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0 aniversare scumpă întregii omeniri progresiste
86 de ani de la nașterea lui V. 1. LENIN

■

Richard Klein șHI. Zinz (Dinamo tasnf StalfoJ 
pe primele locuri io etapa I din „Cursa Scinteii”

Imediat la ieșirea din Săftica, plutonul rulează liniștit. Cei doi 
„fugari" N. Molnar și Șt. lone seu (ambii dela Locomotiva) sînt 
doar la 50 m. înaintea plutonu lui.omenire progresistăntreaga

sărbătorește în acest an, la 22 
aprilie, împlinirea a 86 de ani 
de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, întemeietorul Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic, 

omenirii muncitoare. Cu dragoste și 
se apleacă oamenii muncii de pe întreg 
globului spre nesecatul izvor de învă- 

pe care-I reprezintă cunoașterea vieții 
lui Lenin.

Această învățătură leni- 
în practica construcției 

Marile suc-

£

geniu al 
venerație 
cuprinsul 
țăminte, 
și operei

In condițiile istorice noi, Lenin a dezvoltat în
vățătura lui Marx și Engels, îmbogățind știința 
marxistă cu teoria nouă a revoluției socialiste 
și elaborind problemele de bază ale construirii 
socialismului și comunismului. Marxism-leninis- 
mul a devenit arma încercată de luptă a clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii din toate țările. 
Știință vie, legată nemijlocit de interesele vitale 
ale poporului, marxism-leninismul se îmbogățește 
necontenit cu noua experiență istorică a mișcării 
muncitorești internaționale, cu experiența constru
irii comunismului în U.R.S.S., a construcției so
cialiste în țările de democrație populară.

De numele lui Lenin este legat evenimentul 
de covîrșitoare însemnătate al apariției partidu
lui marxist al proletariatului din Rusia, partid 
care a desfășurat o vastă activitate în perioada 
dinainte de Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, închegînd marele avînt revoluționar al 
muncitorilor și țăranilor și dobîndind o experi
ență fără precedent a conducerii maselor. Pe 
drumul spinos al luptei revoluționare, partidul 
a avut în Lenin un minunat conducător. Lenin 
a elaborat principiile organizatorice, strategia și 
tactica partidului, a educat partidul în spiritul 
devotamentului față de marxism, a deschis în 
fața lui perspectivele clare ale construirii socia
lismului și comunismului.

Victoria Marii Revoluții Socialiste a creat po
sibilitatea ca pe a șasea parte a globului să se 
construiască o orînduire socială nouă, fundamen
tal deosebită de toate cele care au precedat-o. 
Apariția și dezvoltarea acestei orînduiri s-a făcut 
cu împotrivirea disperată a reacțiunii internațio
nale. Trebuia ca noul stat să devină puternic, 
capabil să înfrunte loviturile dușmanilor, capabil 
să traducă în viață marile idealuri de luptă 
ale proletariatului. Programul transformării Ru
siei dintr-o țară înapoiată economicește într-un 
stat socialist puternic și înaintat a fost elaborat 
și fundamentat din punct de vedere științific 
de Lenin. El a arătat că „numai atunci cînd 
țara va fi electrificată, cînd pentru industrie, 
agricultură și transporturi va fi creată o bază 
tehnică a marii industrii modeme, numai atunci

Miine de la ora 11 in sala Floreasca

Echipa de lupte a R. P. Romine intHnește reprezentativa
Ieri dimineață expresul nr. 22 a 

adus sportivilor noștri noi oaspeți 
de peste hotare. Este vorba de repre. 
zentativa de lupte clasice a R. Ce
hoslovace, care-și începe de mîir.e 
turneul său în Republica Populară 
Romînă. Revederea cu luptătorii 
cehoslovaci, vechi prieteni și rivali 
sportivi, a fost foarte cordială. 
Deși obosiți după- o călătorie de 
36 ore, oaspeții ne-au stat cu ama
bilitate la dispoziție pentru obiș
nuitul interviu, care în cele din 
urmă s-a transformat într-o dis
cuție colectivă cu conducătorul e- 
chipei R. Cehoslovace (David Hy- 
nek), cu antrenorii (Poznicek 
Frwitișek și Brdek Vaclav), cu cei 
doi arbitri (Podborsky Anto
nin și Gistinger Jan) și cu me
dicul lotului (Jarolimek Jan). 
„Purtătorul de cuvînt" a fost an
trenorul de stat Poznicek, o mai 
veche cunoștință a noastră. „Con
cursul de la București ca și cele
lalte sînt foarte grele pentru noi, 
pentru că, după cum îi cunoaștem, 
luptătorii romini sînt foarte buni. 
Spun aceasta fiindcă am avut o- 
cazia să-i văd la Karlsruhe (în 
timpul campionatelor mondiale), la 
Festivalul de la Varșovia și cu pri
lejul altor concursuri. De altfel, 
echipa R.P.R. a intrat mai devre

me în competițiile internaționale 
în timp ce noi sîniem la prima 
întîlnire din acest an. Cred că me
ciurile vor fi foarte disputate, iar 
despre rezultate am impresia că 
vor fi pentru romini tot atît de 
bune ca și acelea pe oare le-au rea

lizat In compania luptătorilor e- 
gipteni".

în ce privește formația care va 
fi aliniată în primul meci ni s-au 
dat cîteva amănunte. Iată-le : oat. 
52 kgr.: 1. Zeman (de opt ori 
campion al R. Cehoslovace), cat. 
57 kgr.: E. Odehnal (maestru al

Reprezentativa R. Cehoslova ce la sosirea în Capitală, în fața 
autobuzului care o va transporta la hotelul „Ambasador", ăx-

vom învinge definitiv", 
nistă a căpătat viață 
socialismului în Uniunea Sovietică.
cese dobîndite de poporul sovietic în urma creării 
unei puternice industrii au arătat justețea aces
tei învățături. Pe de altă parte, existența unei 
baze materiale puternice a socialismului, cum 
este marea industrie, a deschis calea sigură pen
tru înfăptuirea unui alt genial plan leninist: 
planul cooperatist. Milioane de țărani muncitori 
au devenit participanți activi la opera de trans
formare socialistă a agriculturii.

O mare însemnătate o prezintă învățătura lui 
Lenin despre coexistența pașnică a celor două 
sisteme, capitalist și socialist. Lenin a arătat că 
trecerea de la capitalism la socialism, ca proces 
istoric al înlocuirii unui sistem social mondial 
cu altul, reprezintă o epocă întreagă de îndelun
gată coexistență și întrecere economică între ca
pitalism și socialism. Întreaga politică externă 
a statului sovietic este caracterizată prin aplica
rea consecventă a principiului leninist al coexis
tenței pașnice.

De o excepțională importanță și actualitate este 
învățătura lui Lenin cu privire la modul de tre
cere de la capitalism la socialism. „Toate națiu
nile vor ajunge la socialism, aceasta este inevi
tabil, dar toate vor ajunge nu chiiar în același 
fel, fiecare va aduce un specific într-o formă sau 
alta a democrației, într-o varietate sau alta a 
dictaturii proletariatului, într-un ritm sau altul' 
al transformărilor socialiste ale diferitelor laturi 
ale vieții sociale".

Cit de vastă și bogată este moștenirea spiri
tuală a lui Lenin! Grija lui Vladimir Ilici față 
de oamenii muncii, dorința lui fierbinte de a ve

dea înălțîndu-se tot mai puternic Statul Sovietic, 
l-au făcut să abordeze în activitatea sa teoretică 

și practică probleme din cele mai diferite, să se 
ocupe de toate sectoarele vieții sociale. Neprețuite 
sînt astăzi pentru noi învățăturile lui Lenin des
pre educația tineretului. „Țării noastre muncitoare 
îi trebuie armate de oameni tari din punct de 
vedere fizic, de oameni plini de voință, energici 
și perseverenți" spunea el. Tn procesul educării 
comuniste a tineretului Lenin acorda un rol 
deosebit culturii fizice. Iubitor și practicant pa
sionat al diferitelor sporturi, Vladimir Ilici a 
adresat tineretului chemarea de a-și oțeli trupul 
și ascuți mintea prin sport. Sfaturile și îndru
mările lui Lenin au stat la baza formării miș
cării sovietice de cultură fizică.

Cu bucurie și încredere sărbătoresc milioane 
de oameni ai muncii de pretutindeni aniversarea 
nașterii lui Lenin. Sub steagul leninismului, înăl
țat astăzi mai sus ca oricînd, ei luptă cu dîrzenie 
pentru triumful cauzei păcii, democrației și so
cialismului.

■ Soarele nu ne-a însoțit prea 
multă vreme după plecarea în 
„Cursa Scînteii". La cîțiva kilo
metri de București el s-a retras în 
spatele unor nori cenușii care mai 
tîrziu aveau să-și facă „datoria", 
răcorind caravana cicliștilor și si
lind mașinile să-și ridice imediat 
capotele.

■ Din goana mașinii cercetăm 
chipurile alergătorilor. Multe ne sînt 
cunoscute, dar tot atît de multe ne
cunoscute. lată nume noi: Ilie Un- 
dilă, 1. Calotă, C. Negreanu, Cor
nel Melcioc, Aii Aiham, Engehnan, 
T. Nicolae, Burdulea, Jugănam, C. 
Baciu, Poenaru ș. a. Mulți dintre 
e! aleargă pentru prima oară In* 
tr-o competiție ciclistă pe etape. La 
sosire am avut însă satisfacția să 
constatăm că majoritatea au trecut 
cu succes acest prim examen. En- 
gelman și Minulescu au sosit ta 
Orașul Stalin în același timp cu 
N. Vasîlescu, Șt. Sebe, Șt. Stefu 
și alți cicliști care au o mulțime 
die curse grele în picioare,

■ La geamurile unei „Pobeda" 
ne zîmbește un chip cunoscut: poe
tul Dan Deșliu, El urmărește cu 
multă atenție caravana multicoloră.

■' ...A trecut primul linia de so
sire Richard Klein. Chipul său as
prit de pecetea oboselii și a no
roiului este totuși vesel.

— Am luptat mult pentru vie. 
torie — ne spune el — și fără a- 
jutorid lui Magnus Zinz n-aș fi 
obținut-o. îmi pare rău că nu s-a 
„lipit" de noi și I. Sima, care a 
muncit mult și merita un loc mai 
bun".

Cuvintele lui Richard Klein nu 
fac decît să ne arate încăodată su
dura perfectă care-i leagă pe cicliș
tii de la Dinamo din Orașul Stalin 
și care explică de altfel pe de-antre. 
gul frumosul lor succes din prima 
etapă a tradiționalei întreceri „Cursa 
Scînteii". ediția a IX-a.

R. Cehoslovace
sportului, al 3-lea la Festivalul de 
la București), cat. 62 kgr.: P. 
SUnicky (campion pe anul 1955), 
cat. 67 kgr.: M. Atanasov (mae
stru al sportului, al treilea la J.O. 
de la Helsinki), cat. 73 kgr.: VI. 
Sekal (maestru al sportului, de 5 
ori campion ai R. Ceh.), cat. 79 
kgr.: K- Soucek (campion pe anul 
1955), cat. 87 kgr.: J. Harencik 
(de trei ori campion al R. Ceh., al 
doilea la Festivalul de la Varșo
via) . cat. grea: I. Ruzicka (mae
stru al sportului, al Il-lea la J.O. 
die la Helsinki). Cel mai tînăr este 
Stanicky (23 ani), cel mai „bătrîn" 
Zeman (44 ani). Cît despre „greul" 
Ruzicka ni s-a spus că a slăbit... 
are acum 135 kgr. față de... 143 
cît a avut ou prilejul ultimei sale 
evoluții la București. Formația 
noastră, în ordinea categoriilor, 
este următoarea : D Pîrvulescu, 
Fr. Horvath, M. Solcz, Gh. Dumi
tru, V. Bularca. M Belusica, L. 
Bujor, A. Șuii. Cu excepția lui Gh. 
Pumitru și V. Bularca, toți ceilalți 
sînt maeștri ai sportului. Arbitrul 
neutru, Sorokin (U.R.S.S.) a sosit 
ieri la București. Intîlnirea dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și R. 
Cehoslovace se va desfășura mîi- 
ne începînd de la ora 11 în sala 
Floreasca.

URMĂRIND CURSA

Ca de obicei, se pornește puternic*. 
Doi cicliști de la Locomotiva, N-. 
Molnar și Șt. Ionescu, fug dim 
pluton după doi kilometri de la ple* 
care, iau un avans de un kilome*- 
tru, dar sînt prinși la Tîncălbeștî, 
Apoi, totul reintră în normal: a- 
dică alergare în pluton, monotonă. 
Nici ploaia care începe să cadă* 
nu-î scoate din somnolență. La in
trarea în Ploești, o barieră lăsată*, 
învălmășeală. C. Tudose. scapă de 
unul singur, dar cu tot avansul de- 
400 m. pe care-1 ia la un momenf 
dat, este ajuns. Urmează regrupa
rea și din nou acalmie pînă la 
Băicoi. Aici, evadează tinerii Gane. 
Burdulea și I. Sima. Simplu „foc- 
de paie", căci sînt ajunși la ieșirea 
din Cîmpina. Și kilometrii trec 
unul după altul, fără nimic deose- 
bit. Acțiunile dînamoviștilor din 
București, favoriții probei (regru* 
pațî_ după o serie de defecțiuni me
canice, pane și căzături) eșuează*. 
Riposta tinerilor de la Dinamo 
Orașul Stalim. a celor de la 
C.C.A., Progresul etc. este promptă 
Probabil că lotul diniamoviștilor 
ibucureșteni va încerca mai încolo 
acțiuni mai hotărîte. Dar din nou 
acalmie pînă la Comarnic. Aici. 
Magnus Zinz (Dinamo Orașul 
Stalin) evadează. In urmărirea iul 
Domesc colegii lui de echipă I. 
Sima (mereu activ) și M. GherJ 
man. In vîrf, la Posada primul a-* 
junge I. Sima, urmat de M. Gher» 
man și apoi de M. Zinz și V. Geore 
gescu. M. Zinz se pierde, iar I. Si-* 
ma și M. Gherman își măresc avan
tajul care la Sinaia este de ăiproapa 
un kilometru. Dinamoviștli bucu- 
reșteni .acționează și fugarii sînt 
prinși la ieșirea din Bușteni. In a-* 
ceeași clipă din pluton țîșnesc Ri-* 
chard Klein și M. Zinz de care se 
„lipește" C. Tudose. Este surprin
zătoare indiferența cu care cicliștii 
de la Dinamo București privesc și 
primesc această acțiune. Și iată-î 
pe cei trei fugari realizînd eva
darea decisivă a etapei. C. Tudosa 
nu rezistă cadenței și rămîne, fiind 
absorbit de pluton. R. Klein și M. 
Zinz pedalează cu o însuflețire 
deosebită și își măresc avantajuL 
Grosul plutonului se agită. înecare 
că să recupereze, dar inutil. Cei doi 
sosesc la Orașul Stalin după 4 ore 
55 minute și 30 secunde, (medie 
orară 33,700 km.). Etapa a mâsunat 
166 km.

Klein îl depășește la sprintul fi-: 
nai pe M. Zinz. A fost un oategtH 
ric succes al tinerilor de la Dinamo 
Orașul Staltn al cărui lot de ci
cliști a animat cursa. Au știut să 
atace în momentul psihologic al 
cursei cînd toti ceilalți lăsau im» 
presia că s-au resemnat și nu aș* 
teaptă decît coborîșul în pluton 
spre finalul etapei. Un sincer „bra* 
vo“ celor doi tineri și antrenorului 
lor. Nae Chicomban

La 1 min. 37 sec. a sosit un plu
ton de peste 20 alergători al cărui 
sprint îl cîștigă N. Vasîlescu (Di* 
namo București) urmat de I. Mi
nulescu (Avîntul). D. Glodea (Di
namo Orașul Stalin), etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
doua : Orașul Stalin-Făgăraș-Ora- 
șu.l Stalin, iar mîine etapa a treia, e 
și ultima, pe ruta Orașul Stalin- 
București, urmînd ca sosirea să se 
facă în Piața Scînteii în iurul orei 
16,30.

EMIL IENCEG 
G. miiialaciie



800 m. — junioare

600 m.—junioare (I)

Mîine, pe hipodrom^ 
Băneasa-Trap

Ne adresăm și pe această cale activiștilor sportivi din colective, 
asociații, comisii de organizare a Spartachiadei, oamenilor inimoși care 
n-au lipsit niciodată pînă acum de la datoria lor. Scrisoarea noastră 
deschisă este rezultatul unei neplăcute surprize pe care ne-ați provo- 
cat-o pe neașteptate. Păstrînd încă in minte imaginea frumoaselor con
cursuri desfășurate în tot timpul iernii, cînd tineretul a răspuns cu en
tuziasm la chemarea voastră de a participa la „Spartachiada de iarnă , 
am pornit incă din primele zile de aprilie să surprindem cele dintîî as
pecte ale unei noi mari competiții: „Spartachiada de vară a tineretului .

Au trecut exact trei săptămîni din ziua cînd trebuiau să înceapă 
concursurile. Bilanțul acestor săptămîni este însă... deficitar. Nu putem 
vorbi despre întreceri bine organizate, despre mii de participanți, des
pre activiști evidențiați în aceste acțiuni... In loc de aceasta, sîntem 
nevoiți să consemnăm altfel de aspecte: regiunile Bacău, Constanța, 
București, Cluj etc., ,,Spartachiada de vară" este obiectul unor acțiuni 
formale, iar concursurile, mult așteptate de tineri, întîrzie; în colective 
ca Metalul Oradea, Oțelul roșu, Locomotiva Grivița roșie București, 
Locomotiva Caransebeș și Tg. Mureș ca și în majoritatea celorlalte 
colective sportive nu s-au organizat încă nici un fel de concursuri. 
Foarte timide sînt primele începuturi în orașul Cluj și în regiunea 
Craiova .

Iată ce voiam, de fapt, să vă spunem în scrisoarea noastră deschi
să. E oare admisibil să umbrim frumoasele succese obținute în iarnă 
prin nepăsarea cu care este privită acum Spartachiada? Ați uitat oare 
că sutele de mii de participanți la concursurile de schi, șah, tenis de 
masă, patinaj, trîntă, săniuș și gimnastică așteaptă să-și continue acti-, 
vitatea începută, că alte sute de mii de tineri care iubesc sporturile de( 
vară abia așteaptă să se întreacă la atletism, fotbal, volei, ciclism, înot< 
etc. ? De ce să restrîngem prima etapă la cîteva concursuri organizate < 
în pripă aproape de sfîrșitul ei ? (

Să nu facem din amînarea permanentă a concursurilor o... tradiție, < 
iar din formalism și birocrație o „metodă" de muncă folosită mai aleși 
pentru acoperirea lipsurilor din prima perioadă a întrecerilor.

Scrisoarea noastră se oprește aici Este rîndul vostru să ne răspun-^ 
deți cît mai curînd* Prin fapte... (

însemnări sibiene
UNDE VOM FACE SPORT LA

VARA? Nămeții erau pe-atunci 
cît... casa, dar, grijulii, sportivii si- 
bieini rosteau această întrebare la 
fiecare pa6. Și știau ei de ce I 
O mai... pățiseră și anul trecut cînd 
primăvara i-a găsit fără nici-un 

’teren corespunzător. Eh, dar în a- 
cest an, sportivii puteau aștepta 
liniștiți noul sezon competițional. 
Activiștii colectivelor sportive n-.au 
fost de loc zgîrciți cu... asigură
rile: STADIONUL VA FI LA
PUNCT 1 VOM AMENAJA TERE
NURI DE FOTBAL!... TOȚI TI
NERII VOR PUTEA PRACTICA 
ÎNOTUL !....

Și iată-ne aproape de sfîrșitul lui 
aprilie, după un scurt popas în o- 
rașul ou mulți, foarte mul ți spor
tivi, dar cu numai cîtevla baze 
sportive și acelea...

S. P.

Așa s-a înălțat baza sportivă a fabricii...
Prietenia legată în vremea din 

urmă între muncitorii fabricii de 
porțelan din Cluj și sport n-a ră
mas de ioc... platonică. Inltr-ade- 
văr, la începutul acestei luni, mem
brii colectivului sportiv de aici au 
avut prilejul să-și verifice — în 
fapt — pasiunea pentru sport, o- 
da-tă cu începerea acțiunilor din 
cadrul „Luniii construcțiilor și a- 
menajărilar sportive". Conducerea 
colectivului s-a gîndit să inițieze 
ame.naj area unei baze sportive 
complexe, cuprinzînd teren de fot
bal, baschet și volei. In fiecare 
săptămînă, sportivii din secțiile 
de handbal, volei, fotbal, atletism 
și popice au răspuns cu entuziasm 
la chemările colectivului. Baza 
sportivă a fabricii de porțelan din 
Cluj creștea văzînd cu ochii. Dar 
eforturile sportivilor n-au fost su
ficiente. Atunci, zeci de muncitori, 
chiar dintre cei care sînt yăzuți 
mai des în tribună decît pe tere
nul de sport, au venit și ei să dea 
o mină de ajutor. Așa dar, baza 
sportivă a fabricii, realizată prin- 
tr-un efort colectiv, se va putea 
numi cu adevărat „terenul spor
tiv al tuturor muncitorilor din în
treprindere" _ Printre cei care au 
dovedit cea mai multă tragere de 
inimă se numără o serie de munci
tori, fruntași în sport și la locu
rile de producție, printre care T1- 
beriu Szentkirai, Vasile Szalai, A- 
urelia Giurgiu și Stela Pailade.

'Exemplul tovarășilor de ța fa
brica de porțelan a fost urmai în

9,30: deschiderea festivă.
10,00:
10,15: 1000 m.—juniori (I)
10,35: 

(II)
10,50: 2500 m.—juniori (II)
11,15: 1000 m. senioare
11,35: 4000 m. — seniori
12,00: festivitatea de închi

dere.

Finalele crosului de
„Să întîmpinăm 1

masa
Mai”

scurtă vreme și de sportivii uzine
lor lanes Herbak. Aci, s-a constru
it, în imediata apropiere a sălii 
de gimnastică^ un frumos teren' 
de baschet, care întregește baza 
sportivă complexă a colectivului. Nu 
trebuie trecută cu vederea nici ac
țiunea colectivului Metalul Cluj, 
care a inițiat, la rîndul său, ame
najarea unui teren de baschet.
'„buna construcțiilor și amenajă
rilor de baze sportive" înseamnă 
pentru clujeni un prilej de veri
ficare prin fapte 
de sport.

a dragostei față

4

înfrumusețați - vă 
terenurile de sport. 
Amenajați-vă 
noi baze sportive. 

Participați cu elan 
la acțiunile 
din Cadrul „Lunii 

construcțiilor 
și amenajărilor 
de baze sportive**.

Problema ,,nr. 1“ este acum (ca 
și în ultimii 2-3 ani) stadionul 

MiETALUL-„Inidependenița“. Există 
aici... proiecte pentru amenajarea 
unei săli modeme pentru jocuri 

sportive, a unui bazin de înot a- 
copeirit, a unei tribune cu 15—18.000 
de locuri... Dar, deocamdată, tribuna 
de lemn de abia se mai ține. Cît 
despre terenul din frumosul parc 
al orașului trebuie să amintim că 
el a fost complet... arat pentru ga- 
zana re. Pista de atletism (singura 
din oraș) poate să sperie chiar și 
pe cel mai... cutezător atlet. Aces
tea sînt, pe scurt, faptele. Cum ră- 
mine cu promisiunile ce se fac de 
aproape paitru ani în legătură cu 
darea în folosință în condiții op
time a acesței baze sportive ? Pen
tru că, totuși, pe schițe, proiecte și 
-planuri nu se poate... juca fotbal. 
Nici handbal. Nici wigbi...

IT n teren foarte... populat: Vo- 
—* ința! Afluența de p e acest teren 

rau-și găsește însă explicația în... 
calitățile excepționale ale terenului, 
în buna gazonare... Dimpotrivă 1 
Terenul este pini de pietre, bine 
înțeles negazonat, nu există încă 
vestiare, etc. Colectivul Voința n-a 
pierdut în zadar vremea favorabilă 
d'in acest început de vară. In locul 
movilelor de pămînt se înalță acum 
o construcție caire va fi terminată 
curînd. Poate că totuși amenajarea 
terenului trebuia să constituie pri
mul pas în înfrumusețarea bazei 
sportive Voința. Oricum, salutăm 
această preocupare... concretă.

Mîine, Capitala va 
găzdui o nouă ma
nifestare sportivă a 
tineretului din întrea
ga țară: întrecerea fi
nală a crosului de ma
să „Să întîmpinăm 1 
Mai".

Vă invităm, dragi 
spectatori bucureșteni, 
mîline dimineață pe 

hipodromul Băneasa- 
Trap. Ca și în anii tre- 
cuți, veți avea ocazia 
să faceți cunoștința 
celor mai buni dintre 
sutele de mii de tineri 
și tinere care au luat 
startul, în întreaga ța
ră, la întrecerile de 
cros. Numai că, In 
anul acesta, multe din
tre cunoștințe vor fi 
noi. Despre sportivi ca 
I. Ciucă din București, 
Gh. Apriț din reg. Cluj, 
Ana Sercău, din reg. 
Craiova, Anghel To

ba ș, din reg. Constan
ța, I. Sălăjan din reg. 
Baia Mare sau Ru- 
xandra Rogojină din 
reg. Iași n-ați auzit, 
desigur, prea multe 
pînă acum. Nici nu pu-

tea fi altfel, pentru 
că toți acești tineri 
au pășit de curînd în 
activitatea sportivă; 
dar, faptul că ei au 
reușit să se claseze pe 
primele locuri în re
giunile respective, să 
se califice pentru fi
nala marii competiții 
de cros, constituie o 
recomandare și, în a- 
celași timp, o garan
ție că toți acești tineri 
și tinere vor lupta 
pînă Ia capătul pute
rilor pentru a aduce 
regiunii lor titlurile de 
campioni de cros.

Faptul că întrecerile 
se vor desfășura în 
întregime în incinta 
stadionului constituie 
încă un punct de a- 
tracție. In acest fel ele 
vor fi urmărite în cele 
mai bune condițiuni 
de amatorii de cros din 
Capitală.

Iar amatorii de cros 
nu lipsesc în Bucu
rești! Acest lucru ne-a 
fost dovedit duminica 
trecută, cînd sute de 
spectatori au ținut să

as'ste la faza pe Ga- 
pital-ă a crosului, ne-a 
fost dovedit în anii tre- 
cuți, cînd tribunele se 
arătau neîncăpătoare 
față de numărul ce
lor ce doreau să ur
mărească frumoasele 
întreceri ale finalelor. 
Fără îndoială că și de 
data aceasta eî vor fi 
în tribunele hipodro
mului, pentru a încu
raja eforturile unor 
sportivi începători în
că, dar plini de voin
ță, de entuziasm șî 
de perspective.

Anul trecut, întrece
rile au fost cîștigate de 
Victoria Stan (Regiu
nea Autonomă Ma
ghiară), Ana Vancu 
(reg. Timișoara), I. 
Tănase (reg. Stalin), 
Lucian Borcescu (ora
șul București), Rodica 
Ștef. (Regiunea Auto
nomă Maghiară) șî 
Ion Klein (reg. Stalîn); 
Cine va cîștiga anul 
acesta? Veți putea ve
dea singuri, mîine, pe 
hipodromul Băneasa 
Trap.

Ai dreptate tovarășă Murariu !

arat dar

T2 ijuteria" Sibiului este, fără 
» ^discuție bazinul de înot al colecti
vului Progresul. Numai că această 
bijuterie nu va mai face multe 
parale dacă nu se vor lua măsurile 
necesare pentru punerea în folosin
ță. Canalul de alimentare este 
știri cat. conducta de evacuare s-a 
înfundat de multă vreme ■ și acum 
apa rămasă în bazin din iarnă nu 
poate fi scoasă, iar alta nu poate 
fii introdusă. Și atunci, se va face 
sau nu natal ie la ba zinul Progre
sul ? Activiștii colectivului spun că 

'^fcda. ^a’ n,uina'i î® cazul cînd vor 
primi fondurile necesare pentru 
efectuarea lucrărilor de reamena- 
jare.

Comănești, 2 aprilie 1956

Dragi tovarăși,

Am devenit pe neașteptate 
corespondentă voluntară a zia
rului „Sportul popular", in 
speranța că-mi vefi putea răs
punde la cîteva întrebări că
rora eu nu le pot găsi dezle
gare. Și iată despre ce este 
vorba. In ziua de 18 martie, 
am fost premiată cu o diplomă 
și o plachetă pentru că am 
ocupat locul I la tenis de 
masă — individual, în cadrul 
fazei regionale a Spartachia- 
dei de iarnă, disputată la Pia
tra Neamț. Chiar atunci mi 
s-a spus să mă pregătesc pen
tru că la sfîrșitul lunii martie 
vom pleca la București la fi
nale.

Nu pot descrie emoțiile pe 
care le aveam la gîndul în
trecerilor din sala Floreasca, 
grifa cu care mă pregăteam, 
nerăbdarea cu care așteptam 
vești în vederea plecării la 
București.

In cele două telefoane pe 
care le-am dat ta comitetul

— 2 —
raional C.F.S., mi s-a spus că 
tovarășii sînt pe teren. Zilele 
treceau, iar eu nu primeam nici 
o veste. La 30 martie, foarte 
neliniștită, am deschis ziarul 
și... mi s-a făcut negru înain
tea ochilor: Aveam în față 
un reportaj despre jocurile de 
tenis de masă din cadrul fi
nalei.

De atunci, mă chinuiesc zeci 
de întrebări: de te nu am fost 
anunțată? Pentru ce atlta rea 
voință din partea celor care 
aveau această sarcină ?

Iubesc foarte mult tenisul de 
masă și îl practic cu drag, 
deși colectivul meu, Avîntul, 
nu mi-a oferit nici o posibili
tate să-mi dezvolt calitățile 
de jucătoare. Cu toate aces
tea, am perseverat, m-am pre
gătit. Acum, vă mărturisesc 
sincer, sînt atît de dezorien
tată incit nu-mi vine să mai 
pun mina pe paletă. Oare a- 
cesta trebuia să fie rezultatul 
străduințelor mele ?

Poate că întrebările mele nu 
au răspuns, eu totuși aștept.

MARIA MURARIU

Din nou, stadionul „Metalul" a fost 
de gazon nici pomeneală pînă acum.

Să ne stringent 11 mai răsăriți și să provocăm cartofii».

C>am astfel „pregătite" se pre- 
zinită și celelalte ba ze din Sibiu: 
E drept, organele locale s-au 

hotărît să lichideze această stare 
de lucruri. A luat ființă un comitet 
de sprijin pentru amenajarea stadio
nului Metalul (recomandăm ca a- 
ceastă frumoasă inițiativă să ca
pete un caracter mai larg), s-iau 
organizat ședințe în care problema 
bazelor sportive s-a bucurat de 
toată atenția activiștilor sportivi. 
Sportivii sibienii așteaptă insă a- 
cuim acțiunii concrete pe care stat 
hotărîți să iie sprijine efectiv, pen
tru ca în orașul lor stadioanele și 
terenurile de sport să-și poată des
chide larg porțile pentru a primă 
zecile de mrii de tineri dornici să 
cunoască prietenia spartului.

D. G.

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  cooocoooooooooooooooooooo^

In căutarea unui răspuns la întrebările d-tale (pentru că între- g 
8 bare fără răspuns nu există), ne-am deplasat la Bacău, unde ni s-a 8 
| spus că, intr-adevăr, d-ta trebuia să te deplasezi la București dar„. ? 
8 nu te-ai prezentat în ziua stabilită, așa că a fost trimisă o altă | 
8 sportivă. Aci însă se încurcă lucrurile. Tov. Em. Chipăruș, de la 8 
g comitetul regional C.F.S. susține că l-ar fi rugat pe tov. Agavriloaie, g 
8 secretarul comitetului raional U.T.M. Moinești să te anunțe. La 8 
8 Moinești, tov. Agavriloaie ne-a asigurat că... n-a primit nici o co- | 
8 municare în legătură cu această problemă. In schimb, am aflat că 8 
8 substituirea sportivilor calificați într-o etapă a unei competiții de 8 
g masă cu alții, „mai bine pregătiți", constituie un obicei în regiunea f 
8 Bacău. In raioane ca Tg. Neamț, Adjud. Bacău, au fost trimiși Ia 8 
| faze regionale sportivi clasificați, care nici măcar nu participaseră ? 
g la etapele în care figurau drept „campioni". Iar faptul că d-ta n-ai | 
8 fost anunțată cînd să te prezinți la Bacău pentru a pleca la Bticu- 8 
g cești, decurge din însăși nepăsarea generală cu care sînt privite, | 
8 în regiunea Bacău, problemele sportului de masă.

Știm că aceste rînduri nu te pot consola și săntem convinși că | 
g numai dragostea față de sportul pe care-1 practici va putea șterge g 
8 urmele deziluziei pe care ai avut-o. Sperăm însă că „pățania" d'taie 8 
g va duce la luarea unor măsuri care vor împiedica pe viitor repe- g 
8 tarea unor astfel de fapte în regiunea Bacău, ca și în alte regiuni. 8
^,000000060000000000OOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOC 00X000000 000000 OOOOOeOOeOOOQOOOWCOCOOB,
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perii și avalanșe i-au întors din 
drum pe alpiniști.

Abia in 1934 o expediție de trei 
oameni, conduși de neîntrecutul 
maestru al ascensiunilor Abalakav, 
a reușit, învingînd greutăți imen
se, să escaladeze într-o splendidă 
premieră alpină piscul lui Lenin. 
Trei ani mai tîrziu, performanța 
aceasta a fost repetată de alpi
niștii unei expediții organizate de 
Comitetul pentru cultură fizică șl 
sport.

In 1950, după o întrerupere de 
13 ani, un grup de 12 alpiniști au 
urcat piscul stabilind un original 
reoord al ascensiunilor în masă: 
peste 7000 metri. Totuși, vechiul 
gînd de a traversa complet piscul 
lui Lenin, nu-i părăsea pe alpi
niști.

Și astfel, la 20 august 1954, un 
grup de alpiniști militari au por
nit 
pul 
val 
lui

Dincolo de zborul vulturilor...

mare expediție, cu sco- 
traversa complet moși
ei pune pe pisc bustul 
A fost ales pentru a- 
traseu nou, vestic, mai 
aparent mai ușor acce-

%

Decorat cu „Ordinul Lenin”

t a granița de nord a Furnirului, în uriașul 
masiv muntos Zaalaisk, '.a 7134 metri deasu

pra nivelului mării, se înalță unul din cele mai înalte 
piscuri din Uniunea Sovietică. Cu aproape 100 
de ani în urmă piscul a fost descoperit de A. P. 
Fedcenko, un explorator celebru a'. Asiei mijlocii, 
care i-a stabilit cu precizie poziția pe hartă și a 
făcut chiar, prin ochian, schița uriașului cărunt, 
intr-o zi tind vîntul risipise 
aproape mereu fruntea cu o

Dar nici Fedcenko, nici un 
să-și poarte pașii pînă acolo,
nu s-au oprit pe stîncile sale înghețate, pentru 
că ele se înalță dincolo de zborul lin și îndrăz
neț al puternicelor păsări.

Oamenii sovietici
Lenin, cinstind și 
care toată viața a 
nilor. Mulți ani cei
tici visau să urce pe piscul „Lenin", să înfigă 
între ghețuri și stînci steagul purpuriu sub fal
durile căruia luptase Ilici. Dar numeroasele în
cercări au rămas fără rezultat. Furtuni, intern-

Șapte zile

într-o 
de a 
și de 
Lenin.

ceasta un 
lung, dar 
sibil.
durat această traversare unică tn

norii ce-i învelesc 
imensă aureolă.
alt om, n-au putut 
Nici măcar vulturii

au dat piscului numele lui 
in acest fel pe marele om, 
fost atît de apropiat oame- 
mai temerari alpiniști sovie-

a
istoria alpinismului. Peste 20 km. au fost parcurși 
la o înălțime care întrecea în permanență 6000 m. 
Greutăți de necrezut s-au ivit în calea sportivilor. 
Au trebuii să fie învinse stînci uriașe, pereți de 
gheață, zăpezi mari. Sportivii au înfruntat via
turi puternice și pericolul permanent al avalan
șelor. Noaptea, temperatura oobora pînă la 35 
grade sub zero. A șasea noapte a fost petrecută 
de alpiniști chiar la picioarele piscului. La această 
altitudine pînă și mișcările cele mai neînsemnate 
cereau eforturi mari.

In ziua de 7 septembrie, alpiniștii Valentin Ko
valev (conducătorul expediției), Eduard Nagel, 
Viktor Narîșkin și Piotr Karpov, au atins piscul. 
Altimetrul arăta 7134 metri deasupra nivelului 
mării. Cu grijă ei despachetează bustul de metal 
al lui Ilici și-l fixează pe pisc, în semn de oma
giu marelui conducător al proletariatului. Cîteva 
minute ,alpiniștii privesc in tăcere figura învă
țătorului lor. Apoi, pornesc la drum.

In aceeași zi, tîrziu în noapte, cei patru spor
tivi au ajuns cu bine în tabăra lor.

Misiunea fusese îndeplinită.

Pe o stradă liniștită din 
Moscova, într-o mare de ver
deață, se înalță o clădire în 
stil vechi, datîind de aproape 
150 de ani. Trecătorul grăbit 
nici nu bănuiește poate cftă 
viață și tinerețe pulsează în 
această clădire cu fațada cla
sică, cu coloane de marmoră 
albă, așa cum le-a conceput 
cu un veac și jumătate în ur
mă celebrul arhitect rus M. 
F. Kazakov. Pe noul venit 
l-ar întîmpina, după ușa grea 
de metal, coridoare lungi și 
săli spațioase iar în fund, o 
curte imensă în care totul a- 
rată că aici este o 
citadelă a sportului 
fizice. In acest colț 
Moscovei se află 
Central de Cultură

Istoria acestui lăcaș de tn- 
vățămînt sportiv începe aproa
pe odată cu aceea a tînăruluî 
stat sovietic. De altfel, am
bele au aproape aceeași vîrs- 
tă. încă în anul 1918, în zi
lele furtunoase ale Revolu
ției, a luat ființă acest insti
tut sortit să dea statului so
vietic oameni puternici și in- 
struiți care să răspîndească 
în mase sportul și cultura fi
zică.

In cei 38 ani de existență 
ai Institutului sînt numeroase 
date memorabile. Două însă 
sint cele mai dragi și mai 
importante.

In 1920, prinrr-un aecret 
semnat personal de V. I. Le
nin, Institutul a fost declarat 
cea mai 
vățămînt

14 ani 
a primit 
cea mai mare distincție. Ordi
nul Lenin.

De-a lungul a 38 ani, Insti
tutul Central de Cultură Fi
zică din Moscova a trăit o 
existență glorioasă, plină de 
realizări importante pentru 
statul sovietic. El a fost per
manent în pas cu vremea, a- 
dueîndu-și contribuția și răs- 
punzînd cu entuziasm la toate 
chemările partidului 
nului sovietic.

Institutul a fost 
însușirii științifice 
fizice, iar cadrele 
între zidurile sale au fost pio-

adevărată 
și culturii 
liniștit al 
Institutul 

Fizică.

înaltă școală de în- 
sportiv din U.R.S.S. 
mat tîrziu, institutul 
pentru activitatea sa

merii școlii sovietice de cul
tură fizică.

In primele zile ale marelui 
război de apărare a patriei 
Institutul și-a reorganizat mun
ca în funcție de necesitățile 
imperioase ale războiului de 
apărare. El a ajutat la pr* 
gătirea miilor de sportivi care 
s-au arătat ostași puternici și 
neînfricați, devotați fără limite 
patriei și poporului. Șase din
tre foștii absolvenți ai Insti
tutului au primit 
noare de Erou al 
vietice.

In prima parte 
sale, Institutul, 
mai important centru științi
fic și metodic din domeniul 
culturii fizice, o adevărată u- 
zină a sportului, a ridicat sute 
de maeștri și recordmani ai 
Uniunii Sovietice, ca Ozolln, 
Ușakov, Pugacevski, Korolev, 
Sevriukova, Blohina, Oguren- 
Kov, Kooeriaze, Kuareavțev, 
Beleakov, Lavrușcenko și alții, 
bine cunoscuți opiniei publice. 
Mulți dintre aceștia au rămas, 
după absolvire, în cadrul In
stitutului, completînd rîndurile 
pedagogilor sportului sovietic. 
Să amintim pe maestrul eme
rit al sportului N. Ozolin, care 
deține în momentul de față 
funcția de director al Institu
tului Central pentru Cercetări 
Științifice în domeniul cultu
rii fizice și sportului.

In anii de după război, In
stitutul și-a lărgit mult raza 
de activitate. Pe lîngă cursu
rile și laboratoarele sale au 
luat ființă secții de învăță- 
mtnt prin corespondență, cen
tre de 
nare a 
norilor, 
imensă 
sportivi 
Uniunii

Un bilanț ni se pare edifi
cator: în cursul rodnicei sale 
activități, Institutul Central 
de Cultură Fizică din Mos
cova a dat mișcării sportive 
din U.R.S.S. 10.000 specialiști 
cu învățămînt superior, nenu- 
mărați sportivi de frunte, cam
pioni și recordmani ai țării, 
antrenori, activiști de bază, 
prin a căror muncă sportul 
sovietic a atins culmile sale 
de astăzi.

titlul de o- 
Uniunii So

a activității 
devenit cel

pregătire și perfecțio- 
instructorilor și antre- 
care reunesc o rețea 
de sportivi și activiști 

pe întreg teritoriul 
Sovietice.

UN IUBITOR AL JOCULUI DE ȘAH
Gînd Vladimir Ilici deischiise 

scrisoarea, din pJic căzu o mică 
tăietură de ziar... O întoarse cu 
băgare de seamă și văzu tipă
rită o diagramă de șah, iar de
asupra, numele aceluia 
scria, fratele său.

D. I. ULIANOV
(„Niva", 1909)

care-i

Mat in 2 mutări
In familia lui Ilici șahul era 

în mare cinste. Adesea, după me
sele de seară, tinerii se așezau în 
fața tablei de șah, înfruntîndu-se 
în cîte o partidă prelungită pînă 
tîrziu. Alteori, găsind în reviste 
vreo rubrică de șah, așezau îm
preună piesele după indicațiile 
problemei, căutîndu-i soluția. Lui 
Vladimir Ilici îi plăcea să joace 
șah sau să analizeze poziții intere
sante, în care ascuțimea sa de 
spirit descoperea multe fineți. Fra
tele său, D. I. UOanov, era tot atît 
de pasionat șahist și compunea 
chiar probleme de Șah, pe care le 
pHblica îrt ziarele vremii. Pe a-

ceasta i-o trimitea acum, cu rugă
mintea de a-i împărtăși păre
rea sa.

Nu i-a fost jjeu șahistului să 
găsească soluția. In numai 2 mu
tări, însă, albul nu putea da mat 
dealt jurând o „ahee" foarte eficace, 
surprinzătoare prin îndrăzneala ei:
1. Td6! Un sacrificiu de turp, care 

valorează însă o puternică amenin
țare: 2.Te6 mat. La fiecare luare a 
piesei sacrificate există cîte un mat 
ascuns: l...C:d6 2.D:e7; 1. N:d6
2. Dg7; l...R:d6 2. Db.8 Iar dacă 
negrul încearcă să-și creeze 
„cîmp de refugiu" cu l...d4, 
mează alt mat: 2.D:c5.

La 17 februarie 1910, în 
soarea de răspuns, Vladimir 
așternea pe hîrtie următoarele cu
vinte: „Primind mica ta problemă, 
mi-am amintit din nou de șah; alt- 

Pro- 
Td8- 
Reci 
I-am 
mi-a

- așa: 
alb Rg3, Ne7, Cgl și pioni h5 și 
d3. Negrul Re3 și pioni h7, d5 și 
a2 (adică ultimul maj are un pas 
pînă se transformă în damă). Al
bul începe și cîștigă. Iată un lucru 
frumos!"

Studiul care îi plăcuse atît de 
mult lui Vladimir IUci avea să de
vină în aprecierea teoreticienilor 
șahiști de mai tîrziu o lucrare cla
sică a compoziției șahiste. El era 
datorat unor problemiști de neiase- 
muit talent, frații V. și M. Platov, 
doj dintre fondatorii șooalei artis
tice de șah din Rusia.

fel l-aș fi uitat poate de tot... 
blema ta am rezolvat-o ușor. 
d6. Dar, iată, am văzut azi în 
un studiu de final, pe care nu 
putut rezolva deodată și care 
plăcut foarte mult... Poziția e

tnițiatorul 
a culturii 

pregătite

și guver-

V. și M. PLATOV 
(,,Rigiaer Tagebladt“, 1909) 

Premiul I

Sa urmărim încă odata oalea lo
gică de găsire a soluției acestui 
subtil studiu, cea urmată probabil 
atunci și de Ilici. Pentru a opri 
pionul negru avansat, nu există de- 
cît o singură posibilitate: I.Nf6, 
la care negrul răspunde desigur
1.. .d4. Acum se vădește cercetăto
rului o combinație interesantă, dar 
insuficientă pentru cîșfig, care în
cepe cu 2.Cf3 alD 3.N:d4-f- D:dl 
4.C:d4 R:d4 5. Rg4 R:d3 6.Rg5 
Re4 7.Rh6 Rf5 8.R:h7 Rf6 și iată 
că negrul și-a creat o poziție de 
remiză. Calea de cîștig e mai as
cunsă. Trebuie jucat 2.Ce2! și după
2.. .alD 3.Cclt apare deodată o sur
prinzătoare amenințare de mat
4. Ng5... Negrul o parează cu mu
tarea 3.Da5, dar aci survine o 
nouă „poantă" 4N:d4+ și după
4.. .R:d4 (d2) albul are cîștig prin
5. Cb3+. Economia mijloacelor cu 
care este redată această luptă com-

binativă merită intr-adevăr toată 
admirația.

In rarele clipe de răgaz, șahul a 
fost pentru Lenin un mijloc de re
creație iubit, o odihnă plăcută și 
necesară. Partener de șah i-a fost 
și bunul său prieten Alexei Maxi- 
movici Gorki, scriitorul atît de a- 
proape credințelor leniniste. Cei 
doi oameni au petrecut multe ore 
de sfat, cînd marele revoluționar 
împărtășea teoriile noi care-i fră- 
mîntav cugetul, iar sțr.'tnn»! w>-

letariatului citea pasaje înflăcă
rate din scrierile sale, ce aveau să 
devină, și ele, nemuritoare. Nu 
odată tabla cu pătrate se așternea 
între ei și cei doi prieteni deve
neau, pentru un timp, adversari în 
mînuiraa pieselor albe și negre. In
tr-un astfel de moment, pictorul a 
însemnat chipurile cufundate în 
gîndire ale lui Lenin și Maxim 
Gorki, ca și pe acela al unei spec- 
tatoflre M. K Kruips-
IcaJa ÎW*

M:



Pentru a ajunge • • • • > • • *t '■"K: Impresii și amintiri din
trebui doar cîteva 
ore de zbor. Dar cum în prezent 
nu există legătură aeriană directă 
București—Beirut, am străbătut o 
cale ocolită, de peste 20 de ore, 
trecînd prin Praga, Amsterdam, 
Frankfurth pe Main, Viena și 
Istanbul.

Lăsasem Bucureștiul înveștmîn- 
tat în albul zăpezii pentru a fi 
primit la Beirut de un soare 
cald, de briza plăcută a Medite- 
ranei și de priveliștile îmbietoare 
ale colinelor proaspăt înverzite.

Un singur lucru neplăcut ne-a 
stricat buna dispoziție. Mezinul 
familiei Viziru, Ticu, contractase 
pe drum un început de pneumo
nie, faipt care l-a împiedicat să 
participe mai tîrziu la întreceri.

Primirea care ni s-a făcut a 
fost foarte cordială. Deși ajun
sesem în plină noapte, oficialitățile 
sportive libaneze și conducătorii 
federației de specialitate au ținut 
să fie prezenți la aeroport și să 
salute pe primii soli ai sportului 
din R.PR.

Terminasem tocmai formalitățile 
de vamă, 
tră, am 
nește și 
noscute.
am întîlniX privirile
ale Angelicăi Rozeanu, Ellei Zeller 
și bineînțeles ale celorlalți mem
bri ai delegației de tenis de masă 
a țării noastre care, în drum spre 
îndepărtatul Tokio, mai îndepli
neau „formalitatea" unei escale și 
la Beirut.

A doua zi dimineața ne aflam 
! în holul monumentalului hotel 

Alumni unde am fost cazați șr 
în parcul căruia se găseau cele 
patru terenuri împrejmuite de tri- 
hune cu o capacitate de aproape 
2000 de locuri. Răsfoiam curioși

cînd, spre uimirea noas- 
auzit vorbindu-se romî- 
încă de voci foarte cu- 
Cînd am întors capul 

surâzătoare

Discuții pe marginea campionatului de scrimă

Care să fie vîrsta maximă: 18 sau 21 ani?
Aproape jumătate dintre cei ce 

s-aiu întrecut în campionatul repu
blican de scrimă al j.uinionilor a- 
veau vîrsta de 16 ani. Iar alți cîți- 
va abia numărau... 14 primăveri. 
In ciuda vîrstei lor fragede acești 
tineri — mai de grabă copii — au lă
sat o impresie foarte frumoasă. Ei 
au luptat curajos, cu perseverență 
și în unele cazuri, i-au obligat pe 
„favoriți" să guste din cupa amară 
a înfrîngerii.

In seriile tuturor probelor și în 
special în cele de floretă, acești 
tineri s-au comportat surprinză
tor de bine. Unii, printre care I. 
Drîmbă, V. Lua man, I. Boga, au 
confirmat seria succeselor și în 
sferturile de finală, ba chiar șl în 
semifinală. In fazele superioare 
însă, randamentul lor nu a mai 
fost același. Treptat, numărul ..co
piilor" s-a micșorat, dintre ei a- 
jungînd în finală doar Ștefan Hau- 
kiler, deși nivelul la care unii au 
4ras în primele asalturi le-ar fi 
dat dreptul la rezultate superioa
re. Explicația ? După părerea noa
stră, în bună parte insuficienta 
(rezistență fizică. In legătură cu a- 
ceastă constatare oredem că este 
necesar să fie deschisă următoarea 
discuție :

Mai întîi 
desfășurării 
blican de 
tegorii de 
organizează 
turi. In prima categorie ar 
intra tinerii între 14—16 ani. 
iar în a doua, cei între 16—13 ani. 
In felul acesta, ținînd cont și de 
•faptul că acum condițiile de con
curs sînt mai grele (într-o zi tre
buie să se desfășoare complet o 
singură probă) se dau tinerilor 
participanți posibilități reale de a- 
tfirmare, îi încurajează și le oferă 
prilej de 4 se întrece cu adversari

trebuie pu6ă problema 
campionatului repu- 

juniori pe două ca- 
vîrste, așa cum se 
la multe alte spor- 

prima 
între

.sportul popular
4-a Nr. 2802 

în preajma

ziarele libaneze șl 
observînd deseori 
numele sau foto
grafia noastră, în
soțite de comen
tariile respective, 
ne-am dat seama 
că sîntem în cen- 
trtul atenției cer
curilor sportive li
baneze.

Am folosit cele 
două zile libere 
dinaintea concur
sului pentru an
trenamente de a- 
comodare și cu
noașterea oameni
lor și a locuirilor. 
De fapt în tot tim
pul șederii noas
tre în Liban, am 
căutat să aflăm cit 
mai multe aspecte 
din viața acestui 
popor.

De la început 
am fost impresio
nați de viața in
tensă a acestui 
port, cel mai mare 
din arcul răsări
tean al Meditera- 
nei, 
căruia s-a plămă
dit cu mii de ani 
în urmă o frumoasă civiliza
ție. De pe aceste coaste au 
plecat întreprinzătorii negustori 
fenicieni să întemeieze noi așe
zări pe coastele Mediteranei, pînă 
departe la Cartagina. Și astăzi, 
Beirutul continuă să fie un centru 
de mare trafic comercial în care 
se vîntură multe din bogățiile con
tinentelor. De-a lungul șoselelor 
ni se perindau prin fața ochilor, 
ca niște imagini de film, nume
roase așezări sărace, nespus de 
sărace.

Organizatorii au fost foarte ama
bili și ne-au asigurat un program 
de reuniuni și vizite. Astfel, am 
avut prilejul să vizităm cîteva Io- 

de „talia" lor. Astfel, unii nu ar 
mai beneficia de avantajul dezvcl- 
tării fizice, factorul hotărîtor în 
victorie rămînînd numai nive
lul de pregătire. Legat tie norme
le dt participare, credem că me
rită a fi discutată și problema ri
dicării limitei maxime de vîrstă a 
juniorilor pînă la 21 ani, conform 
vîrstei maxime din campionatul 
mondial. In acest caz, după păre
rea noastră, cele două categorii 
de vîrstă pot fi împărțite : 14—16 
ani și 16—21 ani.

Campionatul de scrimă al junio
rilor ne-a oferit și prilejul unor 
constatări regretabile privind felul 
în care au înțeles unii trăgători 
rutina(i să „sprijine" pe cei tineri. 
Ne referim la scrimerii consacrați 
Tiberiti Bartossy și Adalbert Gu- 
rath, care nu au sfătuit pe.N. Ghi- 
lezan nici în timpul concursului 
și nici înaintea barajului pentru lo
cul I la sabie, adică atunci cînd 
Ghifezan avea cea mai mare ne
voie de indicațiile tehnice și de 
sfatul lor. Acești doi trăgători și 
în special Bartossy, cel care su
praveghează zi de zi pregătirea 
lui N. Ghilezan în cadrul colecti
vului sportiv Progresul Otuj, pu
teau și treibuâau să sprijine și să 
încurajeze pe tînărul și talentatul 
lor coechipier.

In încheiere, mai trebuie să spu
nem 
tiraj, oare a 
dtiir care în 
tă băieți a 
diin cauza prezenței nejustificate 
în juriu a lui Stefan Csipler, an
trenor și... unchi al trăgătorului 
Attia Csipler, unul dintre favoriții 
probei. Asemenea delegări de ar
bitri nu sînt de loc binevenite, ele 
puțind umbri corectitudinea și o- 
biectivitatea unui juriu de arbitraj.

citeva cuvinte despre aribi- 
fost în general butn, 
finala probei de flore- 
avot unele deficiențe

ELEMA MAT&ESCU

Beirut la care au 

călătoria în Liban prezenta nți a 10 
țari (Australia,

S.U.A., Franța, R.P.R., Anglia, 
Germania, Norvegia, Turela, Pa
kistan și Liban). Conducerea teni
sului libanez împreună cu cel mai 
important club, ,Alumni" au cău
tat să dea o amploare deosebită 
acestor întreceri, tinzînd să le 
transforme într-un concurs tradi
țional, asemănător celor de la Wim
bledon (Anglia), Forest-Hill 
(S.U.A.) sau Rolland Garros (Fran
ța). Și într-adevăr, la startul aces
tei competiții și-au dat întîlnire 
multe dintre marile rachete mon
diale, ca : Lewis Hoad (Australia), 
Budge Patty, Art Larsen și Bob 
Perny (S.U.A.), Arkinstall (Aus
tralia), Beker (Anglia), englezoai
ca Mortimer, a patra din lume, etc. 
Întrecerile au fost urmărite chiar 
din preliminarii de o asistență re
cord, iar finalele au fost onorate 
de prezența unor oficialități de va
ză a'e țării în frunte cu președin
tele Republicii Libaneze, 
Chamoun.

Este firesc să fi intrat 
petiție cu o anumită stare 
Intîlneam după o lungă
de timp jucători renumiți. Totuși, 
pe parcurs am jucat cu din ce în 
ce mai multă încredere în posibili
tățile mele și am reușit să am o 
comportare mulțumitoare, pe care 
de altfel presa libaneză a carac
terizat-o în termeni elogioși. Am 
participat la două probe: simplu 
și dublu bărbați. La simplu l-am 
învins în două seturi: 6-2, 6-1 
pe campionul Turciei, Nazim Bari, 
Am fost însă eliminat în 16-imi 
de cunoscutul jucător australian 
Arkinstall ia capătul unui meci 
foarte strîino, cu scorul de 6-8 
9-11. La dublu, făcînd pereche cu 
libanezul S. Khouri, am ajuns pî
nă în semifinale unde am pierdut 
în patru seturi și la mare luptă 
în fața redutabilului cuplu ameri
can Patty-Larsen, cu 4-6, 4-6. 6-4, 
4-6.

In 
am 
mea
rime. Atît în meciurile oficiale cît 
și în numeroasele partide de an
trenament, susținute în compania 
celor mai buni jucători ai turneu
lui, am învățat multe lucruri deo
sebit de valoroase și interesante, 
pe care le voi împărtăși împreună 
cu antrenorul care ne-a însoțit, 
Marin Bădin, colegilor mei de 
sport.

In prima, sa partidă, Gh. Viziru s-a întîinii 
cu campionul Turciei Nazim Bari. Iată-i în foto
grafie pe cei doi jucători înainte de meci.

calități străvechi, în care istoria a- 
cestei lumi din orientul apropiat 
se citește pe fiecare piatră a nu
meroaselor monumente de artă. 
Ne-au impresionat în mod deosebit, 
suprapunerile de arhitectură grea
că, romană și arabă în construc
ția palatului din localitatea Bal- 
bek, aflată la o depărtare de o oră 
și jumătate de Beirut. Acest pa
lat, închinat zeului soarelui, și 
construit acum 2500 de ani, se ca
racterizează prin dimensiunile sale 
gigantice (coloane de susținere 
înalte de 40 m, o monumentală sca
ră de intrare lată de 50 m, o gră
dină imensă unde aveau loc, acum 
mii de ani, serbări fastuoase.

Menționez cu plăcere, recepția 
dată de către organizația tinere
tului libanez în cinstea delegației 
romiîne, la care au luat parte peste 
50 die persoane. Subliniez totodată 
amabilitatea oficialităților sportive 
siriene, care profitînd de prezența 
noastră în Liban, ne-au invitat să 
vizităm frumoasa lor capitală, Da
masc, unde am făcut cîteva de
monstrații, mult apreciate de pu
blic.

★

In ziua de 27 martie a început 
turneul internațional de tenis de la

în atenția deținătorilor 
și conducătorilor de motociclete

Direcția Miliției Capitalei comunică:
Toți deținătorii și conducător.i 

de motociclete din Capitală sînt 
convocați de Serviciul Inspecției 
Auto și Circulație din Direcția Mi
liției ‘Capitalei pentru data de 23 
aprilie 1956 ora 16,30 în Sala 
Sporturilor Floreasca, unde se vor 
face comunicări cu privire la cir
culația motocicletelor.

y începi nd cu concursul Nr. 17 
, din 29 aprilie se oferă ca pre- 
''mii speciale la 0 rezultate excur-’j 
£sii în U.R.S.S., R.P. Ungară, R.« 
('Cehoslovacă, R P Bulgaria șiffi 
ș croaziere pe Marea Neagră cu® 
^vaporul de pasageri „Petru cel® 
(' Mare". w
® Participanții la concursurile® 
(<săptămînale Pronosport vor avea® 
(<în acest fel ocazia de a petre- 6) 
Lce între 7—16 zile viz’tînd ora-® 
r/șele cele mai importante din® 
^străinătate. Amănunte găsiți înv) 
Grevista Program Pronosport nu-« 
«merele 106 și 107.

la concursul Pronosport Nr. 16 de 
duminică 22 aprilie a.c.

Luni 23 aprilie în Capitală va 
avea loc la agenția centrală Pro
nosport din Calea Victoriei 9, tra
gerea din urnă a premiilor speciale 
în obiecte acordate concursului 
Pronosport Nr. 14 din 8 aprilie 
1956. Participanții care dețin bu
letine cu 0 rezultate la acest con
curs sînt rugați să ia parte la tra
gerea din urnă.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 17 

Etapa din 29 aprilie 1956 
I. R. P. Ungară (A) R P.F. Iugo- 

s^âvia (A) ‘ * -
•H R.P.F. Iugoslavia (B)-R.F. lin

te „Moscva", 3 aparate, de radio -gară (B)
UI. Flacăra 

■* Buc.țcat A)

Ultimele premii spectale In 
obiecte oferite de I. S. Pronosport, 
săptămînal, buletinelor cu 0 • re
zultate și anume: două motocicie- 
ț - -J;-
„Superelectrornagnelica" și - 3 bici
clete ^Dtemant'’- vor fi atribuite

Garni He

în com- 
emotivă. 
perioadă

încheiere, țin să adaug că 
folosit din plin participarea 
la acest turneu de primă mă-

GH. VIZIRU 
maestru al sportului

La intrare se va depune dovada 
scrisă, cu următoarele mențiuni: 
numele, pronumele, adresa, numă
rul de circulație al motocicletei și 
numărul carnetului de conducere.

Totodată, vor fi prezentate pen
tru viză carnetul de conducere și 
talonul tehnic al motocicletei.

@k>nosport

PloeȘti..-Lobom^iva , D. Locomotiva Gluj - Locomotiva
Tiirnu Severm (cat. B). -

tcj

Majoritatea Merilor 
l categoriilor B. și C. la fotbal | 

| joacă „acasă”
® Activitatea competițiomală < 
« internă continuă la fotbal prin* 
fit numeroase jocuri în campion 
® natul categoriilor B și C, pre- ] 
«cum și în competiția rezervată ( 
6) echipelor de juniori.
® Mîine sînt programate rne-] 
8 ciuri în cadrul etapei a III-a ( 
9) a categoriei B și etapei a IV-a] 
® a categoriei C. Echipele — ] 
6) „încălzite" în primele etape — i 
® vor începe să dea un asalt ] 
6) mai serios clasamentului, mai, 
w ales primelor locuri care duci 
« în categoria A și respectiv în] 
8 categoria B. Aceasta înseam-, 
w nă, cu alte cuvinte, un asalt' 
« asupra actualilor lideri ai cc- 
9) lor șase serii.
® In categoria B, cele două 
«etape disputate au arătat că 
® „concurența" la primul loc este 
«mare. In prezent, în seria I 
® lider este Metalul Hunedoara. 
® cu 3 puncte, dar îi urmează 
6-' nu mai puțin de 10 echipe cu 
® cîte 2 puncte, din rîndurile 
» cărora Avîntul Tg. Mureș, 
«Flacăra Mediaș, Locomotiva 
5 Cluj, Minerul Lupeni se anun- 
! ță candidați serioși, de va-, 
) loare. Duminică. Matelul Hu-, 
j nedoara joacă la Lupeni cu, 
; Minerul, în timp ce Avîntulj 
( Tg. Mureș, Metalul Reșița și] 
) Metalul C. Turzii joacă acasă, 
1 cu Locomotiva Cluj, I.ocomo-] 
j tiva T. Severin și respectivi 
) Flacăra Mediaș. In seria a doua,1 
î Metalul St. Roșu a început] 
) „tare" și s-a instalat în frun-i
> te cu patru puncte. Urmează] 
] trei echipe cu cîte 3 puncte:,
> Locomotiva constanța, u.na-i 
î mo 6 București și Flacăra] 
■ Cîmpina. Miine, liderul prime-, 
; ște vizita Progresului CPCS;]

de asemenea. Locomotiva Con-
J stanța și Dlnamo 6 joacă a-'
> casă, în timp ce Flacăra Cîm-] 

« pina se deplasează la Bucu-, 
6; rești pentru jocul cu Știința.] 
® O situație mai ușoară au] 
® liderii categoriei C, care joa-$ 
G că toți acasă, deci au șanse] 
® să-și păstreze aclua'ele locuri. 
« Știința Galați (seria I) întîl- 
® nește pe Avîntul P. Neamț, 
z< Metalul București (seria II) 
S pe Metalul Constanța, Dinamo 
» Tg. Mureș (seria III) pe A-,

1j vîntul Sighet, iar Metalul A-
) rad (seria IV) pe FI. Roșie 7 
> Noiembrie Arad. De altfel, sînt 
> și jocurile cele mai interesante 
) ale etapei ]

! In campionatul de juniori.
6) a treia etapă va trla și ma 
® mult echipele, precizînd can-, 
« d'daturile cele mai

i

a

2

serioasa.

; ȘTIRI

) In cursul acestei 1
> s-au disputat cîteva 

micale, terminate ce
) lele:
! Cluj: Fi. Roșie 1. H— Pro- 
) greșul Oradea 1—4 (0—1).]
> Au marcat: Vaczi (3), Florea;
[ și respectiv Onaca. Cu acești. 
) prilej a reintrat la orădeni^
[ internaționalul Vaczi, maestru^ 
! al sportului. y
I Turda: Progresul — ȘtiințaS 
] Cluj 4—4 (0—1). Au marcat:, 
[ Suciu, Nedeicu, oragoman,1 
1 Zeană (St.), Obnger, Prcbas-, 
] ca, Mărgineanu, Buzdun (Pr.)
i Bîrlad: Dinamo — Victoria 
] Tecuci 3—1 (0—0). Au mar- 
, cat: Siunski (2), Pantici. res- 
| pectiv Klein.

săptămîni® 
jocuri a-g 

• rezultam

2

IV. CjC.A. Bucureșfi-Ștfința Oluj 
(cat. A)

V. Dinamo Orașul Stalin-Locomo- 
tiva Timișoara (cat. (A)

VI. Știința Tim șoara - Progresul 
București (cat. A)

VIL Flamura roșie Arad-ProgresuJ 
Oradea (cat. A)

VIU. Metalul Hunedoara-Metaluil 
Cîmpia Turzii (cat. B)

IX. Locomotiva Iași-Metalul Stea
gul roșu Orașul Stalin (cat. B)

X Avîntul Reghin-Metalul Reșița 
(cat. B)

XL Flamura roșie Burdujeni-Dina- 
mo 6 București (cat. B)

XII. FI. Cîmpina-Metalul 1 
Ploești (cat. B).

Meciuri de rezervă
A Flacăra Mediaș-Minerul 

peni (cat. B)
B Dinamo Bîriad-Știința 

rești (cat. B)
C. Progresul Focșan’-Fl. roșie Ba- 
_ cău (cat. B)

Mai

Lu-

Bucu-



★
Iubitorii fotbalului așteaptă 

cu îndreptățită emoție evoluțiile 
de azi și mîine ale fotbaliștilor 
noștri fruntași. Spunem „în
dreptățită emoție", pentru că 
azi la Sofia și m'ine la Bel
grad selecționata Bucureștiului 
și — respectiv — echipa noas
tră reprezentativă înfruntă ad
versari deosebit dc puternici, cu 
prestigiu în fotba'ul european: 
selecționata Sofia (care este 
de fapt reprezentativa A a R. 
P. Bulgaria) și echipa .Iugo
slaviei, una dintre cele mai 
bune echipe de pe continent, 
care peste o săptămînă va în- 
tîlni. la Budapesta, echipa R. 
P. Ungare.

Nu esie un secret pentru 
nimeni că întîlnirea de Ia Bel
grad constituie o foarte grea 
încercare pentru reprezentati
va noastră. In această privin
ță, este interesant să arătăm 
că — după meciul Franța-Ju- 
goslavia disputat anul trecut 
la Paris și terminat la egali’ 
tate — presa franceză a fost 
de părere că 1—1 cu Jugosla
via, chiar la Paris, nu este 
deloc umilitor pentru Franța, 
mai ales că echipa gazdă a 
fost dominată tot timpul. Și să 
nu uităm că se declară mul
țumită de un rezultat de ega
litate cu Jugoslavia, pe teren 
propriu, o echipă care a în-_ 
vins Austria, Suedia, Germa-’ 
ni a Occidentală, E'veția, Spa
nia și care a făcut meci nul 
la Moscova cu echipa U.R.S.S.! 
lată de ce considerăm că mîi
ne la Belgrad, în fața unui 
„11“ iugoslav 
lipsesc cei mai reprezentativii 
jucători, echipa noastră are o1 
misiune mai mult decît difi-j 
ctlâ. Aceasta nu însemnează' 
insă că reprezentativa noas-1 
tră a plecat spre capitala Ju-i 
goslaviei ca „Învinsă dinain 1 
te". Dimpotrivă. Jucătorii noș- 
tn — tocmai pentru că sînt 
ccnștienți de greutatea misiu
nii lor — se vor strădui, sîn- 
tem siguri, să dea tot ce pot

(6

pentru a reprezenta cu cinste 
fotbalul nostru în primul său 
examen internațional din a- 
cest an.

Ce| puțin la fel de grea este 
și sarcina selecționatei Bucu
rești la Sofia. Ne reprezintă 
aici o formație tinără, în care 
marea majoritate a jucătorilor 
o constituie elementele de 
perspectivă, care au fost in
troduse în selecționată tocmai 
cu scopul de a li se da oca
zia să cîștige 
tr-o partidă în 
rim, în niciun 
Să nu uităm 
tinerilor noștri 
astăzi, cei mai buni jucători 
bulgari, cei care peste 3 săp- 
tămîni vor întîlni la Londra 
— pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice — echipa de a- 
m at ori a Angliei.

Dincolo de rezultatele teh
nice, meciurile de azi de la 
Sofia și de miine de la Bel
grad însemnează o nouă con
tribuie la strîngerea legătu
rilor sportive dintre țara noa
stră și cele două țări vecine. 
Foarte important este, de ase
menea. și faptul că cele două 
meciuri vor folosi mult fotba
liști’or noștri în ceea ce pri
vește îmbogățirea cunoștințe
lor și experienței lor.

experiență, în- 
care nu urmă- 
caz, rezultatul, 
că adversarii 
fotbaliști sînt,

§

I

Și în Iugoslavia, fotbalul este cel mai popular sport. 
Intîlnirile dinamice și pasionante din campionat — care pri
lejuiesc faze ca aceea din fotografia din dreapta, sus — ca 
și meciurile internaționale, atrag pe stadioanele din Iugo

slavia zeci de mii de spectatori (fotografia din stingă).

11 victorii iugoslave,
2 meciuri nule...

â
10 romînești,

Ascultași la RADIO
AZI, la ora 18, pe programul 

I : se transmite repriza doua 
a jocului Sofia-București.

MIINE, la ora 17, pe progra
mul I . se transmite în între
gime meciul lugoslavia-Romî- 
nia.

din care nu

•»]

CELE 4 ECHIPE ÎN 1955
Iu j osia via
25.1 — Atena: G.^c.^
2.v — Torino: Italia
15.V — Belgrad :Scoția
26.VI — Belgrad: Elveția
25.IX — Belgrad: R.F. Germană
19.X — Dublin: Irlanda (Eire)

30.X — Viena: Austria
11.XI — Paris: Franța

Romînia

29. V — București: Polonia
12.VI — Oslo: Norvegia
15.VI — Goterborg: ~
18.IX — București:
28.IX — București:
9. X — București:

Bulgaria A (Sofia)

— Cairo: Egipt
— Cairo: Egipt
— Damasc: Liban
— Sofia: Egipt
— Sofia: Polonia
— București: Romînia
— Sofia: Anglia (am.)

Suedia
R.D. Germană 
Belgia 
Bulgaria

2—2 
1—0
1- 4
2— 3
1—0
1—1

17.1
22.1
27.1
22. V
26. VI
9.X

23. X
13.XI — Sofia: Cehoslovacia
20.XI — Berlin: R.D. Germană

Romînia B (București)

Jt.V. — Chorzow: Polonia B 
"Î4.TX — Magdeburg: X.D.G. B 

*.x — Sofia: M«aria B.

8.VI. 1922 — Belgrad : Romîinia-Iugoslaviia 
I0.VI.1923 — București: Iugostavia-Romiinia
3. X. 1926 — Zagreb : Romînia-Iugoslavia 
10.V.1927 — București : lugositavia-Romînia 
6.V.1928 — Belgrad : Iugoslavia-Romîinia 
10.V.1929 — București: Iugoslavia-Romînia
6. X. 1929 — București: Romîniia-Iugoslavia
4. V.1930 — Belgrad: Iugoslavia-Romînia
28.VI.1931 “ „ ‘ ’
3.VI1.1932 — Belgrad: Iugoslavia-Romînia 
8.VI.1933 “ . ‘ _ ‘ ‘ ‘ ‘ "
29.1V.1934 — București : Romînia-Iugoslavia
I. 1.1935 — Atena : Iugoslavia-Romînia 
19.VI.1935 — Sofia : Iugoslavia-Romînia 
10.V.1936 — București : Romînia-Iugoslavia 
8.IX.1937 — Belgrad : Iugoslavia-Romînia
8. V. 1938 — București: Iugoslavia-Romînia 
6.IX. 1938 — Belgrad: Romînia-Iugoslavia
7. V.1939 — București: Romînia-Iugoslavia 
31.111.1940 — București: Romînia-Iugoslavia 
22.IX.1940 — Belgrad : Romînia-Iugosilavia
II. X.1946 — Tirana: Romînia-Iugoslavia 
22.VI.1947 — București : Iugoslavia-Romînia

Clasament : 1. Iugoslavia
2. Romînia

BELGRAD 20 
(prin telefon). — 
Sportivii din Bel
grad așteaptă cu 
legitim interes me- 
chill dintre repre

zentativele Iugoslaviei și Romîniei și pentru du
minică se scontează o asistență foarte numeroa
să în ciuda 
să cadă de 
rofogice o 
zile.

Delegația
La sosire, pe aeroportul din Zeniun, oaspeții au X 
fost întîmpinați de Milorad Lișanin, secretarul X 
generat al federației iugoslave, de membri ai v 
secției relații internaționaiie a federației, precum X 
și de numeroși ziariști. <<

Specialiștii și presa iugoslavă comentează pe X 
larg această întMnâre, dar nu fac pronosti- X 
curi. Comentatorul sportiv aii postului de radio <« 
Belgrad a spus, în emisiunea de azi la prinz, £ 
că echipa românească se anunță foarte periculoa- X 
să. Ziarul „Vecerni Novosti" amintește de tra- X 
diția jocurilor ramîne-iugoș’.ave și arată că fotba- X 
lut romînesc a cunoscut în ultimii ani succese X 
în compania unor echipe cu renume european. << 

Jucătorii romîni au făcut azi după masă un X 
antrenament de acomodare pe Stadionul Armatei o 
Populare. Ei manifestă o bună dispoziție și sînt 
Impresionați de frumoasa primire care li s-a l 
făcut. Duminică va juca formația : Voinescu — S 
Zavoda II, 
Cacoveanu, 
Tătar u.

Jucătorii
Novi Sad, 
minică este 
Trnkovtci — Mitici, Boșkov 
tinooici, Vukas, Bobek, Zebef. Rezerve: 
(portar), Spaici (haif), Mihailovici, Rajkov, An
tici (atacanți).

Meciul va începe la ora 16 (17 ora romîneas- 
că) și via fi condus de italianul Bernardi, ajutat 
de eompatrioții săi Benotto și Rigatto. In urma 
ploii căzute, terenul este moaie și alunecos. Me- 
ciui va fi transmis în întregime de postul de 
rad» Belgrad.

MILOS VELIUKOViCI

ploii mărunte și reci care a început 
astăzi și pe care previziunile meteo- 
ammță și pentru următoarele două

sportivă română a sosit azi la prinz.

Apolzan, Szoko — Onisie, Bone — 
Zavoda I, Alexandrescu, Georgescu,

iugoslavi nu au ven.it încă de la 
unde s-au pregătii. Formația de du- 
următoarea : Bear a — Belin, Horvat, 

Ognjanov, Milu- 
Macek

— Zagreb : Romînia-Iu>goslaviia

București : Romînia-Iugoslavia

2—1
2—1
3—2
3—0
3—1
3— 2
2—1
2—1
4— 2
3— 1
5— 0
2—1
4— 0
2—0
3—2
2—1
1—0
1—1
1-0
3—3
2—1
2—1
3—1

23—11—2—10—43 : 38
23—10—2—11—38:43

SOFIA 20 (prin 
telefon). — De
unde au aflat a- 
maforii de fotbal 
din Sofia că fot
baliștii selecțio
natei București se 
pe stadionul „Vasil

Șofat/,,.
vor antrena joi du.pă-.amîază 
Levski", nu știm.. Fapt este 

că la ana când fotbaliștii noștri și-au făcut apa
riția pe teren pentru a face un ușor antrenament 
de acomodare, în tribune se aflau numeroși spec
tatori. Ei au avut surpriza să constate că cei 
mai mu'.ți dintre componenții selecționatei sînt 
jucători tineri.

Antrenorii Braun și Steinbach au anunțat ur
mătoarea formație: Dungu — Pahonfu, Stâncii. 
Soare — Neamfu, Știrbei — Anghel, Nicușor, 
Olaru, Dintdescu, Suru.

Selecționata Sofiei —- de fapt reprezentativa 
R.P. Bulgaria — s-a antrenat cu asiduitate sub 
conducerea antrenorilor Onmandjev și MiCev. Ea 
a susținut în ultimele 10 zile două meciuri de 
verificare în compania echipei chiliene Green 
Cross și a echipei Spartak Sofia pe oare le-a 
întrecut au 6—3 și 
apare în meciul de 
de nov — Vasiliev, 
kov, Pat ev 
lev, lanev.
Jocul va fi arbitrat de iugoslavul Nedelkowski; 

la tușe : Hristov și Gelev.

— respectiv — 3—1. Ea va 
simbătă în formația: Nai- 
Rakarov, Goranov — Boș- 

Mitanov, Stefanov, Panaiotov, Co

Spartak Sofia evoluează miine 
in Capitală

Duminică după-anuază, specta
torii din București, iubitori ai fot
balului, vor avea ocazia să vadă 
la lucru una dintre cele mai tinere 
și mai valoroase echipe de fotbal 
din R. P. Bulgaria. Este vorba de 
formația Spartak Sofia, care sus
ține două mec uri în țara noastră,

Mîine, la ora 17, pe stadionul 
Dinamo, oaspeții vor susține pri
ma întîlnire în compania forma
ției dinamoviștilor din Orașul Sta
lin. Partida se anunță interesantă. 
Spartak Sofia are de dat o re
vanșă fotbaliștilor din Orașul Sta
lin, pentru că în meciul susținut 
în 1954 la Sofia, oaspeții de azi 
au învins atunci cu 4—1.

Spartak Sofia, așa cum ne-au 
spus antrenorii Șovofov și Kostov, 
are o bună pregătire tehnică și 
a pus în dificultate multe e- 
chipe bulgare participante în cam
pionatul categoriei A. Din acti
vitatea echipei în această compe
tiție, amintim victoriile repurtate 
anul acesta de Spartak asupra 
echipelor Lokomotiv și Udarnik 
ambele din Sofia, cu același scor: 
1—0. In ultimul meci au fost 
învinși de Uzina 12 Sofia cu 3-2.

In privința formației, antrenorii 
nu s-au fixat încă. Ea va fi alcă
tuită din următorul lot sosit ieri 
dimineață In Capitală: Mincev— 
Ivanov, (portari), Hogiev, Atana
sov I, Hagiev, Rongev (fundași), 
Kireev, Sovoiov, Atanasov II, Kos
tov (halfi), Mincev, Ivanov, Stoia- 
nov, Dimitrov, Panorov, Penelov

Iată programul de mî’ne: ora 15: 
Dinamo București — Progresul 
București; ora 17: Dinamo Orașul 
Stalin—Spartak Sofia. Miercuri, 
fot la ora 17, Spartak Sofia va în
tîlni — probabil pe Stadionul Di
namo — formația Progresul Bucu
rești. In deschidere, la ora 15: Di
namo București—Dinamo Bacău.

Biletele pentru jocul de mîine se 
găsesc de vînzare la casele stadio
nului Diniamo.

MAX BĂNUȘ 
TOM A HRISTOV

t*.. r «s
Noi intilniri internaționale 

ale fotbaliștilor romini
Vizita echipei Spartak Spfia va 

fi urmată de aceea a unei alte 
formații fruntașe a fotbalului bul
gar : Dinamo Sofia, care a mai 
jucat în țara noastră acum cîțiva 
ani.

Dinamo Sofia va susține la noi 
două jocuri. La 6 mai va juca la 
București cu Locomotiva Bucu
rești, iar la 9 mai, fotbaliștii bul
gari vor evolua la Timișoara în 
comnanâa echipei Stilat* TWi- 
«oara. i



Campionate republicane
LOCOMOTIVA — PROGRESUL 

IN CAMPIONATUL FEMININ
DE VOLEI

Programul eta
pei a doua a cam
pionatelor de volei 
este „dominat" de 
întâlnirea feminină 
Locomotiva Bucu- 

reșVi-P regresul București. Am
bele formații au dovedit în prima 
etapă că stat bine puse la punct 
și de aceea este de așteptat, să 
furnizeze o întrecere de vailoaire. 
De partea Progresului este rutina 
și omogenitatea ; formația — care 
nu prea a suferit schimbări în ul
timii ani — a căpătat o puternică 
sudură. Locomotiva se prezintă 
total schimbată în bine. Se obser
vă un progres evident în tehnica 
individuală a jucătoarelor și, ca 
urmare, a crescut însuși potenția
lul echipei.

In campionatul masculin, trei 
jocuri interesante și toate se vor 
disputa în Capitală : Locomotiva 
București-Progresul I.T.B. Bucu
rești, Dinamo București-Știința Ti
mișoara și CCA-Progresul Cluj. 
Interesantă de urmărit este evo
luția studenților timișoreni, reoenții 
învingători ai echipei CC A. După 
cum va fi de .asemenea interesant 
de văzut cum se vor descurca CCA 
și Locomotiva în fața asalturilor 
Progresului Cluj și, respectiv, Pro
gresului I.T.B.

Celelalte meciuri ale etapei stat : 
Cons tructorul B ucureșt i-Ș twin ța
ICF, Dinamo Arad-Dinamo Bucu
rești, Voința Orașul Stalta-Voința 
Sibiu, Progresul Cluj-FI. roșie Cluj 
'(feminin) și Metalul Orașul Sta- 
iin-Dina.mo Constanța, Știința A- 
rad-Progresuil Galați. Jocurile din 
Capitală se desfășoară după pro
gramul publicat la rubrica „In ca
pitală".

ULTIMA ETAPA A TURULUI LA 
TENIS DE MASA

Ultima etapă a 
turului campiona
tului! categoriei A 
la tenis de masă 
programează mâi

ne atât la bărbați, 
o serie de întâlniricit și la femei

deosebit de interesante. Cele mai 
importante se vor desfășura în Ca
pitală ; menționăm mai ales par
tidele feminine și masculine dintre 
echipele Constructorul București 
și Progresul Cluj. La băieți, frun
tașa clasamentului Progresul Cluj 
(Paneth, Gavrilescu, Cobîrzan, De
meter) va avea de înfruntat pu
ternica formație a Constructorului

AZ1

PO*LO. Bazinul acoperit Floreasca 
ora 20: Voința-Dinamo (seniori); Pro- 
gresul-Comstruc torul (seniori); Di- 
jiamo-Metalul (juniori)).

BASCHET. Teren F. B. ora 19.30: 
Progresul Arta-Știința Timișoara 
(camp, republican cat. A masculin).

TENIS DE MASA. Sala Construc
torul (str. Aurora 1) ora 18: Știința 
București-Flamura roșie Oradea (fe
minin, cat. A.)

POPICE. Teren Locomotiva P.T.T. 
Ora 17.30: „Cupa 1 Mai“ (fete).

OINĂ. Teren Progresul ora 16.30:
i.Cupa  1 Mai“ la care participă echi
pele Știința, Dinamo. Constructorul. 
Metalul si Locomotiva.

MÎINE

NATAȚIE. Bazinul acoperit Flo- 
feasca ora 10: concurs de verificare.

POLO. Bazinul acoperit Floreasca 
(după desfășurarea probelor de 
înot): Voința-Constructorul (f.); Fla
mura roșie-Ștlința (f.); de la ora 17: 
Avîntul-Dinamo (juniori) și Voința- 
Constructorul (seniori).

RUGBI. Stadionul Tineretului, te
ren II, ora 9.30: Locomotiva I.C.F.- 
Progresul Sănătatea; teren III, ora 
9.30; Metalul București-Știința Timi
șoara (Cat. B.), teren IV, ora 11: Mi
nerul București-Stiința București 
(cat. B-); teren IV. ora 17: C.C.A.- 
Locomotiva Grivița Roșie.

VOLEI. Teren Giulești ora 9: Lo
comotiva București-Progresul CPCS 
(f); Locomotiva București-Progresul 
I.T.B. (m.); teren I.T.B. ora 9: Cons
tructorul București-Știința I.C.F (f.); 
C.C.A.-Progresul Cluj (m.); teren Di
namo ora 10: Dinamo Bueurești- 
Știința Timișoara fm.).

SPORTUL popular
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Buc. (Pesch, Naumescu, Șlrlincan 
Iscovici) echipă care este neînvin
să în actualul campionat. Meciul 
dintre cele două echipe feminine 
ale colectivelor menționate mai sus 
se anunță, de asemenea viu dispu-' 
tat. Ambele formații stat neînvin
se. Constructorul va prezenta for
mația Sari Szasz și Geta Stru- 
garu, Iar Progresul Cluj va fi re
prezentat de Marta Tompa și Ma
ria Gavrilescu. Celelalte meciuri 
masculine stat următoarele : Bucu
rești : Voința L. M. Buc. — Fla
mura roșie Oradea, Flamura roșie 
Buic. — Progresul Satu Mare, Tg. 
Mureș: Dinamo — Voința Arad, 
Constanța: Dinamo — Progresul 
Buc. Se vor mai disputa și înțîl- 
nirile feminine : București: Știin
ța Buc. — Flamura roșie Oradea, 
Constanța: Dinamo — Progresul 
București.

★
Intîlnirea feminină Progresul 

București — Știința București s-a 
terminat cu victoria primei echipe 
cu scorul 3—0. Rezultate tehnice: 
Maria Golopența (P) — Irma Ma
gyars (S) 2—1, Anita Babich ian 
(P) — Mariana Barasch (S) 2—0, 
Maria Golopența, Anita Babichian 
— Irma Magyari, Mariana Ba
rasch 2—0.

C.C.A. — LOCOMOTIVA GRIVI-
ȚA ROȘIE LA RUGBI

Stadionul Tine
retului va găzdui 
mâine după-iamiază 
începtaid de la ora 
15, una dintre cele 
mat interesante 

partide din cadrul campiona
tului categoriei A la rugbi: 
Casa Centrală a Armatei — Loco
motiva Grivița Roșie. Totdeauna 
întâlnirile dintre aceste formații au 
oferit amatorilor sportului cu ba
lonul oval, partide deosebit de 
spectaculoase, ale căror rezultate 
nu au putut fi cunoscute decât în 
ultimele minute . de joc. Datorită 
valorii apropiate a celor două for
mații, este greu de făcut un pro
nostic la această întâlnire. Cert 
este că feroviarii bucureșteni vor 
căuta să-și refacă poziția în clasa
ment (zdruncinată în urma înfrân
gerii suferite cu o săptămînă ta 
urmă de la Constructorul T.S.P.), 
Iar militarii vor căuta să se men
țină pe linia bunei comportări a- 
vute în ultimele etape. Indiferent 
de rezultat, ne. așteptăm ca rug- 
biștii celor două formații să des
fășoare un joc care să satisfacă 
întru totul cerințele unui rugbi 
modem.

TENIS DE MASĂ. Sala Construc
torul (str. Aurora 1)) ora 8.30: Cons
tructorul București-Progresul Cluj 
(f); ora 9.30: Constructorul București- 
Progresul Cluj (m.); ora 11.30: Voința 
Lemn Mobilă București-Fl. roșie 
oradea (m.)

TIR. Incepînd de la ora 9 pe po
ligoanele Dinamo, „Gh. Vasilichi“ și 
Știința I.C.F. se desfășoară campio
natul de tir pe echipe al Capitalei.

POPICE. Teren Locomotiva P.T.T. 
ora 10: „Cupa 1 Mtei” (fete).

OINĂ. Teren Progresul, de la ora 
9.30: „Cupa 1 Mai“ rezervată celor 
mai bune echipe din Capitală.

CICLISM. In jurul orei 16.30, în Pia
ța Sein teii, sosirea în ultima etapă 
(Orașul Stalin-București) a „Cursei 
Scînteii4*.

LUPTE. Sala Floreasca ora 11: în- 
tîlnirea internațională de lupte din
tre reprezentativele R. P. Romîne 
și R. Cehoslovace.

HANDBAL. Stadionul Tineretului, 
teren I, ora 15.30: C.C.A.-Voința Si
biu (m. cat. A).

FOTBAL. Teren Dinamo O*bor, ora 
9: Știința Bucuyești-Flacăra Cîmpina 
țeat. B.); ora 11: Dinamo 6-Locomo- 
tiva Iași (cat. B.).

Teren Locomotiva P.T.T., ora 9: 
Metalul București-Metalul Constanța 
(Cat. C.); ora 10.45; Metalul Bucureș
ti-Metalul Constanța (juniori).

Teren C.A.M. ora 9,30: Flamura 
roșie Bere Rahova-Dinamo Pitești 
(cat. C.); ora 13: Flamura roșie Bere 
Rahova-Dinamo Pitești (juniori).

Teren Progresul F.B.; ora 8: Pro
gresul C.P.C.S.-Progresul Călărași 
(juniori); ora 9.45: Progresul F.B.- 
Flacăra Cîmpina (juniori).

Teren Giulești, ora 14,30: Locomo
tiva Bir?urești-Constructorul Cons
tanța (juniori); ora 16.30: Locomotiva 
M.C.F.-Metalul 1 Mai Ploești (ju- 
friori).

Teren Dinamo, ora 8: Știința Bucu- 
rești-Tînărul Dinamovist București 
(amical); ora 17: Dinamo Orașul Sta- 
Hh-Spartak Sofia.

Iată și rezultatele întâlnirilor din 
cadirut campionatului din anul tre
cut: tur: C.C.A. — Locomotiva Gri
vița Roșie 3—3, retur: 3—9. In 
finala „Cupei R.P.R." militarii i-au 
întrecut pe feroviari cu scorul de 
9—3. Meciul va fi condus de ar
bitrul A. Carnabel.

Celelalte meciuri din cadrul eta
pei a Vl-a a campionatului cate
goriei A, se vor disputa după ur
mătorul program : Locomotiva 
I.C.F. — Progresul Sănătatea, Mi
nerul Petroșani — Constructorul 
T.S.P. Buc., Constructorul S. M. 
Orașul Stalin — Dinamo IX.

Etapa a Il-a a campionatului 
categoriei B programează urmă
toarele întâlniri: seria I: Mine
rul București — Știința Bucu
rești, Știința Iași — Progresul 
FB, Flacăra Ploești — Ști
ința Galați, Progresul Tecuci — 
Constructorul Constanța, Locomo
tiva Buzău — FI. roșie Orașul 
Statiin ; Seria Il-a: Metalul Buc. 
— Știința Timișoara. Locomotiva 
Cluj, — Progresul IAT Sibiu, Sel. 
Tîrnăveni —• Progresul I Buc., Lo
comotiva Timișoara —• Știința A- 
rad, Minerul Luipeni — Voința 
Cluj.

O ETAPA INTERESANTA LA 
HANDBAL

Etapa a cincea a 
campionatului repu
blican masculin de 
handbal cat. A, 
care se va desfă
șura mîtae, nu se 
puțin interesantă

decît etapa precedentă, în care au 
survenit anumite clarificări în sca
na valorică a echipelor partici
pante. Fără îndoială că cel mai in
teresant meci va fi cel din Capi
tală — dintre C.C.A. și Voința Si
biu—două echipe în revenire de 
formă și care, de-a lungul anilor, 
au susținut întotdeauna partide ex
trem de discutate. Dar nici întâlni
rile dintre Știința Iași și reprezen
tativa or. Făgăraș, vecine în cla
sament, FI. roșie Cisnădie — Me
talul Reșița și chiar Dinamo Ora
șul Stalin — Flacăra Ploești nu 
prezintă un interes mai' redus. Așa 
tocit, ne putem aștepta ca și în 
etapa a V-a să continue clarifică
rile. Iată programul etapei:

București: C.C.A. — Voința Si
biu (Stad. Tineretului, teren I, ora 
15.30); Iași: Știința-repr. or. Fă
găraș; Timișoara: Știința— Dina
mo 6; Orașul Stalin; Dinamo — 
Flacăra Ploești; Arad: Progresul— 
Metalul Timișoara. Cisnădie: FI. 
roșie — Metalul Reșița.

★
In oampionatisl masculin cat. B., 

unde trei echipe se găsesc în frun
tea clasamentului la egalitate de 
puncte, separate doar prin diferen
țele de golaveraj, etapa a V-a pro-
gramează de asemenea întilnirt 
echilibrate, al căror „punct de a- 
tracție“ îi constituie partida Pro2 
greșul O’dorhei — Recolta Jimbo- 
lia, ambele fruntașe în clasament. 
Penitru a ne face o idee mai pre
cisă asupra importanței jocurilor 
de mîine, iată clasamentul:

1. Recolta Jiimbolia
2. Știința I.C.F.
3. Progresul Odorhei
4. Știința Galați
5. Recolta Variaș
6. Dinamo Tg. Mureș

7. Constructorul Sibiu
8. Progresul Bacău
9. Locomotiva G. N.

10. Met. I.C.M. Reșița
11. Metalul Tîrgoviște
12. Știința Cluj

Programul etapei a

4 4 0 0 40:16 3
4400 45:26 8

4 4 0 0 36:121 8
4 2 1 1 30:34 5
4 2 0 2 25:22 4
4112 25:28 3
4112 23:26 3
4 1 1 2 26:33 3
4103 26:25 2
4 1 0 3 27:35 2
4103 17:27 2
4004 17:44 0

V-a:

Bacău: Progresul — Locomotiva 
G. N.; Reșița: Metalul L C. M.— 
Știința Galați; Sibiu: Constructo
rul — Știința I.C.F.; Tîrgoviște: 
Metalul — Dinamo Tg. Mureș; 
Cluj: Știința — Recolta Variaș; 
Odorhei; Progresul — Recolta Jim- 
bolia.

Revista
STADION 

anunță
Participanții la concwsul „Cel 

mai bun „11“ de fotbnl al anu
lui 1955“ că tragerea la sorți a 
buletinelor câștigătoare va avea 
loc luni 23 aprilie ora J8 la A- 
genția Centrală „Pronosport", 
din Calea Victoriei ffr. 9. ’ *

REGULI NEPRECIZATE
Regulile tradiționale și firești aile oricărei 1‘U.pfe sportive impun 

oa pafticipanții unui cancurs să fie totdeauna încunoștiințați dina
inte d® condițiile ta care își vor disputa tabîiietatea. Nu poți impune 
unui alergător, care a pornit într-o cursă die 100 m., să-și continue 
efortiuil ptaă la 150 m. sau mai mult... Ori să ceri aa o echipă de 
fotbal să joace un meci1 de campionat 120 de minute ta loc de 90...

Ceea ce este valabil în toate sporturile, trebuie să fie și pentru 
șah. Și într-adevăr, așa se procedează în toate concursurile de șah, 
anume ca participanții să fie anunțați de programul întrecerii, de 
condițiile de joc. Simpla înscriere ta concurs echivalează ou contrac
tarea unui angajament între organizatori și concureniți, care garan
tează buna desfășurare a jocului.

Toate acestea sînt constatări firești și pe înțelesul tuturor.
Avem ta față însă un exemplu care pare a fi o excepție de la 

cele arătate mai sus. Anume, ne referim la sferturile de finală ale ' 
campionatului republican masculin de șah, care se desfășoară ta 
Capitală, cu participarea a 40 de jucători împărțiiți ta două grupe- 
turneu. Iată că nici după desfășurarea a 10 runde, deci m.ai rnirft 
de jumătatea programului, oancurenții n-au fost încă încunoștiințațî 
care este „miza" concursului. Adică, nu se știe nici ptaă acum oi 
exactitate cîți jucători se vor califica din fiecare grupă ta viitoarele 
semifinale ale campionatului... La început, s-a „ventilat" știrea că 
se vor califica numai primii trei clasați. Măsură cu totul injustă, 
dat fiind tăria acestor turnee, oare se ridică aproape la valoarea 
unei semifinale din campionatul trecut. Observând greșeala ta oare 
erau să cadă, organizatorii au revenit, promițând că vor fi mai mul'ți 
calificați... Dar nu se știe exact câți.

Propunem organizatorilor să se grăbească ou elucidarea acestei 
situații. Măcar pînă nu se termină concursul !

V. RADU

0 interesantă probă nautică, 
Cursa pe Jiu

Mîine se va da plecarea, din 
punctul Livezeni, de lî.ngă Petro
șani, într-o nouă și originală cursă 
nautică. Un grup de sportivi din o- 
rașul Craiova, sub conducerea tov. 
V. Andronesou de la secția C.F.S. 
a consiliului sindical regional, vor 
înfrunta timp de 9 zile apele re
pezi și învolburate ale Jiului. Sub
liniem că este pentru prima cară 
cîrid o mână de canotori se încu
metă să străbată cele mai dificile 
porțiuni aile Jiului. Parcursul pe 
care îl vor străbate canotorii cra- 
ioveni numără peste 150 km. îm- 
părțiți în trei etape : Livezeni — 
Bumbești (una din cele mai grele 
etepe),■ Bumbești ■— Tg. Jiu și Tg. 
Jiu — Craiova. De la Livezeni și 
ptaă la Bumbești cursul Jiului este 
foarte. îngust, 3—4 m., și cu .aspect 
de torent. De la Bumbești la Tg. 
Jiu și chiar mai jos, cursul apei 
este foarte rapid și cu multe ob
stacole naturale. Aici, întîlnim 
maluri înalte, cu puține posibili
tăți de acostare, vîrtejuri, etc.

încercări asemănătoare cu cea 
de mîtae au mai fost făcute în 
urmă cu zeci de ani. Astfel, în 
1935—1936, 1937, 1939 și 1941 di
feriți amatori ai sportului nautic 
au făcut încercări repetate care 
s-au soldat însă cu eșecuri și ac
cidente. Ultima încercare de acest 
fel a fost făcută anul trecut tot 
de către sportivii craioveni, care 
au străbătut însă un traseu mult 
mai redus și cu mai puține ob
stacole. Noua inițiativă merită 
toată, atenția. Trebuie evidențiată 
de altfel preocuparea pe care o 
arată față de această întrecere 
consiliul sindical regional Craio
va.

In ziua de 1 Mal, oamenii mun
cii din Craiova care vor petrece 
desigur o după-amiază plăcută în 
pădurea de la Breasta, vor asista 
și la sosirea din cursă a îndrăz
neților canotori.

G. G.

.O BASCHET.—Astăzi este progra- 
mată o singură întîlnire în cadrul 
campionatului masculin al categoriei 
A: Progresul Arta — Știința Timișoa
ra. Intîlnirea va avea loc în Capitali 
pe terenul Progresul FB, la ora 20.

— In campionatele de calificare ale 
orașului București conduc Știința Mi
ne — în întrecerea echipelor mascu
line — și Progresul FB în aceea a 
echipelor feminine. Următoarele eta
pe, a X-a din campionatul masculin 
și a Vil-a din campionatul feminin, 
se dispută azi și mîine în sala Giu
lești.

CICLISM. — in cinstea „Cursei 
Scînteii" comitetul C.F.S. raionul 
Grivița Roșie organizează o compe
tiție ciclistă populară. Plecarea se 
va da duminică dimineața la ora 
8.30 din fața Sfatului popular al ra
ionului Grivița Roșie (str. Banu 
Manta), plecarea efectivă urmînd să 
aibă loc la km. 10 pe șoseaua Bucu- 
rești-Găești. Avansații vor parcurge 
60 Ian., concurențli pentru semi-’ 
curse 30 km., fetele 20 km. iar par
ați clpanții cu biciclete de oraș, 15 
fcm.

ALPIN1ȘTH LA LUCRU
O echipă feminină a asociației 

Progresul, alcătuită din Livia Rusu 
și Petra Tudor, a efectuat de cu- 
rînd o tură alpină de iarnă de di
ficultatea IV A ta masivul Rete
zat. In prima zi, echipa a urmat 
traseul: cabana Pietrele — Vârful 
Loiala — Retezatul Mic — Vîrful 
Retezatul — Custura Retezatului— 
Vîrful Bucura. Bivuacul s-a făcut 
în curmătura Bucurei, pe versan
tul dinspre lacul Bucura. A doua 
zi, drumul a continuat astfel: Vîr
ful Peleguța — Peleaga — Șeaua 
Făpușii — Vîrful Păpușa. Trecerea 
în Valea Galeșului s-a făcut peste 
lanțul Valea Rea. De aci, drumul 
a fost continuat peste Vîrful Mare 
și Galeșul, iar înapoierea la caba
na Pietrele s-a făcut pe Valea Ga
leșului.

Trebuie arătat că traseul a fost 
parcurs îin două zile în loc de pa
tru, cum fusese prevăzut Datorită 
condițiilor atmosferice și dificultă
ții traseului, colțarii au fost folo
siți tot timpul.

MIRCEA GHEORGHIU 
antrenorul secției alpine Progresul 

I.T.B
★

La 2 aprilie, o echipă de alptaiștî 
de la C.C.A. formată din maestrul 
sportului Aurel Irimia, Roland Wel- 
kens și Ladislau Karacsoni a plecat 
din comuna Moisei (lîngă Borșa), 
către crestele munților Rodnei. Pes
te două zile a ajuns sub Vîrful 
Rebra, unde o puternică furtună 
de zăpadă a imobiiizat-o 42 de ore 
în cort. In ciuda dificultăților cau
zate de condițiile atmosferice ne
favorabile, echipa și-a continuat 
traversarea și după opt zile de 
mers a parcurs munții Rodnei șr 
pe cei dintre Vatra Dornei și Pasul 
Rotunda (aproximativ 120 km.). 
Sîmbătă 14 aprilie cei trei alpini-ști 
au plecat de la Dorna-Cîndreni, 
către sălbatecile creste ale munți
lor Călimani, cel mai lung lanț 
vulcanic din Carpați. Punctul ter
minus al turei este Vîrful Cea
hlăului.

O NATAȚIE—Duminică dimineața, 
începînd de la ora 10 bazinul aco
perit Floreasca va găzdui un nou con
curs de verificare a înotătorilor și 
înotătoarelor din Capitală. Sînt pro
gramate probele: 200 m. liber, 200 m. 
spate (băieți) 200 m. spate, 100 m. 
bras (fete) 50 m. fluture delfin (fete 
și băieți) 33 m. liber și 33 m. bras 
(copii).

BOX.—Mîine dimineață, cu înce
pere de la ora 10,30, se va desfășura 
în sala „Recolta” din Capitală o în
tîlnire pugilistică între formațiile co
lectivelor Recolta-Institutul Pasteur 
București și Flacăra Cîmpina.

LUPTE.— La Arad 81 concurenți 
au participat la faza de regiune a 
'campionatului individual pentru ju
niori (lupte libere). Au fost desem
nați campioni, în ordinea categorii
lor: O. Lustig (Loc. T.), I. Hudeșan 
(Loc. T.), I. Szilagy (Met. A.), P. 
Tamaș (Loc. A.), M. Reter (Voința L-)»
C. Uibar (Loc. T.), Gh. Toth (Loc. T.).
D. Toth. (Loc. L.), N. Volosduc CLoc. 
A.), F. Dascălu (FI. r. Ă.j.



Numai bazinul de 50 metri îți poate arăta 
adevărata valoare pentru J. 0...

Atlefii australieni sini gata de pe acum 
pentru Jocurile Olimpice...

O discuție pe marginea baztou- 
toi Ftoreasca. O discuție tocmai 
despre bazine, pornită de la poves
tirea unei întâmplări hazlii, legată 
de tentativa făcută de australianul 
John Henriks. Alexandru Popescu 
o ascultă amuzat.

— Tatăl lui Henriks, disperat că 
fiul său nu reușește să doboare 
recordul mondial la 100 metri li
ber, deținut de amoricianul Dick 

Cleveland, a hotărît să nu-și înalțe 
o oasă, ci să construiască un bazin 
de 25 metri. In Australia bazinele 
de inot măsoară fie 55 yarzi, fie 50 
metri, ne avantajînd pe cei care vor 
să obțină performanțe record. E- 
moționat, John face o vizită fa
miliei. Tatăl său îl conduce grăbit 
la noul bazin. Dar Henriks junior 
este încă nemulțumit. Vrea apă 
de mare în bazin. Și aceasta ajută 
la obținerea unor rezultate mai 
bune. Dar capul familiei a prevă
zut totul și-i spune :

— Nu te neliniști, am golit în 
apa bazinului mai mulți saci de 
same. Nu vrei să încerci ? Fă o 
tentativă I

Și John la startul, înoată cit poa
te de repede, și după patru lungimi, 
cu respirația întretăiată iese grăbit 
pentru a afla rezultatul.

— 51,4, spune fericit Henriks 
senior.

— Nu se poate, e de-a dreptul 
extraordinar. Ești sigur tată că ai 
un cronometru bun ?

— Fii fără grijă, e pe măsura 
bazinului...

Și Henriks junio-r cade în bazin...
O bună parte e adevăr, restul 

creația unui humorist.
— Dar totuși faptele îți dau de 

gîndit, recunoaște Alexandru Po
pescu, recordmanul nostru la 
probele de fluture. Toți înotă
torii caută bazine cît rnai scurte. 
Avantajul mai multor întoarceri este 
de necontestat. Lată chiar perfor
manțele mele la 200 m. fluture : în 
bazin de 50 m. — cel mai bun 
rezultat 2 : 35,1 ; în bazin de 33 m.
— 2:32,8, iar în bazin de 25 m.
— 2 :28,9. Dar de cite ari îmi a- 
mmtesc de ele mă gîndesc Imediat

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR 
FRANCEZI

Cicliștii francezi s-au pregătit cu 
o deosebită grijă în vederea aces
tei importante competiții. Selecțio- 
nabilli au absolvit două curse de 
control. Prima s-a desfășurat pe 
traseul Paris-Ezy, iar a doua pe 
traseul Paris-Evreux (154 km.). 
Victoria a revenit ciclistului Le 
Menn au timpuil de 3 h. 59:0,3, 
urmat de Gaudrillet și Moucheraud. 
Conducătorul tehnic al echipei, 
Roger Paris, împreună cu antre
norul R. Oubron s-au oprit asupra 
unui lot de 12 cicliști din care va 
fi selecționată echipa reprezenta
tivă. Lată numele celor 12 concu- 
renți: Meneghini, Coteggiani, Pa
vară, Simon, Moucheraud, Le 
Menn, Leboeif, Le Pirevist, Riibeyre, 
Hoffmann, Quidu și Inquel. Din 
ediția de anull trecut sînt ounos- 
cuți concurenții Meneghini și Hoff
mann care s—au clasat pe locu
rile 27 și respectiv 63.

_.ȘI ALE CELOR MAGHIARI

Cicliștii maghiari au absolvit de 
asemenea primul concurs de con
trol pe traseul Budapesta-Godollo- 
Budapesta în lungime de 190 km. 
In prima jumătate a cursei, viteza 
madîe orară înregistrată deconou- 
renți a fost de 41,5 km. La întoar
cere, cicliștii au avut de înfruntat 
un vînt puternic din față, astfel 
că nu au mai putut realiza o me
die onară ridicată. După termina
rea cursei, antrenorul de stat Pe- 
lvassy a declarat că este mulțumit 
de comportarea cicliștilor și că a- 
ceștia se află în formă bună.

Concursul a revenit alergătoru
lui Szabo care a parcurs distanța 
în 5 :32,24 h. Pe locurile următoa
re s-iaiu clasat în ordine: Kucsera 
5 :32,24 ; Bende 5 : 32,24,2 ; Sipos, 
Tărok, Csiikos toți cu timpul de 
5:41,37.
ȚĂRILE CARE AU ANUNȚAT 

COMPONENȚA ECHIPELOR

Organizatorii au primit lista de
finitivă a concurenților din Luxem
burg, Danemarca și Finlanda. Ast
fel echipa Luxemburgului are ur
mătoarea componență: E. Jakobs, 
N. Rrara, J. Berchen, E. Schmidt, 

la bazinul olimpic din Melbourne: 
50 metri apă dulce. Mal puține în
toarceri, mai puține momente de 
odihnă și mai puțin factorul psi
hologic, acela de a vedea peretele 
mai aproape ca intr-un bazin mic.

_  Gu alte cuvinte, e mai bine 
să nu auzi în acest an olimpic pe 
cronometror aniunțind timpurile ob
ținute în bazin de 25 și 33 metri...

— Exact, numai bazinul de 50 
metri îți poate arăta adevărata va
loare pentru J. O.

De fapt, .problema aceasta îi 
frămlntă pe înotătorii de pretutin
deni, afară de membrii F.I.N.A. Lată, 
de pildă, ce s-a întâmplat de aurind 
La \New Haven, în S.U.A. unde, 
intr-un bazin de 25 y., italianul 
Angelo Romani a stabilit cu 4 :30,0 
un nou record al Europei la pro
ba de 400 m. liber. Vechiul 
record aparținea lui Boiteux cu 
4:30,7, record pe care înotătorul 
francez îl stabilise la J. O. de la 
Helsinki în bazin de 50 metri. 
F.IAI.A. va omologa noul record 
al lui Romani deoarece nu ține sea
mă de lungimea bazinului, dar ca 
valoare absolută recordul lui 
Boiteux este totuși mai bun. Și 
iată de ce : acordîndu-i lui Romani 
7 zecimi de secundă la fiecare în
toarcere suplimentară, cel 4 : 30,0 
în bazin de 25 y. reprezintă apro
ximativ 4 : 34,0 în bazin, de 33 m. 
și 4:37,0 în bazin, de 50 m. In 
tabelele F.I.N.A. numele lui 
Boiteux dispare, in locul lui fiind 
trecut cel al lui Romani. O adevă
rată anomalie, dar aceasta este si
tuația. In schimb la Melbourne toți 
trebuie să concureze în aceleași con
diții : bazin de 50 metri ! De aceea, 
cel puțin în acest an să facem mai 
bine diferențierea între lungimile 
bazinelor și apa acestora și să 
sperăm totodată că F.I.N.A., aflînd 
de isprava familiei Henriks, va în
țelege că în fond cele mai bune 
performanțe trebuie să fie omolo
gate în bazine de 50 m. Astfel, se 
vor găsi unii care să construiască 
bazine de 12,5 im., și să vezi 
atunci recorduri mondiale 1

TUDOR VORNICU

J. Jakobs și T. Schreiber. Echipa 
Danemarcei este formată din ur
mătorii cicliști: Fritz Ravn, Harry 
Petersen, Vedell Oestergaard, Arne 
Johnson, Sven Emiborg și Leif 
Lund Nielssen. Țana celor „o mie 
de lacuri" va fi reprezentată de: 
Nyman, Manninen, NiHynen, Le- 
chetela, Tuominen și _ Tuupala. 
Patru dintre acești alergători fin
landezi au participat și la edițiile 
precedente ale acestei competiții.
LA 26 APRILIE SOSESC PRIMII 

CONCURENȚI
Primii concurenți vor sosi la 

Varșovia la 26 aprilie. In această 
zi sînt așteptate echipele Belgiei 
și Olandei. In ziua următoare vor 
sosi echipele Danemarcei, Finlan
dei Suediei, Italiei și Luxembur
gului.

VA FI INTRODUS RUGBIUL LA JOCURILE OLIMPICE?
Trimisul special al ziarului fran

cez L’Equipe, Henri Garcia, la în- 
tîlnirea internațională de rugbi 
dintre echipele Franței și Italiei 
(care s-a desfășurat recent la Pa
dova și s-a încheiat cu victoria 
francezilor la scorul de 16—3), a 
publicat un interesant articol în 
legătură cu cererea Italiei de „a 
se introduce rugbiul ca disciplină 
sportivă oficială în cadrul Jocu
rilor Olimpice care vor avea loc 
la Roma în I960".

Sub titlul „Italia vrea să facă 
din turneul olimpic de Ia Roma 
din 1960 cea mai mare competiție 
din istoria rugbiului", Henri Gar
cia arată că această disciplină 
sportivă a cucerit numeroși adepți 
în peninsula italiană. Miile de 
spectatori prezenți pe stadionul 
Appiani din Padova, care își în
curajau echipa, scandînd fără în
cetare „Forza Italia!", demonstrau 
cu prisosință aceasta. Meciul în
semna de fapt începutul consacră
rii rugbiului italian. Deși învinși, 
dacă ar fi să ne luăm după scor, 
destul de categoric, rugbiștii ita
lieni, au trăit — după cum se ex
primă ei — o zi mare. „G'ndiți-vă, 
spunea Umberto Silvestri, antre-

Nu încape îndoială că afirmarea 
pe plan mondial a atletismului din 
Australia s-a făcut în 1952 la Jo
curile Olimpice de la Helsinki. A- 
tunci conducătorii și antrenorii 
atletismului australian au avut, fi
rește, exact aceleași griji pe care 
le încearcă acum europenii: un 
drum de aproape 20.000 km., 
schimbarea bruscă a climatului și 
mediului de viată, inversarea com
pletă a conseciiției zi-noapte. în
grijorarea le-a fost însă risipită, și 
cei cărora li se încredințase sar
cina dificilă a pregătirilor sportive 
au avut satisfacția să se înapoieze 
în patrie cu trei medalii olimpice 
de aur și tot atîtea noi recorduri 
mondiale de atletism.

La Helsinki, două nume au stat 
mereu în centrul discuțiilor : Mar
jorie Jackson și Shirley Strick
land de la Hunty. Prima a fost 
învingătoare la 100 m. (11,5 sec. 
în semifinală și finală) și 200 m. 
(23,4 sec. în finală), cea de a 
doua cîștigătoare la 80 m. garduri 
(10,9 sec. în finală). Dar cum nu 
există nici o mare bucurie fără un 
pic de amar, australiencede -— fa
vorite indiscutabile ale ștafetei de 
4 x 100 m.—au scăpat bățul la unul 
din schimburi, trebuind să se mul
țumească doar cu locul... 5 (46,6 
sec). Răsfoind' filele istoriei, ne-am 
reamintit de o situație asemănă
toare petrecută la J. O. din 1936 
cînd echipa Germaniei — de ase
menea virtuală cîștigătoare — a 
pierdut bățul. Pe atunci însă re
gulamentul de atletism „pedepsea" 
această greșailă cu descalificarea.

Dintre ceilalți australieni prota
goniști olimpici la Helsinki, nu 
putem omite pe Winsome Cripps 
(locui IV în finala cursei femini
ne de 100 m. cu 11,9 sec.), sprin
terul John Treloar (locul VI la 
100 m.—10,5 sec.), alergătorii 
peste garduri Kenneth Doubleday 
și Raymond 'Weinberg (clasați pe 
locurile V — 14,7 și VI — 14,8 
sec. în finală la 110 m. g.) și în 
sfînșit pe fondistul Leslie Perry, 
care rezistând „furtunii" dezlănțui
te de Zatopek în cursa de 5.000 
m. a ocupat un onorabil loc VI cu 
14:23,6 (record australian), pe a- 
tunci un rezultat bun în arena in- 
ternaționalăi

DE LA HELSINKI, LA 
MELBOURNE...

Au trecut 4 ani... — o Olimpiadă 
cum numeau vechii greci perioada 
dintre două Jocuri — și iată că at
letismul australian se află din nou 
în preajma celei mai mari între
ceri mondiale, de data aceasta 
chiar pe propriul său pămînt și în 
oondițiunile ce-i sînt atît de fami
liare. In acest timp, de 4 ani, at
leții și atletele celui mai mic con
tinent și-au confirmat din plin cla
sa mondială. Să nu uităm apariția 
snr interului Hector Hogan, care în 
1954 a egalat recordul mondial pe 
100 m.; performanțele răsunătoare 
aie campioanei mondiale Marjo
rie Jackson-Nel sson, pe distanțele 
anglo-saxone; victoriile categorice 
ale lui Shirley Strickland la Festi
valul de la Varșovia, cînd a și 
stabilit un nou record mondial pe 
100 m. cu 11,3 sec.

Dar nu aceasta este caracteris
tica atletismului australian, care 
și așa de multă vreme strălucește 

norul echipei italiene, că timp de 
o oră noi am făcut față glorioasei 
echipe franceze". In tot nordul I- 
taliei, în marile orașe care se în
tind pe spațiul de la Milano și 
pînă la Triest, la Brescia, Vicen
za, Veneția, Parma, Rovigo și în 
orașele mai îndepărtate ca Nea- 
pole. Roma și Torino, întîlnirea a 
stîrnit un interes extraordinar. Mii 
de italieni au venit pe stadionul 
Appiiani pentru a-și încuraja echi
pa. Rezultatul mulțumitor obținut 
de ei a avut un uriaș răsunet în 
Italia. Atît de mare a fost acest 
ecou îneît forurile italiene de sport 
au propus Federației Internaționale 
de rugbi organizarea unui turneu 
în cadrul Jocurilor Olimpice. Data 
nu a fost încă fixată. S-a stabilit 
Insă în principiu că turneul nu 
poate avea loc odată cu Jocurile 
de Vară, deoarece atunci în Italia 
este mult prea cald. Cum nici iar
na această competiție n-ar putea 
fi programată, deoarece cele mai 
bune echipe europene sînt atunci 
angrenate în Turneul celor cinci 
națiuni, comitetul italian propune 
ca turneul olimpic de rugbi să se 
desfășoare între sfințitul lunii a-, 

în probele de sprint. Specificul ul
timilor ani este progresul vertigi
nos al alergătorilor de semifond 
și. fond care și-au făcut o intrare 
triumfală în arena internațională, 
obținînd multe victorii și recor
duri.

„SPECTATORUL" DE PE PISTA 
STADIONULUI REPUBLICII

Nu vid mai amintiți pe Dave 
Stephens? Tînăruil acela mic și btond 
care în timpul curse! de 5.000 m. 
din cadrul Festivalului de la Bucu
rești s-a oprit din alergare, urmă
rind din dreptul tribunei a doua, 
entuziasmantul finiș al lui Zatopek 
și Kuț, care punea capăt celei mai 
înverșunate lupte sportive din is
toria acestei probe. întrebat apoi 
de ziariști, despre cauza opririi 
sale din alergare, Stephens a răs
puns simplu :

,Am făcut 5 săpiămîni cu vapo
rul ca să particip la acest Festival 
și să-l pot cunoaște, în sfîrșit, pe 
Zatopek. Puteam să ratez oare, 
acum, un astfel de spectacol ?..."

întîlnirea lui cu Zatopek, antre
namentele comune și mai ales sfa
turile marelui campion au consti
tuit punctul de răscruce în activi
tatea și cariera atletică a lui Dave 
Stephens. De aceea, nu ne-am mi
rat de loc, auzind de noi și noi 
realizări sportive ale acestuia. In 
1954, Stephens a stabilit un nou 
record australian pe 3 mile (4.828 
m.) cu timpul de 13:31,8 (echiva
lent cu un rezultat de sub 13:59,0 
pe 5.000 m.). La sfîrșitul anului 
trecut el a întîlnit de două ori fai
mosul cuplu maghiar Iharos-Ta- 
bori, învîngîndu-1 în ambele curse, 
întîlnirea cu atleții maghiari și 
mai ales cu antrenorul acestora, 
Mihaly Igloi, a>u fost pentru Ste
phens prilej de noi și prețioase în
vățăminte. De altfel, atletul austra
lian, înitr-o scrisoare trimisă re
cent lui Zatopek îi mărturisea că 
planul lui de antrenament cuprinde 
în alternanță: o zi Zatopek, o 
zi Igloi, o zi... Stephens.

■Punerea în practică a tuturor 
învățămintelor căpătate l-a ajutat 
pe Stephens să stabilească în a- 
cest an un nou record mondial pe 
distanța de 6 mile (9.656,1 m) cu 
27:54,0, mai bun cu 4,4 sec. decît 
vechiul record a lui Emil Zatopek.

Un calcul sumar al hîrtiei ne 
pune în fața unor concluzii extrem 
de interesante: în momentul cînd 
Stephens încheia cele 6 mile, i-ar 
mai fi rămas de parcurs cca. 344 
m. pentru a completa distanța o- 
Mmpică a celor 10.000 metri. Ad- 
mițînd, în mod relativ, că pentru 
parcurgerea acestei porțiuni lui 
Stephens i-ar mai fi fost necesare 
60 de secunde (ceea ce trebuie să 
recunoaștem că este totuși prea 
mult), valorosul alergător austra
lian ar fi egalat—în cel mai rău 
caz — recordul mondial al lui Za
topek.

ANTRENAMENTE SUB CLAR 
DE LUNĂ

Un alt atlet australian care s-a 
impus cu autoritate în această pe
rioadă „interolimpică" este alergă
torul pe distanțe medii John Mi
chael Landy, jvofesor la colegiul 
din Geelong. înalt, suplu, cu figură 
inteligentă, Landy și-a făcut apa
riția cu eleganță pe pistele din nor- 

prilie și prima jumătate a lunii 
mai. Sîntem în măsură să anun
țăm că organizatorii italieni au și 
primit adeziunea de principiu a 
Franței, Romîniei și Germaniei. Se 
așteaptă acum adeziunea britani
cilor, a sudafricanilor, a australie
nilor și neozeelandezilor, precum 
și a celorlalte federații afiliate la 
F.I.R.A. Vor accepta oare britani
cii și ceilalți această invitație? 
Se va putea organiza oare acest 
excepțional turneu, cel mai mare 
din istoria rugbiului ? Să 
Sperăm că da. Fiindcă or
ganizarea unui asemenea tur
neu, la care ar participa reprezen
tativele Marii Britanii, Franței, 
Australiei, Africii de Sud, Noii Zee- 
lande, Insulelor Fidji, Argentinei, 
Romîniei, Italiei, Spaniei, Cehoslo
vaciei, Germaniei pentru a nu 
numi decît țările unde rugbiul se 
practică mai intens, ar însemna 
fără doar și poate o minunată 
propagandă pentru rugbi și ar 
duce la definitiva consacrare a 
acestui sport deosebit de specta
culos.

D. CALIMACHI 

dul Europei. La 21 iunie 1954 în 
cadrul unui concurs Ia Turku (Fin
landa), Landy a alergat L500 m. 
în 3:41,8 deposedîndu-1 pe ameri
canul Wes Santee de recordul mon
dial, recent stabilit de acesta 
(3:42,8). Iată-1 apoi pe Landy la 
startul cursei de 1 milă (1.609,35 
m.) dlin cadrul Jocurilor Imperiului 
Britanic desfășurate la Vancouver 
(Canada). Duelul său cu Roger 
Bannister, primul alergător al lu
mii care reușise să încheie mila 
în mai puțin de 4 minute, s-a sol
dat cu victoria reprezentantului 

Australiei. încă un record mon
dial fusese însă doborît : 3:58,0.

Reîntors în patrie. Landy ia o 
hotărîre surprinzătoare: în apo
geul gloriei, abandonează atletis
mul. Timp de un an de zile peste 
numele său se așternu tăcerea. A 
fost nevoie de multe insistențe pen
tru ca valorosul atlet să revină pe 
stadion.

La sfîrșitul anului trecut Landy 
și-a reluat antrenamentele, reușind 
să se pună repede pe picioare și 
în cursă cu americanul Lou Spu- 
rier a realizat 1:51,8 pe 880 yarzi 
(804,67 m.). De atunci el se an
trenează asiduu, deși extrem de 
bizar, așa cum recunoaște însuși 
corespondentul ziarului belgian 
„Les Sports" care l-a văzut pe 
Landy antrenîndu-se noaptea la lu
mina lunii. Profund mirat, el i-a 
cerut amănunte în legătură cu a- 
cest mod de a se pregăti...

„In momentul de [ață, a spus 
Landy, mă antrenez cum vreau și 
cum îmi place. Fac numai ceea ce 
consider că este necesar. Nu am 
nici un plan, ci numai cîteva obiec
tive de principiu. De cînd am re
venit pe stadion nu mi-am contro
lat niciodată antrenamentele cu cro
nometrai și tot astfel nu mai alerg 
niciodată — de mai multe ori — pe 
aceeași pistă. Cînd zgura mă obo
sește fug în parc, alerglnd printre 
copaci. După părerea mea nu este 
obligator să ai un antrenor! Fie
care atlet trebuie să știe să se 
pregătească și singur. Trebuie spus 
că nu sînt de loc dispus să dedic 
totul alergării, așa cum fac unii 
europeni. Capul nu-mi este plin de 
gîndurile și grijile pregătirii. Dorm 
bine, iar antrenamentele îmi aduc 
bucurie și satisfacție".

Firește, nu putem împărtăși în
tru totul părerile lui Landy, chiar 
dacă ele vin de la un recordman 
mondial, totuși considerăm că din 
anumite puncte de vedere alergă
torul australian are multă dreptate. 
Se poate vedea că Landy știe să-și 
menajeze extrem de mult sistemul 
nervos, al cărui rol în pregătirea 
sportivă și evoluția în concursuri 
este unanim recunoscut. Varietatea 
locului de antrenament și a mijloa
celor de pregătire folosite de el, 
evită plictiseala, oboseala nervoa
să, saturația, care favorizează apa
riția stării de supraantrenament.

La caracteristicile fizice ale lui 
Landy, regimul de antrenament a- 
les pare foarte favorabil. încă în 
ianuarie el a alergat o milă în 
3:58,8 (la 0,8 secunde de propriul 
său record mondial) iar mai apoi, 
Ia Melbourne, luînd startul în proba 
de 3 mile, el a stabilit un nou re
cord australian cu 13:27,4 (vechiul 
record 13:31,8 aparținea lui Ste-' 
phens).

Cunoscînd, de acum, cît măsoară 
exact în metri o milă, graficul 
cursei lui Landy vă poate ajuta să 
trageți concluzii interesante :

1 milă 4:29,0
2 mile 8:55,5
3 mUe 13:27,4

Acest rezultat este al patrulea 
în ierarhia valorilor mondiale: 
Iharos (Ung.) 13:14,2 — record 
mondial, Chataway (Anglia) — 
13:23,2, Kuț (U.R.S.S.) — 13:26,4, 
Landy — 13:27,4. Performanța lui 
Landy e®te echivalentă cam cu 
13:55,0 pe 5.000 m.

Recent, Landy a alergat o milă 
în 3 : 58,6. După acest rezultat re-; 
cordmanul lumii a declarat ziariș
tilor că la Jocurile Olimpice va 
participa sigur la 5.000 m. și poate 
și la 1.500 m. dar numai cu cor di - 
ția să-și sporească viteza pentru 
această probă.

ROMEO VILARA 
VALERIU CHIOSE

Pentru o parte din datele 
cuprinse în acest material pri
vitoare la atleții australieni, 
sîntem recunoscători driui K. D. 
Gott corespondentul nostru din 
Melbourne.

(Continuare în numărul de marții
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JOCUL SOFIA—BUCUREȘTI. „CAP DE AFIȘ” IN PRIMA ZI A COMPETIȚIEI DE BASCHET 
„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI SOFIA”

E. Gheller a preluat conducerea 
in turneul de la Amsterdam

SOFIA 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — „Noi, jucătorii 
selecționatei orașului București, 
venim totdeauna la Sofia cu o deo
sebită plăcere. Aici ne așteaptă 
prieteni vechi și gazde admirabile. 
Sîntem convinși că turneul dotat 
cu „Marele Premiu al Orașului 
Sofia" va însemna o și mai mare 
întărire a prieteniei noastre în zi
lele luptei sportive".

Așa și-au început baschetbaliștii 
romîni salutul adresat sportivilor 
bulgari, salut care a apărut vi
neri dimineață în presa bulgară. 
Atmosfera aceasta de prietenie ca
racterizează de altfel importaruta 
competiție de la Sofia care tre
zește un mare interes în rîndul 
sportivilor bulgari.

Intr-adevăr, oricine de aici îți 
vorbește numai și numai de bas
chet, de echipe, de jocurile pe care 
le vor urmări. Personal, ne-am 
convins de simpatia de care se bu
cură jucătorii de baschet din par
tea locuitorilor Sofiei. Pe stradă 
poți auzi adesea exclamații ca a- 
cestea : „Uite-1, vezi, acela e Fol
bert 1 E din echipa Bucureștiului", 
sau „Formidabil 1 uite-te la uriașul 
acela I este Kruminș din echipa 
Moscovei".

In fața hotelului în care locuiesc 
arbitrii și ziariștii este permanent 
o mulțime de sportivi. Cînd am 
ieșit din hotel întîmplarea a făcut 
să avem o hîrtie în mină. Nici 
nu ne-am dat seama cînd am fost 
pur și simplu asaltați cu întreba
rea : „Tova li e programata za 
ibasketbola?" N-a mai fost nevoie 
de intervenția translatorului. Am 
înțeles. Sportivii credeau că a- 
veam în mînă programul compe
tiției de baschet care a fost aș
teptat cu o nerăbdare ou totul neo
bișnuită. Am regretat că n-am 
putut comunica atunci ordinea jo
curilor, dar acum sîntem în mă
sură s-o facem. Programul prime
lor două zile este următorul:

SIMBATA : Budapesta-Varșovia; 
Praga-Berlin (R.D.G.); Moscova- 
Sofia II; Sofia-București.

DUMINICA : Budapesta-Sofia II; 
Praga-București; Moscova-Berlin; 
Sofia- Varșovia.

vor avea spectatorii de partea lor. 
Dar noi ne-am pregătit au toată 
atenția, am făcut antrenamente 
speciale pe parchet și vă asigur 
că n-o să ne dăm bătuți cu una 
cu două 1“

NE VORBEȘTE UN CUNOSCĂ
TOR AL BASCHETULUI ROMI- 

NESC.: PETKIĂVICIUS

ju- 
ca- 
ne

NE-AM ANTRENAT PE PAR
CHET !“

TOVA LI E PROGRAMATA ZA 
BASKETBOLA?

Din cauza condițiilor atmosferice 
majoritatea echipelor nu au putut 
sosi decît vineri în capitala Bul
gariei. Acest motiv a făcut ca or
ganizatorii să nu poată anunța 
decît în cursul diupă-amiezii acestei 
zile programul competiției.

Echipa maghiară de baschet ale 
cărei performanțe sînt cunoscute 
publicului romîn este alcătuită din 
cei mai buni jucători cărora li s-au 
atașat cîțiva tineri. Nu lipsesc din 
echipă experimenta ții Greminger, 
Bencze, Simon, Szirosi dar sînt 
prezenți și tinerii Judic, Gobany, 
Toth 
ne-a 
natei 
gării

L-am solicitat pe renumitul 
câtor de baschet Petkiavicius, 
pitanul echipei Moscova, să 
spună cîteva cuvinte pentru citi
torii ziarului „Sportul popular" : 
„Cunosc destul de bine baschetul 
din Romlnia și vă rog să mă cre
deți că nu este o declarație pro
tocolară atunci cînd vă spun că 
el este în mare progres tehnic. Am 
observat lucrul acesta mai ales la 
competițiile din anul treout și mă 
refer bineînțeles la echipa mascu
lină. fn privința unui favorit al 
competiției n-are sens să vorbim. 
Sînt multe echipe bune, dar asta 
nu mă împiedică să vă asigur că 
vom lupta cu toată hotărîrea pen
tru o comportare cît mai bună. 
Și acum da(i-mi voie să prezint 
cititorilor romîni numele colegilor 
mei pe oare sper să-i conduc la 
victorie: Resetnikov, Vlasov, Oze
rov, Haritonov, Bocikariov, Mina- 
șvili, Musneks, Krumins, Simio- 
nov, Valdmanis, Lauritenas, Ston- 
kus, Torban*.

AMSTERDAM, (Agerpres). —
Cu runda a 13-a turneul candi- 

daților la titlul mondial de șah a 
intrat în faza culminantă. Lupta 
pentru victoria finală a căpătat o 
intensitate deosebită și este greu 
de prevăzut cine va fi șahistul 
care îl va întîlni pe campionul lu
mii Botvinik. In momentul de 
față 4 jucători concurează cu șan
se aproape egale.

Marele maestru sovietic Efim 
Gheller a trecut din nou în frun
tea clasamentului în urma victo
riei repurtate asupra luî Filip.

Keres care la un moment dat 
părea virtual cîștigător a jucat 
mai slab ca în ultimele două 
runde. In runda 13-a, într-o par
tidă spaniolă împotriva lui Szabo,

el a ales un plan fără perspective 
și i-a permis marelui maestru ma
ghiar să ia inițiativa. Șahistul so
vietic s-a apărat însă cu multă te
nacitate Și la întrerupere, într-un 
tinal de turnuri are șanse de re
miză. Partida Smîslov—Panno s-a 
terminat remiză la mutarea 25-a, în 
timp ce Bronștein l-a învins pe 
Pilriik în 30 de mutări. Intr-o 
partidă plină de complicații tac
tice, Spasski și Petrosian au con
venit la remiză la mutarea 32-a.

In clasament, după 13 runde, 
conduce Efim Gheller cu 8 puncte. 
Urmează Smîslov — l'fi puncte, 
Keres 7 puncte (două partide în
trerupte), Bronștein 7 puncte (o 
partidă întreruptă).

efc. „Foarte greu turneu, 
declarat antrenorul selecțio- 
Buidapesta, Ianos Pader. Bul- 
sînt avantajați de faptul că

ȘI ACUM CITE CEVA DESPRE 
JUCĂTORII ROMINI

Frumoasa comportare a cicliștilor romini 
in prima etapă a cursei organizate 

de ziarul '.Neues Deutschland”
BERLIN 20 (prin telefon de Ia 

corespondentul nostru). —: 
dimineața s-a dat startul în 
etapă, Berlin-Frankfurt pe 
(172 km.) a cursei cicliste 
nizată de ziarul „Neues 
schland". La această întrecere par
ticipă 72 de alergători, din R. D. 
Germană și cite o echipă 
U.R.S.S., R. P Romînă, R. P. 
lonă și Egipt.

In prima etapă, desfășurată 
o șosea asfaltată, cu ușoare 
cușuri și coborîșuri. participanții au 
rulat de la început foarte puternic 
obținînd o medie orară excelentă : 
peste 41 km. pe oră.

O comportare frumoasă au avut 
cicliștii romîni. care împreună cu 
cicliștii germani au fost tot tinsyiul 
animatorii cursei. In prima parte a 
etapei, cicliștii sovietici și polonezi 
au avut inițiativa.

In rîndurile concurenților se a- 
flau alergători rutinați, cu o mare 
experiență internațională ca Schur, 
Trefflich (R. D. G.), Verșinin 
(U.R.S.S.), Wisnievskl. Wienkovski 
(R. P. Polonă) și alții, care pînă 

aproape de kilometrul 100 se a- 
fiau în plutonul fruntaș.

In ultima parte a etapei, la cîțiva 
kilometri de Frankfurt, cicliștii ro
mîni se regrupează. Moiceanu, Con- 
stantinescu și Zanoni se apropie 
de plutonul fruntaș unde se aflau 
4 alergători germani și C. Dumi
trescu. Pe străzile orașului Frank
furt se dă o luptă dîrză, între 
Grunwald, Luder, Henning. Dumi
trescu și Braune. Linia sosirii a 
fost trecută de acest grup de aler
gători în timpul de 4 h. 11:40.0 
în următoarea ordine : /. Henning. 
2. Grunwald. 3. Luder 4. Braune 
(toti din R. D. Germană), 5. C 
DUMITRESCU (R.P.R.). La 39 de 
secunde a sosit pe locul 6, GA
BRIEL MOICEANU (R.P.R.). El 
a fost urmat la intervale de secunde 
de Trefflich (R D. G.), I CON- 
STANTINESCU și L. ZANONI 
(R.P.R.). Schur Stolpe (R.D.G.), 
Krucikov (U.R.S.S.), Meister II, 
Meister I (R.D.G.), C. SANDRU 
(R. P6 R.) și alții.

Astăzi se aleargă etapa a Il-a,

Vineri 
prima
Oder 

orga- 
Deat-

din 
Po-

pe 
ur-

care se desfășoară pe un circuit de 
3,3 km. pe străzile orașului Stalin- 
stadt. Traseul va fi parcurs de 35 
de ori, alergătorii acoperind astfel 
115,5 km. Mîine, duminică, se dispu
tă a treia etapă: Stalinstadt-Berlin 
pe distanța de 198 km.

★
a lua startul 
de ziarul
— organul 
Unit German

în cursa 
„Neues 

Partidu- 
ci-

înainte de 
organizată 
Deutschland" 
lui Socialist _____
(Cliștii romftii aiu făcut un concurs de 
verificare cu cicliștii germani. Ei au 
participat la o cursă (în două eta
pe) 
tur.
s-a 
de , .. _ ______ ___
Schur (cîștigătorui etapei). Etapa 
a doua a fost cîștigată tot de 
Schur, la sprintul final, cu timpul 
de 4 h. 42:56. Cicliștii romîni au 
sosit într-un grup compact: Șan- 
dru (locul V), Dumitrescu (locul 
IX) în același timp cu învingă
torul, iar Zanoni (locul XI) și I. 
Vasile (locul XII) la 9 secunde 
de plutonul fruntaș, fn clasamen
tul general individual, primul loc 
a fost ocupat de Schur, urmat la 
o secundă de Dumitrescu. Pe e- 
chipe, primul loc a revenit re
prezentativei secunde a R.D. Ger
mane : Schur, Meister I, Meister 
II, Gruppe, Stolpe, Grunwald. E- 
chipa R.P.R. a fost formată din 
Șandru, Dumitrescu, Moiceanu, 
Zanoni, I. Vasile, Constant!nescu 
și a ocupat locul II.

Halle—Gera (164 km.) și re
in prima etapă, C. Dumitrescu 
clasat pe locul II cu timpul 
4 h. 30:16, la o secundă de

„Din partea noastră, ne-a spus 
Folbert căpitanul echipei Bucu
rești, te rog să comunici sportivi
lor romîni că nu vom precupeți 
nimic pentru a face o propagandă 
cît mai bună baschetului nostru*. 
Chiar din prima zi a sosirii lor 
jucătorii romini au făcut un an
trenament de acomodare pe tere
nul oficial. Toți sînt în formă lyună 
și au ufi moral excelent. Primul 
(meci pe care-1 susțin es;te împo
triva selecționatei Sofia recenta 
învingătoare a echipei Franței. In 
a doua zi vor avea un meci cel 
puțin la fel die dificil, întîlnind 
echipa orașului Praga pe direpl 
cuvînt numită „tehniciană 
tului".

Buletinul meteorologic 
pentru următoarele zile: 
ferg favorabilă. Să sperăm că acest 
lucru va fi de bun augur pentru 
reprezentativa noastră, care își 
începe turneul, și așa destul de 
dificil, cu două dintre cele mai 

care le va avea 
la Sofia.

M. BĂNUȘ

dificil, cu două 
grele partide pe 
de susținut aici

basche-

anunță
atmos-

Călăreții romini 
la Dresda

La începutul lunii mai un lot 
călăreți romîni se va deplasa 
Republica Democrată Germană 
pentru a lua parte la concursul in
ternațional de călărlie care se va 
desfășura la Dresda în zilele de 
5—8 mai.

de 
în

Turneul internațional
BELGRAD, 20 (prin telefon).— 

In cadrul celei de a X-a runde a 
turneului internațional de șah de 

~ • au fost înregistrate
Karaklai- 

Srbu—Georgevici 
Delly—Vukovici 1—0; Ditt- 

-0; Puc—Cio- 
Vladislavlevici—To- 
Robatsch—Trifuino-

la Palanka 
următoarele rezultate : 
ci—Sier 1—0 ;
1-0; 
man—Radulescu 1 
cîltea 1—0 ; 
movici 0—1; 
viei V2—’/»•

Partidele întrerupte în lundele 
anterioare s-au soldat cu rezul
tatele Srbu—Rădulescu V2—V2, 
Sier—Dittman 0-1. Rădulescu —

de șah de Ia Palanka
Puc întreruptă 
oară.

In clasament 
klaici cu 8 p.
7‘/2 P-; Trifunovici și Dittman (Pfz 
p.; Robatsch 6 p.; Ciocîltea 5*/2 p.; 
Rădulescu 4*/2 p. (I) etc.

M. VELICIKOVICI

pentru a doua

conduce K.ara- 
urmat de Delly

R. P. Bulgaria B —<
R. P F. Iugoslavia B

In cursul săptămîn.îi viitoare se 
va desfășura la Safia întîlnirea de 
șah R. P. Bulgiaria-R. P. Romînă. 
Intîlnirea se va disputa la 12 mese 
(10 jucători și 2 jucătoare), cu 
tur și retur. Deschiderea competi
ției este programată pentru 25 
aprilie.

In vederea acestui meci a fost 
format următorul lot de jucători, 
din care va fi alcătuită reprezenta
tiva noastră : maeștrii internațio
nali dr. O. Troianescu și I. Bălă- 
nel, maeștrii G. Alexandrescu, Em. 
Reicher și P. Seimeanu, candidați! 
de maestru I. Halic, Gh. Mititelu. 
E. Nacht, B. Soos și V. Urseanu. 
Se pregătesc și jucătoarele Mlaria 
Pogorievici, 
cu, Rodica 
fonescu șl 
Acestora li 
participanți . ...
ianka, maeștrii V. Ciocîltea și M. 
Rădulescu, ca și echipieri ai repre
zentativei studențești

SOFIA (prin telefon de la tri
misul nostru). — Mîine pe sta
dionul Vasil Levski se întîlnesc 
echipele secunde de fotbal ale 
Bulgariei și Iugoslaviei. Cele 
două reprezentative vor fi alcă
tuite din următorii jucători: 

BULGARIA: losifov— Doflcev, 
Kîrcev, Eniseinov—Mitkov, Dra
gomirov—Diev, Dimitrov, Taskov, 
Kostov, Gugalov. IUGOSLAVIA: 
Irovici—Stipici, Kristici II, Jaco- 
vici—Sampek, Pajevici—Liposino- 
vlci, Mujici, Toplak, Veselinovici, 
Pastei.

MST€ HOTARE

Margareta Teodores- 
Manolescu, Elisabeta 

Elena Graboviețchi. 
se vor adăuga cei doi 
la turneul de la Pa-

Echipe germane unite pentru nlîmpiadi
DUSSELDORF, 20 (Agerpres) 
Reprezentanții federațiilor de 

fotbal din R.F. Germană și R.D. 
Germană au căzut de acord să 
formeze o echipă comună pentru 
meciurile eliminatorii ale Jocurilor 
Olimpice. Comunicatul dat joi la 
Dusseldorf precizează că Sepp Her
berger, antrenorul național al R.F. 
Germane și Oswald Pfau, antre
norul de Stat al R. D. Germane 
se vor întîlni la 22 mai la Ber
lin pentru a stabili lotul de jucă
tori.

Un prim stagiu de antrenament 
va avea loc între 28 mai șl 4 iu
nie în R. F. Germană, iar al doi-'

lea între 14 și 20 iunie în R. D 
Germană. Echipa fotbaliștilor ger
mani va întîlni în eliminatoriile 
turneului olimpic echipa Turciei 
la 6 iunie la Ankara și 20 iunie 
tntr-un oraș german care urmează 
să fie desemnat ulterior.

★
La 17 aprilie a avut loc la Ber

lin o ședință a federațiilor de vo
lei din R. D. Germană și R. F. Ger. 
mană. In cadru! acestei ședințe 
s-a hotărît ca la viitoarele cam
pionate mondiale masculine și fe
minine de la Paris din acest an, 
Germania să fie reprezentată de 
o singură echipă, alcătuită din ju
cătorii celor două țări.

înscrlerile 
Afganistan,

aceste țări la Melbourne va fi creiat 
un „centru scandinav”.

• La turneul olimpic de hochei
pe iarbă și-au dat pînă în prezent 
adeziunea 16 țări. Iată “ * ”
pentru această probă:
Australia, Belgia, Egipt, Germania, 

India, japonia, Kenya, M.alaezia, Ma
rea Britanie, Noua Zeelandă, Olan
da, Pakistan, Portugalia, Singapore 
și Statele Unite.
• Intîlnirea de haltere dintre echi

pele naționale ale Franței și Finlan
dei a luat sfîrșit cu victoria haltero
fililor francezi cu scorul de 4—3.

• Concursul internațional de ma
raton de la Boston (S.U.A.) a fost 
cîștigat de finlandezul Antti Viska- 
ten în 2hl4»14°. Locul doi a fost o- 
cupat de Kelley (S.U.A.) — 2h.l4’33”, 
iar locul trei de Oksanen (Finlanda) 
— 2h.l7*56*’.

• Federația de baschet a Argenti
nei a anunțat că la începutul lunii 
iunie va sosi în Argentina echipa de 
baschet a Uniunii Sovietice. In 
cursul turneului pe care-1 vor între
prinde baschetbaliștii sovietici vor 
susține 5 întîlniri. Primul meci va 
avea loc Ia 9 iunie la Buenos Aires.

canoe, ciclism, scrimă, gimnastică, 
lupte, natafie, haltere, tir și iahting. 

In același timp, comitetul olimpic 
elvețian a anunțat că Elveția va tri
mite la Jocurile Olimpice o delega
ție alcătuită din 41 persoane, 
va participa Ia întrecerile de atle
tism,

De la Stockholm s-a anunțat că cel 
peste 200 de sportivi din Danemarca, 
Finlanda, Norvegia și Suedia care 
alcătuiesc delegația țărilor scandi
nave la Olimpiadă vor pleca împre
ună spre Melbourne pe bordul a pa
tru avioane. Pentru sportivii din

i
s » La 18 aprilie a sosit la Oslo de- 
> legația șahiștilor sovietici alcătuită 
> din marele maestru A. Kotov și ma- 
S eștrii V. Korcinoi șl M. Tal. In cele 
> 10 zile pe care le vor petrece în Nor- 
> vegia șahiștii sovietici se vor în- 
> tîlni cu cei mai buni șahiști norve- 
> gieni tn orașele Oslo, Bergen. Sta- 
> vanger și altele.

S • Campionatele de atletism ale A-
> mericii de sud, la care participă 
> sportivi din 7 țări, au continuat la 
> Santiago. In proba de 800 m. plat 
> atletul chilian Ramon Sandoval a o- 
> cupat locul întîi cu timpul de l’49”O. 
Z Alte rezultate: ciocan: Diaz (Chile) 
? 52,88 m.; prăjină: infante (Chile) 3,90 
\ m.; 400 m. garduri serii: Aparicio 

y> (Columbia) 54”l/10; Eitel (Chile) 
'? 54”9/10; 200 m. plat semi finale: Bon- 
<< hoff (Argentina) 21”6/lo; Da Silva 
>> (Brazilia) 21”8/10.
>S •Comitetul de organizare a Jocu- 
// rilor Olimpice de vară a anunțat că 

la cea de a 16-a Olimpiadă Franța 
>> va fi reprezentată de o delegație de 
?? 140 de sportivi dintre care 129 băr- 

bați și 11 femei. Sportivii francezi 
>> vor participa la întrecerile de atle- 
?? tlsm, canotaj academic, baschet, box,

care

gimnastică, canotaj academic.

scrimă, iahting, tir și pentatlon mo
dern.

FOTBALIȘTII BRAZILIENI IȘI 
CONTINUĂ TURNEUL PRIN 

EUROPA

Astăzi va avea loc pe stadionul 
Strachov din Praga întîlnirea inter- 
națională dintre echipele Cehoslova
ciei și Braziliei. Această partidă 
stîrnește un interes deosebit în ca
pitala R. Cehoslovace.

Duminică, la Viena, 
tiva Braziliei a entuziasmat pe 
65.000 spectatori care au asistat 
meciul dintre echipele Austriei 
Braziliei. ..............
au arătat o 
excelentă, 
marcat de 
peții au 
inarcînd1 după 
luri prin Didi, _ , _
pentru gazde a mai înscris Sabetzer. 
La 3-2, pentru brazilieni, scor cu 
care s-a încheiat partida, sud-ameri- 
canii au mai înscris 5 goluri care au 
fost însă anulate de arbitrul Rom- 
cevici, pe motiv de ofsaid.

In vederea meciului Italia-Brazl- 
lia, care va avea loc la 25 aprilie, 
italienii fac intense pregătiri. Din lo
tul fotbaliștilor italieni fac parte toți 
Jucătorii echipei Fiorentina care au 
arătat în ultima vreme o formă ex
celentă.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI»» 
SE APROPIE DE FAZA FINALA

Joi după-amiază s-a disputat la 
Madrid, una din semi-finalele „Cu
pei campionilor Europei" la fotbal. 
După o întrecere viu disputată?, 
campioana Spaniei — Real Madrid — 
a întrecut pe A.C. Milano cu 4—2 
(3-2). Intîlnirea revanșă va avea loc 
la Milano și învingătoarea se va ca
lifica alături de cealaltă finalistă, 
Stade de Reims, pentru finala com- 

, petiției care va avea loc la Paris. 
( Este interesant de semnalat faptul că 
£ toți cei 4 semifinaliști — campionii 
( de anul trecut — (Stade de Reims, 
( Hibernians, A. C. Milano și Real Ma- 
( drid) sînt în formă slabă. Astfel, 
C Reims suferă în campionat înfrîngere 
(după înfrîngere și nu mai contează 
( anul acesta în lupta pentru titlu.
< fel Milano, care a fost categoric
< întrecută duminică', 3—0 de către Fio-
< rentina, a pierdut orice șansă la ti- 
( tiu. Cît despre Real Madrid, aceasta 
J se află1 pe locul trei în campionatul 
J spaniol, la 7 puncte de liderul cam-
> pionatuluii, Barcelona, iar Hiber- 
y nians la 8 puncte de Rangers, care
> conduce detașat în campionatul Sco- 
) ției.

> ÎNTÎLNIRI AMICALE DE FOTBAL

> La Monaco: Portuguesa din Rio de
> Janeiro—F.C. Barcelona 0—0; la Pa- 
S ris: Arsenal Londra — Racing Club
> Paris 4—3

5 • Joi s-a desfășurat la Belgrad
$ întîlnirea internațională de fotbal
> dintre echipa braziliană Vasco da
> Gama și formația iugoslavă Steaua 
) Roșie. Jocul a luat sfîrșit cu un re-

>> zultat de egalitate: 0-0.

reprezenta- 
cei 
la 

- Și Fotbaliștii sud-americani 
tehnică individuală 

Primul gol a fost 
Sabetzer, apoi oas- 

eontraatacat puternic 
pauză trei go- 

Gino și Paulinho, iar
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