
In cinstea calui ds al Ill-lea Congres 
al P. M. R.

Importante manifestații sportive 
în întreaga țară

Ștafeta „Să întîmpinăm al lll-lea Congres al P.M.R."
' Pe întreg cuprinsul patriei, oamenii 
muncii de la orașe și sate se pregă
tesc să îotîmpine cel de al lll-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, even'meni de mare însemnă
tate în viața partidului și a poporului 
nostru. Chemarea la întrecere socia
listă lansată în cinstea Congresului 
de către 19 întreprinderi din țară a 
găsit un larg ecou în rindurile oa
menilor muncii. In fiecare zi sosesc 
vești despre răspunsul entuziast pe 
care îl dau chemării noi și noi colec
tive de întreprinderi, fabrici și uzine 
din țară, răspuns concretizat în im
portante angajamente privitoare la ob
ținerea de economii și benefic i peste 
plan. Cu vie satisfacție a fost pri
mită și Chemarea adresată tuturor 
brigăzilor utemiste de muncă patrio
tică d n țară de tinerii. încadrați în 
brigăzile de muncă patriotică din Ora
șul Stalin și raionul Codlea,-care s-ait 
angajat ca în cinstea celui de al 
lll-lea Congres al P.M.R. să' realizeze 
în anul 1950 prin muncă voluntară 
economii de peste 3.600.000 lSî. In 
aceste acțiuni, în aceste angajamente 
se reflectă recunoștința și dragostea 
nețărmurită a celor , ce muncesc,:tineri 
și vîrstniți, față de partid, - conducă
torul încercat al luptei poporului nos
tru pentru o viață mai bună, . '

Tinerii sportivi ăi patriei își vor

Numeroase competiții organizate
,’ Tot în cinstea celui de al lll-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a zilei de 1 Mai se vor des
fășura numeroase competiții sportive,

Criteriul mondial ai tineretului la scrimă.

Momente emoționante la finala de spadă, 
care ne-a adus o strălucită victorie

° Ieri, proba de sabie a revenit lui Masena (R.P.U.). * U.R.S.S. a cîștigat întrecerea P® națiuni
LENINGRAD 18 (prin telefon de 

|a trimisul nostru special). — încă 
tin sportiv romîn și-a înscris numele 
pe lista marilor campioni. Prin stră
lucita sa victorie obținută în întrece
rea cu reprezentanții tinerei generații 
de spadasini din lumea întreagă, 
Adalberth Gurath a făcut din nou să 
se vorbească de progresul înregistrat 
de scrima din țara noastră. Medaliei 
de arg’nt obținute de Olga Orban la 
Melbourne i se adaugă acest titlu de 
campion mondial de tineret iar gloria 
sportivă a R.PR. crește neîncetat-

Delegația sportivilor romîni a trăit 
Tipunătorul Zimnîi Stadion clipe de 

,. .re bucurie dar și de mari emoții. 
Desigur că știrea transmisă laconic 
la o oră tîrzie. duminică seară, a um
plut de bucurie inimile tuturor iubi
torilor sportului din țara noastră. Dar 
emoțiile nu au putut fi trăite decît 
de noi și, de aceea, caut cît de cît, 
să vi te împărtășesc prin intermediul 
unui scurt film al disputatei finale de 
spadă.

Da, a 
care calmul, hotărîrea sportivului, 
cîntărit în balanța victoriei la fel de 
greu ca pregătirea sa tehnică- Aproa
pe de jumătatea turneului final în” 
care mai intraseră după serii și semi- • ■ 
finale doi sportivi sovietici, do; sue-” 
dezi. doi unguri, un polonez și un fin-” 
landez, Gurath marca patru victori:" 
și o înfrîngere la maghiarul Szekeres,-•

(Continuare in pag. a 8-a)

aduce desigur și ei contribuția la în
făptuirea angajamentelor luate în cin
stea Congresului de către colectivele 
lor de muncă sau brigăzile utemiste 
de muncă patriot’că din care fac parte. 
Ei vor ști să dovedească prin rezul
tatele în muncă și sport că sînt demni 
reprezentanți ai generației noi, crescu
tă și educată de partid. In același 
t'mp, sportivii vor participa cu în
suflețire la numeroasele manifestări 
închinate celui de al lll-lea Congres 
al P.M.R. Un loc de frunte în rînduî 
acestora îl ocupă ștafeta mixtă „SA 
ÎNTÎMPINĂM AL III-LEA CON
GRES AL P.M.R.".

Ștafeta se va organiza pe regiuni. 
Pornind din comune ea va sosi în 
centrele de raioane continuî-ndu-și apoi 
drumul spre capitalele de regiuni, unde 
va ajunge chiar în ziua deschiderii 
Congresului. Din alcătuirea ștafetei 
vor face parte atleți, călăreți, ediști, 
motocicliști etc.

Ștafeta „Să întîmpinăm al lll-lea 
Congres al P.M.R.“ va constitui o a- 
devărată sărbătoare a tineretului nos
tru sportiv. Străbătînd drumurile pa
triei, ea va purta mesajele în care 
t neretul, sportivii, vor ,mulțumi parti
dului pentru grija părintească față de 
tinăra generație și se vor angaja <=ă 
nu precupețească nici un efort în bă
tălia pentru construirea socialismului

de federații
organizate de federații în diferite dis
cipline sportive.

Astfel, duminica aceasta va începe
(Continuare In pag. a 3-a)

iar Nikancikov cinci victorii. In acest 
moment s-au întîlnit pe planșă într-un 
„duel" decisiv Guratn și Nikancikov. 
O liniște profundă, plină de așteptare, 
s-a așternut în marea sală a Stadio
nului de iarnă și parcă vocea craini
cului s-a auzit mai puternic atunci 
cînd a anunțat miilor de spectatori 
că: „Acum vom asista la finala fi
nalelor"...

Sportivul romîn a luat conducerea 
de la început și, atent, plin de iniția
tivă cu multă voință, a acumulat 
punct după punct: 2—1, 3—2, 4—2, 
5—2! Astfel, Gurath egala cele cinci 
victorii ale unuia dintre principalii 
concurenți la titlu, mărindu-și posi
bilitățile de cîștig. In continuare un 
nou succes, de data aceasta la ma
ghiarul Preda., Deci șase victorii! 
Peste două asalturi a urmat lntîlnirea 
polonezului Sivdzinki cu Nikancikov. 
Surpriză : Sivdzinki învinge cu 5—21

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna 1 
____ _ _______________________________________________ j
ANUL XVI—Nr. 3601 * Marți 19 aprilie 1960 * 8 pagini 25 bănit

A XIII-a ediție a Tur neol ui Internațional de Juniori U. E. F. A».

Reprezentativa țării noastre, virtuală semifinalistă!
Ieri, am învins Franța cu 4^1 (3-1)^ Belgia a cîștigat cu 2*1 meciul 

cu Spania! Echipă noastră a cucerit publicul din Linz prin foc
LINZ 18 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — Membrii de
legației noastre trăiesc din plin bucu
ria victoriei nete — a doua din acest 
Turneu — obținută astăzi asupra 
Franței cu 4—1 (3—1) și care face 
din echipa noastră reprezentativă vir
tuală semifinalistă a tradiționalei com
petiții, deoarece tot azi Spania a 
pierdut cu 2—1 (2—0) meciul său cu 
Belgia. Cu jocul de azi juniorii noș
tri au cucerit nu numai pe cei aproape 
10.000 de spectatori prezenți pe sta
dionul din Linz, ci și aprecierile elo
gioase ale specialiștilor, austrieci și 
străini, care asistă la jocurile Tur
neului. întreaga echipă merită felici
tări pentru acest strălucit succes, cu 
atît mai mult cu cit a fost obținută 
după o călătorie obositoare de la

Nikancikov înregistrează deci două 
înfrîngeri, iar victoria reprezentantu
lui nostru se conturează mai precis. 
Dar, cu trei asalturi înainte de ter
minarea turneului final spadasinul 
romîn are de trecut încă un ,.hop“ : 
finlandezul Seblom. Prea emoționat 
de perspectiva victoriei, Gurath ce
dează pasul, pierzînd la limită : 4—5. 
Apoi, urmărim cu atenție încordată, 
cu multă emoție, întîlnirea dintre Ni
kancikov și Szekeres. Sportivul so
vietic are în permanență conducerea, 
dar adversarul său îl egalează cu 
promptitudine. S-a epuizat timpul și 
la scorul de 5—5: „Primul tuș cîști- 
gă!“. Nikancikov atacă dar „pasează" 
și Szekeres îl oprește dînd tușa de
cisivă;.. Sportivul romîn care înre-

ELENA MATEESCU

și sportivitate
Viena la Linz (un puternic centru 
industrial) făcută chiar în ziua me
ciului.

Aceasta însă, nu i-a împiedicat pe 
juniori să înceapă partida într-un ritm 
susținut, impunîndu-și jocul și cucerind 
superioritatea teritorială încă din pri
mele minute, pentru a nu o pierde 
pînă la sfîrșit I Ei au respectat în
tocmai indicațiile date înainte de meci: 
apărare ermetică, sprijinită de halfi și 
la nevoie de extreme, contraatacuri 
rapide cu participarea halfilor, acțiuni 
organizate și calme, control permanent 
al balonului și șuturi la poartă din 
orice poziție. Aceasta pînă la cunoaș
terea mai bine a adversarului. După 
primul gol însă, marcat în min. 5 de 
fundașul Dacquet în proprie poartă la 
un șut al lui Badea, echipa noastră 
a trecut la un joc deschis, a construit 
splendide acțiuni, a făcut schimburi de 
locuri derutante și a folosit la 
maximum cele două extreme depă- 
șindu-și net adversarul. Echipa a func
ționat ca un ceasornic, mai ales tri
pleta în care Badea și Gane au fost 
„prime viori". La spectaculozitatea 
jocului, juniorii noștri au adăugat o 
ținută de înaltă sportivitate, care a 
stîrnit admirația tuturor.

Victoria s-a conturat și mai mult 
din ruin. 13 cînd după o combinație 
frumoasă Năftănăilă—Pîrcălab, Badea, 
a ridicat scorul Ia 2—0. Alte ocazii 
au fost ratate în min. 15 și 19. As
pectul jocului nu s-a schimbat nici 
după ce francezii au redus handicapul 
prin Gress, care a marcat din lovi
tură liberă de la 16 m. Jocul a fost 
dominat tot de echipa noastră, care, 
după o ocazie ratată de Gane (în min. 
31, a tras alături de poarta goală), 
tot el a înscris în min. 36 după o 
acțiune Ivan—Pîrcălab: 3—I. După 
pauză continuăm să fim superiori, lacob 
a tras peste poartă în min. 46. iar 
Gane în bară în min. 51. După trei 
minute însă, scorul aitm~e 4—1 : Iaccb 
pasează din plină cursă lui Badea, care 
driblează pe Hourquet și centrează la 
Gane și acesta reia în plasă. Alte 
ocazii sînt ratate în min. 63, 65, 66, 
70, 75 și 78, astfel că meciul se 
termină — în aplauzele furtunoase ale 
spectatorilor — cu scorul de 4—1, pe 

deplin meritat de o echipă în car» 
toți jucătorii, fără excepție, au jucat 
la fel de bine și au luptat excepțional 
de mult, cu ardoare și voință demn» 
de admirat.

Arbitrului Marshall (Anglia) i s-ad 
aliniat formațiile :

R. P. ROMÎNA: Florea - Ivan». 
Ilie Stelian, Surdan — Szakacs. Radu 
— Pîrcălab, Năftănăilă, Gane, Badea». 
Iacob.

FRANȚA : Schuth — Dacquet, HourJ- 
quet, Duffez — Garnier, Leroulley —I 
Rivoine, Gress, Ugolini, Veggia, Neau<

După meci, un membru al U.E.F.Aj 
și conducătorii lotiikii francez au venit 
la cabina echipei noastre și au felU 

t'lV. GRAD1NARU I
(Continuare in pag. a 8-a)

Azi la Floreasca 

întilnirea dintre reprezentativele 
feminine de baschet (tineret) 

ale R. P. Remine și R. Cehoslovace
Azi de la ora 19 se dispută în sala 

Floreasca din Capitală întîlnirea in
ternațională de baschet dintre repre
zentativele feminine de tineret ale 
R.P. Romîne și R. Cehoslovace. Echipa 
țării noastre va fi alcătuită din ur
mătorul Iot: Farkas, Simon II, Jujescu» 
Sișu, Manolache, Gheorghe, Dumi
trescu, Ouatu, Rîureanu, Marian și 
Romfeld. Jocul va fi condus de ar
bitrii Șt. Roșu și I. Petruț'u.

Tenismana maghiara Zimța 
Itbrmbczi tnvingătoar» In taraeat 

da la Monte Carlo

Ieri a luat sfîrșit turneul de la 
Monte Carlo, prima mare competiție 
a sezonului internațional de tenis. In 
proba de simplu feminin, Zsuzsa 
Kbrmoczi (R. P. Ungară) cucerit,
o frumoasă victorie, întrecînd în fi
nală pe Yolanda Ramirez (Mexic) cu 
6—3, 6—2. Tenismana maghiară cîșfi- 
gă pentru a patra oară acest concurs, 
dotat cu trofeul „Faucigny-Lucinge". 
La simplu bărbați a cîștigat surprin
zător spaniolul A. Gimeno, învingător 
asupra lui M. Davies (Anglia) cu 
8—6, 6—3, 6—4. Ultimul eliminase po 
Brichant, Pietrangeli și Ayala.

Ple careu participanților în cursa ciclistă organizată duminică 
pe șoseaua București- Ploești de Consiliul U.C.F.S. al raionu

lui 1. V. Stalin
Foto : H. Nandv

lată în fotografia noas tră o fază la poarta C.S.M.S. Mingea 
trimisă spre poartă cu capul de către un atacant dinamovist 
va fi însă reținută de către portarul Ursache (Dinamo Galați- 
C.S.M.S. Iași 6—1) Foto : Mircea Popeseu--Ploești

Aspect din cursa senior ilor (10.000 m) din cadrul campiona
telor republicane de cros de la Sibiu

Foto : R. Vilara
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Mișcarea de cultură fizică și sport dtn țara noastră se dezvolta neînce
tat. l.a startul competițiilor de mase, se adună tot mai numeroși concu- 
renți, tineri și tinere care apoi îndrăgesc sportul și participă cu regula
ritate la întrecerile diferitelor discipline. Partidul și guvernul poartă o 
grijă părintească acestei activități, care contribuie din plin la întărirea 
sănătății celor ce muncesc. Datorită acestui fapt oamenii muncii au la 
dispoziție condițiuni din ce in ce mai bune de practicare a sportului. In 
diferite orașe ale țării au fost construite baze moderne, iar industria 
noastră socialistă produce echipament și materia’e sportive în cantitate 
din ce în ce mai mare și de o calitate superioară.

încadrați în Uniunea de Cultură Fizică și Sport — largă organizație 
de mase — oamenii muncii din țara noastră contribuie cu entuziasm 
la consolidarea activității sportive, ia extinderea ei și în special la întă
rirea bazei materiale a mișcării sportive. Prin munca consiliilor asocia
țiilor sportive, îndrumate de organizațiile de partid și sprijinite de organi
zațiile sindicale și U.T.M., s-au obținut importante succese pe drumul 
creșterii veniturilor proprii, succese care au contribuit direct la creșterea 
volumului activității sportive de mase. In această privință pot fi date 
ca exetnpe asociațiile sportive Poiana-Cîmpina. Steagul roșu din co
muna Traianu raionul Brăila, Penicilina Iași, Chimistul Baia Mare, Știința 
din comuna Vidra raional Vrancea ș.a.

Există însă și asociații sportive, ce-i drept tot mai puține la număr, 
unde din cauza lipsei de preocupare a consiliilor munca de încasare a 
cotizațiilor nu constituie un obiectiv principal. La asociații sportive ca 
Petrolul Constanța, 2 Octombrie și Butoiul din București etc. organi
zarea încasării cotizațiilor este defectuoasă și îndeplinirea sarcinilor este 
amînată de pe o zi pe alta. In aceste condiții activitatea sportivă se des
fășoară intr-un ritm mai scăzut. Consiliile raionale și orășenești au da
toria să sprijine aceste asociații, să mobilizeze membrii consiliului, pen
tru a le arăta cele mai bune metode de muncă. Strîngerea la timp a coti
zațiilor este o problemă importantă și rezolvarea pozitivă a acestei sar
cini permanente asigură dezvoltarea activității sportive.

* 
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Cu ajutorul competițiilor de mase
muncitori de la Uzinele

..Poiana'-Cimpioa participă
Sute de 

mecanice 
cu regularitate la interesantele compe
tiții populare organizate de consiliul 
asociației sportive. Pe frumosul stadion, 
bine îngrijit întotdeauna, se desfășoară 
numeroase întreceri de atletism, hand
bal și fotbal, pe terenurile de volei au 
loc competiții pe asociație, în sălile de 
șah și tenis de masă se organizează pe
riodic concursuri dotate cu cupe și pla
chete etc. Muncitorii citesc cu evidentă 
bucurie afișele care împînzesc secțiile 
uzinei și terenurile de sport. Cu ajuto
rul lor sînt anunțate din timp compe
tițiile de mase la care vor putea par
ticipa. Campionatele pe asociație Ia 
sporturile de vară au și început. Inau
gurarea a fost făcută cu tradiționala 
competiție de fotbal pe secții la care 
participă 8 reprezentative. In curînd 
se va da startul în alte întreceri (hand
bal. volei, cros etc.) dotate cu „Cupa 
1 Mai”.

Numeroasele competiții organizate 
de consiliul asociației sportive Poiana- 
Cîmpina au contribuit efectiv la angre
narea unui mare număr de muncitori 
în practicarea sportului. Foarte multi 
dintre cei care s-au aliniat la startul în-

trecerilor sportive au cerut apoi sa de
vină membri ai U.C.FJS. Așa se face 
că astăzi peste 90 la sută din numă
rul total al salariaților Uzinelor me
canice ,.Poiana“-Cîmpina sînt membri 
ai U.C.FJS. Apreciind faptul că asocia
ția sportivă le pune la dispoziție echi
pament, materiale sportive și terenuri 
pentru desfășurarea competițiilor, mem
brii U.C.FJS. își achită la timp cotiza
ția. In această asociație sportivă nu 
există nici un restanțier.

Pentru continua creștere a activității 
sportive, pentru dezvoltarea secțiilor pe 
ramură de sport și pentru reîmprospă
tarea inventarului sportiv cu materiale 
și echipament nou, membru U.C.FJS.

și-au manifestat dorința să plăteani 
cotizație sporită. In luna februarie 
tizația medie pe fiecare meml 
U.C.FJS. a fost de 3,35 lei. Sub înd 
marea permanentă a organizației 
partid, eu sprijinul sindicatului ți 
organizației U.T.M. consiliul asocia 
sportive Poiana-Cîmpina (președinte 
Palade Enaehe) muncește cu entur.it 
pentru continua dezvoltare a activii 
sportive de mase, pentru cuprinde 
nnui număr cit mai mare de mut 
tori în practicarea sportului. Sucre, 
realizate pînă acum sînt o putem 
bază pentru realizarea unor rezult 
ți mai valoroase. *

nu mi-au la H

Printre cei peste 1.300 membri 
U.C.F.S. din asociația sportivă C.P.B. 
se află și maestra sportului Maria 
Bisac-Hegedus. N-am mai fi amintit 
acest lucru pe care iubitorii sportulîii 
(mai ales cei ai ciclismului) îl cunosc, 
dacă zilele trecute unul dintre mem
brii consiliului asociației nu ne-ar fi 
spus un lucru aproape de necrezut: 
„Maria Bisac-Hegedus nu-și plătește 
de 11 luni cotizația de membru 
U.C.F.S.!“. Cum este posibil acest lu
cru ? Și fiindcă „ 
fi aflat decît de la 
cerem lămuriri.

— Da — ne-a 
maestra sportului 
dus — n-am plătit 
Sînt supărată 1 Cînd le-am cerut un 
bilet de fotbal nu mi-au dat și atunci 
ca să-i „pedepsesc" n-am mai plătit 
cotizația...

— Bine dar acesta nu este un mo
tiv să rui-ți îndeplinești îndatoririle sta
tutare de membru al U.C.F.S. Sînt 
foarte mulți tineri aici care vor să 
facă sport. Pentru aceasta este nevoie 
și de modesta contribuție cu ajutorul

.misterul" nu putea 
ea, ne-am dus să-i

răspuns „agresiv" 
Maria Bisac-Hege- 
de un an cotizația.

căreia se
riale sportive, mai mult echipame

pot cumpăra mai multe ha, 
, five, mai mult echipame

— Eu nu mai fac spart, așa că 
mă interesează !

—. Gura poți spune un astfel de 
cru ? In anii trecuți ai beneficiat 
biciclete și boaiouri pentru antrenau 
și competiții — toate acestea fi 
cumpărate cu banii celorlalți men 
U.C.F.S. Cu ajutorul lor ai putut s 
ridici măiestria sportivă, să devii c, 
țpioană a țării și maestră a sports 
să faci deplasări în străinătat Și 
n-au pus probleme de acest

— Bine, am să plătesc — a eoni 
Maria Bisac-Hegedus mai mult per 
a scăpa dintr-o evidentă tncurcâtu.

★
P.S. Membru consiliului asocia 

sportive G.P.B. ne-au dat lămur 
Maria Bisac-Hegedus n-a primit l 
de fotbal tocmai pentru că... n 
plătise cotizația. In ceea ce priv 
modul greșit de a gîndi al Ma 
Bisac-IIegedus le sugerăm raembr 
U.C.F.S. de la asociația sportivă C.J 
să-i acorde ajutorul cuvenit în cai 
unei ședințe plenare.

Un important mijloc de întărire 
a bazei materiale

De azi pe

Asociația sportivă Vitrometan se nu
mără printre cele mai bune din ora
șul Mediaș. Datorită muncii perseve
rente depuse de consiliul asociației 
(președinte Octavian Forman) 1.300 de 
salariați sînt membri ai U.C.F.S. Bo
gata activitate pe care această asocia
ție o desfășoară alît în domeniul spor
tului de perfonnanță cît și pe lin ia,cp-, 
prinderii unor mase largi de oamcjni ai 
muncii în activitatea sportivă se <lato- 
rește în bună măsură și faptului dă an 
de an baza materială a crescut simți
tor. Un mijloc eficace de a întări baza 
materială a asociației sportive. îl, con
stituie încasarea la tinip a cotizațiilor» 
Astfel, numai în primele luni ale ■- 
cestui an consiliul asociației a 
din cotizații suma de lei 5.780, 
reprezintă o depășire cu 28% 
■jămenlulftF luat. ' ~ ' '

O bună metodă de muncă în
Btrîngerii la timp a cotizațiilor a consti-'. 
tuit-o invitarea la ședințele consiliului., 
•sociației a maiștrilor din ateliere și'" 
secții și a responsabililor culturali-spor-” 
tivi din grupele sindicale. Luînd cunoș- - -

realizat 
ceea ce 
a anga-

TLOFIL FII.IPESCU 
( strungar)

Cun înțelege consiliul asociației ,, 
trolul" munca de strîngere a cotizați

Desen de D. M1HĂIL

Pasionații voleiului din orașul Con
stanța, care au urmărit în ultimul 
timp evoluția echipei feminine Petro
lul, au fost plăcut surprinși de pro
gresele acestei formații. Ei au fost 
însă neplăcut impresionați de altceva: 
ținuta vestimentară a jucătoarelor 
(treninguri vechi, pantofi de tenis de
teriorați etc.).

Am vrut să aflăm cauza acestei si
tuații și am făcut o vizită la asocia
ția Petrolul din Constanța. Constată
rile ? Nu tocmai îmbucurătoare. In 
general,” acfivitale’a 'eăte slbbă. , Nici 
ql}, se poate să fie altfel, de vreme ce 
"l asgect important al muncii «spor- 
t've cat strîngerea cotizațiilor este de 
multă vreme neglijat' de codsiliul 
asociației»

După ce nîcî în auul trecut nu a 
realizat jtrea mare lucru in această 
direcție^ Pe primul trimestru al anului 

.în curs consi

lată de ce plătim cotizația...
Ț puțini din cei

tinți ca «cest prilej de principalele o- 
biective ale asociației sportive, aceștia 
au dat apoi ajutor organizatorilor spor
tivi în acțiunea de strîngere a cotiza
țiilor. Printre cei mai buni organizatori 
sportivi, remarcați în această privință, 
cităm pe Alexandru Tomani (secția 
gravură), Alexandru Pepelea (sculptu
rii. Gbs flașăre Qajeji.erul mecanic), 
Kalman Vereș (atelierul de sticlărie) 
etc.

Datorită faptului că s-au realizat 
succese frumoase îr> ceea > ce privește 
încasarea cotizațiilor, în curînd asocia, 
(ia sportivă Vitrometan va achiziționa 
echipament și materiale spof'ize în va
loare de 3.000 Iei, pentru secțiile de 
handbal, popice, șah și tenis de masă.

lată cite materiale șl echipa
mente sportive se pot cumpăra 
cu suma de 1.500 lei. Masa este 
încărcată cu materialele care vor 
lua drumul spre magaz'a unei a- 
sociații sportive, iar de aci spre 
stadioane și săli. Sute 
își vor putea petrece 
plăcut timpul liber, în 
întreceri sportive.

Am ales suma de 1.500 lei gîn- 
dindu-ne că majoritatea asocia
țiilor o pot realiza din cotiza
ții, fiindu le apoi la îndemîn# să 
învestească acești bani în ma 
terial și echipament sportiv.

de tineri 
în chip 
minunate

vederea■-

Pasiunea mea este 
tenisul de masă. Să 
nu credeți insă că 
sini un jucător prea 
grozav. Dar știu că 
iacă îmi plătesc cu 
regularitate cotizația 
de membru al U.C.F.S. 
putem avea condiții

bune de practicare a sportului. Și în 
plus doresc ca echipele de tenis de 
masă ale asociației noastre 
cît mai bine antrenate. Pentru 
trebuie mingi, 
zind, le vom avea întotdeauna.

sa fie 
asta 

palete și altele. Coli-

""

cestui lucru trebuie căutată în faj 
că membrii consiliului (din cei

n-a în- 
decît de la foarte 

_... __ 400 de membri ai
Ne răspund patru muncitori de la fabricaXuc.F.s. Principala explicație a a- 

Metaloglobus“ din Capitală — ?♦♦♦»♦♦♦♦♦-♦♦....... <♦<♦
NI CU UNA MARINESCU 

( muncitoare )

>»
PETRE COSTEA 

( matrițer)
NICOLAE DARABAN 
(tehnician protecția 

muncii)

« .„*1 P.lraW if

deci toate 
echipei noa- 
plătesc cu re- 
niembra al

La fel ca și mine 
în întreprindere mai 
sînt 'mulți 
și tehnicieni 
le place 
Deocamdată 
l’azia asociației spor
tive nu avem decît 
rucsacuri. Deci a- 

tunci cînd plecăm pe munte trebuie 
să ne mai împrumutăm. Dar cum la 
noi toți salariații sînt membri ai 
U.C.F.S. și toți își plătesc cu regula
ritate cotizația cred că. în curînd vom 
avea echipament suficient și pentru 
turiști. Plătindu-mi cotizația contribui

muncitori 
cărora 

turismul, 
in ma-

Așa s-a ajuns ca de-abia,_ ac 
consiliul asociației să-și pună în r 
serios problema de a începe să strîi 
cotizațiile. Aceasta, pe de o pi 
pentru că magazia de echipament 
asociației a ajuns foarte săracă, 
pe de altă parte pentru că activita 

■■asociației este slabă- In linii rr 
”ea se rezumă doar la echipa fetnin 
-■de volei (participantă la campion. 

Nu lipsesc de M_ "categoriei A), o echipă de fotbal
unul din meciurile., campionatul orășenesc și cîteva c 
echipei noastre _ to®-"cursuri de tenis de masă. Că o r 

este insuficientă 
demonstrăm. Cred 
consiliului asocia 
vor reuși să i 

cu atît mai mult 
U.C.F.S. înscriși în

unul dinNu mai sini un 
sportiv activ, pentru 
că... am depășit vîr- 
sta. Iubesc insă fotba
lul și acum la fel de 
mult ca în tinerețe și 
urmăresc 
meciurile 
sire. Uni

gularitate cotizația de 
U.C.F.S. deoarece îmi face o deosebită 
bucurie să-i văd pe jucători, tinerii 
mei tovarăși de muncă, frumos echi
pați, făcînd cinste prin felul în care 
șe prezintă, întreprinderii noastre^ ■ * cu to realizarea acestui luau. , piuit echipament.

nine de volei. Am /u-” menea act'vitate 
cat și eu. Mai de..maj este cazul să 
mult... Acum sînt doar-’însa că membrii 
spectatoare și doresc.. sportive Petrolul 
ca fetele din echipă-’ din acest impas, 
să fie curat și drăguț'.,cîț membr i IX...- .........   ...

echipate. Unele lucrează lingă mine■■ceasta asociație sînt dornici să f 
și discutînd cu ele le înțeleg bucuria j j sport.
sau tristețea legată de o victorie sau-’_______  _____
de o injrîngere. Le sprijin cît mai mult.
lată pentru ce îmi plătesc cu regula
ritate cotizația. Să se poată antrena 
pe iernțurl bune.

menea act'vitate

din acest impas,

sport.

să aibă cit mai-~
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mpoFtante manifestații^ 
sportive in întreaga ii 

țară I

Grosul de mase „Să întâmpinăm 1 Mal”

ÎNTRECERI ENTUZIASTE...
Luna sportului 

studențesc
In prezent se desfășoară etapa raională a crosului „Să întimpinăm 

1 Mai". In rîndurile de mai jos redăm cîteva aspecte de la întrecerile 
organizate în raionul „Gh.

In lumina blîndă a soarelui de apri- 
lipit de gardul ce împrej- 
; stadionul Victoria M.I.B.C., 

prilie și la 1 mai. Cele il echipe"stă un copil. Prin fața lui, într-un iu- 
Ștîinja Cluj are perfțxtat, la aceste.,reș năvalnic, trec, rînd pe rînd, tinere;

-■tricouri albe, roșii, albastre apoi din 
/nou albe, roșii... Lupta este aprigă.
"Acum conducerea o are o codană, a- 

Dinamo-Petrolul U"poi de undeva din spate „vine" pu-
* , _ , .--ternic o fată cu ochi mari, o brunetă.

..Dar, și ea este depășita. Copilul de 
/lingă gard privește încordat. Acum i 
"se luminează fața, acum i se întune- 
"?a. Ultimii zeci de metri... Piciul nu-și 
■ ■mai găsește locul. Ar vrea parcă săne eie si ccmpcic iiivnioc mue cic«- / . . . Y

La Constanța : Echipele învingătoare"mearga lr>aintea Ior să Ie aJute- Pe

(Urmare din pag. 1)

in turneu de fotbal la care vor luay 
'arte echipele de categoria A și care”110' 
e va desfășura în două etape: la 24.,muiește 
prilie și la 1 mai. C '

ate. un turneu în R- P. Ungară) au-- 
»t. împărțite în trei grupe și vor 
.îca. între ele după cum urmează :

24 aprilie
La București: 1

‘apid-Steagul roșu
La Constanța :

l.C.A.-Dinamo Bacău
La Petroșani: Jiul-Minerul (U.T.A 

tă).
1 mai
La București: echipele cîștigătoare^ 

ître ele și echipele învinse între ele 4-

Gheorghiu-Dej* din Capitală.
(F. 6. „Gh. Gheorghiii-Dej“); junioare: 
1. Victoria Stăncrom (F.C. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej"), 2. Maria Găinarii (țc. 
med. 31), 3. Sofia Ranefe (F.G. „Gh.

Oheorghiu-Dej*); senioare: 1. Domnia 
Ureche (I.S.B.), .2. Amelia Lupii (Fa
brica de țigări), 3. Paula Nicolescu 
(F.C. .Gh. Gheorghiu-Dej“); seniori: 
Vasile Vale (Fabrica de Țigări), 2. 
George Popa (I.S.B.), 3. C. Stanciu 
(Semănătoarea).

cine oare ? Privesc plutonul fruntaș 
cu cîștigătoarea/dar nu reușesc să ghicesc pe cine ur- 
/. --mărește cu atîta încordare.

— Acum, Mario I... II aud spunînd. 
Se trece linia de sosire.

■ ca-4- Deodată, fața i se lumină, 
avea loc Ia Bti-"fără să fie întrebat, celor din 

în patru etape: 21, 28 aprilie,--său :
Ț — Școala noastră a cucerit 

II 1 Și, apoi, gînditor:
— Oare ce voi face eu ?
Un tînăr de vreo 15—16 ani, înalt 

în Capitală — înotătorii se vor.-și subțirel, făcîndu-și loc printre con-

itre ele și cele învinse între ele
La Arad: U.T.A. < 

in meciul Jiul-Minerul.
Un turneu de mari proporții se va 

esfășura la rugbi, unde vor lua parte 
6. echipe bucttreșlene : cele din cafe- 
oria A și din campionatul de 
ficare. Turneul va t 
upești,

și 15 mai (finala).
La 7 și 8 mai, cei mai buni i 

e vor întîlni într-un concurs in' 
e, la București, șl în aceleași zile

călăreți Ț 
iterechi-r

itrece într-un concurs care cuprinde 
i sărituri, iar jucătorii de polo într-un 
^rneu-fulger. "Nicolae Cazacu
Jucătorii de șah participă la o com---ceilalți, 

etiție rezervată echipelor mixte dc. -concurenților 
miori și juniori. Etapele de desf: 
urare: 20 și 27 aprilie și 2 mai. Par-
'ipă 16 echipe.

4

ti..

Spuse, 
jurul

un loc

curenți, strigă piciului:
— Nicule, hai, vin-o la start 1 

vijelios 
compact

într-un lanț 
tur, un grup

porni 
grupul 
deșiră 
primul

cu
alCurînd, 

se
/ multicolor. După
"de vreo 3—4 inși s-au distanțat. Acum
"lupta pentru întîietate se dă între ei. 

sfîrșitul acestei săptămâni, mai--Rînd pe rînd încep să treacă linia de 
recis la 21 aprilie se va inaugura/sosire. II căutăm cu privirea pe Nicolae 

Uazacu. Iată-1...
— Este drept că am venit pe locul

Sînt mulțumit însă pentru altceva:

irneul echipelor feminine de volei 
in categoria A din București. Intre- 
erile se vor încheia la 19 mai. For-'-12. Dar la 12 ani și jumătate nu e 
lațihe masculine se vor întîlni între--atît de rău. Nu?
9 aprilie și 15 mal.
O serie de concursuri de motociclism /Școala noastră a cucerit și în această 

or fi organizate între 2 și 10 mai la"probă încă un loc II. Nu uitați că am 
licărești. T 
e viteză și de obstacole.
In sfîrșit, la tenis se va desfășura

dre 10 și 15 mai un concurs deschis/<*» de ]a Fabrica de țigări, și încă 
ituror categoriilor (cu jucători invi- alții. In ce mă privește pe mine,
iți din țară), iar între 13 și 15 mai l'a anul...
i București jucătorii și jucătoarele 
untașe de popice se vor întrece în- 
-un concurs individual la București, "secund.
Valoarea sportivilor și a echipelor - ■ 

articipante la aceste manîfestațiuni 
portive va face- ca întrecerile să se

e la un nivel tehnic superior.

Programul cuprinde probe--avut adversari foarte tari, pe cei de
la Semănătoarea, pe cei de la fabrica 

|de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", pe

-■ Nu-și termină vorba că se grăbi 
/să-și felicite colegul, tînărul de 15—16 
■ ■ani, Adrian Popa, care sosise pe locul

. Iată, de altfel, numele tuturor cîști- 
■gătorilor etapei raionale de cros la 
jcare am asistat: juniori: 1. Ilie Pan-/care am asistat: juniori:

-•fazi (Semănătoarea), 2. Adrian Popa
"(șc. medie 31), 3. Nicolae Băluță

Bucurie, voioșie, tinerețe, dorință de a învinge, -— iată ce exprimă fețele 
concurenților ce participă în toată țara la tradiționala competiție crosul „Să 

întimpinăm 1 Mai”
Foto : H. Nandy

Cursuri pentru instruirea 
activiștilor voluntari

Timp de trei zile la sediul consiliu
lui raional U.C.F.S. Pașcani, s-au ținut 
cursuri de instruire a președinților celor 
28 de asociații sportive sătești. Cu a- 
cest prilej au fost dezbătute o serie 
de materiale menite să contribuie la 
întărirea organizatorică a asociațiilor 
sportive sătești, precum .și la ridicarea 
profesională a membrilor consiliilor 
respective.
Intîlnirea dintre președinții asociațiilor 

sportive sătești a constituit și un util 
schimb de experiență între activiștii vo
luntari din satele și comunele raionu
lui Pașcani.

C. ENEA

Din activitatea asociațiilor sportive

Multe lucruri frumoase se pot spune 
despre asociațiile sportive Spartacus și 
Ideal din regiunea Constanța. Prima 
funcționează pe lîngă școala profesio
nală I.M.U. Medgidia și în prezent 
numără 419 membri, toți cu cotizația

Aprilie ar putea fi numit pe bună 
(fceptate „huna sportului sti*den(e-.c“. 
In această lună, cei mai bunt spurtlvi 
din rîndurile studențk'or și, bineîn
țeles, entuziaștii lor susținători, '.ș* 
dau întâlnire dc câteva ori pe săptâ- 
mînă pe terenurile și în sălile care 
găzduiesc etapa finală (pe centru) « 
campionatelor universitare. După hand
bal în 7, săptămâna trecută s-au în
cheiat și campionatele de gimnastici 
pe Capitală. Iată campion’i: ECHIPE. 
CAT. A II-A. Băieți. I nst. de Con.s-.
trucții 217,20 p. (surpriză: pe locul 2» 

I :.Z...I 217,00 pil); CAT. A III-A.
. ................. 330,10 p; Fete. List.

INDIVIDUAL 
Gzumbil 

BăleȚ. ML 
Weber (I.C.F.) 54,1.0 p; Fele. Tliea* 
Miillrr (I.C.F.) 33,45 p; CAT. a I!-a 
Băieți. Șt. Popescu (Construcții) 55,70 
p; Fete. Cornelia Ha-egan (U.P.B.) 
51,95 p; CAT. A lil-A. Băieți. N. 
Voicu (I.M.F.) 56,20 p; Fete. Magda 
Onțan (I.A1.G.) 55,50 p; Doua absea.o 
nemotivate: ecliipeie I.C.F. (fete) șî 
Univ. Parhon (băieți).

Se apropie de sfîrșil întrecerile la 
volei și baschet. In turneele finale 
s-au calificat I.C.F., Construcții, Poli- 
tehrrca (b) și I.C.F., I.M.F., U.P.B. 
(f). La baschet, finalele probabile se 
anunță I.P.G.G.-I.C.F. (b) și I.C.F.- 
U.P.B. (f). Ultimele înfilniri. vor avea 
loc miercuri și sîmbătă (ora 16) și 
duminică (ora 9) pe terenurile Știința 
din str. V. Pîrvan. Sîmbătă și du
minică, pe stadionul Tineretului: atle
tismul.

I I.C.F. cu
Băieți. I.MiF.
M. Gorki 313,75 p;
CAT. MAEȘTRI. Bâeti. F.
(I.C.F.) 51.90 p; CAT.’ 1 ’

54,1’0 p;

la zi. Din fondul provenit din cotizații, 
elevii și-au cumpărat 6 mingi de volei 
și echipamentul necesar unei echipe. 
Printre elevii fruntași în învățătură și 
sport se află Vasile Rusu, Ion Tudor, 
G. Ismail ș.a., care răspund cu dragoste 
la toate chemările consiliului asociației 
sportive.

Cea de a doua este asociația spor
tivă Ideal de pe lîngă fabrica cu același 
nume din Cernavoda. 550 de muncitori 
și muncitoare sînt membri U.C.F.S. în
cadrați în secții de popice, șah, tenis- 
de masă, fotbal și volei. Echipele de 
popice și fotbal au ocupat locuri frun
tașe în campionatele raionale. Sportivii 
asociației participă cu entuziasm la ac
țiunile patriotice. Ei au efectuat 400 
ore de yiuncă voluntară la săparea gro
pilor din jurul terenului de fotbal, în 
care au fost plantați pomi. Succese în
semnate obțin sportivii și la locurile 
lor de muncă. Astfel, jucătorii de fotbal 
Grigore Nițel, Petre Marinciu, popicarii 
V asile Dan, Dumitru Filfan ș.a. își de
pășesc cu regularitate normele de pro
ducție.

ȘTEFAN CONSTANTIN

O reușită competiție de mase
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Reșița 

a organizat o reușită competiție la mai 
multe discipline sportive. In prima ©■ 
tapă, la concursurile de șah, tenis de 
masă, haltere, trîntă, popice, tir și gim
nastică G.M.A. au participat peste 3.700 
de tineri și tinere din raionul și orașul 
Reșița. In finală s-au întîlnit 120 do 
concurenți. La capătul unor disputa 
spectaculoase au fost desemnați urmă
torii câștigători : tenis de masă: I/Cpo- 
sova Vîrlan (Izvorul Bocșa Vasiovei), 
Horst Trup ne! (Izvorul Bocșa Vasio
vei); șah: Maria Scîntee (Minerul Se
cul), C. Popovici (Metalul Anina); 
haltere: (în ordinea categoriilor): K. 
Marena (Anina), I. Buda (Anina), D. 
Carabineanu (Reșița), L. Reisig (Re
șița); trîntă: în ordinea categoriilor): 
L. Barta, D. Carabineanu, D. Șandru» 
P. Vascu, I. Reisig, P. Cocîrlă (toți din 
Reșița); popice: Fr. Wandschorvider 
(Chimica Reșița) 218 p.d. (40 bile la 
plin); tir: P. Chincea (Muncitorul 
Cuptoare) 42 p; gimnastică G.M.A. (pe 
echipe): Știința Anina (băieți si fete).

GII. DOBRESCU ,
O 'nîțiativă lăudabilă

Laboratorul de cercetări ^tiințifiefc 
al I. C. Fc Ș!? — O â wâit fl it® sî.

In țara noastră se dă o atenție de- 
sebită activității organizate de cer- 
etări științifice în domeniul educă
ri fizice. Uniunea de Cultură Fizică 
i Sport și Ministerul Invățămîntului 
i Culturii s-au preocupat de această 
roblemă foarte importantă, pentru 
idicarea la un nivel și mai înalt a 
ulturii fizice și sportului în țara noa- 
tră.

De curînd, s-a luat hotărîrea uni- 
icării acestor unități de cercetări și 
tudii, in cadrul unui laborator de 
ercetări științifice, pe lingă Institu- 
il de Cultură Fizică.
Iti fața celor ce lucrează în acest 

îborator stau sarcini deosebit de im- 
ortante. Pe lîngă efectuarea de cer- 
etări științifice, laboratorul va cola- 
ora cu catedrele de educație fizică 
in învățămîntul superior (care au și 
le sarcini în această privință) și cu 
abinetele metodico-științifice care e- 
istă actualmente la Timișoara, Cluj, 
'g. Mureș, Craiova etc- Deosebit de 
mportantă este și munca de docu
mentare care se va duce aci.
Ființînd pe lîngă Institutul de Cul- 

ură Fizică, laboratorul lucrează în 
oarte strînsă legătură cu catedrele 
le aci, folosind întregul aparataj e- 
fstent. De asemenea se poate bizui 
e cadrele didactice din I.C.F. și are 
olaborarea colectivelor de experi- 
nentare care există în cadrul insti- 
utului. In acest fel, munca de cerce- 
ări în I-C.F. va primi un nou impuls.

„In ceea ce privește activitatea lă
trătorului, ne-a spus tov. I. Șiclo- 
an, directorul Institutului de Cul- 
iiră Fizică, ne călăuzim după Moță
irea C.C. al P.M.R, și a Consiliului

de Miniștri din 2 iulie 1957, cu pri
vire Ia reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport din țara noastră 
și în care se arată că munca de cer
cetări științifice nu se desfășoară încă 
la un nivel corespunzător. Cred că 
acest lucru a fost determinat și de 
faptul că cercetările nu au fost le
gate de munca nemijlocită a antreno
rilor, a profesorilor de educație fizică, 
a activistului pe tărîm organizatoric, 
ci au fost rupte de necesitățile prac
tice ale acestora**.

Pentru a se pune capăt acestei stări 
de lucruri cercetările ce vor fi efec
tuate în laborator se vor bizui în deo
sebi pe cerințele federațiilor. împre
ună cu ele vor fi stabilite tematica șl 
problemele cele mai acute. Laborato
rul de cercetări științifice va organi
za săptămînal scurte referate, în care 
se- vor arăta noutățile metodice, pe
dagogice sau medicale care au apă
rut între timp în domeniul educației 
fizice în lumea întreagă. La aceste 
ședințe vor fi invitați să participe pro
fesori din afara institutului, antre
nori și activiști ai mișcării de cultură 
fizică din București, căutîndu-se, în 
acest fel. să se creeze un continuu 
interes științific pentru metodele cele 
mai noi si cele mal bune

Planul de perspectivă pentru munca 
de cercetări științifice a laboratorului 
prevede o serie de probleme legate 
puternic de nevoile și cerințele prac
tice. Din acest motiv, în tematica pe 
1960 vor Intra în studiu acțiuni le
gate de educația fizică a maselor: 
organizarea, planificarea și conținutul 
pregătirii sportivilor în cluburi și în 
secțiile asociațiilor sportive, atît sub

raport pedagogic ș! metodic cît și sub 
raport medical și biologic. Colectivele 
de cercetători vor fi deci complexe, 
întrunind atît metodiști cît și medici-

In structura laboratorului se contu
rează patru sectoare de activitate : 
educația fizică a maselor, sportul de 
performanță; educația fizică a tinere
tului studios și documentare.

In cadrul sectorului de educație fi
zică a maselor se vor cerceta proble
me legate de îmbunătățirea continuă 
a gimnasticii în producție și de găsi
rea celor mai economice forme de 
practicare a acesteia (de pildă, prin 
angrenarea în această muncă a an
trenorilor și sportivilor fruntași care 
există în întreprinderile respective etc); 
se va studia eficiența muncii de pre
gătire fizică a maselor (căutîndu-se 
cele mai bune forme de angrenare, 
cum ar fi campionatele interne) ri
dicarea nivelului de organizare șl de 
participare la aceste campionate în a- 
sociații sportive și cluburi; se vor da 
recomandări pentru menținerea la un 
nivel corespunzător a funcțiunilor or
ganismului (în special în acele sec
toare de activitate unde sedentaris
mul iese cel mai mult în evidență).

De asemenea, o problemă deosebit 
de importantă care va sta tot timpul 
în fața sectorului de educație fizică a 
maselor va fi șl problema educației 
fizice la sate. Nu este vorba neapă
rat de popularizarea voleiului, bas
chetului sau a altui sport, cj de o 
muncă neîntreruptă pentru a obișnui 
marea masă a țărănimii cu practica
rea exercițijlor fizice, în vederea în

tăririi sănătății șt dezvoltării capaci
tății de muncă.

Activitatea sectorului „sport de per
formanță" se îndreaptă actualmente 
spre pregătirea sportivilor noștri pen
tru Olimpiadă. In viitor, laboratorul 
va căuta să generalizeze metodele de 
pregătire a Ioturilor olimpice și la 
cluburi sau asociații, pentru ca me
todele cele maii bune să fie folosite în 
pregătirea curentă a tuturor sportivi
lor.

In ceea ce privește educația fizică 
a tineretului studios, se va lucra la 
propuneri privind îmbunătățirea ac
tualelor programe de educație fizică 
și diferențierea lor, în special în ceea 
ce privește școlile profesionale. Se va 
studia și sistemul de împletire efec
tivă a practicării sportului cu învăță
tura și cu politehnizarea, în vederea 
desăvîrșirii educației multilaterale a 
tineretului.

Sarcini importante stau și în fața 
sectorului documentare. Pe lîngă 
întocmirea unor fișe care să facă 
cunoscute cercetările întreprinse în 
alte țări, cercetătorii din acest sector 
se vor ocupa și de utilajul care poate 
îmbunătăți pregătirea sportivilor din 
punct de vedere tehnic. tactic sau 
fizic. Periodic vor fi întocmite tabele 
asupra dinamicii performanțelor pe 
plan mondial, olimpic sau național-

Prin sarcinile sale complexe și deo
sebit de importante, laboratorul de 
cercetări științifice de pe lîngă I.G.F. 
va avea un rol important în dezvol
tarea continuă a culturii fizice și 
sportului în țara noastră,

In scopul răspândirii și dezvoltării 
handbalului feminin consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Pitești, prin comisia locală do 
specialitate, a deschis un centru de an
trenament pentru jucuto-are în vârstă do 
12—16 ani, la care participă cu regu
laritate peste 40 de eleve de la școlii© 
medii și profesionale. Pregătirile au loc 
sub conducerea instructorului voluntar 
Li viu Burcea.

I. FEȚEANU

36 de echipe într-un concurs local 
de popice

Comisia de specialitate din orașul O- 
dorhei a organizat un concurs de po
pice în cadrul căruia și-au disputat în
tâietatea 36 de echipe dintre care 4 
feminine. După ântreccri yiu disputate, 
primele trei locuri ân clasamente au 
revenit următoarelor echipe-: feminin:
1. Fabrica de confecții, 2. T.A.P.L., 3..
Steaua roșie, masculin : 1. întreprinde
rea „Toxsef Attila", 2. Fabrica de con
fecții, 3. Alimentara. Individual : 1*.
Anna Both, 2. Ro*za Azstalos, 3. Ghi- 
zela 3ala.ș. Masculin: 1. Simon Hogyi»,
2. Ludovic Fulop, 3. Iosif Debreci.

IOAN și BALAȘ BARTHA |
Reuflt concurs de aercxcd^e \ 

pentru p2 insera
Cercul de aeromodele care funcțio< 

trează pe lîngă Casa pionierilor din 
Tg. Mureș a organizat de curînd un 
concurs (inter-orașe) de aerotnodele 
la categoria planoare A-l. La acest 
concurs, devenit tradițional, au par
ticipat cinci echipe de pionieri din o-i 
rasele Cluj, Odorhei, Sf. Gheorghe, 
Reghin și Tg. Mureș- Iată -rezultate!©; 
înregistrate: ECHIPE: I. Cluj; 2- 
Tg. Mureș! 3. Odorhei; 4. Sf. Gheor4 
ghe. INDIVIDUAL: 1. Sandor Balint: 
(Cluj) G87 p; 2. Bela Balint (Ckij)h 
G72 p; 3. Ladislau Luca (Tg. MureșLI 
560 p*

I. PAUȘ



După intilnirea cu Franța și R, P. Bulgaria

Gimnastele noastre in progres evident
Recenta confruntare a gimnaști'or 

romîrti cu cei din Franța și R.P. Bulgaria 
a fost at se poate de binevenită atit 
pentru fete, cit și pentru băieți. In 
nodurile de față ne vom ocupa de 
evoluția în această întrecere a gim
nastelor noastre, care s-au impus cu 
autoritate față de adversarele lor. 
Eliberate de emoția firească de care 
au fost stăpânite în întâlnirea cu re
dutabilul „șase* sovietic, de data a- 
eeasta reprezentantele noastre au 
concurat la un nivel ridicat. întâlnirea 
de acum două săptămâni și-a arătat 
roadele, în sensul că gimnastele ro
mâne s-au străduit în acest scurt 
interval să retușeze o bună parte din 
execuțiile deficitare. Deși ele se află 
încă în perioada de pregătire, sîmbătă 
și duminică am constatat o siguranță

Pervușina (19,266) în meciul cu 
U.R.S.S. La paralele și târnă „salturi” 
remarcabile : 19,223—19,4.5 și, res
pectiv 18,933—19,05. Cât privește solul, 
calificativul de 9,80 obținut constant 
la impus și liber depășește media rea
lizată de Polina Astahova, care ne-a 
îndntat prin grațioasa sa evoluție. 
Publicul a cerut Elenei Leuștean o 
repetare a exercițiului, răsplătind-o 
pentru aceasta ou vii aplauze. Dar și 
celelalte componente ale lotului romîn 
»u fost la înălțime, excelând îndeosebi 
la sol. îmbucurător este faptul că 
alte două elemente de bază. Sonia 
Iovan și Emilia Liță, au dovedit un 
substanțial progres de la t»n concurs 
la altul. Prima, ai excepția bârnei 
unde s-a arătat mai puțin sigură, a 
secondat ai succes pe Elena Leuștean

dar o și obligă la desăvîrșirea pregă
tirii sale în viitor.

Un mare merit în victoriile prețioase 
înregistrate în compania gimnastelor 
bulgare și franceze îl au antrenorii 
Maria Ionescu și Caius Jianu, care 
au muncit cu perseverentă și ou simț 
de răspundere. Acest nou examen a 
fo6t trecut cu succes. Alte asemenea 
prilejuri de verificare se vor ivi în 
curînd și vor culmina cu cea de a 
treia ediție a Campionat clor inter
naționale de gimnastică ale R.P.R. 
de la s-fîrșikd lunii ma>i. Iată etape 
importante de pregătire în drumul 
spre marea întrecere a Jocurilor O- 
limpice de la Roma, unde avem datoria 
să ne prezentăm în ce»a mai bună 
formă.

OCTAVIAN GINGU 
NEAGOE MARDAN

întreceri interesante in primul concurs 
de dirt-track ai anului

Emilia Liță a evoluat la sol cu multa

mai niare în evoluț ile la aparate, o 
aclimatizare accentuată cu condițiile 
de concurs, o putere de luptă și o 
dorință de a învinge demne de laudă. 
Conaludente în ceea ce privește pre
gătirea lotului feminin sânt și notele 
superioare obținute acum de majori
tatea gimnastelor noastre. Cel mai 
bun exemplu ni-1 oferă Elena Len- 
șfean, cîșfigatoarea ambelor întreceri 
ind viduale. De pildă, la sărituri ea 
a obținut un excelent 9,80 p. la li
bere un total de 19,35 care ar fi 
•ituat-o pe prințul loc, înaintea Irinei

grafie și eleganții 

clasîndu-se pe locul doi la individual 
compus ou un total superior: 75,20 — 
fața de 74,330 (loc 8 la întâlnirea 
cu U.R.S.S.).Emilia Liță s-a compor
tat în acest concurs, de asemenea, foarte 
bine, săriturile și solul adueîndu-i 
puncte prețioase. Felicitări merită și 
Uta Poreceanu, Anastasia Ionescu și 
Marina Bibire. Ultima, deși debuta 
într-un concurs internațional, a depă
șit pe multe din experimentatele ei ad
versare ha paralele și la sol. Este de
sigur un început care îi face cinste

După 6 eta pe...
In campionatul de rugbi lupta pen

tru supremație se menține în acest 
an deosebit de dîrză- Și după etapa 
a Vl-a trei formații se mențin în 
Crunte neînvinse, cu maximum de 
puncte. Lor li se va adăuga — mai 
mult ca sigur — o a patra echipă, 
C-F.R. Grivița Roșie, care are două 
partide aminate (cu C.S.M S. Iași și 
Știința Petroșani). Feroviarii, care se 
află acum In turneu tu Polonia, vor 
dștiga probabif cele două partide res-

tanță și se vor alătura astfel frunta
șilor, în lupta pentru titlu.

CLASAMENTUL
1 Dinamo
2. C.C.A.
3. Știința Cluj
4. Știința București
5. C.F.R. Grivița Roșie

4

3 1

r-

REZULTATE TEHNICE 
PE APARATE

R. P. Romînă-Franța. Sărituri:
1. Elena Leuștean 19,35; 2. Emilia 
Liță 18,80; 3. Sonia Iovan 18,75. 
Paralele: 1. Elena Leuștean 19,45;
2. Sonia Iovan 19,05; 3. Danielle 
Sicot OouJlon 18,85. Bîrnă: 1. Ele
na Leuștean 19,05; 2. Emilia Liță 
18,30; 3. Sonia Iovan 18,20. Sol :
1. Elena Leuștean 19,60; 2. Emilia 
Liță 19,30; 3. Sonia Iovan 19,20.

R. P. Roinînă-R. P. Bulgaria. 
Sărituri : I. Elena Leuștean 19,35;
2. Emilia Lila 18,80; 3. Sonia Io
van 18,75. Paralele: 1. Elena
Leuștean 19,45; 2. Sonia Iovan 
19,05; 3. Raina Grigorova 18,75. 
Bîrnă: 1. Elena Leuștean 19,05;
2. Elisa veta Mi leva 18,35; 3. Emi
lia Liță 18,30. Sol: 1. Elena Leuș
tean 19,60; 2. Emilia Liță 19,30;
3. Sonia Iovan 19,20.

Cîteva mii de iubitori ai sportului 
cu motor s-au deplasat ieri dimineață 
pe stadionul „Constructorul" pentru a 
asista la deschiderea sezonului de dirt- 
track. Ei au urmărit — timp de mai 
bine de două ore — întreceri intere
sante, la care au participat o bună 
parte dintre alergătorii noștri fruntași, 
precum și o serie de motoci ci iști tineri. 
Cum era și firesc, cele mai interesante 
serii au fost cele desfășurate între aler
gătorii fruntași care au Concurat pc 
mașini speciale. H. Sitzler (Metalul 
București) —- cel mai bun alergător 
al reuniunii —, G. Mormocea (C.C.A.), 
Gh.; Voiculescu (C.C.A.), C. Radovici 
(Metalul București) — care au alergat 
pe Eso-uri (500 cmc) —, precum și 
Gh. Ion, Gh. Ioniță și Al. Iluhn (toți 
de la C.C.A.) — care au concurat pe 
mașini obișnuite — au arătat o bună 
pregătire și posibilități mari de spe
cializare în această dificilă probă. Ne-a 
plăcut în mod deosebit și tînărul Alex. 
Pop .(Constructorul) —7 pregătit de N. 
Cernătescu — a cărui evoluție a lăsat 
să se întrevadă că este un real talent 
în cursele de dirt-track. Firește, la ora

actuală el are încâ multe lipsuri (în 
ceea ce privește tehnica) pe care va 
trebui să le elimine printr-o muncă 
continuă și mai ales conștiincioasă.

Buna desfășurare a primului concurs 
de dirt-track din acest an a suferit 
evident prin lipsa unei stații de radio
amplificare. Din această cauză spet La* 
lorii n-au putut fi informați asupra e- 
voluției alergătorilor, componenței se
riilor, rezultatelor etc. Miile de iubitori 
ai sportului cu motor au plecat ieri ( 
de la stadionul ..Constructorul’’ fără 
să-i cunoască pe învingători — lucrul 1 
unic în istoria întrecerilor noastre ’ 
sportive.

Clasamente generale : 175 cmc: 1. 
Al. Huhn (C.C.A.); 250 cmc : 1. Gh. 
Ion (C.C.A.) 3 v; 2. Alcx. Pop (Con- j 
structural) 2 v; 3. Gh. Ghiță (Voința 
București) 2 v; 350 cmc: 1. Gh. Voicu- 
lescu (C.C.A.) 3 v; 2. Gh. Ion (C.C.A.) ; 
2 v; 3. Gh. Ioniță (C.C.A.) 1 v; 500 
cmc (mașini speciale): 1. II. Sitzler'( 
(Metalul București) 2 v; G. Mormocea 
(C.C.A.) 2 v; 3. Gh. Voiculescu 1 v.

II. N.

ÎNCEPE etapa finală
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN INDIVIDUAL
începute de aproape patru luni, în

trecerile uneia din cele mai importante 
competiții interne de tenis dc masă, 
campionatul republican individual, au 
intrat acum în etapa finală. Această 
fază cuprinde patru concursuri, primul

urmînd să se desfășoare la sfârșitul săp- 
tămînii la Craiova. Vineri, sîmbătă șî 
duminica se vor întîlni la Craiova ju
cătoarele și jucătorii calificați din eta
pele precedente (raion și regiune) pre
cum și sportivii de categoria I și 
maeștrii și maeștrii emeriți care con
curează direct în faza finală.

—----------- —

Echipa R. Cehoslovace învingătoare 
la mare lupta în meciul ele la Constanța

OONSTANȚA, 18 (prin telefon). — 
Ca și în prima întâlnire disputată la 
București, reprezentativa feminină de 
baschet a R. Cehoslovace s-a dovedit 
superioară echipei țării noastre în pre
gătirea tehnică reușind să păstreze 
un ritm susținut uniform și să reali
zeze un bun procentaj în aruncările 
la coș. Dornice de a realiza un re-

Progresul conduce 
in „Cupa 1 Mai”

zultat cît m-aî frumos, reprezentantele 
țării noastre au luptat din toate pu
terile reușind să facă față unui adver
sar mai bun. Scorul de 52-47 (26-19) 
oglindește disputa interesantă dusă 
de-a lungul celor 36 minute de joc.

Au marcat: Hubalkova 8, Adamiro- 
va 4, Vețkova 5, Taissigova 11, Sku- 
tinova 2, Zvolenska 6, Joskova 5,- Ho- 
rakova 5 și Havliskova 6, pentru R. 
Cehoslovacă și Krauss 3, Predescu 5, 
Voicu 10, Nlcufescu 14, Simon I 8, 
R^kcovijă 7, pentru R.P. Romînă.

L. BRUCKNER, eoresp.

Formula de disputare este asemănă* 
toare cu sistemul de desfășurare a cam
pionatului de anul trecut. Campionii 
celor cinci probe : simplu feminin și 
masculin, dublu feminin, masculin și 
mixt vor fi desemnați prin adițiune de 
puncte în toate cele patru concursuri 
ale etapei finale.

La „startul” întrecerilor de la Craio
va vor fi prezenți cei mai buni jucă
tori și jucătoare : maeslra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu, campioana 
republicană Ella Constantinescu, cam
pionul țării Radu Negulescu, Maria A- 
lexandra, Geta Pitică. Mariana Barasch, 
Catrinel Folea, Maria Biro, Luci Slă- 
vescu, Mircea Popescu, Gheorghe Co- 
bîrzan, Tiberiu Co-vaci, Otto Bollner, 
Paul Pesch etc. Deci există toate per
spectivele ca iubitorii tenisului de masă 
din Craiova să aibă prilejul să urmă
rească întreceri spectaculoase și de un 
bun nivel tehnic.

In a doua etapă a „Cupei 1 Mai", 
organizată dc clubul sportiv Voința 
București pentru cele mai bune echipe 
feminine de baschet din Capitală, 
I.C.F a dispus de Constructorul cu 
46—26, iar Voința de Victoria cu 14-6 
(acest meci a fost influențat de vîntul 
puternic). Clasamentul la zi:

Rapid-Știința București și Dinamo Oradea- 
Metalul, două jocuri decisive 

pentru retrogradare
>216 »3-3fi C
1 1 • 1 73-62 4
2101 70-89 4
3101 67-50 4
2 1 • 1 36 47 9
1 • • 1 39-43 1
1001 6-14 1

1. Progresul
2. I.C.F.
3. Constructorul
4. Voința
5. Rapid
6. Știința
7. Victoria

Etapa a ni-a se
24 aprilie.

După jocurile desfășurate duminică 
în cadrul penultimei etape, clasamentul 
campionatului republican masculin se 
prezintă astfel:

1135-1218 38
1195-1260 31
1049-1174 90
1201-1460 28

9. St. r. Or . Stalin 21 8 1 12
10. Rapid Buc. 20 5 1 14
11. Metalul Buc. 20 5 0 15
13. Progresul Buc. 21 3 1 17

• Mîine de la ora 19 se dispută în 
sala Giulești meciul restanță Rapid-^ 
Știința București- La Oradea o altă 
restanță : Dinamo Oradea—Metalul 
București. Ambele jocuri au o mare 
importanță pentru stabilirea echipei 
care va retrograda.

1. C.C.A. 31 20 0 1 1609-1278-61
2. Dinamo

Tg. Mureș 21 13 2 6 1423-1251 49
9. Știința Cluj 21 14 0 7 1555-1451 49
4. Voința lași 21 12 1 8 1278-1324 46
5. Știința Tim. 22 12 0 10 1220-1257 46
6. Știința Buc. 20 10 3 7 1240-1170 43
7. Dinamo Oradea 20 10 0 10 1249-1299 40
8. Dinamo Buc. 22 8 1 13 1296-1308 39

i 4 ce
6

5 1
5 1
6 1
6 0
6 0
6 0

12
11
10

8
7
7
7 

, 6 
*) Se »cade un punct pentru neprezentarc.

6. Constructorul
7. Știința Petroșani
8. C.S.M S. Iași
9. Metalul *)

J0. Progresul
11. Petrolul Ploeștl
12. Știința Timișoara

2 1 
3 1
1 3
0 5
1 5
1 5 
0 6

3 20:45 
12: 18 | 
20: 31 I
14: 27 I
23: 38 | 
12:130 I
LT: 63 l

dispută duminică

j ^CICLISM 1 ;
D. Munteana (Victoria) învingător

in concursul de duminică
' Vîntul foarte puternic a «apus la mari 
eforturi pe cei peste 120 dfe participant! 
ia concursul organizat duminică dc con
siliul U.C.FJS. al raionului I. V. Stalin. 
Cursa rezervată avansaților pe distanța 
de 116 km a revenit lui D. Munteanu 
(Victoria) cu 3h 37:21,0 urmat de I. 
Ionita (Voința) și I. Baeiu (C.C.A.) 
în același timp. In celelalte probe în
vingători au fost: tineret: M. Maxim 
(Voința); juniori cat. 1: D. Paraschiv 
(Victoria); juniori cat. a ll-a : R. 
Xhimitreanu (C. Sp. Șc.); senioare : H.

Popesou (Dinamo); junioare: A. Ago- 
pian (Șc. sp. U.C.FJS.); cat. oraș: C. 
Radulescu (C. Sp. Șc.). O surpriză plă
cută a concursului a constituit-o pre
zența Ja start a copiilor între 10—14 
ani, care s-au întrecut cu multă ardoare 
pe aleile din jurul Casei Scînteii. La 
categoria 10—12 ani a învins A. Stăn- 
ciulescu, urmat de FI. Negoescu și E. 
Apostolescu, iar la cat. 12—14 ani câști
gător a fost G. Negoescu secondat de 
C. Ciobotaru și Gh. Stanică. In clasa
mentul general pe. echipe, primul loc a 
fo,«t ocupat dc C.C.A. cu 122 p. urmată 
dr Victoria eu 125 n si Voința cu 145 p. 
(VALENTIN IONESCU — corespon
dent).

Surprize in concursurile 
de aruncări libere

De săptămîna trecută au început con
cursurile de aruncări libere organizate 
de F. R. Baschet pentru jucătorii din 
întreaga țară. Desfășurate în pauzele 
meciurilor, aceste întreceri suscită un 

^deosebit interes atît în rin durii e bas- 
chetbaliștilor, cît și ale spectatorilor.

întrecerile jucătorilor fruntași nu au 
fost lipsite de surprize. Duminică, Fo
ci or a ratat din prima aruncare (!?), 
Novacek după prima reușită, Niculeseu 
și Folbert după două reușite. In schimb, 
săptămîna trecută N. Popescu (Știința 
Cluj) a înscris de 14 ori, Cimpoîaș 
(C.C.A.) de 13 ori, Nedef (C.C.A.) de 
9 ori și Eordogh (Dinamo Tg. Mureș) 
de 8 ori.

Concursurile de aruncări libere vor 
continua m prilejul fiecărei întîlniri 
organizată în Vară.

Cîmpoiaș (C.C»A.} îl depășește prin dribling pe Eijrdvgh (Dinu mo 
Tg. Mureș)



SERIA I
Gălățenii nu-și amintesc ca vretta 

eveniment sportiv să fi stîrnit un in
teres atît de mare în localitate ca 
întîtnirea de fotbal dintre fruntașele 
seriei I a categoriei B: C.S.M.S. Iași 
și Dinamo Galați. Deși meciul înce
pea la ora 16,30, porțile stadionului 
s-au deschis la ora... 8 (cam matinală 
pentru fotbal, desigur) și în mai pu
țin de două ore cu greu găseai un loc 
în tribune. Peste 7.500 de localnici (la 
care se adaugă și 500 de 
sesort ai mult invidiatului 
trare, așteptau cu emoție 
bitririui.

De la începerea partidei 
bilă intenția oaspeților de

Răspuns la un gestC. S. M. Baia Mare în urmărirea 
liderului, Corvinul HunedoaraSERIA a IIIScorul etapei la Galați, 

în meciul derbi
20 de minute. Au marcat: Frîncu 
(min. 40) și' Panteliinon (min. 58), 
respectiv Atanasiu (min. . 70).

(E. SOLOMON, coresp.)
IAȘI. — Din nou Unirea Iași a 

practicat un joc sub orice critică și a 
pierdut cu 1-0 meciul cu Unirea Foc
șani. Aceasta a înscris golul victoriei 
în, min. 15 prin Stătescu, dintr-o gre
șeală a apărării ieșenilor.

(A. SCAUNAȘ, coresp.)
PLOEȘTI. — Intîlnirea Prahova- 

Dinamo Suceava (4-2) a prilejuit un 
joc viu disputat, care a plăcut mult 
spectatorilor. Echipele au luptat cu 
multă ardoare pentru victorie. Praho
va își datiorește succesul eficacității 
liniei de atac. Au marcat: Vegh (mân. 
46, 73 și 77) și Zinculescu (min. 80), 
respectiv Potolea (min. 44 și 70). 

(ȘT. IONESCU, coresp.)

ieșeni), po- 
bilet de 
fluierul

in- 
ar-

a fost vizi- 
a „merge” 

la un rezultat de egalitate, Avasili- 
ciiioa e încadrîndu-se în dispozitivul 
<le apărare. Dar cu toate că este su- 
pranumerică, apărarea ieșenilor face 
cu greu față atacurilor în viteză, pe- 
ricu'oase, la care participă întreaga 
înaintare a dinamov știlor. Totuși, cei 
care înscriu sînt oaspeții, prin Un- 
guroiu (min. 17). Localnicii rămîn 
în continuare animatorii jocului, dar 
ciin nou C.S.M.S. are o ocazie favo
rabilă, Dănulescu reluînd de aproape 
în bară (min. 25). După ce și dina- 
rnoviștii au o „bară", ei reușesc să 
egaleze abia cn cinci minute înainte 
«ae încheierea reprizei I prin Daraban. 
La re'iîare, dinamovișt'i iau conduce
rea Chiar după prima fază de joc, 
mareînd prin aceiași Daraban: 2-1. 
Ieșenii nu-și schimbă sistemul de joc, 
oeși e defectuos. Echipa e „ruptă" in 
nouă. De o parle paitru înaintași, de 
cealaltă — șapte apărători, în
ghesuit! în propriul careu, mijlocul 
terenului fiind domnat de dinamo- 
viști. Abia după ce’ Dărăban urcă 
scorul la 3-1 (min. 76), Avasiliohioaie 
intră în linia de atac, mijlocaș i ieșeni 
încep să ajute mai mult înaintarea. 
Dar e prea tîrziu. Apărarea imediată 
se „pierde", și de acest lucru profită, 
Hresc, localnicii. Ei trag mult la 

artă și mai înscriu în zece minute 
<te trei ori (Dărăban, Weber și Voicu 
I,) realizînd astfel un scor pe care 
nu-1 visau nici cei mai înfocați su
porteri ai echirei locale. Prin jocul 
său Dinamo s-a dovedit o echipă ma
tură, cu o concepție clară de joc, cu 
multă putere de luptă, hotărîtă să în
vingă. Buni tehnicieni, atletici, ieșenii 
au cîșt’gat majoritatea duelurilor la 
cap, au inițiat pătrunderi periculoase 
în careul advers dar, datorită siste
mului de joc adoptat și slăbiciunilor 
apărării, au pierdut la scor. Deși avea 
o „miza" mare, meciul a fost corect, 
s-a desfășurat în limitele sportivită
ții, fapt ce a ușurat sarcina arbitru
lui D. Schulder, care a condus corect 
ji au'oritar

CONST. MACOVEI
FĂLTICENI. — Intîlnirea Foresta- 

C.S.M. Rădăuți (1-0) s-a caracterizat 
prin numeroasele ocazii raiale, mai 
ales la localnici, care au dominat ca
tegoric. Ei au jucat 
au insistat în fața 

au lăsat angrenați 
oaspeților. Unicul

scris în min 55 de ____
trat I. Cîmpeanu-Oluj.

(LAZAR NEGRU, 
BUCUREȘTI. — Știința 

o victorie meritată (cu 2-1) 
cu Victoria Buzău, prin 
marcate de Passan. Pentru buzoieni 
a înscris Topai. Balint (Știința) a 
ratat un 11 m în repriza a doua. înain
tarea Științei a abuzat de pase în ca
ret! și din această cauză n-a marcat 
mai mult. înaintașii Victoriei nu au 
știut să creeze situații favorabile 

(J. M.)
BISTRIȚA. — Jocul Gloria-S.N.M. 

Constanța (1-2) a fost de slabă fac
tură tehnică. Oaspeții au luptat cu 
mai multă voință și au marcat două 
goluri prin Ernest (min 29) și Ta- 
tomir (min. 36). Atacul Gloriei a ma
nifestat aceeași ineficacitate ca și în 
partidele anterioare. Galul a fo&t în
scris- de Covaci (min. 44). A arbitrat 
L Chirițescu-Bucuresti.

(OCT. BERBECARU, coresp.) 
BlRLAD. — Duminică. Rulmentul

fără orizont, nu 
porții adverse și 
în jocul destinat 
punct a fost în- 
Stanciu. A arbi-

coresp.) 
a obținut 
în partida 

pu netele

A arbitrat

Rulmentul 
a făcut cea mai bună partidă din ac
tualul campionat. Echipa gazdă a do
minat timp de 70 de minute și putea 
învinge la un scor mai mare decît 
2-1, dar a ratat — mai ales, prin 
Cbirtlă — numeroase ocazii, iar pe de 
altă • parte portarul -echipei C.F.R. 
Pașcani a apărat excelent. Oaspeții 
au atacat mai periculos în ultimele

ȘTIRI
După ce joi a jucat la Sinaia cu 

Carpați șl a pierdut cu 3-2 (3-1), Petrolul 
a susținut duminică o partidă amicală 
la pioești cu ech'pa secundă a Pro
gresului. Ploeștenii au cîștigat cu 
3-1 (1-1).

O Dinamo Obor a luat o inițiativă 
bună’de a organiza pe terenul’din Obor 
un centru de copii, care a început să 
funcționeze dc ieri sub conducerea 
antrenorilor P. Moldoveanu și I. Ne- 
dclescu. 'La centru se pot prezenta copii 
din cartier.

a:
ORADEA. In meciul C.S.O.—Corvi

nul Hunedoara (1 — 1) au marcat: 
Pop în min. 8, dintr-o greșeală a a- 
părării orădene, și Neagu (min. 27) 
care a înscris cu capul la o centrare 
a lui Koszegi.

Intîlnirea disputată pe stadionul Li
bertății a dezamăgit așteptările celor 
10.000 spectatori, printre care se gă
seau mulți din Hunedoara, veniți pen
tru a-și susține echipa. Ambele echipe 
au comis greșeli elementare, ca pase 
la adversar etc. In min. 17 Niculescu 
II, fundașul echipei de la Corvinul. 
comite un henț clar în careu și spre 
stupoarea generală arbitrul S. Segal 
(Buc.) nu acordă lovitura de pe
deapsă. Aceasta credem că a și deter
minat în bună măsură nervozitatea 
care a existat pe teren. S-au remarcat 
de la localnici Cepolski, Tiriac și, în

(5-1)

Apărarea echipei craiovene este făcută „șah-nuit" ; mingea șutată de Selymes 
(dreapta) va trece însă pe lingă bară. Fază din meciul Dinamo Obor—C. S. 

Craiova

SERIA a II - a:
MORENI. — Intîlnirea dintre Fla

căra din. localitate și liderul seriei, 
Știința Timișoara, a plăcut mult celor 
aproape 4.000 de spectatori, care au 
aplaudat o victorie meritată (2-0) a 
gazdelor. Fotbaliștii din Moren i au 
dominat în cea mai mare parte a 
timpului, creîndu-și numeroase faze la 

poartă. Studenții au fost buni parte
neri de joc, dar au păcătuit uneori prin 
încetineala în acțiuni și n-au știut 
să atace clar. Iată cum s.-au marcat 
golurile: în min. 32, Capoianu l-a 
driblat pe Țurcan și a pasat lui Pan
tici, care a deschis scorul, iar in min. 
57 Brîndușescu a înscris dintr-o pasă 
a lui Dimitriu.

(PAUL ANDREI, coresp.)
OȚELUL ROȘU. — Metalul a re

purtat o victorie meritată în fața Dru- 
betei Tr. Severin, la un scor conclu
dent (3-0). Localnicii au dominat mai 
mult. Ei au marcat în min. 19 (din 
11 metri) și in min. 78, ambele goluri 
arin Călin, și în min. 48 prin Covaci.

(ZENO RADU, coresp.)
SINAIA. Partida dintre Carpați și 

.Metalul București a fost de bună va
loare tehnică, scorul de 4-1 pentru lo
calnici a fost realizat prin punctele 
marcate de Petrescu (min. 20, 37 și 
66) și Decu (min. 62) pentru învingă
tori și de Szabo (min. 29) pentru în
vinși.
(M. BOTA și V. ZBARCEA, coresp.)

CRAIOVA. — Peste 6.000 de spec
tatori au urmărit intîlnirea dintre 
Știința Craiova și C.S.Al. Reșița, cîș- 
tigată de studenți cu 3-1. Golurile au 
fost marcate de O nea (min. 5 și 30) 
și Scorțan (min. 46) pentru gazde 
resoectiv Varga (min. 70).

(R. SCHULTZ, ooresp.)
CIMP1NA. — Partida dintre Po

iana și Dinamo Pitești s-a terminat 
cu un rezultai de egalitate (1-1) după 
un joc presărat cu multe durități. In 
prima repriză, echipele și-au împăr
țit perioadele de dominare. După re
luare, oaspeții înscriu în min. 52 prin 
Piniea. In min. 72 Dima (Poiana 
Cîmpina) este faultat în careu, arbi
trul St. Munteanu-București acordă 
penalii, dar Bălăceanu ratează, tră- 
gînd în brațele portarului. locul este 
Oprit timp de opt minute, oaspeții pro- 
testînd . pentru acordarea penalti-ului. 
Golul egalizator al gazdelor este mar
cat în min. 88 de către Bontaș.

(E. STROE, coresp.)
BUCUREȘTI. — Meciul Dinamo 

Obor-C.S. Craiova, deși nu a atins 
un nivel tehnic ridicat (vîntul puternic 
a stînjenit mult jocul) a plăcut totuși 
datorită abundenței de goluri și u- 
nor perioade cind echipele aii luptat 
de la egal la egal. După ce Dinamo 
a condus cu 2-0 prin golurile marcate 
de Marin Apostol (min. 13 din lovi
tură liberă) și Niculescu (min. 34),

Foto : T. Roibu

Echipele gazda, 
învingătoare la scor
oaspeții au înscris un gol în primul 
minut al reprizei a Il-a prin lonescu 
și, avantajați de vînt, au depus efor
turi serioase pentru a egala. Totuși 
cei care au marcat au fost dinamo- 
viștii prin Niculescu (min. 70) din 
poziție de ofsaid. In continuare Dina
mo a jucat mai organizat și a mai 
înscris 2 goluri (min. 83 și 84) prin 
Niculescu in mare vervă de joc.

(AL. INOVAN).
TIMIȘOARA. — C.F.R. din locali

tate a obținut o victorie meritată, cu 
3-0, asupra Metalului Tîrgoviște, prin 
punctele marcate de Manciu (min. 40), 
Țigăriiuc (min. 43) și din nou Man
ciu, din 11 metri în min. 85. Lo
calnicii 
Metalul 
portarul 
excelent.

prima repriză, Koszegi, iar de la oas
peți Nacu, Zapis și Pop. (1LIEGHIȘA, 
coresp.)

TG. MUREȘ. Rezultatul meciului 
C.S. Tg. Mureș — A.S.A. Sibiu (0—0) 
nedreptățește echipa locală care a do-, 
minat majoritatea timpului. (VIRGIL 
FODOR, coresp.)

ARAD. C.F.R. a pierdut cu 1—0 în 
fața Chimiei Făgăraș, deși a avut ini
țiativa în joc. (Raport de cornere 15—3 
în favoarea sa). Golul echipei oaspe 
a fost înscris în min. 48 de Negrea. 
(ȘT. IACOB, coresp.)

BAIA MARE. C.S.M. a tras nu mai 
puțin de 31 de șuturi la poarta echi
pei Rapid Cluj, dar numai 2 au a- 
juns în plasă (Nedelcu II în min. 76 
și Pop în min. 80). In min. 14 Nagy 
(C.S.M.) a ratat un 11 m. In același 
minut, Cîmpeanu (Rapid) a fost eli
minat de arbitrul Petre Sotir (Mediaș) 
pentru injurii. (V. SĂSARANU, coresp. 
regional).

ORAȘUL STALIN. Tractorul șl Re
colta Cărei au terminat la egalitate 
(1 — 1) după un joc confuz în care 
au abundat pasele fără adresă. Au 
marcat: Roșea (min. 30) pentru Trac
torul și Deszi (min. 20) pentru Recol
ta. Localnicii au mai înscris două 
goluri anulate de arbitrul M- Popescu 
(București). (C. D1ACONESCU, co
resp.)

CLUJ. C.F.R. a învins echipa 
AMEFA după un ioc frumos prin go
lul marcat de Fluiera? (min. 73) 
dintr-o centrare a lui Oprea. S-au re
marcat: Dobay, Pipaș și Călbăjosu, 
respectiv Iuhasz și Dușan. (R. FISCH- 
coresp. regional).

G. TURZII. In prima repriză a me
ciului Ind. Sîrmei—Gaz Metan Mediaș 
(3—1) jocul a fost confuz. Localnicii 
au jucat fără convingere, iar oaspeții 
într-o defensivă strictă. La un contra
atac (min. 39), Feurdean a deschis 
scorul în favoarea medieșenilor. După 
reluare, Ind. Sîrmei joacă mai organi
zat și înscrie de trei ori, prin Adam 
(min. 54, 72) și Safar (min. 89). (P. 
TONEA, coresp.)

pretenesc
Prin prezentele rînduri ținem să 

subliniem un aspect deosebit de po
zitiv reieșit cu ocazia jocului susținut 
duminică, la Lupeni, de echipa uoas- 

,'tră de fotbal.
In tot timpul meciului jucătorii ce- 

, lor două echipe au avut o atitudine 
absolut corectă și și-au disputat șan
sele în limitele permise de regulament. 
Pe de altă parte, publicul a dovedit 

' încă o dată că știe să aprecieze, un 
joc frumos, sus(inîndu-și cu ardoare 
echipa, dar răsplătind cu aplauze și 
formația noastră atunci cînd desfășu
ra un joc de calitate.

In afară de aceasta, ne-a impre
sionat deosebit de' plăcut atitudinea 
prietenească și atentă pe care a avut-o 
conducerea clubului sportiv Minerul 
față de echipa noastră. Incepînd cu 
primirea ospitalieră și terminind cu or
ganizarea acelui moment impresionant, 
.cînd secretarul organizației PlM.R. al 
Minei Lupeni a înmînat uri fanion 
echipei C.C.A., iar 22 de pionieri ml 
oferit 
chipe, 
fund.

Am
prestai 
echipa

flori jucătorilor celor două e- 
toate acestea ne-au mișcat pro-

fi bucuroși dacă prin jocul 
de echipa noastră, alături de 

Minerul — despre care trebuie 
\să spunem că după jocul făcut me
rită un loc mai bun. în clasament — 
am răsplătit cit de cit străduințele 
organizatorilor.

Mulțumim pe această cale tuturor 
celor care au contribuit la crearea 
acestei atmosfere sănătoase și urăm 
echipei de fotbal Minerul succese 
mari in activitatea pe care o desfă
șoară, spre satisfacția harnicilor mi
neri din Lupeni.

CONDUCEREA C.C.A. Șt CO’.t-
PONENTII ECHIPEI DE FOTBAL

C.C.A.
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85. Lo- 
au fost mai deciși in joc 
a avut perioade de atac dar 
timișorean Boroș a apărat

(P. VELȚAN, coresp.)

R. Ghiurițan (Rapid) : „Am ratat 
victoria intr-un mod cu totul inadmi
sibil. înaintarea a muncit mult, mar- 
cind 3 goluri, ca pînă la urmă apă
rarea să primească tot atitea- Apără
torii au ignorat indicațiile noastre. 
Bodo, de exemplu, a marcat extrema 
adversă, iar Greavu a dublat stope
rul (?!?). Prin aceasta linia de mij
locași a fost ca și inexistentă și nu-i 
de mirare că apărarea a cedat atacu
rilor insistente ale Farului".

I. Lengheriu (Farul): „In prima re
priză atacanții noștri au jucat mult 
prea individual. In repriza a doua 
au luptat cu multă însuflețire reușind

să „scoată" un rezultat nesperat. Și 
cînd te gindești că în ultimele mi
nute am fost la un pas de a marca 
cel de al patrulea goli..."

C. Braun (U.T.A): „Echipa noas
tră a privit cu ușurință meciul cu 
Progresul. Și în această partidă s-a 
adeverit că dacă lipsește însuflețirea, 
voința de a învinge, nu se pot obține 
rezultate favorabile".

A. Botescu (Progresul): „U.TA. 
nu s-a regăsit, în special în ofensivă, 
unde Petschowski a fost sever mar
cat, astfel că nu și-a puiuț îndeplini 
rolul de coordonator".

3 autoturisme și 74.374 lei report Ia tragerea specială
Pronoexpres de mîine

Astăzi este ultima zi îb care se mai 
put depune buletinele pentru tragerea 
specială Pronoexpres dc mîine 20 apri
lie. Această tragere a stîmit un interes 
deosebit în rîndurile participanților, 
datorită pe de o parte numeroaseloT 
obiecte care se oferă ea premii, iar pe 
de altă parte fondului de premii care 
pornește cu un report de 74.374 lei. 
Printre obiectele care se acordă în mod 
suplimentar amintim cele 3 autotu
risme (1 „Skoda° «i 2 „Wartburg0), 
aparate de radio, televizoare, motoci- 
elete etc. In afară de aceasta faptul că 
la ultimul concurs doi participanți au 
obținut fiecare cîte un premiu de 
74.373 lei a dovedit că la concursurile 
obișnuite deci cu atît mai mult la cele 
speciale Pronoexpres-ul oferă partici
panților premii importante.

La tragerea specială Pronoexpres de 
mîine se vor extrage din urnă de două 
ori cîte 6 + 2 numere, în total 16 nu
mere. Prima extragere se va face pentru 
premiile obișnuite în bani, iar a doua 
extragere pentru premiile suplimentare. 
Operațiunile tragerii din urnă vor avea 
Ioc la Constanța în cadrul unui spec
tacol susținut de colectivul Teatrului 
Muzical din Constanța.

Foarte numeroși sînt participanțiî 
care pentru această tragere specială au 
hotărît să participe pe buletinele eu 
numere în ordinea de preferință sau 
pe buletine sistem redus. Atît unele cît 
și celelalte oferă posibilitatea obținerii

| unor cîștiguri mari cu o taxă de par- 
i ti ci pare mai miră.
I NU UITAȚI ! AZI ESTE ULTIMA

ZI DE DEPUNERE A BULETINELOR 
PENTRU TRAGEREA SPECIAIA 
PRONOEXPRES DE MÎINE LA CARE 
SE ACORDA SUPLIMENTAR 3 AUTO
TURISME ȘI ALTE NUMEROASE 
PREMII

O ETAPA A „DERBIURILOR 
LOCALE” LA PRONOSPORT

Așa cum ați putut constata, programul 
concursului Pronosport nr. 17 de dumi
nică 24 aprilie — apărut în numărul

@onosDort
de ieri — programează nu mai puțin 
de patru derbiuri locale, întreaga „că
suță” I fiind alcătuită din aceste echi
librate și interesante meciuri: C.F.R. 
Timișoara — Știința Timișoara, Știin
ța Craiova — CJS. Craiova, C.F.R. 
Cluj —- Rapid Cluj și C.F.R. Arad — 
AMEFA.

Prin faptul că Ia aceste partide dis
pare avantajul terenului posibilitatea 
apariției unor surprize este mai mare. 
Să ne oprim, spre exemplu, asupra în- 
țîlnirii C.F.R. Timișoara — Știința Ti
mișoara, unul dintre meciurile de re
cunoscută tradiție ale fotbalului nostru. 
Și în anii cind amindouă formațiile ti
mișorene erau în A și acum, cînd ele 
se află în categoria B, partidele dintre 
ele au fost foarte disputate. In momen
tul de față, Știința Timișoara, care are 
și ecndueerca în clasament, luptă pen
tru a sc revanșa dc înfrîngcrea netă

suferită în tur. Aceleași considerații 
privind echilibrul pronunțat al derbiu- 
rilor locale se pot face și asupra celor
lalte trei întîlniri de care am amintit. 
Cele patru meciuri sînt completate de 
alte patru partide de categoria B, la 
fel de interesante și ele.

Ultimele patru întîlniri ale progra
mului concursului sînt din campionatul 
italian. Să le caracterizăm pe rînd, în 
cîleva cuvinte : Florentina — Lazio
— partidă foarte grea pentru gazde 
fiindcă Lazio este capabilă de mari 
surprize ; Inter —Juventus, întîlnire 
pe care fruntașa clasamentului o așteap
tă cu destule emoții. Inter fiind dornică 
să demonstreze valoarea-i umbrită de 
ultimele înfrîngeri ; Palermo ■— Milan, 
un examen pentru milanezi care vor 
avea în față o apărare întărită ; Genoa
— Padova, întîlnire de mare importanță 
pentru gazde în cursa lor de evitare 
a retrogradării. Toate amănuntele pri
vind campionatul italian (clasament 
desfășurat, golgheteri, formații etc.) I‘e 
găsiți în „Programul Loto-I’ronosport” 
apărut ieri dimineață.

REZULTATELE CONCURSULUI 5 
PRONOSPORT

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport nr. 
16 din 17 aprilie a-u fost stabilite ur
mătoarele rezultate

2 variante cu 12 
cîte 69.509 lei.

102,50 variante 
exacte a cîte 1.627

1176,80 variante 
exacte a cîte 212 lei.

Fond de premii: 556.078 
Rubrică redactată de I.

Pronosport,

provizorii : 
rezultate exacte â

rezultate

lei.
S. Loto-
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Rezultate din „Cupa Dinamo“ Consfătuirea
Cu excepția valorosului rezultat ob

ținut de I. Sîrhn la armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat ți cel al lui Gh. 
Enache la skeet manșa întîi, în ulti
mele trei zile ale concursului dotat cu 

f „Cupa Dinaiuo” r.u sau obținut per- 
«iformanțe deosebite.

Iată rezulate’e: armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat seniori: 

ț>1. E Sirbu (C.C.A.) 596 p, NOU 
•'-RECORD AL R.P.R. (vechiul record

Gh. Enache (C.C.A.) a obținut in prima manșă la sket 99 talere din 100 posibile

►594 p), 2. N. Rotaru (C.C.A.) 588 p, 
*Ș. E. Popovici (Metalul) 586 p. Pc 
'echipe G.C.A. 2349 p. Juniori 60 focuri 
culcat: 1. I. Olăre:cu (Știința) 578 
f>, 2. Gih. Stoian (Știința) 576 p, 3. 
Jr. Cogut (Dinamo Iași) 576 p. Pe 
echipe Știința 1708 p. Senioare 60 
focuri culcat: 1. Jaqueline Zvonevski 
(Dinamo) 583 p, 2. Eda Antoș (Știin- 

t ța) 578 p, 3. Pa rasei liva Almășan 
t(D:namo) 575 p. Pe echipe Știința 
11733 p. Junioare 60 focuri culcat : 1. 
Ioana Soare (Știința) 586 p, 2. Ana 
Tibincu (C.S.M.S. Iași) 575 p, 3.

'Mariana Esaba.loghi (Știința) 569 p. 
Armă militară 3x20 focuri: 1. M. 
Rusescu (Dinatno) 507 p, 2. I. Muscă 
(C.C.A.) 503 p, 3. D. Radu (C.C.A.) 
454 p. Pe echipe C.C.A. 1374 p. 
Pistol pentatlon: 1. D. Țintea (C.C.A.) 
192 p, 2. N. FlamaropoJ (Voința) 
J87 p, 3. D. Ionescu (C.C.A.) 186 p. 
Armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
juniori, poziția culcat: 1. M. Rusescu 
(Dinamo) 294 p, 2. M. Lazăr (Di-

Marginalii la meciul masculin 
Rapid—Știința Cluj

Ca și în edițiile sale precedente, par- 
î<la Rapid — Știința Cluj a avut darul 

,->a pasioneze pe numeroșii suporteri ai 
fecior două formații. După cum se știe, 
fRapid a reușit să cîștige această întîl- 
jnire cu 3—2, dar campionii noștri au 
fost departe de forma lor obișnuită. De 
altfel, după cum am arătat și î% cronica 
noastră de ieri, studenții clujeni au 
fost la un pas de o victorie eu 3—1 și 
numai lipsa de concentrare în setul IV 
i-a privat de o victorie.

Voleibaliștii de la Rapid au mai 
cî.șligat așadar un meci în acest cam
pionat, dar jocul lor nu a mulțumit 
nit i măcar pe entuziasta dar uneori prea 
" ^motoasa galerie giuleșteană. Rapi- 
di.știi, este drept, au excelat prin atacuri 

*în forță, au avut servicii puternice, 
preluări corecte dar... numai atît. Jocul 
lor a fost lipsit de variație în atac, blo- 

' cajul s-a comportat surprinzător de 
inegal, iar în jocul din linia a Il-a au 

Ș^pomis nepermis de multe greșeli.
Studenții au impresionat din nou prin 

Jocul lor spectaculos, plin de fantezie, 
$dublat de astă dată și de o apreciabilă 
forță de atac. In setul V, clujenii nu 
au mai dovedit însă aceeași siguranță 
în ioc, mareînd o cădere bruscă

Partida aceasta ne-a permis să con
statăm. o dată în plus, cît de neinspirată 
J-a dovedit inițiativa federației de spe
cialitate de a programa partide de o 
asemenea importanță în sala Giulești. 
Ca si cu alte ocazii, nu putem fi de a- 
cord cu astfel de programări, ca de 
altfel și cu orele de disputare a meciuri
lor (ultimul joc. Victoria — C.C.A., ter
minat cu victoria primei echipe la sco
rul de 3__2 (15—18, 15—10, 5—15, 
15—12, 15—12). s-a terminat după 
piezul nopții!). Sala nu permite desfă- 

> Jurarea unui meci în cele mai bune 
.«ondițiuni (terenul de joc este aproape 
de tribune, iar arhitectonica plafonului 
împiedică folosirea multor mingi res
pinse înalt după o lovitură de atac).

(AD. V.) 

namo) 291 p, 3. Gh. Stoian (Știința) 
210 p. Pe echipe Știința 868 p. Pozi
ția în genunchi: 1. Tr. Cogut 284 p,
2. 1. Olarescu 283 p, 3. Gh. Stoian 283 
p. Pe echipe Șt'ința 844 p. Poziția 
în picioare: 1. Tr. Cogut 261 p, 2. 
N, Coman (C.C.A.) 258 p, 3. I. Olă- 
rescu 256 p. Pe echipe Știința 746 p. 
Clasament pe trei poziții: 1. Tr. Cc- 
gut 833 p, 2. I. Oărescu 828 p, 3. 
M Rusescu 826 p. Pe echipe Știința

2458 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri, junioare poziția culcat:
1. Ioana Soare 292 p, 2. Ana Tibincu 
290 p, 3. Mariana Es-abaloglu 289 p. 
Poziția în genunchi: 1. Ana Tibincu 
271 pi 2. Constanța Radu (C.C.A.) 
267 p, 3. Geta Taran (Duamo lași) 
265 p. Poziția în picioare: 1. Ana 
Tibincu 245 p, 2. Mariana Esabalogiu 
240 p, 3. Geta Taran 239 p. Pe trei 
poziții : 1. Ana Tibincu 806 p, 2. 
Mariana Esabalogiu 791 p, 3. Geta 
Taran 789 p. Armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare, poziția 
culcat : 1. Jaqueline Zvonevski 296 p,
2. Paraschiva Almășan 293 p, 3. Ana 
Goreti (Voința) 293 p. Pe echipe: 
Dinamo 876 p. Poziția în genunchi :
1. Gleopatpa Alexandru (Progresul 
Alexandria) 281 p, 2; Ana Goreti 284 
p, 3. Elena Seimeanu (Voința) 281 p. 
Pe echipe: Metalul 819 p. Poziția in 
picioare: 1. Paraschiva Almășan 264 
p, 2. Fel cia Iovănescu (Proiectantul) 
261 p, 3. Elena Seimeanu 260 p. Pe 
echipe: Dinamo 748 p. Clasament pe 
trei poziții: 1. Elena Seimeanu 833 p,
2. Paraschiva Almășan 831 p, 3. 
Ana Goreti 829 p. Pe echipe : Dinamo 
2435 p. Pistol precizie: 1. Tr. Bod- 
nărescu (C.C.A.) 530 p, 2. Gh. /Ma
gyar (Dinamo) 529 p, 3. Gh. Vieru 
(CC.A.) 528 p. Pe echipe: C.C.A. 
2084 p. Talere aruncate din șanț:
1. Gh. Enache (C.C.A.) 192 t, 2. I. 
Dumitrescu 178 t, 3. A Ioatiițescu 
(Sănătatea) 173 t Skeet manșa 1 
(100 buc.): 1. Gh. Enache (C.C.A.) 
99 t, 2. I. Dumitrescu 96 t, 3. 1. 
Aldescu (C.C.A) 95 t

Maria Both în drum spre norma olimpică
Acum, toți „olimpicii” noștri au la 

activul lor cel puțin un „cronometru” 
oficial în piscină acoperită, punct de 
reper prețios pentru activitatea lor vii
toare.

Indisponibilă în timpul competiției 
dotată cu cupa „Titus Groaa”, Maria 
Both și-a susținut examenul de încheiere 
a trimestrului abia sîmbătă, cînd ea a 
reușit să parcurgă 100 m spate în tim
pul de 1:13,3 — cea mai bună perfor
manță în bazin de 33,33 m. Primele 
două lungimi de bazin au fost parcurse, 
așa cum scria... în carnetul antrenorului 
ei : 22,0 sec. (la 33,33 m) și 25,8 sec. 
(pe a doua lungime). Mai rămăsese O 
singură lungime de bazin și se părea 
că Maria Both va păstra pînă la sfîrșit 
o perfectă intuiție a ritmului și pentru 
ultima porțiune a cursei și deci va putea 
obține un rezultat su 1:13,0, după cum 
apreciase antrenorul Toth Pall Iosif. 
Dar, a urmat o întoarcere defectuoasă 
(la 66,66 m) și o a treia lungime de-a 
lungul căreia Maria Both a înotat cu o 
frecvență a brațelor ceva mai scăzută, 
așa îneît cronometrele n-au arătat decît 
1:13,3.

Oricum, apreciind că o întoarcere în 
‘ plus aduce un avantaj de 5—7 zecimi

Start pentru Maria Both in clasica 
probă de 100 m spate

în
Partiieipanții la discuțiile ce s-au 

purtat în cadrul ședinței anuale de 
analiză a federației de călărie și pen
tatlon modern au fost în unan mitate 
de acord că sportul călare din țara 

; noastră a înregistrat în ultimii ani 
frumoase succese. Călăreții romîni au 
obținut în ititilnirille internaționale 
desfășurate în anul 1959 o seamă de 
victorii care au contribuit la sporirea 
prestigiului țării noastre în acest 
domeniu de activitate. Edillicatoare în 
această privință este declarația secre
tarului general al federației interna
ționale. înscrisă în raportul anual al 
biroului : „Cu prilejul vizitei ce am 
fâcut-o în acest an (nn. 1959) în 
Romînia am constatat cu bucurie că 
în această țară s-a făcut ttn impresio
nant progres în domeniul ediitației". 
Sînt aprecieri care nu pot decît să 
ne bucure, dar care ne și obligă în 
același tSmp de a face totul peniru ca 
sportul nostru călare să progreseze 
necontenit Și, așa cum a reieșit și 
din consfătuirea anuală a federației, 
mai sînt încă multe de făcut. In 
sportul călare persistă lipsuri serioase 
ce se cer grabnic lichidate. Cei care 
au luat cuvîntul le-au scos cu curaj 
la iveală, adueîndu-și astfel contri
buția la îmbunătățirea muncii forului 
nostru de specialitate. In rîndurile ce 
urmează ne vom ocupa de cîteva pro
bleme și anume de acelea care s-au 
dezbătut mai mult.

Federația de specialitate a fost viu 
criticată, de pildă, pentru faptul că în 
munca desfășurată pe anul 1959 nu a 
acordat importanța cuvenită bazei de 
mase a călăriei din țara noastră. 
Deși în anul trecut au fost organizate 
o serie de competiții la care au luat 
parte mii de concurenți, totuși, multe 
din acestea au avut un caracter 
spontan De unele concursuri populare 
de călărie federația a luat cunoștință 
mult timp după ce... avuseseră loc 1 
O slabă legătură s-a țilnut și cu cen
trele de călărie din țară care, lipsite 
de îndrumarea continuă și controlul 
federației, nu au desfășurat o activi
tate pe măSura condițiilor create. In
suficienta legătură a biroului fede
rației cu terenul s-a resilmțit și mai 
mult în munca unora dintre comisiile 
regionale de călărie, care în anul 
1959 au muncit dezorganizat și fără 
perspectivă. Datorită acestui sistem 
defectuos de muncă al federației s-au 
irosit forțe, material cabalin și chiar 
fonduri, în sensul că nu toate centrele 
de călărie din țară au dat rezultatele 
scontate.

Din discuțiile purtate a reieșit, de 
asemenea, că nici subcomisiile din 
cadrul federației nu și-au dus munca 
organizat- Lipsa de continuitate în 
activitatea lor a făcut ca multe din 
problemele ce le reveneau să rămînă 
nerezolvate.

O problemă mult discutată la con
sfătuire a fost și aceea a rămîneriii ne
justificate în urmă a unor ramuri ale 
călăriei cum sînt proba completă și 
dresajul. Federația a privit cu pasivi-

anuală, un îndreptar prețios 
munca federației
tate acest lucru și nu a tras la răs
pundere cluburile și antrenorii care 
nu s-au ocupat de pregătirea sporti
vilor, în special la proba completă. 
Așa se explică de ce azi, atît la proba 
completă cît și la dresaj, nu avem 
asigurată o bază de mase și de ce 
călăreții de la acesie două ramuri (cu 
excepția cîtorva) nu au atins stadiul 
planificat de pregătire. In această di
recție forul de specialitate va trebui 
să ia măsuri urgente de îndreptarea 
lucrurilor.

Deosebit de importantă ni s-a părut 
problema ridxată de tov- dr. Apalli- 
deantt, reprezentantul Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii la consfă
tuire, care a criticat pe majoritatea an
trenorilor pentru faptul că nu au ve
gheat la valorificarea de căire călăreți a 
materialului cabalin pus la dispoziție. 
Călăreții nu au fost urmăriți cu des
tulă exigență de către antrenori cum 
își antrenează caii și ce rezultate 
obțin.

. . . . . . . mipr-j ■ I d I u - -
îrt concursul lotului republican

Petre Purje a corectat recordul R.P.R. cu 28 p.

Clasat pe locul doi, în urma lui Petre Purje — care a doborît recordul țării 
la proba clasică de 200 bile mixte — tînărul jucător Cornel Antonescu 
(București) a reușit să întreacă o serie de popicari experimentați. Ială-l 

lansînd o bilă

Pînă duminică dimineața, cînd a 
intrat în joc sportivul Petre Purje 
(Cîmpina) concursul de verificare a

de secundă, noua performanță a Măriei 
Both echivalează cu 1:13,8 — 1:14,0 
în bazin de 50 m. Ceea cc ne dă drep
tul să apreciem că recordul în vigoare 
în bazin de 50 m (1:15,0 — Eva Banfi, 
27 iulie 1958) va fi accesibil campioa
nei noastre la prima ocazie. Dar, pentru 
Maria Both reintrarea în posesia re
cordului republican pe care l-a deținut 
ani în șir nu poate constitui un scop în 
sine. Anini acesta ea are de îndeplinit 
o normă olimpică (1:13,0 în bazin de 
50 m), fără de care nu poate efectua 
deplasarea la Roma. După părerea 
noastră, pentru Maria Both îndeplinirea 
acestei norme este pe deplin realiza
bilă. însăși performanța obținută acum, 
Ia sfîrșitul primei perioade pregătitoare, 
o demonstrează cu prisosință.

G. NICOLAESCU

Cups de arbitri 
pentru înot

U.C.F3. Oraș București organizează 
un cura de arbitri pentru înot. Doritorii 
se vor prezenta pentru înscriere la pis
cina acoperită Floreasca, în zilele de 
miercuri 20, vineri 22, sîmbătă 23 a- 
prilie a.c, între orele 17—20, _

In căJărie, una din sarcinile 
principale ale antrenorului și spor
tivului este aceea de a asigura 
antrenamentul calului în mod științific, 
planificat și cu tot simțul de răspun
dere. Consfătuirea a arătat că acest 
lucru nu se face în momentul de față 
în bune condițiuni și de aceea consi
derăm necesar să reamintim federației 
că are datoria să intervină cu toată 
energia pentru remedierea lipsurilor 
semnalate. Biroul federației va trebui 
să mobilizeze pe toți tehnicienii cu 
ajutorul cărora să controleze pe teren 
felul cum se efectuează antrenamen
tele sportivilor și cailor.

Consfătuirea anuală s-a soldat cu 
prețioase învățăminte, a fost un în
dreptar în munca federației de călărie 
și pentatlon modern. Rămîne doar ca 
biroul federației să urmărească mai 
îndeaproape decît a făcut-o pînâ 
acum, felul cum se realizează sarci
nile trasate în această rodnică consfă
tuire.

G. OCTAVIAN

lotului republican masculin de po
pice (început vineri dtipă-amiază pe 
arena Iuta . din Capitală) a avut o 
desfășurare „liniștită"- Se înregis
traseră doar cîteva rezultate norma
le. In momentul în care însă popicarul 
din Cîmpina a început să tragă pri
mele bile, el a lăsat să se înt-revadă 
că este în vervă deosebită. .lucind 
mereu același „canal" și orientîn-i 
du-se bine la figurile rămase uneori la 
„izolate", Petre Purje a realizat din 
prima sută de bile 463 p.d-, îniregis- 
trînd în a doua manșă la „plin" 179 
p.d. In continuare, lansînd bila cu 
multă precizie, el a totalizat la sfîr- 
șitul celor 200 bile mixte 928 p.d., 
rezultat care depășește cu 28 p. re
cordul țării stabilit anul trecut, la 
Budapesta, de maestrul sportului AJ 
lexandru Andrei. Performanța Iui Pe- 
tre Purje se află la 23 ,puncte de re
cordul mondial deținut de Eberhar-dt 
Luther (R.D.G.) și ea confirmă va-t 
loarea popicarului cîm-pineam.

Dintre ceilalți selecționabili C. An
tonescu, I- Micoroiu, AL Andrei. Gh, 
Reștemeanu, C. Zombori. I. Petru, 
C. Gănescu, G. Mohărăscu, V. Ivan, 
Gh- Andrei și D. Coteanu, care au a- 
tins și depășit cifra de 800 p.d. In 
rest, ceilalți popicari au lăsat impre
sia că nu au respectat întocmai pro
gramul de antrenament indicat de 
federație in această perioadă, înregis- 
trînd .astfel rezultate nesatisfăcătoare. 
Iată primele 5 locuri în clasamentul 
individual: 1. P. Purje 928 p.d.; 2. 
C. Antonescu (Buc.) 8G0; 3. I. Mi
coroiu (Reșița) 839; 4- Gh. Rește
meanu (Or. Stalin) 832; 5. Al. An
drei (Buc.) 830-



La sfirșitul săptămânii ,

O iiitilnire de mare interes: R. P. Remind- 
R. P. Polonă in primul tur al „Cupei Davis”

După campionatele republicane de cros

Sîmbătă după-amiază, pe terenu
rile de tenis de la Progresul..- Pînă 
la „startul" întîlnirilor dintre tenis- 
manii romîni și polonezi, din primul 
tur al „Cupei Davis", mai este a- 
proape o săptămînă. $i totuși, • tribu
nele sînt destul de bine populate, iar 
jos, pe zgura roșie întretăiată de linii 
albe, schimburile de mingi se succed 
cu intensitate. In fata spectatorilor 
evoluează Skonecki, Licis, Gasiorek, 
Piatek — cei patru reprezentanți ai te
nisului polonez. Bineînțeles, deocam
dată numai în jocuri de acomodare...

De miercuri, cînd au sosit în Ca
pitală. jucătorii echipei R- P. Polone 
se antrenează cu intensitate pe tere
nurile care vor găzdui mult aștep
tata confruntare. Antrenamentele lor 
alternează, cu cele ale lotului nos
tru. iar Gh. Viziru, I. Țiriac, Șt. Geor
gescu trec pe rînd din rolul de ju
cători în acela de spectatori atenți.

De fapt, viitorii adversari sînt cu
noștințe mai vechi- Viziru și Skone
cki. de pildă, s-au întîlnit de mar 
multe ori în diferite ocazii. Ultima 
oară, anul trecut, în finala turneului 
de la Sopot, învingător a fost jucă
torul romîn, la capătul unei lupte 
foarte strinse. Spectatorii romini l-au 
putut urmări deseori pe J. Piatek, 
un foarte apreciat jucător de dublu.

Debutează la București actualul 
campion al R. P. Polone, Wieslaw Ga
siorek — învingător asupra lui Sko
necki la ultimele campionate ale tării

întrecerile de la Dinamo
în aceste zile pe terenurile de 

tenis din parcul sportiv Dinamo domne
ște o activitate deosebită. Se dispută un 
important concurs de tenis rezervat tu
turor probelor clasice. Competiția se 
desfășoară în cinstea celui de al 
II 1-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

Pînă acum, cele mai avansate sînt 
întrecerile la simplu feminin, unde se 
cunosc cele patru semifinaliste: Eva

____ Mti! I: VhTiTÎTll -------------------------------

TOT DESPRE SLABA PREGĂTIRE A JUCĂTOARELOR FRUNTAȘE

Elena Drăghici a scăpat singură pe semicerc și aruncă la poartă cu tot 
faultul pe care i-l face din spate Mariana Kapp (C.S.M. Sibiu)

Foto : R. Vilara

Două aspecte merită a fi subliniate 
după jocurile de handbal din etapa 
de duminică. Primul, și cel mai im
portant. este legat de felul în care 
continuă să se prezinte handbalistele 
noastre fruntașe. Despre insuficienta 
lor pregătire am mai scris. Astăzi 
nu vom scoate în evidență decît un 
singur lucru: pînă în prezent chiar 
dacă jucau sub posibilitățile lor, to
tuși echipele fruntașe învingeau î 
acum însă, au început să fie depă-

Conferință organizată 
de C. S. Metalul București

Clubul sportiv Metalul București, 
în colaborare cu asociația sportivă 
M I.G„ organizează azi marți 19 
april e ora 17,30 conferința „Dragostea 
față de patrie și față de partid, tră
sătura morală de bază a sportivului 
de tip nou". Conferința va fi ținută 
de tov. ing. Gh. Popescu, director al 
l.R E.B., președintele clubului Metalul, 
în săli de festivități a Ministerului 
Industriei Grele din calea Victoriei 
nr. 133 și va fi urmată de un film 
cu subiect spor uv.

•— și Andrzej Licis, un jucător repu
tat prin tenacitatea cu care își apără 
șansele- Licis ntl se dă niciodată bă
tut !..- De pildă, acum cîțiva ani, dis- 
putînd o finală cu Piatek, acesta con
ducea cu 6—2, 6—2, 5--2 și 40—15. 
A cîștigat-.. Licis 1 Un amănunt in
teresant: ca și campionul nostru Ți
riac, Licis este și jucător de hochei.

Faptul că cei patru echipieri ai na
ționalei R. P. Polone au sosit la Bucu
rești cu atîtea zile înainte, demons
trează grăitor atenția cu care privesc 
întîlnirea programată începînd de vi
neri.

La sfirșitul unui antrenament, am 
stat de vorbă cu cunoscutul jucător 
oaspe Wladyslav Skonecki, care și în 
anul trecut a ocupat primul loc în 
clasamentul oficial al federației po
loneze. El ne-a făcut următoarea de
clarație : .Este destul de greu de a- 
preciat șansele celor două echipe, care 
pornesc intr-un meci foarte deschis- 
Un cuvînt hotărîtor poate avea desi
gur vechiul meu adversar din 
concursuri Gogu Viziru, pe care îl 
știu capabil de performanțe mari, mai 
ales cînd evoluează în fața publicu
lui său. In asemenea ocazii, parcă 
prinde aripi... Dar și eu, deși sînt 
cu trei ani mai... bătrîn, mă simt ca
pabil să alerg la fel de bine, dacă 
va fi nevoie și pe distanța a cinci 
seturi 1“

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

Stăncescu (6-2, 6-0 cu Mariana Ba- 
rasch), lrina Ponova (6-2, 6-2 cu Stan 
Elena), Julieta Namian (6—3, 6—2 
cu Manana Ciogolea) și Mina Ilina 
(6—0, 6—2 cu Eleonora Roșianu).

La simplu bărbați, în optimi de fi
nală: Burciu-Horvath 6-4, 6-3, 6-4; 
Bardan-Dron 3-6, 6-2, 6-4, 6-1; D. 
Viziru-Mita 7-5, 6-4, 6-4; Cobzuc- 
Cruceanu 6-2, 6-4, 6-4; Saity-Basarab 
6-2, 14-12, 6-2.

șite și de formații modeste, cum s-a 
întîmplat duminică cu Știința Bucu
rești (învinsă de C.S.M. Reșița) și 
cu Progresul București (joc egal la 
București cu Record Mediaș). Este o 
situație îngrijorătoare și continuăm 
să ne întrebăm ce se întîmplă cu a- 
ceste formații în componența cărora 
intră o bună parte din jucătoarele 
echipei reprezentative.

Al doilea aspect pe care am vrea 
să-l subliniem este legat de meciul 
dintre echipele masculine CC.A. și 
Dinamo București. Echipa dinamo- 
vistă a pierdut întîlnirea datorită ner
vozității excesive a jucătorilor săi.

■ PENTHȚLONW^ £

Concurs în cinstea zilei de 1 Mai
Federația romînă de călărie si pen-

tatlon modern organizează în cinstea 
zilei de 1 Mai un concurs de pentatlon 
pentru sportivii fruntași. Concursul va 
constitui un bun prilej de verificare a 
sportivilor din lotul olimpic al țării 
noastre. întrecerile se vor desfășura

Întrecerile etapei finale a campio
natelor republicane de cros găzduite 
pentru a patra oară consecutiv de 
orașul Sibiu, au intrat puternic în 
tradiția activității sportive din acest 
oraș. Tocmai pentru aceasta forurile 
sportive locale, în baza unei bogate 
experiențe acumulate, au știut să 
facă față și acum cu succes dificile
lor sarcini ridicate de organizarea 
unei competiții de o asemenea am
ploare. Pentru osteneala depusă și 
priceperea arătată se cuvin felici
tări activiștilor consiliului orășenesc

GEORGETA DUMITRESCU (Metalul)

U.C.F-S., celor de la Clubul Spor
tiv Muncitoresc Sibiu și celor de la 

alte asociații din localitate, care au 
dat un sprijin eficient în organiza
rea acestei tradiționale competiții.

Trasee tari, dar...

Așa cum subliniam în cronica eve
nimentului, traseele întrecerilor — pe 
aleile parcului „Sub .Arini" — au fost 
deosebit de grele, prin aceea că eirau 
tari ca..- betonul. Toți atleții și an
trenorii lor au sezisat aceasta încă 
din timpul recunoașterii parcursuri
lor, dar prea puțini dintre ei au știut 
să rezolve cu succes situația, Se im
punea folosirea unor pantofi cu cuie 
foarte scurte. Cei care au procedat 
în felul acesta sau au alergat pur și

Așa se explică cum s-a putut ca o 
repriză întreagă (30 minute) o linie 
de atac,, te componența căreja intră 
jucători valoroși ca Hnat, îvănescu, 
Costache I, .Costache II și alții, să 
nu reușească să înscrie decît un sin
gur gol din acțiune 1 Deci, pentru vii
tor, jucătorilor dinamoviști li se Re
comandă mai mult calm, mai ales 
că nervozitatea din jocul cu C.C.A. 
i-a dus nu numai la pierderea parti
dei, ci și la unele comportări nespor
tive. . în care spre sfirșitul meciului 
s-au angrenat și jucătorii de Ia CC.A- 

JkștlgL au surprins neplăcut gestu-.
rile nesportive ale jucătorilor Hnat și 
Bădulescu, de la Dinamo și Nițescu 
de la C.C.A., care și-au lovit adver
sarii sau chiar coechipierii (cum este 
cazul lui Bădulescu). Asemenea com
portări nu fac cinste unor jucători 
fruntași.

CLASAMENTE
MASCULIN

1. Chimia Făgăraș 13 II 0 2 161:120 222 Dinamo București 13 823 161:135 18
3* C.S.M. Reșița 13 904 151:146 18
4* C.C.A. 13 805 192:149 16
5. Dinamo Orașul Stalin 13 7 1 5 157:172 15
6 Tehnometal Timișoara 13 4 1 8 152:18-11 9
7. Rapid București 11 326 111:115 8
8. Voința Sibiu 12 41 0 8 112:131 8
9. Victoria Jimbolia 13 2 2 9 141:156 6

10. C.S.M. S. Iași 12 228 120:150 6
FEMININ

1. Rapid București 18 11 0 2 78:43 22
2. Știința București 13 9 2 2 89:43 20
3. C.S. Tg. Mureș 14 905 67:55 18
4. C.S.M. Sibiu 13 8 1 4 73:54 17
5 Știința Timișoara 13 8 1 4 45:41 17
6. Progresul București 13 7 2 4 71:48 16
7. Record Mediaș 13 436 36:62 11
8. Constructorul Timișoara 14 2 2 10 18:50 6
9. C.S.M Reșița 18 1 2 10 28:78 4

10. Tractorul Or. Stalin 13 0 1 12 45:81 1

după următorul program : sîmbătă — 
călărie (pe terenul de la G.A.S. Roșia); 
duminică — scrima (sala Dinamo); 
luni — pauză; marți — tind (poligo
nul Tunari); miercuri — înotul (ba
zinul Florcasca); joi — crosul (traseul 
din comuna Călugăreni). 

simplu în pantofii de încălzire, au 
fost desigur în avantaj față de cei
lalți care au folosit pantofi cu cuie 
lungi (pentru pistă), care i-au îm
piedicat evident în timpul întrecerii

învingători scontat!

Ținînd seama de valoarea compe
titorilor celor patru curse și de forma 
arătată de ei de-a lungul sezonului 
de cros din acest an, se poate spttne 
că, în general, învingătorii au fost 
cei așteptați, mai puțin la juniori, 
unde Mircea Nichita se prezenta cu 
cele mai multe șanse și totuși nu a 
sosit decît al șaselea 1 Dintre cîști- 
gători cea mai bună impresie a lă
sat-o Constantin Grecescu, care con
ducted marea majoritate a cursei a 
terminat-o cu un avantaj de peste 
200 m față de al doilea clasat — 
Ion Veliciu — campionul anului tre
cut. Grecescu a dovedit că s-a pre
gătit cu sîrguință pentru acest 
concurs, aruneînd în focul întrecerii 
toată energia sa. ,

Lupta dintre echipele feminine Me
talul și Știința Cluj, pentru titlul de 
campioană la senioare, s-a terminat 
la.-, egalitate: 11—11. Cupa de cam
pioană a revenit clubului Metalul pen
tru faptul că a avut pe prima atletă 
mai bine clasată (Georgeta Dumi
trescu a cîștigat întrecerea individu
ală). Campioanele de anul trecut la 
junioare, Șc. Sp. U.C-F.S. din Ro
man, nu și-au mai reeditat victoria, 
deși au avut din plin posibilitatea să 
o facă. Și aceasta pentru un motiv 
destul de simplu : Aurica Popovici, 
una din atletele de bază ale echipei, 
n-a fost adusă la Sibiu din motive 
de ordin disciplinar. Antrenorul Con- 
sfantinescu-Nehoi a preferat — după 
cum se vede — să nu mai cîști- 
ge un titlu de campion, dar să exis

REUNIUNEA DE LA „PASTEUR”
Duminică dimineața, sala de festivi

tăți a Institutului Pasteur din Ca
pitală, a găzduit întîlnirea amicală de 
box dintre Combinata Pasteur-Rapid- 
Voința și Energia Cîmpina. Spectatorii 
au plecat nemulțumiți de calitatea în
tîlnirilor. Din cete zece întîiniri dispu
tate, doar 2—3 au satisfăcut — și a- 
celea în mică măsură — în ceea ce 
privește calitatea tehnică (0. Ghera- 
sim — I. Popescu, A. Belodi—G. Trică 
și G. Stânescu—I. Paduraru). S-au mai 
evidențiat A. Belodi și V. Dorobanții 
de la Pasteur, iar restul...

Iată rezultatele tehnice: M. Nîcd- 
lau (Cîmpina) b. dese. [II pe Glieor-

LUPTE

NOI PREGĂTIRI ÎN VEDLREA „TRIUNGHIULARULUI"
Ne mai despart cîteva zile de întîl- 

nirea internațională triunghiulară de 
lupte clasice din 23—24 aprilie a.c. 
ce se va disputa la București: R P. 
Romînă — R.S.S. Armenia — R. P. 
Bulgaria. Reamintim că ultima con-- 
fruntare a sportivilor noștri cu selec
ționata R.S.S. Armenia, care a avut 
loc anul trecut la Erevan, s-a soldat 
cu victoria gazdelor, cu 11—5. Intîl- 
nirea cu sportivii bulgari, disputată 
în 1958 la Sofia, a dat cîștig de cauză 
luptătorilor din țara prietenă, Ia o 
mică diferență, scorul fiind de 9—7.

In fața antrenorilor echipelor no’ă'sf 
tre s-a ridicat o problemă dificilă. 
Avem de înfruntat adversari cu sti
luri diferite de luptă. Pe cînd luptă
torii bulgari execută procedeele în 
forță, cei armeni au o viteză de exe
cuție de-a dreptul uluitoare, lată ce 
ne-au declarat antrenorul federal Ion 
Corneanu și antrenorul primei noas
tre echipe, Francisc Cocoș: „Cunos- 
cindu-ne viitorii parteneri ne-am pre
gătit în mod corespunzător, deși sti
lurile diferite de luptă ne-au creat 
probleme în alcătuirea planului de an
trenament. Prima noastră garnitură 
a început să se contureze, urmînd să 
stabilim formația definitivă în ultima 
selecție care va avea loc astăzi. Am 
rămas la următorul lot din care se 
va stabili definitiv prima noastră 
echipă : D Pîrvulescu, 1. Cernea-M. 
Cristea, M. Sultz, Gh. Dumitru, V. 
Bularca, N. Baciu-I. Tăranu, Gh. Po
povici, L. Bujor-F. Bolla".

★
Recent s-a reîntors din R. D. Ger

mană echipa de lupte clasice a Clu

te o perfectă disciplină printre atleții 
săi- Este un exemplu cît se poate 
de bun. care vorbește de la sine...

3
Un aspect urît... >

...La produs defilarea concurențilo»! 
la' festivitatea de deschidere; Deși rt 
ganizatorii s-au străduit să pavoaJ 
zeze cît mai frumos stadionul, au 
adus și fanfară, totuși acest moment 
solemn care este festivitatea de des- 
chidere a unei competiții, nu și-a aJ 
tins scopul deoarece nuilți concurenți 
(de la Dinamo București, Constructor 
rid etc.) au venit îmb.ăcați riecore- 
spnnzâtor, iar defilarea att făcut-o dezr

CONSTANTIN GRECESCU (Dinamo) 

lînat. Ce părere au despre aceasta' 
antrenorii și conducătorii echipelor 
participante la Sibiu ? Este de datoria 
lor să analizeze cu seriozitate și ar 
ceastă chestiune și să ia măsurile 
care se impun. |

ROMEO V1LARA j

ghe Nicolae (Voința); G. Stănescu 
(Rapid) b.p. I. Pădurarii (Cîmpina)j 
C. Gherasim (Voința) b.p. [. Popescu 
(Cîmpina); I. Aitenii (Rapid) b.ab; 
III pe I. Pâtran (Cîmpina); I. Pă- 
truț (Rapid) b.p. M. Vișofu (CîmpI- 
na); M. Ailenii (Rapid) b.p. V. MW 
nea (Cîmpina); I. loniță (Pasteur)’ 
meci nul cu V. Bîrsan (Cîmpina)) 
A. Belodi (Pasteur) b.p. G. Trică 
(Cîmpina); Al. Stănescu (Cîmpina) 
b.p. V. Dorobanții (Cîmpina) — decfcl 
zie discutabilă; 1. V. Ion (Rapid) înJ 
trecut la puncte de M. Diamandesca 
(Rapid). |

N. TOK.ACEK J

bului sportiv muncitoresc din Baia' 
Mare. In primul meci ea a Întrecut 
cu scorul de 9—7 echipa Dinamo 
Luckenwalde. Iată rezultatele: 52 kg, 
G. Witt (L) înving, tuș. pe I. Bora 
bely (B.M.), 57 kg. I. Mocirneac
(B.M.) înving, pct. pe I. Braun (L), 

'62 kg. L. Pfeiimayer (B.M.) pierde 
pct. la G. I.iebertrau (L), 67 kg.
Ardeleanu (B-M.) înving, pct. pe I. 
Schenelle (L), 73 kg. L. Major (B.M.)j 
treci nul cu H. Strebcn (L), 79 kg. 
A. Major (B.M.) meci nul cu M. Rti- 
bekeil (L), 87 kg. Gh. Crișan (B.M) 
înving. pct. pe G. Borchers (L), 
grea T. Viglț (B.M.) meci nul cil 
I- Tscltimmel (L). Cea de-a doua 
întîlnire a băimărenilor a avut loc 
cu Motor Zella Mclilis, camp oana 
pe echipe a R.D.G., și s-a soldat cu 
rezultatul de 10—6 în favoarea lup-i 
tătorilor germani.

(V. SASARANU-corcsp. regional)»
★

Cea de-a doua etapă a campionat 
tului republican de lupte libere ju-i 
niori, faza oraș București a întrunit 
duminică la start 74 de concurenți’. 
Iată primii clasați în ordinea categoa 
riilor: N. Cristea (Metalul). St.
Geantă (Metalulj, V. Camburcea 
(Progresul), C. Matrișu (Progr.),- 
A. Șuta (Met.), I. Damianidis (Pro-i 
greșul), Ionel Rusu (Constr.), F, 
Ciorcilă (Dinamo), 1 Teodoroitl 
(Din.).



mul loc al clasamentului a trecut 
Spartak Hradec Kralove cu 27 puncte.

Situație neschimbată în fruntea

clasamentului ital'an

A XIII-a ediție a Turneului

Internațional de Juniori U.E.F.A.

Reprezentativa țării noastre, 
virtuală semifinalistă

(Urmare din pag. 1) 

citat pe conducătorii și juniorii noștri 
pentru joc, oferindu-le cadouri.

< îteva declarații:
KREUTZER, antrenorul echipei aus

triece L.A.S.K.: Rorriîriii au practicat 
un fotbal clasic, spre deosebire de 
francezi care au făcut un joc confuz. 

•ț FADERL, secretarul uniunii sportive 
a Austriei de Sus: Romînii au jucat 
foarte frumos, au luptat pînă la epu
izare, au avut o comportare foarte 
bună.

TRAIAN IONESCU, antrenorul lo
tului nostru: Echipa a prestat un joc 
frumos, ceea ce a dus la cîștigarea 
simpatiei publicului A dovedit dis
ciplină, multă putere de luptă, concen
trare în joc, unitate morală. Noi do
rim să ne comportăm frumos și mai

Ț.S.K.A. — lider în seria a H-a 

a campionatului U.R.S.S.

Etapa a doua din cea de a Il-a serie 
a campionatului U.R.S.S. poate fi denu
mită, pe bună dreptate, etapa echipe
lor în deplasare: patru meoiuri au 
luat sfîrșit cu victoria oaspeților. Spar
tak Moscova a întrecut cu 3—0 pe Nef- 
tianik Baku, ȚJS.K.A. a cîștigat cu 2—0 
la Alma-Ata în fața echipei locale 
Kairat, trecând astfel pe primul loc al 
clasamentului. O formă bună manifestă 
echipa Belarus din Minsk aflată la a 
doua victorie cu 1—0, de data aceasta 
la Stalino, în meciul cu Șahtior. Ea a 
trecut pe locul II al seriei. Echipa le- 
ningrădeană Admiraltecț a obținut o 
victorie prețioasă la Kuibîșev. întrecînd 
pe Aripile Sovietelor din localitate cu 
2—1. In meciul Lokomotiv Moscova — 
Spartak Vilnius, disputat la Baku, vic
toria a revenit feroviarilor moscoviți 
cu 2—1, ei acumulînd același număr de 
puncte (4) cu primele două clasate.

levtki a trecut In frunte

Etapa a XVI-a a campionatului bul
gar a adus în fruntea clasamentului un 
nou lider: Levski Sofia, învingătoare 
la scor (4—0) în meciul cu Spartak 

departe pentru a menține prestigiul 
de care se bucură Romînia în această 
competiție europeană a juniorilor.

In. urma acestor rezultate, clasamen
tul grupei D se prezintă astfel :
1. R. P. Romîna, 2 2 0 0 7:1 4
2. Spania 2 1 0 1 3:3 2
3. Belgia 2 1 0 1 2:4 2
4. Franța 2 0 0 2 2:6 0

Alte rezultate de azi:
GRUPA A: Portugalia — Olanda 

2—1 (1—0) și Italia — Grecia 2—0 
(0-0); GRUPA B: Anglia - Polo
nia 4—3 (3—2) și Bulgaria — Aus
tria 1 — 1 (1—0); GRUPA C: Unga
ria — R.F.G. 1 — 1 (0—1) și Turcia 
— R.D.G. 1-0 (1-0).

Miercuri, echipa noastră va juca 
Ia Graz cu Spania, după partida Bel
gia — Franța, ultimele din cadrul 
grupei.

Plovdiv. Fostul lider, Ț.D.N.A.. a ter
minat la egalitate (1—1) cu Spartak 
Sofia, situată pe penultimul loc al cla
samentului. Meciul Botev Plovdiv — 
Spartak Pleven, important pentru evi
tarea ultimului loc al clasamentului, a 
dat cîștig de cauză echipei Bolev, care 
a învins cu 2—0. In lupta pentru evi
tarea retrogradării, Dunav Ruse a în
trecut cu 2—1 pe Septemvri Sofia, so
cotită favorită. Alte rezultate: Minior 
Dimitrovo — Slavia Sofia 0—1, Loko
motiv Sofia -—• Spartak Varna 2—2. 
Levski se află în frunte cu 24 puncte, 
iar Ț.D.N.A. (23 p.) -— pe locul II. 
Trei echipe (Septemvri, Slavia și Spar
tak Plovdiv 1 le urmează cu cîte 16 p.

• Echipa braziliană Flamengo va 
evolua la Sofia jticînd vineri cu re
prezentativa olimpică a R.P. Bulga
ria, iar duminică cu Levski.

Spartak Hradec Kralove
pe primul loc

Cîteva rezultate înregistrate în ul
tima etapă a camponatului ceho
slovac: Slovan Nitra—Dynamo Pra- 
ga 7-1, Spartak Hradec Kralove— 
Tatran Preșov 4-1, Spartak Stalin
grad—Banik Ostrava 4-1, T. J. Ko
sice-Spartak Trnava 2-1, Slovan 
Bratislava—Dukla Praga 2-1. Pe pri-

Situația din fruntea clasamentului 
în campionatul italian a rămas neschim
bată și după cea de a 27-a etapă. Li
derul, Juventus, a cîștigat cu 4—2 în
tîlnirea cu Napoli, menținîndu-și astfel 
primul loc. Faptul că Fiorentina și Mi
lan, aflate în urmărirea liderului, au 
terminat nedecis (0—0), face ca ele 
să rămînă cu 4 și, respectiv, 6 puncte 
în urma lui Juventus. Intemazionale a 
mai pierdut încă 2 puncte, fiind între
cută în etapa de duminică de către 
Bologna (1—0) și nevoită astfel să mai 
coboare cu un loc în clasament. Pa
dova care a învins cu 6—3 pe Spăl, 
trece pe locul acesteia (4). Alte re
zultate : Lanerosi — Bari 0—0, Roma 
— Alessandria 1—0, Ldinese — Paler
mo l—0. Pe primul loc se află Juventus 
cu 44 puncte, urmată de Fiorentina 
(40), Milan (38), Padova (31), Spăl 
(31), Intemazionale (30) etc.

Reims — spre titlu I

Lucrurile par a se lămuri în cam
pionatul primei divizii franceze. Cu 
patru etape înainte de sfîrșit, Reims 
are față de Nîmes 3 puncte avans. 
După meciul nul din cursul săptămânii 
trecute în compania lui Racing, echipa 
din Reims a întrecut duminică pe Tou
lon cu 3—0. In același timp, Nîmes 
era oprit la Sochaux: 1—1. Distanța

dintre cele două echipe fruntașe și 
restul plutonului s-a mărit considerabil, 
din cauză că Racing a pierdut la Rennes 
(3—2), iar Toulouse n-a putut trece de 
Sedan (1—1). Reims are 52 puncte, 
Nîmes 49, Racing și Toulouse 42.

Iată celelalte rezultate de duminică: 
V alenciennes — Bordeaux 2—2, St. 
Etienne — Monaco 1—0, Lyon — Le 
Havre 2—1, Limoges — Angers 2—0, 
Strasbourg —- Nice 3—2, Lens — Stade 
Franeais 1—0

Țr»i etape tn campionatul Angliei

Fotbaliștii englezi att disputat 3 c- 
tape de campionat în decurs de 4 

zile... Ca rezultat, pe primul plan al 
întrecerii s-a ivit un nou pretendent 
la titlu, Burnley, care după etapa de 
sîmbătă trecuse în frunte, întrecînd 
pe Wolverhampton și Tottenham pe 
baza unui golaveraj mai bun. Ieri, 
însă, Burrtley a pierdut surprinzător 
la Leicester cu 1-0, în timp ce Wol
verhampton cîștiga la Nottingham 
(3-1), revennd prin aceasta pe pri
mul loc în clasament. Tottenham pare 
să fi pierdut șansele, totalizînd doar 
2 puncte din cele 3 jocuri, dar mai 
poate avea un cuvînt decisiv, prin 
faptul că în etapa viitoare joacă îm
potriva lui Wolverhampton. Iată po
zițiile celor trei echipe, după jocurile 
de ieri : Wolverhampton 51 puncte 
(din 39 meciuri), Tottenham 49 p. 
(din 40 m.), Burnley 49 p. (din 
38 ni.).

F. C. Barcelona a cîștigat 

campioratu! rpan'ol

Primul loc în actuala ediție a cam
pionatului Spaniei a fost decis la gol
averaj. F. C. Barcelona și Real Madrid 
au terminat cu același număr de 
puncte: 49. Titlul de campion revine 
clubului din Barcelona care în ultimul 
meci a obținut o victorie convingătoare, 
cu 5—0, la Saragossa — Real a între
cut greu pe Las Palmas: 1—0. Pe locul 
trei în clasament se află Atletico Bil
bao cu 39 puncte.

In preliminariile olimpice: R.A.U.

ți Polonia califcate

In grupa preolimpică a statelor 
africane s-a disputat dum'n.că penul
tima întîlnire : Tunisia—Sudan 2-0 
(1-0). Reprezentativa R.A.U. care are 
5 puncte și-a asigurat calificarea 
pentru turneul final de la Roma. Ul
timul meci R.A.U.—Sudan, care va 
avea loc vineri la Cairo, nu mai are, 
astfel, un caracter decisiv.

• întrecînd luni selecționata R.F.G. 
cu 3-1 (1-0), reprezentaliva R.P. Po
lone s-a calificat pentru turneul de 
la Roma, Ea a cîștigat toate întîlni- 
rile disputate realizînd un golaveraj 
de 15-4. Ultimul meci din grupă. Fin
landa—R.F.G., se dispută la 5 mai, 
la Helsinki.

• Au început meciurile finale ale 
grupei țărilor asiatice, din care se 
vor calfica trei echipe. In primul 
meci, selecționata Indiei a întrecut cu 
4-2 reprezentativa Indoneziei.

• La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au disputat primele două meciuri și 
în grupa țărilor continentului ameri
can : Argentina—Surinam 6-2, Peru— 
Mexic 1 -0.

Criteriul mondial 
al tineretului la scrimă

(Urmare din pag. I)

gistrase cele mai multe victorii, la cei 
mai redutabili adversari și doar două 
înfrîngeri, ocupă pe merit primul loc.

Adalberth Gurath este îmbrățișat cu 
căldură. Peste cîteva clipe ascultam 
cu mîndrie acordurile Imnului Re
publicii Populare Romînel

*

Luni s-a desfășurat și proba de 
sabie, ultima din cadrul Criteriului. 
Doi dintre sabrerii romîni, Radii Ma- 
noliu (cu 3 v.) în seria întîi și Ion

ADALBERTH GURATH 
câștigătorul probei de spadă \

Drîmbă (4 v.) în seria a doua s-au 
calificat pentru semifinale. Al treilea, 
Ion Szantho a obținut trei victorii, 
dar a trebuit să dispute un barai ci.ș 
italianul Rigoli. Fiind dezavar t 
de arbitraj, el a pierdut. Manoliu și 
Drîmbă nu au reușit să intre în fi
nală. Primul a acumulat 4 victorii, 
dar a pierdut în baraj, iar cel de al 
doilea a avut 3 victorii dar nu s-a 
putut califica nici el în baratul pe 
care a trebuit să-l susțină.

Finala la sabie nu s-a ridicat la 
valoarea aceleia de spadă, dar a fost 
totuși interesantă prin lupta strînsă 
care s-a dat pentru primul loc. Pinâ 
la urmă a cîștigat maghiarul Masena 
(6 v.). S-au clasat în ordine: 2. Gla
zov (U.R.S.S.) 5 v.; 3. Maievski
(R.P.P.) 5 v.; 4. Bortoloti (Italia) 
5 v.; 5. Rigali (Italia) 3 v.; 6. Falk 
(R.F.G.) 2 v.; 7. Schmidt (R.F.G.) 
1 v.; 8. Witkeak (R.P.P.) 1 v. Între
cerea pe națiuni a fost cîștigată de 
reprezentanții U.R.S.S. care au primit 
cupa transmisibilă a Comitetulu' 
limpic Romîn.

Ziarul „II Messaggero" care apare 
la Roma na poate fi nici pe de 
parte bănuit de prea mare sim

patie centru regimurile democrat- 
populare. In ceea ce-l privește pe 
Sergio Valentini — trimisul său la 
meciul de fotbal C-C.A.-Internazionale 
— pe care l-am cunoscut cu acest 
prilej, putem spune „con la mano sul 
cuore" (cu mina pe inimă) că a 
venit la București cu unele idei pre
concepute.

• ntors acasă, ziaristul italian a pu
blicat în ziarul la care lucrează un 
articol amplu despre pregătirea și 
condițiile de care se bucură echipa 
națională de fotbal a Republicii Popu
lare Romine.

După cum era și firesc, Sergio Va
lentini nu s-a mărginit la întîlnirea 
de fotbal C.C.A.-„Inter", pentru că 
nu a... aterizai direct pe frumosul 
complex sportiv „23 August" (s-a edi
ficat pe larg de unde vine acest nume). 
Ca orice ziarist sportiv care se res
pectă, a pus întrebări despre fotbal, 
despre dezvoltarea sportului în gene
ra! in țara noastră, astăzi și înainte 
vreme, dar și despre viața noastră 
în general, pentru că știut este, spor
tul nu poate fi cunoscut în mod izo
lat de restul domeniilor vieții, cu 
care el este în strînsă legătură și 
care îl condiționează. Ziaristul italian 
ne-a vizitat la redacție și o văzut 
blocul nou ridicat peste drum. El s-a 
plimbat prin București și din discuții 
am aflat că a fost profund impre
sionat de monumentalele și splendi
dele construcții noi de lingă Palatul 
Republicii, de ritmul general al con
strucțiilor de locuințe din Capitală. 
Și-a exprimat dorința să viziteze ba
zele sportive din București: Dinamo,

Floreasca... Dacă la început întreba
rea ; „Asta era înainte de 23 Au
gust?" apărea ca un leit-motiv, cu- 
rind, in fața lucrărilor care nu poar
tă încă patina vremii, preciza el în
suși: „Desigur, asta nu era înainte 
cu 16 ani".

A văzut sportivi antrenîndu-se. S-a 
oprit adesea să stea de vorbă cu an
trenori, cu specialiști, cu sportivi 
fruntași sau începători.

In sfîrșit, ziaristul italian nu a 
purtat la București nici „ochelari de 
cal", nici ochelari colorați puternic 
în negru, după cum ar fi dorit anu- 
miți inși și anumită cercuri din (ara 
lui. Avea ochelari obișnuiți, cu diop
trii, pe care și-i punea ori de cîte 
ori dorea să vadă mai aproape, mai 
bine.

Am regretat că n-a avut mai multă 
vreme, că nu i-am putut arăta dectt 
o parte din viața care pulsează din 
plin în Bucureștiul nostru, ca și in 
întreaga țară.

Dar pentru un ziarist care cerce
tează locurile pe unde trece, nu sînt 
necesari... o mie de ani pentru a-și 
face o părere despre ceea ce vede 
cu propriii săi ochi.

Iată de ce, întors acasă, trimisul 
lui „H Messaggero" publică un ar
ticol amplu în care afirmă, firesc, că 
„In R. P. R. sportul este accesibil 
maselor largi și este sprijinit și în

curajat de stat". In continuare, el adau
gă o serie de constatări pozitive în 
legătură cu rezultatele măsurilor lua
te în țara noastră pentru continua ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui.

Pînă aici nimic deosebit. Oricirte a 
fost în ultima vreme in (ara noastră 
sau a urmărit evoluția pe tărîm in-' 
ternațional a spirtului romînesc nu 
poate să nu recunoască realizările 
fără seamăn în istoria țării noastre, 
obținute în toate domeniile vieții, deci 
și în sport, în anii luminoși pe care 
li trăim A făcut-o deci și ziarul „II 
Messaggero", publicînd articolul tri
misului său.

Dar iată că cineva s-a... ofensat ’ 
Cititorii italieni, cumva? Nu. Ei sînt 
dornici să afle vești din Romînia 
Ei au vozut-o pe lolanda Balaș, cam
pioana mondială, pe Vamiș și pe.alți 
sportivi romîni ureînd podiumul în 
vingătorițor la Roma, în toamnă. F1 
au auzit desigur multe lucruri buhe 
despre țara- noastră. Ei bine, tocmai 
acest lucru nu i-a convenit unui anu
mit cerc și ziarului pe care îl patro
nează. Este vorba de cotidianul „La 
Giustizia", care apare la Roma. Des1 
„Justiția" este simbolic reprezentată, 
potrivit legendei, legată la ochi pen
tru a împărți în mod imparțial drep
tatea,- în cazul nostru „La Giustizia" 
este legată strîns la ochi pentru a 
nega adevărul, potrivit intereselor 
cercurilor pe care le reprezintă. Asa 
se face că la scurtă vreme după pu

blicarea impresiilor lui Valentini, în 
coloanele sale apare o scrisoare de-a 
dreptul stranie- Despre ce e vorba în 
această scrisoare ? Ea declară că Ser
gio Valentini „este un cronicar spor
tiv fără idei precise" și că, pasă
mite, constatările pe care le-ăfivut 
cu propriii săi ochi, la fața locului, 
s-ar datora (vechi și răsuflat slo
gan ) „propagandei comuniste" ! De 
sus și pînă j'-s, stupida scrisoare nu 
face altceva decît să repete arhifolo- 
sitele, arhicunoscutele și arhirăsujla- 
te'e calomnii proferate la adresa ță
rilor de democrație populară ori de 
cîte ori este vorba de transformările 
revoluționare care au loc aci.

Nu socotim necesar să facem un 
proces asupra raportului dintre rigu
rozitatea hiatematică a unei gindtri 
și transcrierea de către un gazetar 
sportiv a impresiilor care l-au urmă
rit în mod deosebit. Un lucru este 
însă cert și anume că Sergio Valen
tini nu a făcut altceva dectt să aș
tearnă pe hîrtie concluzii ale bunului 
simț, fie că era vorba de dezvoltarea 
culturii fizice și sportului, fie că. era 
vorba de nivelul de trai al poporu
lui nostru.

Nit ne miră că aceas'a l-a înfu
riat pe semnatarul scrisorii, un trans
fug (halal „colaborator"!) scos la re
pezeală din cine știe ce ungher, să i -, 
convingă pe cititorii italieni că el, 
de-acolo de unde stă aciuit de ani 
ae zile, știe moi bine ce se petrece 
in Romînia decît ziaristul italian so

sit de cîteva ceasuri de la Bucu
rești. Orice fapt, orice mărturie care 
poate duce la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a popoarelor și, în ultimă 
instanță, la destinderea atmosferei 
internaționale, nu poate fi pe placul 
celor ce trăiesc din minciună și de
zinformare. Adevărul l-a trtiznit pe 
jalnicul năimit drept în moalele .ca
pului. Și dară nu mai poate să muște, 
mîrîie, doar așa să mai capete cît 
de cît un oscior de la masa slănini
lor soi.

Ceea ce ne miră este însă faptul 
că s-a găsit un ziar (repetăm, se 
numește — paradoxal — „La Giusti
zia" ) care s-a grăbit să pună cu 
generozitate coloanele sale la dispo
ziția unui asemenea specimen, care 
nu-i poate face cinste nici prin per
soana sa, nici prin gugumăniile cu 
zare a întinat hîrtia.

Regretabil că, în zilele noastre, res
pectivul ziar mai este sclavul unei 
asemenea maniere, de mult compro
misă, potrivit căreia adevărul poate 
fi înăbușit cu mușamaua zdrențuită 
a calomnii’or.

Cu atît mai mult considerăm ne
lalocul ei atitudinea ziarului „La 
Giustizia" cu cît, peste puțină vreme, 
la Roma va avea loc Olimpiada si 
cunoaștem străduința poporului ita
lian pentru ca oaspeții să se simtă 
bine," ca și interesul organelor spor
tive italiene pentru asigurarea unor 
condiții optime acestei mari sărbă
tori sportive — contribuție importan
tă la cauza apropierii tineretului srior- 
tlv din toată lumea, la cauza păcii 
și destinderii internaționale.
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