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Adunarea alegătorilor 
din circumscripția „Grivița Roșie"

Votînd candidații Frontului Democrației Populare, vă veți 
exprima hotărîrea de a înfăptui mărețul program al luptei 
pentru înflorirea patriei, dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea bunăstării poporului, pe care vi-l înfățișează 
Frontul Democrației Populare.

(Din Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare)

Votăm pentru socialiasm, pentru pace!

Tara întreagă a îmbrăcat 
haină minunată de săr
bătoare. Oamenii muncii, 

liberi, constructori înMăcăralți 
ai unei vieții luminoase, pă
șesc, duminică 5 martie. din 
nou. in fiața urnelor, pentru 
a-și exercita unul din cele 
mai însemnate drepturi cetățe
nești înscrise în Constituție : 
dreptul de a alege reprezen
tanți în organul suprem al pu
terii de stat — Marea Adunare 
Națională și în Sfaturile Popu
lare

In întreaga țară -domnește 
însuflețire. Oamenii muncii din 
uzine și fabrici, de pe șantie
re. din mine sau de pe ogoa
rele patriei, din institute știin
țifice, armată, școli etc. vor 
păși cu satisfacție în fața ur
nelor, 
patria 
pentru că sînt hotărîți să a- 
pere 
porului nostru muncitor. Ei se 
prezintă mîndri in fața urne
lor. pentru că au înscris în 
zilele premergătoare alegeri

lor izbînzi importante pe gra
ficele de producție. realizări 
minunate în toate domeniile de 
activitate. Ei vor să facă din 
ziua alegerilor un prilej de 
strălucită afirmare a atașamen
tului lor fată de regimul de
mocrat-popular, față de Parti
dul nostru — conducătorul în
cercat și de nădejde al po
porului.

Mărețe sînt cuceririle între
gului popor, înfăptuite sub con
ducerea Partidului, pe drumul

construcției depline a socialis
mului. Hotărîrile adoptate de 
cel de al II 1-lea Congres al 
Partidului permit poporului nos
tru să întrevadă cu claritate 
ziua sa luminoasă de mîine.

Poporul romîn este 
de ceea ce s-a făcut și 
in patria noastră sub 
vieții noi. S-au înălțat
fabrici și uzine, combinate, termo 
și hidrocentrale, 
de întreprinderi 
și modernizate, 
dustriei noastre
ori nivelul dinainte de război.

mindru 
se face 
soarele 

sute de

un mare număr 
au fost mărite
Producția in-
întrece azi de 5

deÎnfăptuirea programului 
dezvoltare a economiei și cul
turii, sporirea bogățiilor țării, 
creșterea necontenită a produc
ției industriale și agricole, ri
dicarea productivității și redu
cerea costului de producție vor 
avea ca urmare ridicarea ne
contenită a nivelului de trai 
al poporului nostru. Vor crește 
de aproape două ori față de 
perioada anilor 1954—1959 fon
durile alocate de
democrat-popular pentru satis
facerea nevoilor social-cultura-

statul nostru

(Continuare în pag. a 2-a)

pentru că le e dragă 
și doresc înflorirea ei,

pacea și cuceririle po-

După scripte și 
hîrtii nu aș mai a- 
vea mult pînă la... 
pensie. Sînt, cum 
s-ar zice, destul de în vîrslă. Și 
totuși...

Cum aș putea să mă simt bă- 
trîn cînd cetățenii 
mi-au propus pentru a doua oară 
candidatura pentru alegerile de 
deputați in Marea Adunare Na
țională, cînd cartierul nostru, 
Bucureștii Noi. întinerește mereu, 
cînd văd schelele mîndre pe care 
le înalță pretutindeni în Capitală, 
pretutindeni pe întinsul patriei, 
puterea populară ?

M-am îutîlnit deunăzi cu 
grup de tineri. Pe cîțiva i-am re
cunoscut că sînt din depoul nos
tru. Restul nu-i mai văzusem nici
odată. In ziua aceea nu era pro
gramată nici o întîlnire la Casa 
alegătorului. Am stat de vorbă.

ln sala sporturilor Floreasca a avut loc vi
neri după-amiază o mare adunare a alegă
torilor din circumscripția eiectorală „Grivița 
Roșie", unde candidează tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

Cu mult înainte de începerea adunării, sala 
devenise neîncăpătoare. Alături de miile de 
alegători din circumscripția „Grivița Roșie" — 
reprezentanți ai gloriosului detașament de ce
feriști, intelectuali, ostași, femei, tineri — au 
venit să ia parte fa adunare numeroși oameni 
ai muncii din întreaga Capitală.

In sală domnea o atmosferă de mare în
suflețire. Se auzeau urale și lozinci scandate 
îndelung în oinstea Partidului Muncitoresc Ro
mîn. a guvernului Republicii Populare Romîne, 
pentru victoria îh alegeri a Frontului Democra
ției Populare.

La apariția conducătorilor partidului și sta
tului, în sală au izbucnit aplauze puternice și 
îndelungate. Au răsunat mimute în șir ovații 
în cinstea Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In Prezidiul adunării au luat loc tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil 
colae Ceaușescu, 
Gheorghe Maurer, 
nașe- Joja, Florian 
nescu, .precum și
electorală .Grivița Roșie" : Liviu Constantinescu,

Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
Alexandru Drăghioi, Ion 
Alexandru Moghioroș, Ata- 
Dănălache, Dumitru Diaco- 
cetățeni din circumscripția

prim-secretar al Comitetului' raional P. M. R. 
„Grivița Roșie", Ion Zamfir, președintele Sfatului 
popular al raionului „Grivița Roșie", Alexandru 
Codescu, Erou ăl Muncii Socialiste. Marin Pe
tre, președintele Comitetului sindicatului de la 
Atelierele „Grivița Roșie",• Rairaschiva Scurtu. 
țesătoare la întreprinderea' textilă „Dacia", 
ioana Drăgătoiu, învățătoare, Vasile Toader, 
director al Uzinelor metalurgice Grivița. Ion 
Mitrea, mecanic de locomotivă, Maria Hagiu, 
casnică, Teodor Rogoz, șef de sector ia Atelie
rele „Grivița Roș!e7‘, Maria Nanu, muncitoare 
la „Electrolar", Grigore Nijă, prim-secretar al 
Comitetului U.T.M. „Grivița Roșie".

Adunarea a fost deschisă de tov. Florian 
Dănălache, președintele Consiliului orășenesc 
București al F.D.P., care a dat cuv.ntul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Intîmpinat cu îndelungi urale și aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Asistența a urmărit cuvîntarea cu o deose
bită atenție. In repetate rînduri, cuvîntarea 
a fost subliniată de aplauzele însuflețite, în
delung prelungite, ale participanților.

Asistența a ovaționat îndelung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, pentru guvernul - - - -
victoria în alegeri a 
Populare. Adunarea a 
întărirea continuă a 
list, pentru prietenia de nezdruncinat cu Uniu
nea Sovietică și celelalte țări socialiste, pen
tru victoria cauzei păcii în lume. (Agerpres)

R. P. Romîne. pentru 
Frontului Democrației 

aclamat puternic pentru 
unității lagărului socia-

Tinerețe fără bătrînețe

din cartier

un

ȘTEFAN LUNGU
Erou al Muncii Socialiste, 

mecanic de locomotivă

Mîine, cu toții la vot!

Peprietenește, mergînd împreună 
stradă. O parte dintre ei vor vota 
pentru ' “ " "
dine că abia așteaptă să se vadă 
în fa(a urnelor. Vorbeau despre 
cărțile 
cinematograf, 
sportive. 
tovarășe

prima oară și-i vedeam

citite, despre teatru, 
despre întilniri 

„Cînd mergi la meci. 
Lungii ?”, m-a întrebat 

unul. Așa că spune/i-mi, cum aș 
putea oare să dau crezare... bir- 
tiilor și să nu mă consider tot 
lînăr ?

De aceea m-am hotărît să las o 
clipă din mină manelele locumo-

tivei să iau condeiul 
și să mă adresez ti
neretului, prin ziarul 
care are majoritatea 

cititorilor săi tineri.
Mă gîndesc la grupul acela ve

sel de care vă vorbeam mai îna
inte, la preocupările lor și-mi pun 
firesc întrebarea: cînd trebuie să 
socotesc, zilele de tinerele ? A- 
tunel, cînd eram de 20—25 de ani 
și ca zeci de mii de tineri mun
citori abia aveam după ce bea 
apă, sau acum cînd am aproape 
60 de ani dar văd tineretul că-și 
poate, îndeplini orice dorință, ve
sel și lipsit de griji ? Atunci, 
cînd tineretul muncea, trudă de 
rob, din zori și pînă în noapte, 
sau clnd îl văd cu pieptul plin 
de decorații pentru merite în mun
că împînzind teatrele, stadioanele?

^fipntiuuare în pag. a 2-nJ.

Succese de prestigiu aie sportivilor noștri
SCH! : patru locuri întîi (Gh. Bălan, llona Micloș, 

Stei. Drăguș și Elena Tom) în Concursul Internațio
nal Jubiliar de la Poiana Brașov.

HOCHEI : în cadrul campionatului mondial echi
pa R.P.R. a întrecut selecționata Belgiei cu 22-1.

HANDBAL : în întrecerile pentru campionatul 
mondial echipa R. P. Romîne s-a calificat pentru 
turneu! final.



Prestigiul internațional al mișcării sportive din patria noastră

Declarații, mărturii ■ ■ ■

Votăm pentru socialism, 
pentru pace!

r .Capitala Romînieî a devenit unul 
din cele mai importante orașe spor
tive ale Europei”, declara la sfirși- 
tul anului 1957 AVERY BRUNDAGE, 
președintele Comitetului Internațional 
Olimpic, cu ocazia unei vizite pe 
care a făcut-o in țara noastră. Cu 
același prilej, în cadrul unei confe
rințe de presă organizată de C.O.R. 
Avery Brundage spunea între altele: 
^Am întâlnit aici un public care a- 
preciază foarte mult sportul, care 
dorește ca cei mai buni să cîștige, 
un public care a aplaudat în mod 
imparțial toate performantele valo- 

, noase. Am avut plăcerea să vizitez 
diferite baze și instalații sportive și 
am fost îneîntat _să constat că Ro- 
nunia posedă atît stadioane mari 
pentru importante competiții, dt și 
numeroase baze sportive ți tere
nuri de antrenament, tinde tineretul 
acestei țări găsește toate condițiile 
de dezvoltare a posibilităților sale". 

Această scurtă declarație reflectă 
Jn mod clar impresia deosebită pe 
care țara noastră o face asupra 
oaspeților săi de peste hotare, prin 
viața sportivă intensă ce se desfă
șoară la noi, prin minunatele con
strucția și baze sportive de tot felul, 
realizate în anii luminoși ai regimu
lui democrat-popular.

„Gazetarii sportivi călătoresc des — 
spunea nu de mult JOACHIM FIE- 
BELKORN, redactorul șef al ziarului 
wDeutsches Sport Echo" — și cola
boratorii redacției noastre au avut 
de multe ori prilejul să viziteze fru
moasa Romînie. Și niciodată nu s-a 
întors vreun redactor al nostru de 
la București sau Ploiești sau din altă 
parte a Romînieî în care fusese, 
fără să povestească în cuvinte în
suflețite despre oamenii săi".

Iar un alt oaspete de seamă care 
ne-a vizitat țara, iov. JELESK.O 
KOLEV, președintele Uniunii de Cul
tură Fizică ți Sport din R. P. Bul
garia, impresionat de marea dezvol
tare luată de sportul de mase, de 
creșterea continuă a prestigiului in
ternațional al sportului romînesc, de 
condițiile materiale minunate pe care 
le au la dispoziție tinerii și tinerele 
din patria noastră, scria: „Nu este 
de mirare că sportul și cultura fizi
că cunosc în R. P. Romînă o dez
voltare
«narea 
făcut 
afcum. 
viitor"

Condusă p îndrumată de Partid. 
mișce.rea noastră sportivă a cunoscut 
importante succese nu numai in do
meniul realizărilor pe plan intern, ci 
ți n ceea ce privește prestigiul pc 
plan internațional. An de an, spor ti 
vii roinini s-au afirmat Cu tărie în 
arena sportului mondial, au făcut 
ca pe stadioanele de pretutindeni, în 
coloanele presei sportive de peste ho
tare in cercurile sportive din în
treaga lume, numele sportivilor noș
tri, al țării noastre, să fie rostit ci 
respect ți admirație. Să luăm numai 
esteva exemple, mai recente, din ac 
tivltatea sportivă a anului trecut.

După strălucita victorie a handba 
listelor noastre în campionatul mon 
dial de handbal in 11 disputat in Olan- 
«fa, ziarul olandez „SPORT EN SPORI 
WERE1.D* scria că „Rommia a de 
monstrat cît de frumos este handbalu' 
în 11", iar antrenorul echipei Austriei 
HANS ZAVORKA. declara: „De de 
parte cea mai puternică echipă a fos'. 
cea a R.P. Romîne. Vreau să subli
niez că dintre toate formațiile parti
cipante cea a R. P. Roniîne a fost 
aceea care a recurs cel mai puțin 
faulturi deși nu trebuie să uităm 
practică în apărare sistemul „om 
om". Pe scurt: din toate punctele

necontenită. Grija și îndru- 
permanentă a Partidului au 
posibile realizările de pînă 
sînt chezășia succeselor de

ia 
ca 
la 
de

(Urmare din pag. 1)

Este clar! Eu acum îmi trăiesc ade
vărata ti nerețe...

Puterea populară, conducerea întregii 
9ieți a patriei noastre de către Partidul 
clasei muncitoare, nu înseamnă altceva 
decît tinerețe, tinerețe fără bat finețe.

Preau să mă adresez vouă, tineri spor’ 
tivi ai patriei noastre. Pac aceasta și 
pentru faptul că atunci find eram de 
vîrsta voastră, nici nu visam măcar un 

.Stadion al tineretului, nici nu visam mă
car că statul ar putea cheltui zeci și 
aule de milioane de lei pentru ca tine- 
Mul să-fi îmbogățească mintea pe băn
cile școlilor, liceelor fi institutelor, să-și 
călească trupurile pe stadioane și în 
•ilile de sport. De aceea, cînd munca de 
mecanic de locomotivă, și ctnd activita
tea de deputat In Marea Adunare Na
țională îmi dau rugat, mă pierd fi eu 
printre vecile de. mii de tineri care îm
pinsese frumoasele locuri unde se face 

’f^țort.

vedere, a fost cea mai puternică, cea 
mai echilibrată echipă. în partidele 
pe care le-am disputat și mai ales 
în finală am avut în față o echipă 
formidabilă".

O victorie de mare prestigiu loter

o foarte bună pregătire și continui
tate la fiecare aparat", iar „la sol 
evoluția romîncelor a fost strălucită".

Asemenea citate și declarații elo
gioase fa adresa comportării sporti
vilor roroîni în diverse competiții

(Urmare din pag. 1)

Printre numeroasele titluri sportive ale Tolandei Balaș se află și cel de 
campioană internațională a R.P.R. lat-o, in fotografie, împreună eu Jaroslaua 
Jozwiakowska (R.P. Polonă) și Taisia Cencik (V.R.S.S.), după festivitatea de 
premiere ' ’* * - -
noastre.

la ediția 1960 a Campioanaielor internaționale de atletism ale țării

a fost și cea repurtată de 
noștri în lata redutabilului

internaționale Ia care au participat 
demonstrează în mod limpede pro
gresele calitative deosebite pe care 
le-a făcut sportul nostru în ultimii 
ani, în anii luminoși ai regimului 
democrat-popular, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului.

le. Pînă în 1965 se va da în folosință 
oamenilor muncii peste 300.000 de â- 
partamente. Profunde schimbări înnoi
toare s-au petrecut în agricultura țării. 
Cea mai mare parte a țărănimii a pășit 
pe calea arătată de Partid — calea 
agriculturii socialiste. In patria noas
tră scumpă — Republica Populară 
Romînă — a fost creată baza econo
mică a socialismului. Aceasta consti
tuie o măreață victorie a clasei mun
citoare. a țărănimii, a intelectualității.

Așa cum subliniază MANIFESTUL 
CONSILIULUI CENTRAL AL FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE: 
„Traducînd în viață prevederile pla
nului de șase ani, dezvoltînd continuu 
puterea economică și capacitatea de 
apărare a patriei, poporul nostru adu
ce o contribuție importantă la întări
rea forțelor păcii din întreaga lume".

Gîndindu-ne la cuceririle vieții noas
tre noi, dobîndite în anii puterii popu
lare, este bine să punem față în față 
via(a noastră de ieri și de azî, situația 
din trecut și cea de acum a scumpei 
noastre patrii. Ieri, muncitorii, făurarii 
bunurilor materiale, familiile lor, robeau 
în fabricile patronilor, exploatați cîi- 
nește, înfometați, slugi fără drepturi. 
Comuniștii, cei mai buni fii ai poporu
lui, erau aruncați în închisori, schin- 
giuiți și torturați. Amară era viața 
țărănimii satelor noastre 1 împovărată 
de dijme și dobînzi cămătărești ea 
ajunsese la sapă de lemn. Tuberculo
za. sifilisul, pelagra, gușa endemică 
etc. făceau ravagii imense în lungul 
și latul țării, sărăcite și înfometate.

Astăzi, prin activitatea harnică și 
înflăcărată a poporului, construim. 
Construim viața noastră nouă, liberă 
și fericită, „pășim — așa cum arăta 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
tribuna Congresului al lll-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn — într-o 
etapă nouă de dezvoltare, care deschi
de poporului nostru perspectiva lumi
noasă a victoriei depline a sodalismu-

național 
rugbiștii 
„15“ al Franței. După succesul de fa 
București, postul francez de radio 
Monte Carlo spunea intr-un comenta
riu : „Salutăm victoria romînilor, care 
se impun din ce în ce mai mult ca 
a doua forță în rugbi de pe continent”.

Cu ocazia Turului ciclist al R.P. Ro
mine — 1960, ne-a.ii vizitat numeroa
se delegații străine. La încheierea 
competiției, conducătorul delegației 
suedeze BENGT NILSSON declara 
unui redactor al ziarului nostru: 
„Aveți stadioane frumoase și ioartef 
bune, . care au foet excelente gazde;; 
pentru sosirile de la capătul etape- - • 
lor competiției. Este, o adevărată;; 
plăcere să‘ obții un rezultat bun ta-! ’ 
tr-un cadru atît de plăcut cum este ■ 
acela"pe: care-1 oferă țara dv. Tre-;; 
buie să vă spun că pînă acum nu - 
am văzut încă o țară care să pro-; ;e»<l«mi» Militară 
greseze atît de rapid în ceea ce. >(3—1) — f 
privește -construcțiile. A. fost 6" ’ faevadl evoluțiile anterioare ale echipei peni 1—I (0—0).. 7000 apeetatori. 
atmosferă caldă și cordială, care ne-a; ----- ... __— ....
impresionat profund". •-» faptul ci jucătorii Academiei Militare Meciul »-a jucat nmiți.

Cea mai mare competiție spOrtivă-’-’»1lr f.‘ ,laî’ă primiT a doua ”
mondială ă anului I960 < fost, de--„gratuite (cum r .
sigur cea de-a XVH-a ediție -.a. :«?** antrenorul E. Mlădiu), ei în ptegă- 
Jocurilor Olimpice de fa Roma. Aiei,<>h»a fiaică insuficientă, care a detei- 
sportivii- romîni s-au comportat ia; B*’nat • cădere a echipei. In prima re- 
un înalt nivel, aducînd patriei locul-^Pr^. «'■»<> » resurse, formația tnili- 
10 în clasamentul pe țări. într-o în-' ^ră a juoat de la egal la egal, contri- 
trecere 13 care au participat 84 :
națiuni. Specialiștii prezenți far 
Jocuri, presa italiană de specialitate; ;,“s, d>n oșuza oboselii a slăbit, cedînd 
au avut cuvinte de laudă la adresa- -complet inițiativa Rapidului, 
comportării delegației ro«nîne. Vor-'stat în joc pînă în i '".'.---- -------
bind despre ultima zi a întrecerilor^c^lslraH’<î acțiuni peste acțiuni și tră- 
atietice olimpice, ziarul „LA GAZET--fgmd de« la poartă. Au marcat: 1. Io- 
TA DELLO SPORT" a publicat un 
comentariu t------- „ ___
ciani, intitulat „Balaș, Bolotnikov, 
Tîbulenko", <

lui și trecerii treptate la comunism, 
cauză pentru care au luptat și s-au 
jertfit cei mai buni fii ai clasei mun
citoare și ai întregului popor romîn". 
Construim și privim cu încredere vii
torul. pentru că ne știm patria în
conjurată de prieteni, pentru că facem 
parte din marea familie a țărilor socia
liste, în fruntea cărora stă marea 
Uniune Sovietică, țări care se ajută 
reciproc și colaborează frățește.

Marile realizări înfăptuite sub con
ducerea Partidului în toate domeniile 
de activitate, înaripează patriotismul 
fierbinte al poporului nostru muncitor, 
face să crească tot mai mult dragostea 
tuturor față de Partid și Guvern, 
față de politica Partidului — care stă 
la baza marilor noastre succese. Ală
turi de întregul popor, sportivii pa
triei, mîndri de mărețele realizări obți
nute de la Eliberare pînă în pre
zent, își iau angajamentul în fața Par
tidului și Guvernului să fie în pro
ducție exemple demne de urmat, să 
lupte neobosit pentru gloria sportivă 
a patriei, pentru ridicarea activității 
sportive la nivelul sarcinilor trasate 
de Partid.

Ne prezentăm duminică la vot cu 
mîndria de a ne ști cetățeni ai unei 
țări libere, independente și înfloritoa
re. Ne prezentăm la vot cu sentimen
tul oamenilor liberi, stăpîni pe soarta 
lor, a unei țări care nu se va abate 
niciodată de pe drumul pe care și l-a 
ales.

Pentru bunăstare și fericire vom fi 
cu toții la vot I Pentru succesul con
strucției depline a socialismului î 
țara noastră, pentru bunăstarea în
tregului popor vom vota cu drag pe 
candidații Frontului Democrației Popu
lare !

TRĂIASCĂ VICTORIA ÎN ALE
GERI A FRONTULUI DEMOCRA
ȚIEI POPULARE!

TRĂIASCĂ ȘI ÎNFLOREASCĂ 
SCUMPA NOASTRĂ PATRIE, RE
PUBLICA POPULARA ROMINĂ!

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR
Cuplajul din Giuluții

Joi, fci Ciulești, Rapid a întrecut A-
i cu un . scor — 5—1 

pe care nu-1 lăsau șă se in-

De remarcat că in min. 80 Bumbacul 
ratat un 11 m !... (V. P.).

Rezultate din țară
CARACAL: Progresul—Minorul

a

SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A ORAȘULUI BUCUREȘTI (tineret) 

A CÎȘTIGAT LA BELIȘCE CU 5-1 (2-0)

Mgur cea de-a XVH-a

La- 
, . Au 

«utilare. Explicația acestui wornu stă marcat: Mihăilă (M) și Plrrulescu (P),

T. SEVERIN: Drubeta—Minerul Lu-
a sușl'mut du-pă peni (0—0). Partida a avut loc joi.
in), ci în pregă- B1RLAD : Rulmentul—E.T.A.C.S. 6________ ___6—J 

(5—1). Pentru Rulmentul mi marcat: 
Oprea (3), Manolache, Slumsehi și 
Bcrcea.

BUHUȘI: Textila—Steaua roșie Ba- 
_ buind țmpieună. cu Rapid la crearea unui cău 1—1 (Oț-zO). Planetele au fost în- 
^..spectacol de bun nivel. După pauză, scrise de Mangalagiu (St. r.) și Rușii

". în prima r«-

, care a in
ia ultimul minut.

lo- 
orumi- a pmJiicitL — unul din ofsaid), Copil și

semnat de Ezio Bres-< -Georgescu, respectiv : Fodor.
lat „Balaș, Bolotnikov,Progresul a învins fără emoții tînăra 
consacrat acestor » Metalului cu 4—0 (3—0). după

pe care-1 consideră printre cei mai"Ufl ca,r« a oferit și acțiuni bine con-
valoroși învingători ai Jocurilor. ln^cePut5 dar și faze, confuze. Au marcat: 
acest articol, ziarul italian are apre-< • Baboie (2), Mafteujă și Ioniță. (Al. I.)
valoroși învingători ai Jocurilor. In copute dar și faze confuze. Au marcat:

cieri di-n cele mai elogioase Ia adresa^ 
sportivei noastre. Ocupundu-se de în-Ț 
trecerile de gimnastică. „CORRIERE ^ 
DELLO SPORT" scria despre echipai 
noastră feminină că «a demonstrat-bor și Poiana Cîmpina au fost

^cultate joi, 
 ------ H „Formațiile orășenești w ■ w m g---- -'ales Bumbacul ___3. oa.trinete...^a tptat de visu,Msi

Replică dîrză...
Echipele de categoric B Di nani o O- 

îti difi- 
în cuplajul din Dudcști.

Abatorul și mai 
le-au servit o replică 

, j ii-cînd de la 
^egal la egal. Dinamo Obor a învins pe 
" - Abatorul cu 1—0 (0—0) printr-un gol 
-►marcat în min... 90, prin Ștefan. Dina- îndemînăș- ... .. . . . . . _ .- ^.moviștn au manifestat slăbiciuni ui faza 

de finalizare. In cealaltă partidă, Poia- 
care ni s-a părut insu- 
— a trebuit să se mul- 

î ,,niir* cu Buml>acnl ;
1—1 (1—1). Au marcat : Apostol pen-

('!’).
.SIBIU :

sar 3—-1 (2—0). Au marcat: Toderioi. 
Dombrovschi II și Dobay, respectiv Par- 
loviei.

BAIA MARE : C.S.M.—Topitorul 13—0 
(3—0, 5—0). Au marcat : Nagy, Sulyok, 
Horzsa, Notleleu, Drăgan (2), Puică (3) 
și Trifu (4).

BERVENI: 
0—2 (0—1). 
și Szikszai.

SIMERIA:
J-5 (1-1).
Crăciun, Cosmoc și Stoian (autogol), 
respectiv Crăciunoscu.

CRAIOVA: C.F.R. Electro—C.S.M.
Reșița: 4—1 (3—0). Au înscris: Vasi- 
lescu (2), Bratu, Ciurez și respectiv 
Sporea.

C..S.JW. Dinamo Să-

Stăruința—Recolta Carii 
Au marcat : Haulier II

C.F.R.—Jiul Petroșani 
Au înscris : Rotaru (2).

BELIȘCE 3 (prin telefon). ■— Sole 
ți <mata de fotbal a orașului București 
(tineret) și-a continuat turneul în Iu
goslavia săsținmd joi în localitate o 
întîlnire în compania formației Belișce, 
diu campionatul zonal. Ținerii fotbaliști 
rom în i au obținut o victorie netă, cu 
5—1 (2 —0), după un meci în care s-au 
impus cu autoritate. Factura tehnică 
ridicată a partidei a plăcut mult celor 
6.000 de spectatori, oare au subliniat 
fazele dinamice cu ropote de aplauze. 
Cele;’cinei goluri înscrise au fost urma
rea linor acțitini bine desfăcu ra le. I n ge
neral, selecționata Bticurești a jucat 
variat, foarte mult pe extreme și a arătat 
multă eficacitate. Punctele au fost mar
cate de: Unguroiu (min. J8), Dridea 
(min. 30), Czako (min. 48). Dridea 
(min. 65) și Unguroiu (min. 75). Pen
tru gazde a înscris Sogolici (min. 47). 
Din Cchipâ București ului s-au remarcat 
în mod sjM‘eiaI Greaua, Popescu. Cri șan t 
Dridea și Unguroiu. Formația: Datcu — 
Greavu, Motroc, Mureșan 
Crișan — Selymesi, Matei, 
roiu, Czako.

Duminică, 
susține 
neului. 
minica 
sad, în

•— Popescu, 
Dridea, Ungu-

București va 
partidă a tur-

Selecționata 
la Sombor ultima 
Echipa Sombor a făcut 1—1 (În
trecută cu Voivodina din Novi- 
meci amical.

Voi, dragi tineri sportivi, aveți create 
toate posibilitățile, aveți la 
tot ce nu am avut noi la vîrsta tinereții. 
V ouă v-a creat puterea populară și școli, 
luminoase și uzine noi, moderne, și tea-"k na Gira pin a — 
tre și sțadioaruj și săli de sport. 5pre^ ficient progăt;tă 
voi se îndreaptă grija de părinte a Par--'- 
tidului nostru iubit. Schelele pe care imoase cu un 
vedeți în Capitală,' uzinele noi care 1 .C A"
înalță, locomotivele Diesel și electrice *' tru Poiana și Bastar pentru Bumbacul. 
care vor zbura mîine pe magistralele pa-.. k

iiitorul* -

Progresul—Petrolul, azi la „Dinamo“
Polonia Bydgoszcz joacă la

Constanța

în vederea returului 
continuă astăzi printr-o

Pregătirile 
campionatului 
serie de întilniri amicale. Astfel de 
partide au loc ți In Capitală.

triei, nu reprezintă altceva decît 
vostru.
. Noi, muncitorii mai în vtrslă, 
rent vouă să invățați, să învățați 
guință, să deveniți cetățeni adevărați ai.. 
patriei, să duceți mai departe, însutit și" Joi la 
înmiit, ceea ce noi am realizat pînă 
acum. Vă cerem 
să vă oțetiți. brațul și mintea pentru a 
putea fi demni constructori ai socialis-. .dinamoviști! 
inului și comunismului. Vă cerem să ri-' — — — 
diăați tot mai sus. pe noi culmi, gloria., 
sportivă a patriei dragi, a patriei socia -- 
liste, caro vă ocrotește eu toată dragos- 
Rțu, c#re vu ■ ■ălătippig, uudv am intihtit eclâpa locală

vd «e-«■ 
cu alr-'' Fotbaliștii dinamoviști s-au înapoiat din R. D. G.

• Pe stadionul Dinamo amatorii 
de fotbal au ocazia să vadă la lucru 
o nouă formație din țară. Este vorba 
de Petrolul din Ploiești care joacă 
în compania Progresului. Această 
atractivă partidă începe la ora 16.15 
și este precedată de un meci de 
juniori, Dinamo—Progresul (ora 14.30). 
Duminica viitoare, Petrolul și Pro
gresul vor reedita la Ploiești întîl- 
nirea de astăzi.

ceea
amiază s-a înapoiat în țară 

lotul jucătorilor dinamoviști din Bacău 
vouă, sportivi dragi,-'și București, care a întreprins un turneu 

de pregătire în R.D.G. Cu o zi înainte, 
au susținut un ultim joc 

în R.D.G. Despre această partidă ne-a 
vorbit Gică Niculac. urmi din antrenorii 
care an însoțit lotul :

„Mcrrd « avut loc in nocturnă la

Rotation. Am pierdut cu 2—1 (1—0), 
dar jocul a fost în general echilibrat, cu 
perioade alternative de dominare. Golul 
nostru a fost marcat de Sasu, care a fost 
cel mai bun jucător.

Consider că turneul în R.D.G. a fost 
util pentru noi. Condițiile în care ne am 
pregătit, precum și valoarea echipelor 
întîlnite ne-uu ajutat în îmbunătățirea 
stadiului de antreiwawiU al jucdtorilor'\

• Dinamo Obor susține de aseme
nea azi un joc de verificare: pe
terenul Victoria (CAM), la ora 16, cu 
formația orășenească Victoria.

• Constanța găzduiește astăzi pri
mul meci internațional al anului : 
evoluează formația Polonia din Bydgo
szcz (R.P. Polonă). Oaspeții vor primii 
replica echipei farul.



Don cu r sul Internațion al Jubiliar d e schi
Sportivii noștri învingători în toate probele de ieri! 
Gheorghe B iii an șâ llona Micloș (slalom uriaș), Stclian Drăguș 

și Elena Tom (fond) au obținut victorii de prestigiu

POIANA BRAȘOV 3 (prin telefon de la trimisul nostru). — Cele patru 
probe care au figurat vineri pe programul Concursului Internațional Jubiliar 
s-au soldat cu tot atîtea victorii ale reprezentanților țării noastre, obținute în 
compania unor adversari valoroși, unii dintre ei fruntași ai schiului mondial.

Arătînd o putere de luptă exemplară, însuflețiți de un înalt patriotism 
Gheorghe Bălan, llona Micloș, Stclian Drăguș și Elena Tom s-au întrecut pe 
ei înșiși, realizînd performanțe excepționale. Aceștia, ca și ceilalți componenți 
ai lotului republican, au ținut să mulțumească prin comportarea și prin per
formanțele lor, Partidului și Guvernului, pentru condițiile minunate create acti
vității sportive din țara noastră. îndeosebi vom sublinia victoriile obținute de 
Gh. Bălan și llona Micloș în proba de slalom uriaș. Fără a se lăsa impresio
nați de faima adversarilor lor, fruntași în clasamentele Jocurilor Olimpice și 
ale campionatelor mondiale. Bălan și llona Micloș au parcurs traseele de o 
manieră impresionantă, culegi nd ropote de aplauze din partea miilor de spec
tatori inșiruiți de-a lungul Salivarului.

Punctul forte al programului dc vineri 
a constituit fără discuție proba mascu- 
nă de slalom uriaș. La start au fost 
rezenți 52 de coneurenți. Ca de obicei, 
lutctele cheie ale acestei curse au fost pe
Iul marc, după Drumul lui Lehman, 
de cîteva porți au „obligat” o serie 

e coneurenți să piardă secunde prețioa- 
*. In schimb, acei schiori care au știut 
i atace cu iscusință aceste porți au 
unecat în continuare cu ușurință ter- 

.inînd proba pe locur* de frunte.
Pe zidul mare cel mai mult •au împre

unat concurent ii : Bălan, Tăbăraș, Sta
ins. Lacroix, G. Duvillard, Cri st ol ove a nu 

Zangor, care au intrat în fiecare 
oarlă cu multă îndrăzneală dar și cu 
mită cursivitate. Din păcate Cristei o- 

i a fost „stopat”, puțin mai jos, 
atacarea greșită a unei porți, iar 

angor a căzut din cauza unei erori tac- 
cc.

kșa cum am mai spus victoria la sla- 
mii uriaș a revenit lui Gheorghe Bălan 
care confirmă din plin frumoasele suc
ise înregistrate pe pîrtiile de la Zako- 
ane) la o diferență apreciabilă, de 4,2 
se., față dc renumitul schior francez 
lamos. Excelentă poate fi considerată 
i performanța lui Cornel Tăbăraș clasai 
e locul al IlI-lea în fața unui lot va- 
ntos.

REZULTATE TEHNICE
Pîrtia Sulinar. Lungimea traseului 

.0<X) metri, diferență de nivel 600 metri, 
0 de porți : 1. Gheorghe Bălan (R. P.

- - - - - - - - O/I :l = Me! TI33
In campionatul republican

C. C. A. Șl DINAMO TG. MUREȘ
SUSȚIN JOCURI DIFICILE IN ETAPA DE AZI
In etapa de astăzi a campiona- 

ului masculin, fruntașele clasamentu- 
iti,- C.C.A. și Dinamo Tg. Mureș, 
usțin partide dificile în deplasare 
a Cluj și respectiv la Craiova, unde 
ormațiile studențești știu să bene- 
icieze de avantajul terenului pro- 
iriu. O eventuală înfrîngere, în spe- 
ial a formației C.C.A., ar aduce un 
iou echilibru in partea superioară 

clasamentului. Luni bucureștenii 
or susține un nou joc dificil (restant), 
a Timișoara, cu echipa locală Știința.

Dinamo—Progresul 
și Rapid—Știința Chil, 

in programul de azi la Ftasca
Partide deosebit de importante au 

oc azi în cadrul celei de a IX-a 
•tape a campionatului masculin de 
miei. In fruntea acestora se situează 
Meciurile care se dispută în Capita- 
ă : Dinamo—Progresul și Raipid— 
itiința Cluj, întîlniri care au pasio- 
îat întotdeauna. In țară au loc alte 
rei meciuri, și acestea deosebit de 
«hilibrate: Știința Timișoara—Jiul

■’etroșani, Tractorul Brașov—Victoria 
bucurești și Știința Galați—Farul 
donstanța. Al șaselea jac ai etapei, 
3.O.A.—Petrolul Ploiești, s-a dispu- 
at la 16 februarie.

înainte acestei etape clasamentul 
trată astfel:
1. Rapid Buc. 8 8 0 24: 4 (400:241) 16
2. Dinamo Buc 8 7 1 23:11 (462:400) 15
3. Știința Cluj 8 6 2 22:12 (444:379) 14
4. Progresul Buc. 8 6 2 21:15 (492:448) 14
5. Victoria Buc. 8 5 3 17:17 (406:458) 13
6. Jiul Petroșeni 8 4 4 19:18 (485:476) 12
7. C.C.A. 9 3 6 16:21 (466:459) 12
8. Petrolul Ploiești 9 3 6 12:23 (410:480) 12
9. Tractorul Brașov 8 3 5 15:17 (369:407) 11
0. știința Tim. 8 2 6 16:20 (467:451) 10
1. Știința Galați 8 2 6 10:21 (317:425) 10
2. Farul Constanța 8 0 8 8:24 (352:446) 8

J
Romînă) 2:09,0 ; 2. Pierre Stamos (Fran
ța) 2:13,9; 3. Cornel Tăbăraș (R. P- 
Romînă) 2:16,1; 4. Lev iMcroix (Fran
ța) 2:16,8; 5—6. Schneider (R. D. Ger 
mană) și Georges Duvillard (Franța) 
2:18,0. 7. Pandrea (R.P.R.) 2:18,2; 8 
llans Schemmel (Austria) 2:21,3; 9
Cristaloveanu (R.P.R.) 2:23,0; 10. Er 
berhardt (R.D.G.) 2.23,3; 11. Norbert

Programul întrecerilor
AZI

Fond 30 de km (bărbați) și 10 
km (femei); cobor’re — pîrtia Lu
pului — bărbați și coborîre — 
Sulinar — femei.

MI1NE
Sărituri ; slalom special (bărbați 

și femei) pe pîrtia din Poiana 
Brașov.

Lippaulz (Austria) 2:23,6; 12. Gohn 
(R.P.R.) 2:23.7 Mr.

Antrenamentele desfășurate în zilele 
dinaintea întrecerii feminine la slalom 
uriaș arătaseră clar că lupta pentru pri
mul loc avea să se dea între multipla 
noastră campioană floria Micloș și Arlette 
Grosso, campioana Franței la slalom uriaș 
și la combinată. Desfășurarea cursei a 
confirmat din plin acest lucru ! Plecată 
din start cu nr. 3 llona Micloș a panmr- 
cu impetuozitate traseul fiind cronome

Jocuri importante susțin astăzi și 
echipele aflate în zona de retrogra
dare. Astfel, la Brașov, Steagul roșu 
și Știința București se întilnesc într-o 
partidă echilibrată, în ciuda faptului 
că cele două formații au obținut 
în ultima etapă rezultate contrarii: 
brașovenii au pierdut pe teren propriu 
la Dinamo București, iar Știința a 
învins clar Rapid București. Un alt 
meci, la fel de important, este și 
cel dintre Dinamo Oradea și Știința 
Timișoara, formații pentru care orice 
punct în plus in clasament contează 
foarte mult.

Campionatul feminin programează 
in Capitală nu mai puțin de 4 partide: 
două în sala Giulești de la ora 17 
(Știința—Voința Oradea și Rapid—I.T.B.) 
și două la Dinamo de la ora 16 (Pro
gresul—C.S.O. și I.C.F.—Voința Tg. 
Mureș). Citiți programul complet al 
etapei la rubrica „Unde mergem 3“

la ultimul meci al turneului

MOTOR KARL MÂRX-STADT 
A ÎNTRECUT VOINȚA CRAIOVA

Al treilea meci din cadrul turneului 
întreprins în țara noastră de echipa 
Motor-Karl Marx-Stadt a fost — spre 
deosebire de primele două jocuri — 
cîștigat de oaspeți. Ei au întrecut 
joi la Craiova formația Voința cu 
scorul de 4927—4882 p.d. Intîlnirea a 
fost viu disputată și a plăcut mai ales 
prin evoluția scorului. După primele 
două perechi, popicarii craioveni con
duceau cu 52 puncte, ca apoi ei să 
cedeze pasul și să permită oaspeților 
să preia conducerea pe care nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșitul partidei.

S-au remarcat: G. Oertel (842), R. 
Geyer (841) de la învingători. N. Sto- 
ianov (843) și T. Szemany (841) de 
la Voința. 

trail, ]« sosire. cu 1:44,9. adică cu 2.1 
sec. mai biwe docil principala sa adver
sară, Cros so. pornită în cursă ou nr. 4. 
REZULTATE TEHNICE : pîrtia Sulinar. 
Lungimea traseului 1100 m, diferență de 
nivel 400 m, 50 de porți : 1. llona Mi
cloș (R. P. Romînă) 1:44,9, 2. Arlette 
Grasso (Franța) 1:47,0; 3. Wania-Maria 
Kowalska (R P. Polonă) 1:53,8; 4. 
Klaudia Kromer (Austria) 1:57,1 ; 5. Mi- 
haela Ghioareă (R. P. Romînă) 2:00,0 : 
6. Maria Hoffman (Austria) 2:02,4 etc.

Probele de fond, desfășurate pe pîrtiile 
«lift Poiana, ne-au adus de asemenea sa
tisfacția unor splendide victorii. Mul
tipla campioană a țării Elena Tom a 
manifestat o formă bună și a cucerit cu 
ușurință locul I In Concursei Interna
tional Jubiliar și totodată titlul de cam
pioană a R. P. Romine în proba de 5 
km. REZULTATE TEHNICE : 1. Elena 
Tom (R.P.R.—Casa Ofițerilor Brașov) 
23:59,1; 2. Vlasta Srnkova (R. S. Ce 
koslovacă) 24:33,9; 3. Eva Paulii so va 
(R.S.C.) 24:34,3; 4. Iuliana Simon
(R.P.R. — Dinamo Brașov) 25:52,3; 5 
Doina Boboc (Olimpia Brașov) 25:58,5; 
6. Dorina Nîlă (Olimpia Brașov) 26:00 9. 
etc

In proba de fond 15 km reprezentantul 
nostru Stclian Drăguș a dus o luptă 
foarte dîrză cu puternicii coneurenți ce
hoslovaci. El l-a învins pe llruby cu o 
difereaiță de... 4 secunde, care ilustrează 
cum nu se poate mai bine dîrzenia între
cerii de Ia această probă. REZULTATE 
TEHNICE: I. Stclian Drăguș (R.P.R.— 
Casa Ofițerilor Brașov) 56:32,1 ; 2. La- 
dislau llruby (R.S.C.) 56:36,1; 3. Iosef 
Prokes (R.S.C.) 58:06.9; 4. Jerabek 
(R.SC.) 58:17,8; 5. Cincu (R.P.R.— 
Casa Ofițerilor Brașov) 59:23,1; 6
Gheorghe Vilmoș (R.P.R.—Voința Gheor- 
ghieni) 59:49,8; 7. Gli. Bădescu (DinpC 
mo Brașov) 59:58,3 ; 8. Ion ȘupFală 
(Carolinanul Bușteni) 60:03,9 ; 9\ Ion
Rășină (Dinamo Brașov) 60:21:8 ; 10. 
N. Barbă șese tt ( Casa O fi feri I or Brasov ) 
60:39,8.

Olimpia si Casa Ofițerilor Brasov —
JL 9 -5» 9

campioane republicane la ștafete
POIANA BRAȘOV 3 (prin telefon 

oe la trimisul nostru). — Prima zi a 
campionatelor republicane de fond a 
coincis cu... primele surprize. Atît la 
fete, dar mai ales la băieți protago
niștii curselor de ștafetă, desfășurate 
joi, erau schiorii clubului Dinamo 
Brașov. Era greu- de închipuit că 
echipa masculină a Casei Ofițerilo' 
din Brașov avea sâ cîștge proba de 
4x10 km, și încă de o manieră atît 
de categorică.

Chiar de la primul schimb însă 
Al. Zangor ia rm avans de 1:30,0 
față de adversarul său Ion Bogdan, 
avans pe care tînărul Gh. Cimpoia 
avea să-! mărească cit încă I minut 
în întrecerea sa cu dinamovisțul. I. 
Rășină. Casa Ofițerilor poseda așa
dar, înaintea celui de al treilea 
schimb, tin avans de 2:30,0 dar puțini 
erau totuși cei care considerau lupta 
definitiv încheiată. Și aceasta pentru 
că ultimele două schimburi ale dina-, 
moviștilor erau încredințate lui Gh. 
Bădescit și Petre Dintt cei mai buni 
fondîștî af actiralnltti sezon. Primul

In pitoreasca stațiune de munte de la Poiana Brașov au fost create condiții admirabile pentru practicarea
sporturilor de iarnă: pîrtii de schi și de bob, trambuline de sărituri, un teleferic modern, un lac artificial, un
frumos stadion cu teren de fotbal și pistă de atletism și un confortabil complex turistic stau la dispiziția iu«j

bitorilor sportului și ai drumeției. In fotografie; vedere generală a marelui hotel de la Poiăna Brașov,

ILONA MICLOȘ

închin perfo 
victoriei in al

Sint cit se poate de fericit de 
performanta realizată la acest im
portant concurs. Din toată inima o 
închin Victoriei in alegeri a Fron
tului Democrației Populare !

De luni de zile știam că voi avea 
de înfruntat la acest concurs schi
ori de valoare mondială. roduțiAa- 
zeci și zeci de concursuri-aie mare 
amploare. Tocmai de aceea m-am sfă
tuit cu antrenorji-țt m-am pregătit cu 
toată seriozitatea. înaintea cursei, măr- 
turisesc^am avut multe emoții. Dar 
m-autconcentrat serios, mi-am adunat 
tocite gindurile și toată energia și după 
■'primele părți am fost convins că 
voi ocupa un loc de frunte. Mă sim
țeam excelent și am atacat in plină 
viteză fiecare poartă, am fost atent 
la punctele cheie și... am învins !

Mă angajez ca și în viitor să nu 
precupețesc nici un efort și să lupt 

și-a făcut dat ria . rea^ziud cel mai 
bun timp al ștafetei (41:47,8), dar 
nici adversarul șăii Gheorghe Cincu 
nu s-a lăsat mai prejos (42:01,5), 
Al 4-lea schimb, .Stelian Drăguș, mai 
păstrează doar 2:15,0 .față de Petre 
Dinu care la un moment dat a reu- 
ș t să micșoreze din handicap. Dar, 
văzînd că nu mai.arc șanse de reu
șită el a renunțat la luptă ( 1 ?).

Casa Ofițerilor s-a comportat foar
te bine, formînd o adevărata echipă, 
caracterizată prin putere dc luptă șl 
multă dfrznnie Dinamoviștii au fost 
deficitari la acest capitol. REZUL
TATE .TEHNICE • 1. Casa Ofițerilor 
Brașov (Al. Zmigor, Gh. Cimnoia, 
Gh. Cincu, Stei. Drăguș) 2.40:47,3;
2. Dinamo Brașov (Bogdan, Rășină, 
Bădescu, Dinu) 2:54:52.2; 3. Casa 
Ofițerilor Brașov li (C. Enaelie, I 
Cimpoia. C. Carabela, N. Bărbășes- 
cu) 3.00:22,0; 4. Caramian Bușteni
(Man. AM^sai, D. Bădescu, M. Al- 
descu, I. Supcală) 3.11:38,4; 5. Șc. 
so. U.C.F.S. Gheorglueni (St. Mic- 
los, L. Bogozi, A. Bogdzi, I. Btigiiw-

GHEORGHE BALAN

rmanța mea 
sgeri a F.D.P.

din toate puterile mele pentru a ridi
ca cit mai sus prestigiul sportiv al 
patriei noastre.

GHEORGHE BĂLAN

—Despre această victorie a tinărulul 
nostru schior ne-a vorbit și concu
rentul francez LEO LACROIX ; „So
cotesc că rominii au depășit astăzi 
bariera afirmării internaționale. Schi
ori ca Bălan, Tăbăraș și alții sint de 
acum apți pentru a lupta de la egal 
cu fruntașii schiului european. Am 
auzit că lui Bălan i se reproșează 
tendința spre risc. Eu consider că așa 
este foarte bine întrucît acesta este 
acum drumul afirmării în schiul de 
clasă. El a dovedit astăzi că a fost 
cel mai, bun dintre noi și pentru a-' 
ceasta merită toate felicitările".

ca) 3.24:01,4; li. AiiiieruJ Lupeni (I. 
Learnpă, A. Peter, P. Ambriiș. Cli. 
Lnpaș) 3.24:59,6.

La ștafeta feminină, 3x5 km Olim
pia Brașov a oeqppt primul loc neu
tru care merită toate felicitările cu 
atît mai .mult cu. cit componentele 
sale n-au depășit junioratul. Lupta 
pentru intî.'ețate a fost decisă chiar 
de la primul schimb în care ,Maria 
Găvenea a adus echipei sale un avans 
de .3:14,0. REZULTATE TEHNICE:
1. Olimpia Brașov (Maria Găvenea, 
Doina Boboc,. Dorina Nila) ,1.23:1'8,8;
2. Dinamo Bțașov (Viorica Coker, 
Iuliana Simon, Maria Brain) 1.25:24,0;
3. Șc. sp. .LLC.F.S. Gheorgîiieni (Iri
na Maghiari, Marg. Maghiari, lulia 
BdgoziL .1,32:26,6;. 4. Știința B 'cu-' 
rești (Octavia Moldoveariti, Rodica 
Popovici, Rodica Sindilaru). 1.34:03,3.

Materiale redactate de: DUMI
TRU STANCULESCU, GH. RUSU- 
SIRIANU și GHEORGHE NICO- 
LAESCU.



O bogată pepinieră a sportului nostru de performantă

Clubul sportiv școlar
Un nou record republican de 

junioare (și de senioare) la să
ritura în înălțime pe teren a- 

coperit a fost corectat de curînd. 
Cine este autoarea acestei performan
țe? O elevă de numai 16 ani: Mi- 
haela Popescu de la Școala medie nr. 
35 din București. Săritura de 1,60 m 
reușită de Mihaela a surprins plăcut 
pe specialiști. Intr-adevăr, este vorba 
despre un record deosebit pe care 
nici chiar marea noastră atletă, Io- 
landa Balaș, nu l-a reușit, la vîrsta 
Mihaelei...

Iubitorii gimnasticii ca și spe
cialiștii acestei discipline spor
tive au remarcat în repetate 

rînduri, evoluția unei talentate spor
tive, atît in concursurile rezervate 
școlarilor cit și în cele republicane de 
juniori. Cristina Andriță. pentru că 
la ea ne referim, s-a impus cu fie
care întrecere printr-o execuție co
rectă a exercițiilor, prin siguranță și 
fantezie. Componentă de bază a e- 
chipei Școlii medii nr. 35, Cristina An
driță și-a înscris cu regularitate nu
mele pe lista celor mai bune gim
naste junioare din întreaga țară.

•g-t lorentina Rambosec a produs o 
adevărată senzație anul trecut, 
la campionatele republicane de 

natație pentru juniori, cînd a depă- 
șit-o pe consacrata probelor de 100 
și 200 m bras Sanda Iordan. Ca și 
Mihaela, Florentina numără tot 16 
primăveri. Și este tot. elevă în clasa 
b X-a la Școala medie nr. 35...

ihaela Popescu, Cristina Andriță 
și Florentina Rambosec sint 
trei dintre sportivele care poar

tă pe tricouri ecusonul Clubului 
sportiv școlar București. Trei dintre 
cei aproape 500 de sportivi și spor
tive ai acestui puternic club școlar, 
In care media vîrstei este de... 15 
ani ! Sint ele oare, singurele perfor
mere ale clubului ? Evident că nu ! 
In lumea sportivă din țara noastră, 
nume ca ale lui Petre Astafei, sări
tor de prăjină cu o performanță de 
4.06 m , Gabriela Radulescu, la 13 ani 
— 5,44 m la lungime (!), Alexandru 
Ciocan, recordman la triatlon ju
niori (2010 puncte), al gimnastei Ilie 
Edmee, scrimerului Anton Iercoșan 
ca și ale componentelor echipajelor 

unde prin grija nețărmurită a Parti
dului și Guvernului, tineretului îi sînt 
asigurate cele mai bune condiții de 
creștere, de educare, da, este firesc ! 
Membrii Clubului sportiv școlar din 
București au la dispoziție — la fel ca 
și elevii din întreaga țară — nume
roase baze sportive, săli și terenuri 
de sport unde, sub îndrumarea aten
tă, competentă a unor antrenori și 
profesori cu o îndelungată experien
ță urcă pe drumul dificil, dar plin 
de satisfacții, al măiestriei sportive. 
Un număr de 26 de tehnicieni se o- 
cupă cu dragoste și pricepere de 
aceste mlădițe ale sportului nostru de 
performanță. Și, roadele muncii lor 
— plină de răspundere, — au și în
ceput să apară. Clubul sportiv școlar 
din București are astăzi 21 de spor
tivi de categoria I, 72 de categoria 
a Il-a, 61 de categoria a IlI-a. Poate 
că cifrele de mai sus nu par să spu
nă prea mult. Dar să nu uităm: clu
bul are în rîndurile sale, elemente 
deosebit de tinere la care însăși cla
sificarea sportivă poate fi considerată 
drept performanță...

Alături de celelalte cluburi spor
tive școlare din țară, clubul 
sportiv al școlarilor din Capi

tală și-a adus pînă acum o contribu
ție substanțială la creșterea unor ti
neri sportivi care, intr-un viitor a- 
propiat vor fi chemați să completeze 
rîndurile sportivilor noștri fruntași.

Dar, posibilitățile ca și condițiile 
de care acesta dispune, îl obligă la

Orașul stadioanelor
„București, București, fără sea

măn să crești !..."
Cînteeul acesta, cu melodie generoasă 

și cuvinte pline de înțeles, călătorea pe 
buzele bucure.ștenilor în zilele cînd Capi
tala sărbătorea jubileul unei jumătăți 
de mileniu. Cit de tinăr întimpina ani
versarea orașul cu cinci veacuri pe 
umeri ! Si iată-l întinerind mereu... De 
sub pădurile de schele, „clădiri semețe, 
îți dau binețe la orice pas...“. Bucureștiul 
crește sub ochii noștri. Tocmai de aceea 
ne este și mai drag. Au intrat pînă și 
în vocabularul copiilor cuvinte ca „ma
gistrală”, „bloc-turn*, „complex arhi
tectonic”... Inima patriei bate mai puter
nic ca oricînd, trăiește o viață clocotitoa
re. Iar printre construcțiile care înfru
musețează zi de. zi Capitala se înscrie 
la loc de cinste ovalul elegant al stadio
nului, silueta zveltă a sălii de sport, 
oglinda strălucitoare a bazinului. Culori
le de pastel ale marilor blocuri se îm
bină cu verdele aprins al gazonului și 

roșul-cărămiziu sau negrul de cărbune al 
pistei de zgură.

Bucureștiul — orașul marilor stadioa
ne ! Oraș sportiv 1 Cifric aceasta în
seamnă :

21 arene eu piste de atletism; 44 te
renuri simple ; 57 de baschet ; 119 de 
volei ; 40 pentru tenis de cimp ; 5 pen
tru handbal în 7 ; 14 bazine de înot ; 
19 săli de sport ; 30 săli școlare de gim
nastică ; 34 arene de popice ; 8 pofll- 
goane ; patinoar artificial, velodrom de 
beton etc. etc.

Dar, statistica rămîne statistică. Ea nu 
va putea reda niciodată clocotul muncii 
entuziaste a miilor de tineri, care au ri
dicat în 92 de zile (1!) marele stadion 
„23 August”, nici pitorescul parcului 
Dinamo, sau animația tinerească de sub 
teii bătrîni care străjuiesc stadionul de 
Ia Șosea, ori frumusețea pădurii Tunari
lor unde se întinde unul din cele mai 
moderne și mai bine amenajate poligoane 
de tir din lume.

Oaspeții sportivi ai Bucure.știului n-au 
fost zgîrciți în aprecieri cînd i-au colin
dat stadioanele. Faima Cațulidei noastre 
a trecut hotarele țării și pe aripile spor
tului. Bogăția de baze sportive, talentul 
organizatoric, ospitalitatea tradițională a 
poporului rotnîn au îndemnat ca Bucii- 
reștiului să i se acorde organizarea unor 
mari întreceri internaționale. Intr-un sin
gur an, 1955, capitala Bomîniei a găz
duit campionatele europene de volei, tir 
și canotaj academic feminin. In 1953 — 
campionatele mondiale de tenis de masă 
și „mica olimpiadă* a tineretului și stu
denților din cadrul Festivalului, l'e sta
dioanele Bucureștiului a fost înălțat nu 
o dată steagul competițiilor balcanice. 
Atleții se întrec an de an în cadrul tra
diționalelor campionate internaționale, ca 
și trăgătorii, gimnaștii, vîslașii ori ju
cătorii de tenis de masă. Și alifia alții.

Se conturează zi de zi, lot mai întinsă, 
„harta* sportivă a Capitalei; se adaugă 
mereu file noi la cronica marilor compe
tiții internaționale cărora Bucureștiul le 
este gazdă. Și sîntem mîndri...

VALERIE) CHIOSE

Printre miile de tineri din 
noastră care vor vota i 
pentru prima oară, se af 

sportivul Eugen Ducu, unul dini 
mai tineri maeștri ai sportului 
țara noastră. Nu de mult a im 
18 ani. Deși nu prea mulți la ni 
anii aceștia i-au adus și-i aduc 
te bucurii. Uite, de pildă, la 5 
tie, Ducu va vota pentru prima < 
Un sentiment nou, de mîndrb 
răspundere îl încearcă : „Miine iț 
și tu cuvintul, băiete. Te-ai făcut 
și această nouă răspundere r 
o ai de aici înainte, te oblig, 
la înălțime*.

Și cum, întotdeauna cînd e 
ba de înălțime, Ducu își a 
tește de pasiunea lui, în c 
da minții îi apare un copil negr 
cu bărbia adusă puțin, a încăpf 
re... Avea 14 ani... Se înscrises< 
clubul sportiv Progresul să joace 
bal. S-a întîmplat însă ca în ț 
zi, pe pista de atletism să se a 
neze la săritura în înălțime o 
oacheșă care i-a atras atenția p 
truda cu care se necăjea să t 
ștacheta pusă la 1,50. I-a cerut 
să încerce și el. N-a reușit. I 
descoperit că-i place să sară, c

•
de canotaj academic (trei dintre ele 
— Dana Iliescu, Olimpia Bogdan 
și Gabriela Ștefan — au cucerit me
dalii de bronz la „europenele" de Ia 
Londra) sînt binecunoscute.

Tineri de 14, 15, 16 ani. Aproape 
copii. Și, iată-i, după doi-trei 
ani de activitate în cadrul clu

bului, pe drumul consacrării in sport. 
Este acesta un fenomen obișnuit, fi
resc ? In viața noastră, socialistă, 

Gimnastica

• In ultimii ani. 
vertiginos numărul lor 
1958 
1960.

est© și 
clasificați : 

32 sint 
ai sportului, 
sportului șl 
categoria I.

a crescut
... .. asociații-

sportive : de la 337 in
la 434 la sfîrșitul anului

w Orașul București numără 
în prezent 244.569 membri 
U.C.F.S. (față de 80.000 în 
1957). dintre care 71.224 femei.

_ în producție
cunoaște in Capitală, tot mai 
mulți adepți. Astfel, de la 
2.000 de oameni ai m învii 
cîți erau angrenați în anul 
1957 s-a ajuns anul trecut Ia 
cifra de 65.909. A crescut în 
aceeași proporție și numărul 
întreprinderilor și instituții
lor in care gimnastica în 
producție se practică astăzi 
cu regularitate, de la 4 în 
1957 la 132 in 1960.

& Impresionantă 
cifra sportivilor 
27.778. Dintre aceștia, 
maeștri emeriți 
541 maeștri ai 
1.317 sportivi de

• La startul marilor com
petiții sportive de mase s-au 
aliniat în cursul anului i960 
un număr de 386.491 tineri 
(față de 350.000 în 1959)

*4i?

mai mult. De aceea este îndreptățită 
nădejdea că in viitor, vom avea pri
lejul să vorbim tot mai des despre 
alte și alte nume de sportivi afirmați 
pe plan republican, care să-și fi fă
cut debutul la Clubul sportiv școlar 
din Capitala țării.

Este răspunsul cel mai firesc pe 
care conducerea clubului poate și 
trebuie să-l dea.

ELENA MATEESCU
TIBERIU STA.HA

Oră de sport la Școala 
medie nr. 35 din București.' 
Elevele și elevii, într-o a- 
iiniere penectă, așteaptă 
profesorul. Mulți dintre ei, 
fruntași în diferite discipli
ne, sînt membri ai Clubului 
sportiv școlar.

Ti spune „Ti lânii"... Și nu
mele i se potrivește de mi
nune. Asociația sportivă a uzi
nelor „23 August** din Capi
tală își confirmă prin muncă 
și realizări denumirea pe care 
și-a alcs-o. Răsfoind file din 
istoria marii întreprinderi, în
țelegem cele două semnifica
ții pe care le-au avut „Ti
tanii".

In 1935 a luat ființă o gru
pare sportivă a tinerilor me- 
talurgiști. Din miile de 
muncitori, care roboteau 
d'.n zi și pînă în noapte 
pentru buzunarele fără fund 
ale lui Malaxa, doar vreo 30— 
40 erau cei care practicau 
sportul. Ar fi fost desigur 
mulți dornici să se întreacă, 
dar condițiile mizere de via
ță nu le permiteau acest... 
lux. Pînă și bruma de echipa
ment necesară ech'pei de fot
bal era cumpărată cu banii 
rupți, de către muncitori,' de 
la gură.

Pe emblema tinerilor spor
tivi din marea uzină a fost 
scris cuvintul „TITANII". Ca 
să înțeleagă patronii că în 
lupta împotriva exploatării, 
sînt TITANI, muncitorii. Gru
parea n-a avut viață lungă. 
Din ordinul lui Malaxa ea a 
fost desființată. Dar muncito
rii au continuat să iubească 
sportul, au fost tot timpul eu 
gîndul la reînființarea asocia
ției lor sportive...

...Și iat-o renăscînd din 
propria sa cenușă, ca legenda
ra pasăre phoenix, în anii de 
viață nouă ai puterii populare.

Astăzi „TITANII* simboli
zează dîrzenia și elanul cu 
care muncitorii de la „23 Au
gust" luptă pentru marile iz- 
hîn muncă șț de pe ter^nu-.

LA T1T'
rile de sport. Iar succesele au bal „Titanii*, 
transformat, cum spunea poe- de calificare, 
Ud, „porecla în renume". fruntașe în ca

Au cu ce se mîndri sporti
vii de la „Uzine". Față de cei 
30—40 de muncitori care în
drăzneau să facă sport în tre
cut, astăzi sînt peste 4.000 
de membri ai U.C.F.S. la „23 
August*. Campionatele pe uzi
nă angrenează anual aproape 
5.000 de participanți. 14 e- 
chipe de fotbal și 14 de șah 
își dispută cu pasiune întâie
tatea. Li se adaugă multe alte
le, la volei, baschet, tenis de 
masă, popice, ca să nu mai 
vorbim de tradiționalele cro
suri, spart ochiade ale tinere
tului, Festivalul culțural-spor- 
tiv al tineretului, la care parii- 
cipanții se numără cu miile.

„Piramida" sportului de 
mase de la uzinele „23 Au
gust" are în vîrf pe cei 200 
de sportivi clasificați, dintre 
care 00 activează în cadrul 
clubului „Metalul*. Să-i nu
mim pe cîțiva dintre ei. Cine 
nu cunoaște pe maestrul eme
rit al sportului, veșnic tânărul 
Dinu Cristea, pe motocicliștii 
fruntași Barbu Predescu și Șt 
Iancovici, care au adus în 
uzină două medalii de aur de 
la Cursa internațională de 6 
zile desfășurată la Bad Ausse, 
pe boxerii Dămlă Done, _ Gh. 
Dumitru și Dinu Eugen, pe 
fotbaliștii Gh. Dan, I. Sabi, 
P. Popescu, Gh. Roman com
ponent ai echipei Metalul 
Bucura?*! de hand-

nesc etc. ele.
Iubitorii de 

pe toți acești 
iar tovarășii < 
secțiile uzinelt 
onoare al frui 
și sportul se 
nios în viața 
a tineretului i

Cu 25 de a 
pa de fotbal 
susținea meci

iVloțocrc
tu lui, în ]
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Pe covorul verde al stadionu
lui, sub lumina feerică a 

reflectoarelor, sportivii au în
scris cu trupurile lor cuvîntul 
atît de drag tuturor oamenilor 
cinstiți din lumea întreagă : 
PACE.

Rostit pe toate meridianele 
pămîntului, el exprimă năzuin
țele pentru progres și fericire 
și, în același timp, hotărîrea tu
turor cărora le e dragă viața, 
de a lupta împotriva războiului.

JGEN DUCU
BOTEAZĂ
1 îl ambiționează. A încercat 
iua zi, și zilele următoare. Se 

cu fetițele, care nu rareori 
;ceau. Antrenorul T. Ionescu
put să se ocupe serios de
osul" care nu lipsea niciodată

-enament, și nu după mult 
. l.'u începe să guste și din 
jccesului. Intră în lotul junio-

de atunci, deși n-au trecut 
-do 2-3 ani, în palmaresul său 
:ăl victorii după victorii, ob-
ăsupra ștachetei: 1,64, 1,88,

I mai, anul trecut, sare 2,005 
! septembrie, la numai cîteva 
1 ocazia concursului „Cupa 
□1“ ștacheta ridicată la 2,02

de pregătire pentru intrarea la Poli
tehnică, se află și el. Uzina l-a pro
pus să urmeze facultatea.

In șirul bucuriilor, Ducu soco
tește și cele 9 călătorii peste 
hotare făcute cu ocazia diferi
telor concursuri internaționale de ju
niori. Asta pentru faptul că ele au 
însemnat tot atîtea succese aduse 
culorilor patriei, pentru că la nici 
unul nu a fost învins. Apoi vor veni 
anii frumoși de studenție. Dar mai 
sînt multe de făcut. Va fi destul de 
greu, desigur să fie și student și 
sportiv fruntaș. Dar Ducu va fi și 
atunci... la înălțime. Certitudinea ne-o 
dă seriozitatea cu care se pregătește, 
felul matur în care gîndește și ac
ționează. Se va întoarce inginer tot 
aici, în uzina pe care a îndrăgit-o, 
în mijlocul colectivului care l-a for
mat, transmițîndu-i ceva din tăria 
aliajelor cu care lucrează.

nemișcată pe suporți.

i Ducu este lăcătuș ajustor la 
„Tudor Vladimirescu". El 
un bun muncitor poate

acela care-și ridică neconte- 
elul profesional. De aceea, 
cei care frecventează cursurile

Mîine va vota pentru prima oară ! 
Va vota pentru viața minunată în 
care trăiește și face sport, pentru 
viitorul luminos spre care-i zboară 
gîndurile tinerești.

L. COLEȘ

ren... închiriat. Era al fabri
cii de cărămidă. Pe marginea 
ui ■— erau depozitate cără

mizile. Mai tîrziu a dispărut 
fi el sub lopeți fi tîrnăcoape, 

i răminind doar o groapă.
I Astăzi, la dispoziția sporti
vilor metalurgișli stă frumosul 
\sladion din apropierea uzinei, 
v sală modernă de sport, o a- 
rena de popice, teren de hand 
bal, săli de șah fi tenis de 
masă, o magazie doldora de 

/echipament etc.
Intr-adevăr, judecind după 

li se potrivefte numele 
: „TITANII”.

Pentru mulți tineri de la sate 
spartachiadele au constituit primul 
pas in activitatea sportivă.

Iată un instantaneu de la între
cerile desfășurate in comuna Vi
dra. Tehnica acestui săritor in înăl
țime mai are nevoie de multe îm
bunătățiri. Dar, principalul este că 
începutul a fost făcut.

6. ALEXE
e. VA1.ERIU

Iancovici, maestru al spor-

La margine
Cartierul Ferentari... Mahalaua în 

care locuiau (dacă' cocioabele se pot 
numi locuințe) muncitorii de la „Vul
can", „Wolf“, S.T.B... Periferia Bucu- 
reștiulul de altă dată, unde tronau 
întunericul și sărăcia. Cu „pitoreștile" 
ei cîrciumi, maidane și maghernițe 
sluțite de ploi și zăpezi. Cu străzile 
ei jalnice, pline de gropi, unde toam
na și iarna căruțele cu lemne nu 
puteau pătrunde din pricina noroiului 
și pe care burghezia le botezase 
parcă în ironie: strada Veseliei, 
strada Bachus...

Cartierul Ferentari... Un orășel nou 
construit în anii democrației populare. 
Cu sute de apartamente moderne în 
care locuiesc mii de muncitori de. la 
„Mao Tze-dun“, „Steaua roșie", 
I.T.B... Cu străzi drepte, pavate și 
iluminate. Cu școli, magazine mari 
și elegante, cinematograf, bibliotecă 
cu 35.000 de volume, terenuri de 
sport...

Au dispărut sub tone de beton și 
cărămidă faimoasa „groapă a lui Do- 
brică", maidanele cu gunoaie, mize
ria și noroaiele de pe „Bachus". A 
dispărut acuzatorul contrast dintre 
centru și periferie. Au venit munci
tori și ingineri, au măsurat, s-a par
celat și s-au ridicat case. .

Astăzi, în dreptul străzilor Bre- 
zoala, Nae Popa și alte intersecții 
din fosta mahala a Ferentarilor, sînt 
fixate plăcuțe mici, dar edificatoare: 
„Trecerea pietonilor", „Atențiune 
școală" ș.a. Ca și celelalte cartiere 
din București, Ferentarii s-au trans
format, iar o dată cu ei și viața 
oamenilor.

Copiii din acest cartier, renăscut al 
Capitalei noastre se ridică spre lumi
nă, știință și cultură. Ei învață și fac 
s“nrt. Au la dispoziție săli de gim-

---------- In regiunea București

Activitatea sportivă înregistrează 
o continuă și impresionantă dezvoltare
Cine își putea imagina altă dată ea 

în satele regiunii București, tineri și 
tinere să participe la întreceri sporti
ve, să obțină pe acest tărîm perfor
manțe remarcabile ? Pentru oamenii 
satelor, ca și pentru ceilalți oameni ai 
muncii regimul bunghezo-jnoșieresc re
zervase doar exploatare* și legate de 
aceasta — mizeria, foamea și igno
ranța.

Acele vremi de tristă amintire M 
apus pentru totdeauna.

Astăzi, în condițiile vieții noi crebte 
de Partid, «menii muncii din cu
prinsul regiunii București, au la dis
poziție o puternică bază materială 
pentru continua dezvoltare a sportu
lui de mase. In acest sens trebuie 
să precizăm că în regiune rra există 
comună care să nu fie înzestrată cu 
unul sau mai multe terenuri sportive. 
Numai în perioada 1955—1960, nu
mărul bazelor sportive din regiunea 
București a sporit de fa 574 la 994.

Ca urmare a măsurilor luate de

de București
nastică, terenuri de fotbal, handbal, 
volei, basebet etc. Mulți au și început 
să se afirme în întrecerile sportive. 
Echipa feminină de handbal a Școlii 
medii nr. 27 (căpitan, eleva Elena 
Ionescu din clasa a Xl-a) conduce 
într-una din seriile campionatului ra
ional. Erna Max, din clasa a IX-a 
D a aceleiași școli, a participat săp- 
tămîna aceasta la turneul individual 
al campionatului internațional de tenis 
de masă al R. P. Romine.

Astăzi, copiii Ferentarilor, copiii 
noștri, ai poporului, nu se mai hîrjo- 
nesc pe maidane, printre gunoaie și 
bălării. Sub îndrumarea atentă a pro
fesorilor de educație fizică ei se în
trec pe terenuri cu zgură sau gazon, 
în diferite competiții sportive. Astăzi, 
copiii fostei mahalale a Ferentarilor, 
nu mai țin de cu seară rînd părinți
lor la gaz, la pîine, sau la lemne. 
Altfel de preocupări au în timpul 
lor liber. Băieții învață săritura la 
cal, iar fetele șpagatul, semibolta și 
cumpăna, la gimnastică.

Tn cadrul asociațiilor sportive șle 
întreprinderilor „Victoria socialis
tă", „ Fabrica de piele" ș.a. tine
rele și tinerii muncitori din 
Ferentari participă la numeroase în
treceri sportive. După-amiezile, tere
nurile de sport sînt pline. Zed de 
muncitori își _ oțelesc trupurile, se 
bucură de lumină, de aer, de soare.

Ei știu că tot ce văd în jurul lor, 
tot ce iubesc, este făcut de dasa 
muncitoare sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului. Iar pentru a răspunde 
grijii părintești a Partidului, condi
țiilor create pentru muncă, învăță
tură și sport, el obțin tot mai multe 
succese în fabrici, ta școli și pe te
renurile de sport.

V. TOFAN

Partid și Guvern cu privire la orga
nizarea mișcării de cultură fizică și 
sport, în regiunea București, numărul 
asociațiilor sportive a crescut în ulti
mii ani de Ia 474 la 879. Dintre aces
tea, 728 funcționează în mediul sătesc, 
pe lîngă gospodăriile agricole colec
tive, S.M.T., G.A.S. și cămine cultu
rale. In U.G.F.S. sînt înscriși aproape 
170.000 de tineri și vîrstnici.

Cît de drag și de accesibil a deve
nit astăzi sportul oamenilor muncii 
din orașele și satele regiunii Bucu
rești o dovedește cu prisosință numă
ra! impresionant de participanți la 
competițiile de mase organizate de 
consiliul regional U.G.F.S. Numai 
în anul trecut au luat parte la astfel 
de întreceri aproape 500.000 de tineri 
și tinere.

Pentru ridicarea de noi cadre spor
tive s-au înființat în regiune 4 școli 
sportive de tineret și elevi.

Activitatea sportivă de mase se des
fășoară sub dife
rite forme, ca de 
pildă, spartachia
dele de iarnă și de 
vară, duminicile 

Sportive, crosurile, 
zilele de odihnă 
colectivă.

O activitate sus
ținută are loc 
în cadrul Comple
xului sportiv 
G.M.A., care a 
atras tot mai
mulți tineri.

în același timp 
este de subliniat 
faptul că activita
tea sportivă de 
mase a constituit 
un prețios izvbr 
pentru sportul de 
performanță, din 
rîndurile tineretu
lui regiunii ridicîn- 
du-se numeroși 
sportivi talentați. 
Regiunea București 
are tn prezent 
16.682 de sportivi 
clasificați, față de 
8.300 în 1955. Din
tre aceștia 5 sânt 
maeștri aj sportu- 
lui.

Toate succesele dobîndite de sporti
vii regiunii București au fost posibile 
numai în condițiile regimului demo
crat-popular care asigură sportului po
sibilități uriașe de dezvoltare.

NICOLAE LEȚEA 
președintele consiliului regional 

U.C.F.S. București

In anii luminoși 
ai democrației popu
lare sportul a cunos
cut o dezvoltare 
nemaiîntîlnită in tara 
noastră. Pe zi ce 
trece numărul celor 
care l-au îndrăgit 
crește necontenit.

Astăzi, mii și mii 
de tineri participă la 
tradiționalele compe
tiții sportive de 
mase: spartachiade 
ale tineretului, cam
pionate ale asociații
lor , crosuri.

Imaginea repre
zintă pe cîțiva din
tre cei mai tineri 
sportivi lui nd parte 
la crosul „Să intim- 
pinăm 1 Mai“.

j OLTENIȚA

J — raionul unde tirul are o largă râs- t 
! pîndire. Printre numeroșii practicau ți ai ’ 
ț acestei discipline se numără și 22 de J 
J sportivi clasificați. Dintre aceștia, unul * 

(Alexandru J 
normele pen- » 

<>ște maestru ai sportului
> Cleopatra), iar 6 au obținut 
| tru categoria I.

| GIURGIU

} — și-a câștigat un loc fruntaș în ’ 
regiune prin numărul bazelor sale spor- ’ 
fcive. latfi-le : 3 terenuri de fotbal, 8 de » 
volei, 3 de baschet, 2 de tenis, 2 are- * 
ne de popice, un poli gem de tir și un 
bazin de înot (descoperit).

CĂLĂRAȘI

— este raionul cu cele mai numeroasei 
echipe participante în campionatul de « 
calificare, la fotbal: 33. In același timp, J 
în raion, alte două echipe sînt prezente J 
în campionatul regional pentru seniori, ♦ 
iar 5 în cel de juniori. ’

*
FETEȘTI

— raionul în care două discipline spor
tive, altă dată necunoscute pe aceste me
leaguri, însumează tot mai mulți a-depți.

In cît ev a 
rînd uri...

Este vorba de tenisul de cîmp, cu o sec- J 
tie puternică în cadrul asociației sportive ț 
Trac tonii-Perișorul și tenisul de masă. S 
foarte îndrăgit de sportivii din G.A.S. î 
Jegăilia. S

VIDELE ’!

— înregistrează din zi în zi tot mai 
mulți iubitori ai sportului nostru natio
nal —• oină, De altfel, echipa asociației 
sportive „Viața nouă" din comuna Olteni 
s-a clasat pe primul loc în competiția 
organizată de Federația romînă de oină 
dotată cu „Cupa jubiliară*.

TURNU MĂGURELE

— se identifică eu cel mai puternic 
ceaitru de gimnastica al regiunii, mai a- 
les la nivelul echipelor școlare. Recent, 
reprezentativa școlii medii „Unirea4* (an
trenor, prof. Gh. Ionescu) a ocupat locul 
I în confruntarea cu cele mai bune e- 
chipe școlare din regiune.

URZICENI

— și-a dobindit în ultima vreme un 
binemeritat renume pentru pasiunea pe 
care tineretul de aici o nutrește față de 
box. In raion există un număr de 22 de 
boxeri legitimați și un campion regio
nal, Anghel Rochiei, participant și la 
„zona” de la Cîmpina. De curînd, la Ur- 
ziceai a luat ființă un nou centru de ini
țiere în arta pugilatului condus de an
trenorul Petre Alexandreseu.



T

Rapid București și C. C. A. cîștigătoare 
ale „Cupei de iarnă”

tare inegală în acest turneu. De 
meni, ele au manifestat și multă 
vozitate în joc, fapt care le-a făcut 
să rateze unele bune ocazii, printre 
care și un ,,7 metri" (Szdkd la sco- 
rud de 1—3). Cele 7 goluri au fost 
înscrise pe rînd de: A. Leonte (min. 
2). E. lîedeșiu (min. 13), G. Dumi
trescu (min. 14), M. Coiiitautinescu 
(mm. 17), G. Dumitrescu (min. 29 
din „7 metri"), A. SzSkd (min. 30) 
și M. Constautinescu (min. 37). Co
rect arbitrajul lui Gh. Poipescu.

Primul joc masculin al programu
lui, cel dintre Știință București și 
Dinamo Tg. Mureș, a luat sfîrșit cu 
victoria clară a studenților (care ocu
pă astfel locul doi) îa scorul de 
23—12 (13—6). Ultima partidă a
serii, G. C. A.—Știința Timișoara, a 
prilejuit o întrecere foarte dini, cu 
multe faze de cea mai bună calitate.

a F. R. H
IN CAPITALA 

Azi
VOLEI : sala Floreasea, de la ora

Jocurile zilet a II-a din cadrul tur
neului final al „Cupei de iarnă" a 
F.R.H. au oferit prima surpriză de 
mari proporții. La capătul unui meci 
unde se prezenta cu șanse minime, 
Dinamo Tg. Mureș a reușit 0 excep
țională victorie, pe deplin meritată, 
în fața C.C.A. cu scorul de 17—16 
(8—8). Luptînd cu o dîrzenie uimi
toare în apărare, acționînd — în 
atac — cu mult suoces prin pivoți, 
la semicerc, (pe rind Lukacs, Nagy 
sau Berekmeri, angajați cu promptitu
dine, au înscris gol după gol), mureșe
nii au răsturnat toate calculele, mă
rind considerabil interesul disputei 
pentru primul loc. Victoria dinamo- 
viștilor s-a conturat după pauză, în 
special intre min. 42 și 49, când de 
la scorul de 12—11 au marcat 4 go
luri consecutive, fără ca adversarii 
lor să fi înscris vreunul.

O întrecere extrem de echilibrată, 
palpitantă, ohiir dramatică în final 
a prilejuit și «neciul dintre studenții 
bucuieșteni și cei timișoreni. Au fost 
60 ue minute de handbal pasionant 
în care ambele formații au făcut o 
adevărată risipă de energie pentrtt 
obținerea victoriei, a celor două punc
te care s-ar fi putut dovedi hotări- 
toare în lupta pentru cucerirea tro
feului. Meciul s-a disputat sub sem
nul unui echilibru perfect: în cele 60 
de minute de joc, evoluția scorului 
a consemnat nu mai puțin de 14 
ori (1) egalitate perfectă și la fluernl 
final al arbitrului P. Cîrligeanu (care 
a condus foarte bine), foaia de ar
bitraj indica din nou scor egali: 
21—21 (9—9). De reținut că Știința 
București, care conducea în min. 60 
cu 21—20 a scăpat victoria „printre 
degete" (ca și în meciul cu C.C.A.), 
fiind egalată — în ultimele secun
de — prin*r-o lovitură de la 7 metri.

în turneul feminin, Rapid a învins 
deșt'1 de greu pe Tractorul Brașov 
cu 4—3 (3—1), iar Știința București 
a întrecut clar Știința Timișoara cu 
scorul de 15—6 (5—0).

întrecerile turneului final s-au în
cheiat aseară în sa-la Dinamo. în 
competiția feminină Tractorul Bra
șov a obținut o frumoasă victorie în 
fața științei Timișoara cu scorul de 
4—3 (2—î). ocupînd locul 3 în cla- 
sament: Partida decisivă a. pus față 
în fată formațiile bucureștene Rapid 
și Știința. Jucînd mai decis în atac, 
handbalistele feroviare au câștigat cu 
scorni de 5—2 (3—1). Jucătoarele de 
la Știința, au avut o compor-

ase- 
ner-

aveau neapărată nevoie de-"-t7: Rapid—Știința Gluj și DinamoMilitarii aveau neapărată nevoie de--!'- Rapiu—Știința Cluj și Dinamo— 
victorie pentru a ocupa primul loc "Progresul (campionatul masculin), 
în timp ce studenților le era suficient-- P»croimi . a. -
și un meci nul. Timișorenii au avut"'? ■ Știința—Voința Oradea (f), Ra
in permanență inițiativa în prima re--jpîd—I.T.B. (f) ; sala Dinamo, de la 
priză, pe care o termină cu un avan-"ora •’ Progresul—<S.S. Oradea (f), 
taj de 4 goluri (11—7), lăsînd im-Voința Tg. Mureș (f) ; Dina- 
presia că vor cîștiga fără emoții.jM- Galați (m). 
Spre surprinderea tuturor însă, dupăjj SCRIMA: sala de_ 
pauză ei scad ritmul de joc (lipsa_ 
unei bune pregătiri fizice s-a făcut‘®5!ă.r,‘e?ninl'n ț,1. rnascu'jn- 
tot mai vizibil simțită) și în A' “* “““*
42, C.C.A. care a atacat din ce în ce"l4.3vt 
mai susținut, a reușit să egaleze: '-?ra 
12—12. Din acest moment bucurește- ♦le?i'- 
nii au preluat complet inițiativa, În-"!TW 
scriind 5 goluri, în timp ce adversarii--ora 
lor, din ce în ce mai nervoși, nu au^”*- 
mai marcat decît două. Scor final:
17—14 (7—11) pei 
dus cu scăpări P. Tîrcu.

BASCHET: sala Giu4aști, de la ora

sala de la stadionul
Republicii, de la ora 17: concurs de

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
Dinamo—Progresul (jun.) ; 

16.15: Progresul—'Petrolul Plo- 
Teren Victoria, ora 16: Dina- 
Obor—Victoria. Teren
16 : Bumbacul—Unirea

ÎN TARA

Dud ești,
Miînăsti-

Concurs de floretă (feminin 
și masculin) cu participarea 

loturilor R.P.R.
Federația romînă de scrimă organi

zează azi, de la ora 17, un* con
curs de floretă - feminin și 
masculin - la care au fost invitați 
sportivi și sportive de frunte din în
treaga țară. Printre cei ce vor evolua 
se află Olga Szabo, Maria Vicol, Eca- 
terlnn Lazăr, Tănase Mureșanu, Iosif 
Zilahi, Sorin Focnaru și cîțiva dintre 
tinerii afirmați în ultimul timp : Ana 
Ene, Ion Drimbă etc.

Concursul va avea loc în sala de 
scrimă de la Stadionul Republicii. Cu 
prilejul acestei întreceri, se va aplica 
un nou sistem de arbitraj propus spre 
experimentare de către Federația In
ternațională de Scrimă și care constă 
în semnalizarea exclusivă a loviturilor 
valabile (pentru aceasta se va aduce o 
modificare aparatului semnalizator). 
Tocmai de aceea, este de dorit ca la 
concurs să fie prezenîi cît mai mulți 
specialiști care să-și spună cuvintul.

ria Buc. ; Galati : Știinta—Farul Con
stanța.

BASCHET : meciuri în cadrul cam- 
p’onatelor republicane : MASCULIN: 
Iași: Voința—Rapid Buc.; Cluj: Ști
ința—C.C.A. ; Craiova: Știința—Di
namo Tg. Mureș ; Oradea : Dinamo— 
Știința Timișoara; Brașov: Steagul 
roșu—Știința Buc.; FEMININ : Bra
șov : Voința—Petrolul Ploiești; Tg. 
Mureș : Mureșul—Știința Oui.

Fază din întîlnirea echipelor bucureștene Știința și Rapid

intru C.C.A. A con-" .
ț;1vu " VOLEI: meciuri în cadrul campio-
ADRIAN VAS1LIU"na^llKM' masculin: Timișoara : Știin- 

4-ța—Jiul; Brașov: Tractorul—Victo-

campio-

Brașov : Tractorul— Victo-

—--------——
Pe scena de gheață a patinoa

rului din parcul „23 August" au 
Ioc ultimele spectacole ale ansam
blului berlinez „Stele potaie" cu 
revista „In junii lumii pe... pa
tine". Azi, tnîine și funi spectaco
lele încep la ora 19,30. Biletele 
se găsesc ta oasele stadionului 
Dina.mo, agenția centrală Prono
sport, C.G.A., casa din str. Ion 
Vida și în fiecare seară la casele 
patinoarului artificiali „23 Au
gust".

COMPLETĂRI LA 1,77 m! • • •
Prin rezultatul obținut duminică la 

Berlin (1,77 m, cea mai bună per
formantă mondială pe teren acoperit), 
IOLANDA BALAȘ, și-a inaugurat o- 
ficial activitatea competițională din 
acest sezon. Acest rezultai, care este 
mai mult decit promițător, necesită 
desigur o serie de completări pe care 
ni le-a făcut chiar recordmana 
stră mondială...

„Cînd mi-am pregătit bagajul pen
tru călătorie nu știam care aveau să 
fie condițiile de concurs la Berlin. 
Știam doar că urma să sar în sală 
și atîta tot I Mare mi-a fost însă 
surpriza cînd am constatat că urma 
să sar, nu de pe zgură, așa cum am 
făcut totdeauna, ci de pe parchet. 
Trebuie să știți că sala Dinamo din 
capitala RD. Germane, este una din 
puținele săli europene cu podea de 
parchet. Pentru ca cineva să poată 
obține acolo un rezultat de valoare 
trebuie să fie perfect acomodat cu 
„pista" și înarmat cu... pantofi spe
ciali (cuie foarte mici — 0,5 om — 
și foarte ascuțite, ca niște ace). Eu 
nu aveam astfel de pantofi și am fost 
nevoită să-mi împrumut o pereche. 
N-am găsit însă decît niște pantofi 
de sprint (fără cuie la călcîi și cu 
o aWă dispunere a acestora). Am fost 
mulțumită totuși că i-am avut și pe 
aceștia.

Podeam de parchet mi-a impus 
însă un alt elan, ca și un alt ritm al 
elanului. Trebuie să recunosc: mi-a 
fost puțin teamă de întrecere, mai 
ales că nici nu mai concurasem din 
luna octombrie. Primele sărituri de 
acomodare mi-au mers foarte greu. 
Am intrat în concurs la 1,50 m. Nu

noa-

știu cum 
nu sînt 
stadion. Apoi mi-am revenit și 
trecut din prirpa încercare la 1,60 
1,65 m, 1,70 m, 1,74 m și 1,77 
Văzind că am trecut ușor ultima 
aceste înălțimi („Record mondial" pe 
teren acoperit) am prins curaj și am 
cerut: 1,80 m. Prima și a treiâf 
încercări au fost proaste, da 
doua îmi pare foarte rău. 
ștacheta și am doborît-o n 
dere, ai brațul.

Despre acest concurs/ 1 
luat parte atleți din 8 \țări, 
mai cuvinte de laudă, Excelent orga
nizat, peste 2,000 de spectatori entu
ziaști .și în plus sala 
este minunată și perfec

am sărit, dar am simțit 
eu cea de... afară, de

X Programul concursului
«>-nr. 10 de mîine 5 martie
•♦"torul :

I. Juventus — Fiorentina 
italian)

II. Roma — 
lian)

III. Catania 
italian)

IV. Atalanta 
lian)

V. Sampdoria — Spăl (camp, ita
lian)

- ► VI. Bari — Torino (camp, italian)
-1 * VII. Padova
"k italian)
■■ ‘■VIII. Sochaux — St. Etienne 

Franței)
IX. Nancy — Nîmes (Cupa

. ► tei)X. Roubaix —
- k tei)
, XI. Strasbourg
«Franței)
• > XII. Lyon -
- k ței)
i -
-1 - în dreptul
" ^pronosticurile
♦Loto “-
-v- ,Că-»- Campionatul . _____
--22-a etapăr (a 5-a din retur)*. ’ Clasaiucu- 

Pe - - tul ne ărată că au rămas în luptă di- 
am - Tectă/ pentru 
m ' -Milan. ~
'' - loturi] 

JP’ “ ztermii 
airy ^Juven

Pronosport 
este urmă-

(camp. 
Napoli (camp, ita-
- Bologna (-camp.
- Milan (camp, ita-

Lanerossi (camp.
(Cupa
Fran-
Fran-
(Cupa
Fran-

utilată pen-

1, X
21,

1,

1,

1
X

1
X

1
1, 2

2
2

1,2
2

Nice (Cupa
Sedan

Racing (Cupa

fiecărui^toed am trecut 
indipafe de „Programul 

Pronosport- din această săptă- 
mînă.

italian programează a 
Clasamen-

întrecerile echipelor bucureștene
s-au jucat 

ultimele run-
In cursul săptăminii 

partidele întrerupte din 
de ale întrecerii echipelor bucureștene 
(sferturile de finală ale campionatu
lui republican). Incheindu-se cu re
miză partida dintre Margareta Teo- 
dorescu și Rodica Manolescu, rezulta
tul întîlnirii Progresul—Spartac este 
de asemenea egal : 3—3. In meciurile 
din runda a 4-a : I.T.B. — Știința 
4‘/,-l‘/2, Progresul - F.O.B. 5‘/2-i/2, 
Electronica — Geologia 3>/,—2>/,; In 
clasament conduce Progresul cu 13

(din 3 meciuri) urmat 
cu 12i/, (1) p.,

SPORTUL POPULAR
Bag. 6-a Nr. 3782

.4-1

de
Electronica 

și Statis-

puncte 
Spartac 
12 p. (dar din 4 meciuri) 
tica 11% (1) p. (din 4).

★
Finala ,,Cupei 5 Martie" 

echipei I.T.B. care în finală 
formația Băncii de Investiții cu 5—3 
(Seimeanu—Israilovici 0—1, Olteanu— 
Senchevici 1—0, Erdeus—Forsea 
Nestorescu—Negoescu 1—0, S. Teodo- 
rescu—Faust 1—0, Pantazi—Segal */,-%, 
Vera Szigmond—Elena Răducanu 0—1, 
Zări Karibian—Valeria Drobotă 1—0). 
Pentru locul trei, M.T.T.C. a întrecut 
Statistica tot cu scorul de 5—3.

a revenit 
a întrecut

i in

care 
am

titlu Inter, . ..____
1. Față de rutina și omogenitatea 

turilor, cele mai mari 
Termina pe primul loc le 
Juventus. Ele joacă pe teren 
în această etapă : Inter

/ m a. Juventus, unul din meciurile 
„diție ale fotbalului italian, cu 

am „tina. în schimb pentru Milan 
de mîine, la Bergamo cu

rAciiQPm TPQate constitui eliminarea ucxixuțxva leA-ubejj iuptia pentru primul loc, în caz de
• *” ca- - -înfrîngere.

* în Franța au loc 8-imile ,.Cupei Fran-" 
_„ței“. Cele cinci întîlniri din prograrnql 
„ „concursului Pronosport se vor disputa 

nu-„în următoarele orașe neutre :
■* - Lyon : Sochaux — St. Etienne 
♦ Marseille : Nancy — Nîmes 
” - Paris : Roubaix — Nice

-----  ------—g — Bordeaux 
T Bordeaux : Lyon — Racing 
~ ..........
«„în care se întllnesc echipe de divizia 

A (Nancy — Nîmes, Lyon — Racing)

ati

. _ _ ” Paris: Roubaix -inamo, care" r.ille ; Strasbourg

Juventus șl
__
șanse de a 
au Inter și 

propriu 
cu Lazio și 

de tra- 
Fioren- 
meciul 

Atalanta, 
definitivă

cît și cele în care apar echipe din di
vizia B : Roubaix — Nice (de mențio
nat că Roubaix a eliminat în 16-imi 
pe deținătoarea Cupei, Monaco) ; So- 
chaux — St. Etienne (La Sochaux joacă 
mulți fotbaliști de divizia A 
principala candidată la primul loc al 
diviziei B) ; Strasbourg 
(Strasbourg are în formație pe Remet- 
ter și Jonquet, foști internaționali A).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR lt 

Etapa din 12 martie 1961
I. Milan

II. Lecco — Inter (camp, italian) 
III Torino - ~ “
IV. Atalanta
V. Lazio —

VI. Napoli - 
VII. Bologna 

VIILLanerossi
'Tian)

IX. Valenciennes 
francez)

X. St. FranQais 
francez)

XI. Nancy — Toulouse 
cez)

XII. Nîmes
ASTĂZI.

DEPUNEREA 
CISTIGÂTOARE 
PRONOEXPRES
Vă reamintim că

13 se mai pot depune buletinele cîș- 
tigătoare la concursul Pronoex"»res din 
1 martie

Nu uitați să depuneți buletinele la 
concursul Pronoexpres de miercuri 8 
martie. La concursul din 22 februarie 
au fost atribuite peste 13.000 de pre
mii, dintre care 24 la categoria a n-a.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosjodrt.

și este
Sedan

Juventus (camp, italian) 
ri'__ )

■ Padova (camp italian)
— Roma (camp, italian) 

Sam.pd.oria (camp, italian) 
Spăl (camp, italian)

— Bari (camp, italian)
— Udinese (camp, ita-

Troyes
Angers

(camp
■ Rouen (camp, francez) 

ULTIMA ZI PENTRU
BULETINELOR 
LA CONCURSUL 
DIN 1 MARTIE 
astăzi pînă la ora

HIPISM

tru atletism (are aproapl 100 m Iun---. Toa‘e partidele sînt «ȘUltbrate. Cele ' . w>. * . JLÎn care se întîlnesr» «cbirw» rt#* rinriringwne $.i 50 m lățime) .

Concursul

GIMPINA 3 (prin 
cursul republican de calificare — faza 
de zonă — a continuat miercuri sea
ra, cînd s-a disputat cea d a doua 
reuniune. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate: Oh. Baxliu (Arg țș) b.p. 

 

F. Dron (or. Buc.). A fost ^1 mai 
frumos meci ai gafei. D. Ertache (or. 
Buc.) b.p., M. Buchete (Argîșts G. 
Frățescu (reg. Buc.) b.p. G. ’ Odică 
(reg. Ploiești) — decizie discutabil^. 
FI. Onisei/ (or. Buc.) 
(reg. Plloîesti) ; N. Mi

‘ h

publican de calificare
Faza de zonă •—

n). Con- lui de calificare primele două gale 
au oferit întreceri dîrze, dar de ua 
slab nivel tehnic. Iată cele mai sem
nificative rezultate din oele două zile 
de concurs: P. Olaru (reg. Banat) 
bjp. I. Pușcaru (reg. Brașov) ; D. 
Grădinaru (Hunedoara) b.p. FI. Be- 
none (Oltenia) ; I. Bruker (Banat) 
b.ab. II D. Vrînceamii (Hunedoara) ; 
I. Roșea (Brașov) b.ab. I Gir. Cristea 
(Oltenia) ; I. Fuciu (Oltenia) b.p. I. 
Cocoș (Hunedoara) ; M. Lazăr (Hu- 

\nedoara) b.p. I. Enache (Banat) ;
N. Iuga (Brașov) b.p. C. Bogdan 
(Oltenia) ; P. Mencziel (Banat) b.ab. 
1 M. Trifu (Hunedoara). (0. Moraru 

i — corespondenți).

Campionii orașului București la juniori
De curîmd, la clubul Ate

lierelor G.F.R. „Grivița. Roșie" din Ca
pitală, au fost desemnați campionii 
de juniori aî orașului București pe 
anul 1961. Tntîlnirile finale au furni
zat întreceri dîrz disputate. Juniorul 
Constantin' Crudu (S.P.G.), ■ în vîrstă 
de 16 ani a lăsat o frumoasă impre
sie. Deși ,țace box ntlmai de 11 luni, el 
a reușit să se afirme datorită serio
zității sale la antrenamente.

La aceste finale s-au mai eviden
țiat juniorii: Petre Krâmer (Meta
lul), Șt. Constantin (Semănătoarea), 
Paraschiv Florică (Dinamo) ș.a.

iiscutabiîă. 
Gh. Radiib.p. < 

lotoc (op. Buc.)
b.p. A. Ilzvoranu (reg. Buc.). (E. 
Stroie și B. Păltineanu — /corespon
denți). \ /

HUNEDOARA 3 (prin telefon). —___
In cadrul fazei de tonă a concursu- și V. Albii

Iată campionii orașului București 
pe abul 1961, în ordinoa catego
riilor : Șt. Constantin (Semănătoa
rea); Tudose Viîcu (I.T.B.); Con
stantin Crudu (S.P.C.); Petre Kra
mer (Metalul); Florică Gagiu (Vo
ința); Gheorghe Simionescu (C.P.B.); 
Cornel Ciupuligă (I.T.B.); Vasile 
Dobre (Victoria); Ionel Bogdan (Teh
nica Modernă); Octavian Urlățeanu 
(Grivița Roșie) ; Alexandru Andraș 
(I.T.B.); Aurel Feldman (Rapid).

N, TOKACEK-coresp.

(câmp.
(câmp.

fran-

AZI, ALERGĂRI DE TRAP

Alergările de trap de azi după-a- 
miază se împart în două categorii. 
Pe 1600 • metri se dispută o probă re
zervată trăpașilor tineri, la care iau 
parte un număr de 9 cai selecționați 
din rîndul celor cu recordul între 
1.35,4“ (Joc) și 1.40“ (Brumar). Pe 
parcursul de 1700 metri se desfășoară 
o altă întrecere tot atît de deschisă. 
Este vorba de premiul Govora oare 
reunește la start un număr de 12 
cai de 4 ani și mai sus. Din lot fac 
parte Eronin, care reintră cu această 
ocazie, Lustragiu, Secera, Didorta, 
Evantai, Vinetu, Paf, Hoțu. Competi
ția se încadrează în seria ordined 
triple. Din probele programate pe 
parcursul de fond cele mai intere
sante sînt:

PREMIUL GRĂDIȘTEA

2200 Zara (Oană), 2220 Rovina 
(Radu), Ivona (Voronin), 2240 Evi- 
va (Moldovan), Priveliștea (Moldo- 
veanu), Orient (Herțescu), Neva (Teo- 
fit), 2260 Florida (Crainic), Raza 
(Dinu), Avînt (Mustață), Narcis (To
deraș), 2300 Zdravăn (Anghel).

PREMIUL GIURGIU

2200 Pavel (Oană), Holtei (Mani 
cu), Novac (Dinu), Harcov (Terehov), 
2220 Egoist (Ghinea), 2240 Vulcan 
(Bonțoiu), Olteț (Toderaș), Frăsinet 

~ ' :** ). 
(Solcan), 2280 Hamefal (Tă-

(Szabo), 2260 Triumf (Moldovan).
Demon 
nașe).

PREMIUL GOLEȘTI

Rîmnic (Herțescu), 2120 Ha- 
(Moldoveanu), Mezină 

,, Utopist (Braillovsky), Far
mec (Oană), 2140 Blam (Vas. Gh.), 
Olac (Dinu), Distinsa (Buțan), Fră
țior (Sanie).

2100 ] 
țegana 
(Ichim),



Campionatul mondial de hochei pe gheată

omtnă- el gi a — 1! al campionatului mondial de handbal în 1
Echpa țării noastre joacă in. seria C

GENEVA 3 (prin telejon de la trimisul 
>stru special). —
Spuneam în avancronica jocului de ba- 

ij cu selecționata Austriei că hocheiștii 
tn reprezentativa tării noastre sînt ho- 
irîfi să nu precupețească nici un efort 
entru a cîștiga acest meci și pentru 
și asigura astfel participarea în scria 

a campionatului mondial. Și nu se 
oale spune că ei nu și-au respectat cu- 
intui, făcînd în timpul întîlnirii o ade- 
Srală risipă de energie. Cu toate a- 
îstea, la sfîrșitul celor 60 dc minute 
e joc scorul a fost favorabil selecțio- 
atei Austriei, care, precizăm, fără să 
e cu nimic superioară echipei noastre, 
cîștigat cu 6—5 (1—1, 4—3, I-—1). 
Prin prisma celor spuse pînă a----

yzultatul pare paradoxal. El a fost însă 
osibil datorită în primul rînd faptului 
f hocheiștii noștri deși au luptat mult, 
u au știut să-și organizeze jocul, au 
►st prea nervoși, pripi nd u-se în cea mai 
tare parle a acțiunilor de atac, ratînd 
îMzii multe și care dc care moi clare, 
a această direcție este suficient să a- 
lintiin numai faptul că în cursul meciu
ri ei au tras dc 4 ori în bară ! Nervo- 
tatca lor s-a datorat pe dc o parte 
rbitrajului părtinitor .1 cuplului Wag
er (R.F.G.) și Wycisk (K.P.P.) care a 
tncționat echipa noastră cu multă lar- 
hețe, acordînd printre altele 
e penalitate cu totul gratuit, 
ilă parte jocului neatent și 
>rlă al fundașilor noștri.

locul l-a început echipa noastră. După 
î primul minut G. Szabo ratează o 

....e ocazie, chiar în min. 2 o frumoasă 
ombinație a fraților Szabo se încheie 
j nn gol înscris dc Iuliu. In continuare 
ocheiștii romîni domină, ratînd alte o- 
izii clare. In min. II fundașii noștri 
int surprinși prea în față și un con- 
aatac al lui Jochl se termină cu gol. 
ste 1—1. (iu puțin timp înainte de a 

termina prima repriză Nagy (min. 17) 
'apă |hku1 din crosă și nn mai poate 
age deși era singur cu portaruL In re- 
riza secundă, care a fost și cea mai 
isputată, începe să-și spună cuvîntul 
obiectivitatea” celor doi arbitri. Chiar 
i Biin. 23 Ionescu este eliminat de pe 
ren și în inferioritate numerică echipa 
oastră primește un gol înscris de Sin- 
enwald. In minutul următor la o în- 
Hmășcală în fața porții hri Sofian, 
'inkier ridică scorul la 3—1. Echipa 
oastră nu sc descurajează, lujHă cu 
uită energie și după ce reduce din 
atidicap în min. 25 prin Takacs I, ega- 
ază în min. 31 prin Ferenczi. I>a sco
ți de 3—3 (min. 34) echipa Austriei 
rimește »n... cadou, b<u>eficiii»d de un 

de penalitate.. Ce se întîmplase ? La 
.jiooul terennhii Hollo, în duel cu un-ju; 
Hor austriac, d presează la mantinelă 
deci nici vorbă nu putea fi dc ocazie 
e gol !) și... arbitru] Wagner acordă 
>t de penalitate pe care Knoll îl trans- 
>rmă. In minutul următor Geza Szabo 
țalează, înscriind cel mai frumos gol al 
artidei, driblmd și portarul după ce 
«cose de trei jucători adveeși. Sofian 
:dează locul lui Pușcaș în poartă și în 
■in. 36 J6chl scapă iarăși de sub su
ra vegherea fundașilor noștri și înscrie.

La terminarea celei de a 11-a reprize 
scorul era 5—4 pentru Austria.

Chiar în primul minut al ultimei re
prize Geza Szabo egalează. Meciul este 
foarte aprig disputat și hocheiștii noștri 
trec dc cîteva ori pe lingă victorie, ra- 
tînd, ratînd mereu (cea mai mare ocazie 
în min. 53 cînd G. Szabo și Ferenczi an 
tras alături de poarta goală!). Imediat 
după aceea Spielman scapă pe contraatac 
și marchează golul victoriei în min. 54. 
Astfel, echipa Austriei participă la seria 
B iar echipa noastră în seria C.

tată forma] ii le : R.P.R. : Sofian (Puș
caș) — Czaka, Ionescu — Varga, Hollo 
— G. Szabo, Ferenczi, I. Szabo — Biro, 
Nagy, Takacs I — Andrei, Calamar, 

acum Cazan II; AUSTRIA: Pillis — Hieiman, 
M/issner — Knoll, Bachura — Vischer, 
Monitzer, Bachler — Spielman. Znehna- 
lik, Singenwald — Jochl, Wechselber- 
ger, Winkler.

bo a reintrat în joc la jumătatea re
prizei secunde și a și înscris cîteva 
goluri.

Arbitrii Wilkert (Suedia) și Nordic 
(Norvegia) au condus formațiile :

R.P. ROMINA ' Pușcaș—Czaka, lo- 
nescu—Varga, Țiriac—I. Szabo, Feren
czi, G. Szabo— Biro, Nagy, Takacs I,— 
Andrei, Calamar, Cazan II

BELGIA : Van der Wee—Delrez, R. 
Couknelet—Berger, Van der Avoirt— 
Coifs, Moriss, De Ceunynck—Grom
bach, C. Couknelet, Berry —Verstrepen, 
Delvignette.

In cadrul seriei C echipa țării noas
tre va întîlni duminică dimineața, Ia 
Lausanne, 'selecționata Africii de Sud.

MIRCEA COSTEA

și un șut 
iar pe de 
lipsit de

★
După rezultatul meciului cu selec

ționata Austriei echipa reprezenta
tivă a țării a intrat pe gheață, în în- 
tilnirea cu formația Belgiei, hotărită 
să demonstreze că scorul jocului de 
baraj este nejust. De altfel, înainte de 
a relata amănunte despre partida cu 
selecționata Belgiei, voi face preci
zarea că’ tehnicienii și ziariștii pre- 
zenți la meciul R.P.R.-Austria au 
fost unanimi în a declara că repre
zentativa romină este nedreptățită de 
rezultat și că locul ei este in seria B.

Trebuie spus, de asemenea, că în 
jocurile disputate pînă în prezent ho- 
cheiștii noștri au cucerit simpatia tu
turor atit prin frumusețea și rapidi
tatea cu care își construiesc acțiunile, 
cit și prin corectitudinea in joc. Ast
fel, ziarul „Tribune de Geneve" scria 
„... in ceea ce privește „Le prix d'o- 
range" (n.r. care se acordă echipei 
cea mai tinără și mai simpatizată) 
noi susținem cu căldură formația Ro- 
miniei care este cea mai simpatică 
și magnific de tinără".

Și acum despre întilnirea cu se
lecționata Belgiei. Desfășurind un joc 
colectiv, în mare viteză, hocheiștii 
noștri și-au surclasat adversarul (care 
în cele 60 de minute de joc nici n-a 
avut timp să respire), cîștigînd și 
realizînd scorul campionatului: 22—1 
(7—1, 10—0, 5—0). Dacă la toate cele 
de mai sus adăugăm și faptul că pu
cul trimis de crosele jucătorilor ro- 
mini a întilnit de 5 ori bara ne vom 
putea face o idee și mai precisă 
despre demonstrația de hochei pe 
care echipa noastră a făcut-o în a- 
cest joc.

Iată autorii golurilor: min. 9—Fe- 
renezi, min. 10—Iuliu Szabo, min. 11— 
Calamar, min. 11 Cazan II, min. 14— 
Ionescu, min. 16— Cazan II, min. 17— 
Cazan II ;
Ferenczi, 
Ferenczi, 
Cazan II, 
35-Varga, 
Geza Szabo; min. 47—Calamar, min. 
49—Ionescu, min. 51—Varga, min. 54— 
Țiriac, min. 59—Ionescu. Pentru echi
pa Belgiei a înscris Colfs în min. 13. 
Demn de subliniat este faptul că 
deși accidentat în min. 19 Geza Sza-

Alte meciuri de baraj : R. F. Ger
mană—Elveția 6-5 (1—0, 3—1, 1—4, 1—0) 
Anglia—Belgia 18—1 (7—1, 6—0, 5—0), 
R. D. Germană—Norvegia 6—3 (1—0, 
1-1, 4-2).

Rezultate din grupa A : Canada— 
Suedia 6-1 (3-1, 0-0, 3-0), R.S. Ce
hoslovacă—Finlanda 6—0 (1—0, 0—0, 
5-0), U.R.S.S.—S.U.A. 13-2 (5-0, 5-0, 
3-2)

Rezultate din seria C: Franța— 
Olanda 7—3 (1—1, 4-0, 2—2), Iugoslavia 
-Africa de Sud 10-3 (4-0, 3-1, 3-2)

NEW YORK 3 (Agerpres). — Anul a- 
cesta se va desfășura la New York un 
mare turneu internațional de fotbal 
care au fost invitate să participe 15 
chipc din Europa, America de Sini 
America dc Nord. Printre invitate
numără și formația Dinamo București.

la
e-

se

Fotbal pe glob
AU FOST STABILITE SEMIFINA

LELE „C.C.E."

Comisia de organizare a „Cupei 
Campionilor Europeni" a stabilit ieri 
semifinalele competfțîei. învingătoarea 
din meciul F. C. Barcelona—Spartak

min. 21—Takacs I, min. 24— 
min.
min.
min.

28—Andrei, min. 29—
32—Andrei, min 33— 

____ 35 Geza Szabo, min. 
min. 39—Ferenczi, min. 39—

Astăzi, Ia Varșovia

C. S. M. CLUJ ÎNTÎLNEȘTE PE SPÂRTAK 
LA TENIS DE MASĂIN „CUPA EUROPEI"

Astăzi, la Varșovia, echipa de tenis de 
iasă C.S.M. Cluj, care reprezintă țara 
oastră în „Cupa Europei** rezervată 
•hipelor masculine de club de pe 
mtinent, întîlnește pe Spartak Var- 
>via în primul tur al competiției, 
upă cum se știe, în acest scop au 
icut deplasarea în R.P. Polonă Ne- 
jlescu, Cobirzan și Rethi. In rîn- 
urile ce urmează ne vom referi la 
.•hipa Spartak Varșovia, care va fi 
jusă campioanei noastre.
După cum se știe pentru calificarea 

i primul tur al „Cupei Europei** 
>rmația poloneză a susținut o întîl- 
ire preliminară cu campioana R.F. 
ermane, T.T.C. Moerfelden, în com- 
unența căreia a evoluat, printre alții, 
rich Arndt, vicecampion al R.F. 
ermane. Spartak a obținut victoria 
î scorul de 5—3, ultima partidă în 
u*e campionul R.P. Polone, Kalin- 
â, trebuia să-I întîlnească pe cel 
tai slab jucător din echipa germană, 
eim, ne mai disputîndu-se. Roslan, 
impton al R.P. Polone pe anul 1956, 
fost cel mai bun jucător în acest 

teci. El a cîștigat toate cele trei 
leciuri 
ibuție 
ei.
După

>via, echipa C.S.M. Cluj este consi- 
erată un adversar redutabil pentru 
partak, mai ales în urma compor- 
irii bune pe care o parte din com- 
jnenții formației noastre au avul-o

susținute, aducîndu-și o con- 
efectivă la realizarea victo-

cum ni se comunică din Var-

internaționale
R.P. Romine.

la recentele Campionate 
de tenis de masă ale 
Presa de specialitate remarcă forma 
bur.ă pe care o deține atît Negulescu, 
cit și Rethi.

Echipa Spartak Varșovia va fi 
alcătuită în meciul de astăzi din ur
mătorii jucători: Zbigniew Kalinski, 
campion al R.P. Polone pe anul a- 
cesta, Janusz Kusinski. care a 
cucerit titlul de campion pe anul 1960, 
precum și Waldemar Resian. Ca jucă
tor de rezervă figurează veteranul te
nisului de masă polonez, Zdzislaw Za- 
wisza. Doi dintre aceștia, Kalinski și 
Kusinski, au fost recent oaspeți ai 
țării noastre — participanți la Cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale R.P. Romine.

Potrivit protocolului stabilit, spor
tivii romîni vor mai susține mîine 
o intîlnire amicală cu o formație ce 
va fi desemnată de către federația 
poloneză de specialitate.

Hradec Kralove va întîlni pa învin 
gătoarea dublei întîlniri Burnley—S. 
V. Hamburg. In cealaltă semifinală 
se vor întîlni cîștigătoarea înțîlnirli 
Benfica—Aarhus și învingătoațea în 
meciul fur-retur Rapid Vjena—I.F.K. 
Malmo. S-ă stabilit ca finala întrece
rii să se desfășoare la 
mai) și nu la Roma cum 
inițial.
•IN „CUPA ORAȘELOR

lnternazionale Milano a dispus cu 
scorul de 5-ft de selecționata orașului 
Belgrad, urmînd să întîlnească în 
semifinala competiției pe Birmingham 
Gity. Pentru semifinale s-a calificat 
și o altă echipă . italiană, A.S. Roma, 
care a întrecut în cel de-al treilea 
meci cu 4-1 pe F. C. Koln. Roma va 
întîlni în cadrul semifinalelor echipa 
scoțiană Hibernians.

Berna (31 
fusese fixat

TIRGURl"

Pilotul sovietic
a stabilit un record

Aviatorul sovietic Valentin Muhin a 
stabilit recent un record mondial de 
altitudine pe un avion cu reacție 
„Yak 32“, destinat antrenamentului 
sportiv. Performanța înregistrată: 
14.300 m, obținută de Muhin cu pri
mul avion de acest gen din Uniunea 
Sovietică, se înscrie pe linia celor 
mai valoroase recorduri înregistrate 
în ultimul timp în lume. Materialele 
referitoare la zborul în stratoșferă e- 
fectuat de avionul de sport pilotat de 
Muliin vor fi înaintate Federației in
ternaționale de aviație (F.A.I.) spre 
omologare.

„Cupa Campionilor Europeni”

MÎINE, LA BH6RAD, PARTIZAN—DINAMO BUCUREȘTI
Mîine, la Belgrad, echipa noastră cam

pioană la volei feminin. Dinamo Bucu
rești, susfine un joc dificil m compania 
campioanei R.P.F. Iugoslavia, Partizan 
Belgrad. Partida este cit atît ntai grea 
cu cit o sere de jucătoare de la Di- 
uanio, jujatre oare Doiua Ivăuoșcu, Eli-

sabota Prexla și Lin Vanca sînt ușor 
accidentate sau bolnave.

Meciul Partizan Belgrad — Dinamo 
București va fi condus de un arbitru 
italian. Returul partidei va avea lo»’ 
duminica viitoare în București.

KARLSRUHE 3 (prin telefon). — 
Echipa R. P. Romîne de handbal în 
7 a debutat cu o victorie la scor în 
actuala ediție a campionatului mon
dial.

Intîlnind în primul joc formația 
Japoniei, reprezentanții noștri au în
vins cu scorul de 29—II (14—7). 
Meciul s-a disputat miercuri seara, 
la Pfalz Halle din Hassloch, în fața 
a 3-000 de spectatori. Echipa R. P. 
Romîne, deși a prezentat o formație 
cu multe rezerve, a lăsat o bună im
presie, obținînd victoria fără să for
țeze. Moser, Nodea, Thelman, Coman 
și Bogolea, care l-a înlocuit din min. 
12 pe Redl (după ce primise cîteva 
goluri parabile) au fost cei mai buni 
jucători din formația . npaștră.

Arbitrul da.iez K. Knudsen a con 
dus foarte bine următoarele formații: 
R. P. ROMINA: Rpdl (Bogolea) — 
Thelman 2,'Moser 10, Covaci 1. Hnat, 
Nodea, 3, Oțelfea 3, .Coman 1„ Z-- , , . 7 - , ,,,
tache II 2, Ivănescu 7 ; JAPONIA : Froîlo 10—5 (miri. 51), Rada 11—5 
Imano (Fttkumofo) 
zukki 1, 
moakL (, „ ... ____ ,_______ ,
2, Miyahara. După cum se poate ve- golul, Băduleseu' mai trage de 

’ 1 ori în bară în situații clare
Ivănescu înscrie de trei ori consecu
tiv Qnin. 55, 56 și 60).

Arbitrul finlandez Tuominen a con
dus bine formațiile : R. P. ROMINA : 
REDL-THELMAN, IVĂNESCU, Co
vaci, Nodea, OȚELEA, Costache 11, 
Moser, Bulgarii, BĂDULESCU ; R. S. 
OEHOS LOVACA: AR NOST - I'ROL i .O, 
Csermak, TROJAN, LURASIK, Ma
res, RADA, Herman, HAVLIK, Skala.

In urma acestui recoltat, echipa 
noastră va juca mai departe în gru
pa A alături de echipa unită a Ger
maniei, Danemarca și Norvegia, 
grupa B s-au calificat: Suedia, R. S. 
Cehoslovacă, Franța și Islanda. Echi
pa R. P. Romîne susține primul joc 
din semifinale duminică dtipă-amiază 
în compania Danemarcei. Alte rezul
tate : Norvegia—R. P. F. Iugoslavia 
18—17 (9—9) ; Suedia—R.P.F. Iugo
slavia 14—12; Franța—Olanda 21 — 
11 (7—5); Echipa unită a Germa
niei—Franța 2ț—7; Ișlanda—Elveția 
14—12 (7—7); Danemarca—Elveția
18-13.

au acționat destul de bine în apărare, 
dar în atac (unde lipsa lui Hnat s-a 

ei nu au șutat de la 
momentele cele mai re
lată cum a evoluat sco- 
1—0 (min, 1), Nodea

simțit mult) 
distanță în 
comandabile. 
rul: Trojan 
1 — 1 (min. 5), (la acest scor Nodea 
ratează la un contraatac), ■ 
2—1 (min. 15), Moser 2—2 (min. 15), 
Csermak 3—2 (min. 17), Moser 3—3 
ffcnin. .17). Pînă la sfîrșitul reprizei 
Băduleseu trage o dată în bară și 
Nodea. mai 
min. 30.

După pauză, Covaci (min. 32) a- 
duce prima oară avantaj echipei noas- 
fce: 4—3, apoi Rada 4—4 (min. 34) 
din ,7 metri", tot Rada 5—4 din ,.7 
metri", și. 6—4 (în min. ..... ,.
Moser ratează o lovitură de Ia „7 
metri" ( 
nouă bară (min. 41),

I, Hnat, (min. 44),
1, Cos . Ti

Frollo

ratează un contraatac în

35, și 38),

(min. 39), Băduleseu are o 
"j Trojan 7—4 

........ Oțelea 7—5 (min. 45),
. Trojan 8—5 și 9—5 (min. 46 și. 48),

(Fiikumoio) — Urakami, Ka- (min. 52), Frollo 12—5 (min. 54),
1, Ftikae, Sato Irospka 2, To Thelman înscrie (min. 54) dar arbi-
6, Yanoga, Tagilchi, Hirohito trul Tuominen (Finlanda) anulează 

i cL'uă 
și apoidea, din formația noastră au lipsit 

Bulgara, BădulesCu și Costache I, 
care au fost rezervați pentru meciul 
cu echipa R. S. Celtoslovace.

Aseară, echipa R. P.- Romîne a în- 
țîlnit înfr-un joc decisiv formația 
R. S. Cehoslovace. La capătul unui 
meci foarte disputat, sportivii ceho
slovaci au obținut victoria la scorul 
de 12—8 (3—3). Handbaliștii noștri

Fotbaliștii romîni vor juca 
alături de echipele Bangu 
Everton (Anglia), Eintracht 
mană), Kilmarnock (Scoția), 
(Turcia). New York Soccer Club (echi
pă alcătuită din jucători americani și en
glezi), Concordia Montreal (Canada). 
Meciurile, acestei grupe sc dispută tur 
retur și vor începe la 17 mai.

Grupa a Il-a este alcătuită din urmă
toarele echipe: Monaco (Franța), Steaua 
Roșie Belgrad (Iugoslavia), Dukla Fra
ga, Espanol Barcelona (Spania), Rapid 
Viena (Austria), Shamrock Rovers (Ir
landa) și Concordia Montreal, care par
ticipă la ambele grupe. A. op(a echipă 
urmează să fie desemnată ulterior. Jocu
rile din această grupă vor începe la 25 
iunie.

Finala se va disputa între cîștigătorii 
de grupe, în meciuri tur retur, la 3 au
gust la Montreal și 6 august la New 
York.

In

în grupa 1 
(Brazilia), 

(H. F. Ger- 
Besiktas

Campionatele de natație
ale Australiei

In orașul Brisbane au. luat sfîrșit cam
pionatele de natafie ale Australiei. In 
ultima zi de concurs cel mai bun rezul
tat a fost înregistrat de Neville llayes 
în proba de 100 m fluture eu timpul de 
1:01.6 (nou record australian). Cursa 
de 100 >n liber a fost cîștigată de David 
Dickson în 56,2 sec. In proba de 1500 
m liber Bol) Windle l-a. învins pe Allan 
Wood, realizmd 17:37,7.

scurt
• La Berlin s-a desfășurat întîlni- cial participarea cicliști di t Uniunea 

iiiternațfonală de1* haltere’ dintre Sovietică, Anglia; Belgia, Finlanda și 
Danemarca.

• Echipa Dinamo Moscova a cîș
tigat pentru a patra oară titlul de 
campioană a țării la hochei cu min
gea, învingînd în meciul decisiv cu 
3-1 formația Fiii din Moscova.

• Intr-un meci contînd pentru sfer
turile de finală ale C.C.E. la tenis 
de masă, echipa Partizan Belgrad a 
învins cu 5-2 campioana Austriei, 
Alpin Donawitz.

• In turneu în U.R.S.S., echipa de 
hochei cu mingea Edsby (Suedia) a 
jucat la Moscova cu Dinamo. Ho
cheiștii sovietici au cîștigat cu 6-2 
(1-D-
• Selecționata de hochei pe ghea

ță a orașului Litvinov (R.S. Ceho
slovacă) și-a continuat turneul îrr 
U.R.S.S. evoluînd la Kiev în com
pania echipei Spartak Moscova. Ho
cheiștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 6-3 (3-0, 1-2, 2-1).

rea i
echipele orașelor Berlin și 
Halterofilii cehoslovaci au 
victoria cu scorul de 7-1.

• Zdravko Milev, maestru 
țional, a cîștigat titlul 
de șah al R.P. Bulgaria 
cttmulînd 12*/ș p.

• Pînă în prezent, la 
cii“ din acest an și-au

Praga. 
repurtat

de 
pe

interna- 
campion 
1961, a-

„Cursa pă- 
anunțat ofi-

Valentin Muhin
mondial de altitudine

Noul aparat întrunește calități de 
zbor excepționale și este dotat cu a- 
paratură din cea mai modernă. Folo
sirea lui va fi extinsă în aeroclubu
rile și școlile de aviație sportivă din 
U.R.S.S. (Agerpres).

Meciul de patinaj viteză
dintre reprezentativele U.R.S.S. și Norvegiei
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Pe 

patinoarul din orașul Kirov, în fața 
unui public numeros, s-a desfășurat 
tim-p de două zile tradiționalul meci 
de patinaj viteză dintre echipele Nor
vegiei și Uniunii Sovietice. Proba pe 
distanța de 500 m a fost cîștigată de 
campionul olimpic Evghenii Grișin în 
42,1 sec., urmat de Oleg Sabarov în 
42,7 sec. Din echipa norvegiană cel 
mai bun rezultat l-a obținut Reidar 
Bettun — 43,6 sec. Cursa de 5000 m 
a fost dominată de asemenea de pa
tinatorii sovietici. Pe locul întîi s-a

clasat campionul european Kosicikin 
— 8:14,9, iar pe locul doi Seiers’ten 
(Norvegia) — 8:24,9.

In ziua a doua de concurs sporti
vul sovietic Robert Merkulov a obți
nut un dublu succes, cî.știgînd proba 
de 1500 de metri în 2:15,4 și pe cea 
de 10.000 metri cu timpul de 17:06,2. 
Intîlnirea s-a terminat cu rezultatul 
de 248,5—170,5 puncte în favoarea 
patinatorilor sovietici.
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Portret în cîteva puncte
FERENC S1DO

sportiv 
cel mai 
partici- 

încheia- 
intema-

® Faimosul 
maghiar a fost 
în vîrstă dintre 
panții la recent 
tele campionate
ționale de tenis de masă 
ale țării noastre. De alt
fel, el este și „decanul44

smbătrînit“ cu un an...Stelele polare

Dansurile diferitelor popoare suit admirabil reprezentate de ,,Stelele Polare*. In fotografie, 
sugestivă imagine d:ntr-un dans popular olandez.

cînd ansamblul berli- 
s-a pre- 

oară în fața pu- 
cartea de vizită 
din R. D. Ger- 
albă. In dreptul 

decît... 
Hans

Anul trecut, 
nez pe gheață „Stelele polare* 
zentat pentru prima 
blicului bucureștean, 
a micilor patinatori 
mană era 
numelor lor nu 
vîrsta. Era însă 
Georg Dallmer — 
hauer — 18 ani, 
ani. Monica Zimke — 15 ani etc. etc.

Șl iată-i din nou, în București. S-a 
adăugat un an vîrstei lor și între timp 
și cartea de vizită a fost completată 
cu performanțe remarcabile, mai a- 
les pentru vîrsta lor.

Marea majoritate a ., stelelor polare" 
sînt e’evi. Unii dintre ei au terminat 
între timp școala medie, devenind stu- 
denți, dar paralel cu învățătura s-au 
antrenat și au făcut reale progrese. 
Iată-l pe Bodo Bockenhauer, decora
tor de magazine. De anul trecut el a 
căpătat multă experiență, pentru că 
în ultimul an el a participat la J.O. 
de la Squaw Valley, și la cele două 
ediții ale campionatelor europene (1960 
și 1961) unde a ocupat locurile 15 și 
respectiv 8. Progresul său se remarcă 
în măiestria cu care execută ,,solo“ 
dansul săbiilor de Haciaturian și un 
dans din suita „Per Gynt“ de Grieg. 
Iat-o și pe Monica Zimke. Ea este 
vice-campioană a R. D. Germane.

Mezinele ansamblului sînt Ania Rau și 
Brigitte Stolfig. Deocamdată ele 
performanțe deosebite. în schimb 
mari perspective. Notați _• nu au 
plinit încă... 9 ani !

HERBERT GAST

aproape...
puteați citi 

semnificativă :
18 ani. Bodo Bocken-
Brigitte Klever — 16

15 ani etc.

3 ori campion al Europei 
la diferite probe. Cam
pion mondial absolut, la 
simplu, a devenit in 1953 
la București.
• Activitatea de per

formanță a lui Ferenc 
Sido nu s-a rezumat nu
mai la tenis de masă. în 
„tinerețe" (cum îi place 
să spună) a jucat fotbal, 
a fost portar într-o e- 
chipă din prima divizie, 
a făcut parte din repre
zentativa de volei a 
rii.
• Fostul campion 

lumii este jucătorul 
ropean care deține 
mai bun rezultat la japo
nezi. In timpul turneului 
întreprins în „țara soa
relui răsare" Sido a reu-

un procent pozitiv in 
de meciuri: 15 victo- 
printre care la Tana- 
Narita, Tsunoda, Ho

sino. Berczik, de pildă, 
a obținut doar 4 victorii 
din 22 de partide, iar 
Dolinar și mai puțin.
• Ferenc Sido se nu

mără printre puținii ju
cători din lume care a 
rămas totdeauna credin
cios clasicei palete cu 
cauciuc zimțat. Nu l-au 
impresionat diferitele 
„mode" care au „bîntuit" 
în tenisul de masă: bu
rete, soft, sandviș etc. 
Astăzi, marele jucător 
mînuiește aceeași paletă 
de acum 15 sau 20 de 
ani. Și, trebuie să recu
noașteți,

Acum, 
noașteți 
Sido.

¥

n-au 
au 

îm-

Redactor 'al ziarului „Wochenpost' 
din R. D. Germană

foarte bine 1 
credem că îl cu- 
și mai bine pe

V. CHIRA

In 4 rinduri
Referitor la declarația 

lui Bobby Fischer, ectfa- 
IMonul de șah ai S.U.A., 
cum că el ar fi la ora 
actuală cel mai puternic 
șaliist din lume.

Dintre șahiștii cu renume, 
puternic spui că 

ești, 
nu-i greu (și eu 

pot spune) 
este sil...dovedești!

ION COVALȘI 
Bicsad — rcg. 

M ara uni reș

jucătorilor fruntași 
lume. Sido are 38 de ani. 
Ceea ce nu l-a împiedi
cat să fie anul trecut în 
finala probei de simplu 
bărbați la campionatele 
lumii, iar marți seara să 
ne vorbească plin de op
timism despre planurile 
lui sportive de viitor.

Sido a serbat cu doi 
în urmă jubileul u- 
sfert de veac petre- 
in fața mesei de 
In prodigioasa

ani 
nui 
cut 
nis-, 
carieră a fost de 9 
campion al lumii și

comuna

Cel mai

De sptt»,

Mai greu
— Gogule, vino să vezi: Gigișor iar a jucat 

fotbal in casă !
Desen de N. GHENADIE

„MICUL DEJUNa

sînt de mai 
în căutarea 

halterofil 
grea.

i fost găsit 
Iuti

AL LUI ASHMAN
devină cel mai 
om din lume 

sovieticul 
a ri-

Americanii : 
multă vreme 
unui valoros 
de categorie 
pare că el a 
în persoana 
Ashman. Pentru a-i 
dica performanțele, spe
cialiștii de peste ocean 
consideră însă 
ca Ashman să 
regim alimentar special. 
Nu vom putea publica 
tot meniul zilnic, din 
...lipsa de spațiu. Vă pu
tem spune doar că „mi
cul dejun“ se compune 
din 8 ouă, 4 pahare 
oranjadă, 
șuncă, 
cantități 
felii de pîine și 12 
hare cu lapte. In ciuda 
acestei... supraalimentații 
Ashman n-a reușit 
treacă la triatlon 
granița celor 500 de 
Te pomenești însă că

Se

Dave
ri-

puțind să 
puternic 
(acesta este 
Iurii Vlasov care 
dicat la cele 3 stiluri
537,5 kg), Ashman se va 
mulțumi cu titlul de... 
cel mai greu om de pe 
glob. Și are șanse 
ritmul acesta I

de știut

Um concurent al

se

pentru...

ION POȘTAȘUL

necesar 
aibă un

di- 
în
ec
are

O
fel 
cu 
Călărind

8 porții 
unt, cașcaval 

i apreciabile,

au 
distincție 

emeriți ai

Interesant
...că asociația sportivă 

Lokomotiv din U.R.S.S. 
a sărbătorit recent 25 de 
ani de la înființare. Spor
tivii de la Lokomotiv — 
muncitori, tehnicieni și 
funcționari de la căile 
ferate — au la dispoziție 
475 de stadioane, 75 de 
bazine de înot, un iaht- 
club etc. Asociația Loko
motiv are în evidența 
sa 90.000 de atleți legiti
mați. Printre cei mai 
buni sportivi de la Lo
komotiv se numără și 
campioana olimpică la

săritura in lungime 
mei, Vera Krepkina. 
de sportivi feroviari 
primit înalta 
de maeștri 
sportului.

P. i. kt UnfiAM), ORA- 
„Un ju- 
lovitură 
lovește

ȘUL VICTORIA.
execută o 

colt. Mingea 
rlcosînd

cător 
de 
bara, ricoșînd la același 
jucător, care trage și mar- 
chează. Arbitrau va acor
da gol ?« Nu ! mtracit ju
cătorul respectiv a atins 
a doua oară mingea înain
te ca ea să fie jucată de 
alt jucător, arbitrul va 
dicta lovitură liberă indi
rectă împotriva echipei 
care a... marcat. Cum ve
deți. se procedează ca și 
în situația cînd același ju
cător care a bătut o lovi
tură de 
balonul

DR. 
LUî. 1. 
lite de 
culoare 
mai departe recorduri ale 
Franței. Este, de altfel, 
singura... consolare a fran
cezilor acum când Seye se 
întoarce în țara sa de o- 
rigine ; Senegalul. 2. Pro
punerile dv. sînt intere
sante. Le vom transmite 
organelor sportive în mă
sură să Ie ia în discuție.

DUMITRU ZAMFIRES- 
CU, PLOIEȘTI. 1. Ce face 
Szdkb, fostul fundaș al e- 
chipei Dinamo București ? 
Din cînd în cînd mai a- 
pare în formația lui Di
namo I din campionatul 
orășenesc Ei totodată se 
pregătește pentru exame
nul de antrenor. 2. Ne în
trebați care e raportul de 
forțe iT‘ 
brescu 
sioniști 
gorie ? 
că 
cit 

sînt

Ia „11 m“ reia 
revenit din bară. 

KAUFMAN, VAS- 
Recordurile stabi- 

excelentul atlet de 
Abdou Seye rămîn

dintre Mircea Do
si boxerii profe- 

i de aceeași cate- 
Vă pot răspunde 

Mircea Dobreseuatit
și alți boxeri amatori 
la fel de buni sau

chiar mai buni decit minți 
boxeri profesioniști. In ca- 
zul lui Dobres-cu, vă put 
aminti un lucru care este 
cât se poate de semnifica
tiv: irlandezul — ’
Gilroy unul din 
ții la titlul de 
mondial al categoriei 
coș, este una 
persoană cu
Învins prin k. o. tehnic 
în repriza a Il-a de Mir
cea Dobrescu, în 1955, la 
campion.iteie europene de 
la Berlin.

OSCAR GOLDSTEIN, HU
NEDOARA. 1, Finala cam
pionatului mondial de fot
bal din 1954 n-a avut pre
lungiri. Echipa R.F. Ger
mane a învins reprezenta
tiva R.P. Ungare cu 3-2, 
după ce a fost condusă 
cu 2-0. La pauză, scorul 
era egal ; 2-2. 2. Portarul 
Toma de la C.C.A. a de
butat ca international în 
toamna anului 1953, Ia So
fia, într-un meci cu re
prezentativa R.p. Bulga
ria. Fotbaliștii noștri au 
eiștigat acest meci cu 2-1, 
prezentînl următoarea for
mație : To m a - Androvici, 
Apolzan, Szoko - Călinoiu 
(Onisie). Băcuf i - Ozon 
(Petschowski), Petschow ki 
(Că’inoiu), Ene I, Serfozd, 
Suru.

ION BRAȘOVEAN» 7,
BUCUREȘTI. 1. Cojocaru a 
cerut transferul pentru 
Progresul București, dar 
continuă să fi 3 le ri im it 
la... Steagul roșu Brasov. 
Și nefiind. cum se spune, 
nici in car nici în căruță, 
nu joacă ! 2. C.C.A. a cu
cerit de cinci ori campio
natul tării 
1953 (trei

Frederic 
candida- 
campion 

ro
ii aceeași 

acel Gilroy, 
k. o.

la fotba’: 1951— 
ani consecutiv).

Reuaeția ți administrația; București, str.

și ediția 1959—1960. A- 
deocamdată !
STOIAN, CONSTAN- 
1. Fostul fundaș al 

Dinamo București și 
al Farului Constan-

1956 
at...

v. 
TA. 
lui 
apoi 
ța, Gheorghe Toma, a ju
cat o dată în echipa națio
nală : în 1955, Ia București, 
în meciul cu R.P Polonă. 
A devenit „internațional44, 
intrînd în joc în min... 88, 
pentru a-1 înlocui pe Pe- 
retz. care se acrid e-nias-e. 
El s-a 
tivitatea 
pregătindu-se 
an treno-r. 
limită de 
nis pentru disputarea unui 
set. Dgcă _ _ 
are un avantaj de două 
puncte asupra adversarului 
său în momentul cînd re
alizează cele 6 puncte ale 
unui set obișnuit, setul se 
prelungește p-înă se ajun
ge la această diferență în 
favoarea unuia sau a al
tuia dintre jucători, ne- 
existînd nici un fel de o- 
preliște în legătură cu 
timpul necesar pentru a- 
cest lucru : o oră, o zi și...

Cit e

retras acum din ac- 
competiți wUă, 

să
2. Nu 

timp
devină 
exintă 

la te-
un jucător nu

așa mai departe ! 
nevoie !

VIRGIL SIRBU, 
REȘTI. Fotbalistul 
Matei anu a suferit 
t-ervenție chirurgicală, 
cesta este motivul n

BUCU- 
Viorel 
o in- 

A- 
nentru 

care nu i-ați întîlnit nu
mele în primele meciuri 
de pregătire ale Științei 
Cluj. Duminica trecută însă, 
după cum s-a publicat, a 
reapărut la Tg. Mureș în 
formația Științei, marcând 
și un gol. Probabil deci 
că. pînă la reînceperea

campionatului 
plenitudinea 
sale și 
de atac 
această 
tru dv. 
portarii

va fi în 
posibilităților 

va conduce linii 
a Științei. Am dat 

informație atit pen- 
cit și 

celorlalte echipe !

In R.S.S. 
practică un 
sportiv care, 
bună cu tenisul și 
fotbalul, 
totuși în cea 
măsură cu... 
lare“. Acest 
numele de „ciogan-bnrti". 
Echipele care se înfruntă 
au, 
mensiuniJe I 
tre 6 și 12 
lare. Fiecare 
în inînă 
proape la 
tenis, dar 
lungă...

Gruzînă se 
vechi joc 
deși rudă 

cil 
aseamănă 
mai mare 
„polo că- 

joc poartă

în funejie de...
terenului,, 

jucători 
juc^țor 

rachetă, a- 
cu aceea de 

coada foarte

lungul și de-a latul te
renului, jucătorii caută sa 
introducă în poartă min 
gea „pasată*4 cu ajutorul 
acestor rachete. Interesant 
de subliniat că mingea 
trebuie introdusă 
poarta adversă, 
propria poartă.

Jocul „cioga.n-burti“ 
prilejuiește întotdeauna 
întreceri pasionante, ast
fel că n-it-i de mirare 
că, în multe locuri, din 
punct de vedere al „tre* 
cerii44 pe care o are pe 
lingă spectatori, el face 
o adevărată... concuren
ță fotbalului.
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...Boris SpassK: a pri
mit titlul de candidat 
maestru la vîrsta de... 12 
ani ? Dovedind un pre
coce talent șaliist care nu 
avea să se dezmintă nici 
mai târziu, el era jucător 
clasificat încă de la 9 
ani ! .

...marele pictor german 
Diirer a fost un pasionat 
al luptelor? In 1510, el 
a scris un tratat de lup- 

i te pe care l-a ilustrat cu 
; 112 gravuri personale, 
i Tratatul lui Durer a fost 

socotit multă vreme o 
operă deosebit de valo
roasă nu numai pentru 

| gravurile create cu mă- 
’ iestrie, ci și pentru indi- 
I câți le tehnice privind pre

gătirea luptătorilor și corn- 
| portarea lor în timpul în- 
i trecerilor.

...federația internaționa
lă cu cele mai multe țări 
afiliate este aceea de fot- 

| bal? La ora actuală 98 
1 de țări — mai bine zis 

federații — sînt membre 
ale F.’l.F.A. La U.E.F.A. 

• sînt afiliate 31 de fede- 
i rații din Europa.

Cine este in dificul
tate ? Luptătorul aflat la 
podea, cel aruncat in 
aer sau... arbitrul, care 
in cazul de față are rol 
de „amortizor". Fotore
porterul — care a luat 
această imagine la o gală 
de catch din Anglia — 
precizează că meciul a 
fost cîștigat de cel de 
jos, pe nume Tony Char
les. Nu ni se spune insă 
„cum"... Probabil, prin... 
moartea adversarului (Gill 
Cesta). Este epilogul fi
resc al reuniunilor de 
lupte profesioniste, atit 
de „la modă" in țările
occidentului.
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