles !) Zombor , 
Vogi, Wetzer, Hocșari și 
Taenzer. — 2) Albert, cen
trul înaintaș al echipei na
ționale de fotbal a R. P. 
Ungare are 19 ani. - 3) 
Care este echipa noastră 
cu jucătorii cei mai bătrîni? 
Se știe ea ! Deci nu e ne
voie s-o numim noi. Șl 
poate că am... nedreptăți 
pe alta, care se află în 
aceeași situaț e .’...

DUMITRU JUGA, COMU
NA NOUL SĂSESC. - îl 
anul 1951, cînd s-a califi* 
cat în finala Cupei R.P.R., 
unde a fost, învinsă cu 
3-1 de C.C.A., Gaz Metan 
abținuse în turneul final 
următoarele rezultate : cu 
Știința Cluj 2-1, cu U.T.A. 
3—1, cu Locomot va Bucu- 
reșt 1—0 și cu Dinamo O- 
rașul Stalin 2-0.

TRANDAFIR OBOC, ZIM- 
NlCEA. — în meciul sus
ținut la București cu re
prezentativa de rugbi a 
Franței — recenta cîștigă- 
toare a „Turneului celor 5 
națuni" - echipa Româ
niei a fost întrecută, la 
mare luptă cu 18-15 (victo
rie realizată fn ultimele 
minute ale jocului), după 
ce la pauză rugbiștii noș
tri conduseseră cu 9—6.

ION POȘTAȘUL
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