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>ouă avioane au adus ieri seara 
. ila Bratislava echipa engleză Lu.

» i Town F.C. oare va susține două 
aciutri cu echipele noastre fruntașe
’mo șt C.C.A. Oaspeții au fost 
upinați ta aeroportul Bănoasa 

reprezentanți ai Comisiei Cen
te de fotbal, numeroși ziariști și 
legați ai echipelor Dinamo și 
C.A.
îndată după sosire am vorbit cu

Douglas („Dally") Dunoan, 
inage.ul echipei și fostul ei an- 
■,nor. Acesta a jucat de 11 ori 
trem slânga în echipa Scoției în 
>rioada anilor 1932—1937. In 1946 
jucat cu echipa sa, Derby Co- 

ity, în Cehoslovacia (2—2 cu 
•arta). „Revenind acum, după 

ani. în Cehoslovacia am remar. 
t marele progres înregistrat de 
țbalul din această țară. Des- 
e fotbalul și echipele romînești 
ji știam puține lucruri : de

cehoslovaci am aflat însă că 
■mirai joacă rapid și di'rz și că 
ierg“ tare 90 de minute, ceea 

, trebuie să recunosc, ne cam în
tomnează sarcina"...
Glubul Luton Town F.C. a fost 
udat în anul 1886 obținând în 
:est timp numeroase succese. In 
Vneul internațional din 1952, 
ectuat în Turcia și Grecia, cei 
ai valoros rezultat a fost obținut 
Mitra echipei braziliene F.C. A- 
îerica (2—1). Anul trecut forma- 
a engleză a jucat 4 meciuri în 
■anemarca, obținând 2 victorii, 
iir anul acesta în februarie a ter- 
linat nedecis (0—0) cu echipa u- 
âgualană Rampla.
Antrenorul echipei este Harry

Si totuși „Cursa Păcii" nu a luat sfîrșît.»
•— reportaj telefonic de la trimisul nostrti special, Emil Iencec •—
PRAG A 17 (prin telefon). Poate 

ă vă va surprinde titlul acestui 
eportaj. El nu este totuși in con- 
nadicție • ou realitatea. „Cursa 
‘ăcii" nu s-a terminat așa cum 

. ți fost informați, marți spre sea- 
ă pe stadionul Spartak, în minu- 
•.atul și străvechiul oraș Praga. 
Iu! „Cursa Pădi" continuă. Dar 
ă vă prezentăm desfășurarea ul- 
imelor două „etape" (a XIII-a și 
i XlV-a) care au avut loc în zi- 
ele de 16 și 17 mai. Ora 7 di- 
nineața: undeva, într-unul din 
•ele 100 de turnuri ale „orașului 
le aur" bate rar un orologiu. Jn 
stradă începe să pulseze viața 
mei noi zile de muncă, iar din 
tprapiere răzbate, surd, zgomotul 
'ramvaielor. Ieșim pe coridor. Nici 
m semn de viață. Coborlm in 
'i.ol. Aci, e puțină lume la ora 
aceasta. Surpriza e cu atit mai 
nare cu cit timp de două săptă- 
-nîni eram obișnuiți ca la ora 7 
șă întîlnim forfotă mare, iar me
sele să fie ocupate de cicliști. Dar 
aiă că încep să-și facă apariția 
membrii caravanei. Nimeni însă 
nu întreabă nimic despre „etapa" 
de azi. Nu se fac pronosticuri, nu 
'se discută despre traseu. In fața 
hotelului, in locul numeroaselor 
mașini l.F.A. pavoazate și gaia 
de piecare, stau autobusele Skoda. 
Ora 9. Echipele de cicliști au co- 
borlt. Sportivii sînt îmbrăcați în 
frumoase costume de stradă. Și 
noi care ne obișnuisem ca la ora 
aceasta să-i vedem în tricouri mul
ticolore, gata să ia startul. Astăzi 
ei se pregătesc să viziteze citeva 
întreprinderi din oraș. Ora 16... 
In celelalte zile ne apropiam de 
capătul etapei. Astăzi abia o în
cepem. E vorba de o etapă scurtă 
(nici 400 m) cu sosirea în sala 
de festivități de la Slovanski Dum. 
Aci va Mea loc solemnitatea dis
tribuirii premiilor. Motociclete, bi
ciclete, - aparate de filmat, de fo
tografiat, de televiziune, de radio, 
cupe în cutii plușate, pikupuri, 
plachete, medalii, magnetofoane, 
acordeoane, servicii de porțelan și 
obiecte de artă, ceasornice, ta-' 
blouri, serviete și valize de piele 
și tot felul de obiecte așteaptă a- 
liniate unul lingă altul înir-un fru

ieri în Capitală,
Wright, fostul portar al echipei 
Charlton A. și de mai multe ori 
portar al reprezentativei Angliei.

El ne-a spus :
„Echipa noastră a înregistrat 

câteva rezultate bune în campio
natul Angliei recent încheiat: 5—1 
cu Wolverhampton W.; 8—1 cu Sun
derland ; 2—1 cu Manchester City, 
2—1 cu Blackpool (echipa lui Stan
ley Matthews) și am pierdut la sco
ruri strînse (3—2 și 2—1) la Man
chester UnFed, campioana Angliei.

PRIMUL MECI AL FOTBALIȘTILOR ENGLEZI LA BUCUREȘTI

mos „stand" care ocupă o mare 
suprafață. Se citește lista pre
miilor și pe rînd cicliștii trec pe 
la maso juriului. Krolak a primit 
In dar o motocicletă, un aparat 
de filmat și alte cadouri. Con
stantin Dumitrescu e cu brațele

C. Dumitrescu e fericit: a îm
brăcat tricoul galben la S'.alno- 
grod. Alături de el antrenorul Ma
rin Ni cu'eseu privește tricoul re
prezentativei noastre (pe care C. 
Dumitrescu l-a desbrăcat înilo- 
cuinxiu-1 cu tricoul galben) și pare 
că se întreabă: oare îl va mai 
îmbrăca pe acesta?

încărcate, abia putînd să ducă 
un aparat de fotografiat Nontax, 
o trusă cu tacîmuri argintate, o 
servietă și alte obiecte.

Iată însfîrșit o seară în care 
marea și înfrigurata cursă a zia
riștilor nu se mai dispută. Nu 
mai e nevoie de rugăminți și in
sistențe la centrala telefonică în 
toate limbile, nu mai ești nevoit 
să aștepți după legăturile te
lefonice cu Moscova, Roma sau 
București. Biroul de presă e 
pustiu... Acum, plutonul de con
deieri „rulează" compact spre 
Narodny Klub, unde va avea 
loc recepția de gală în pre
zența membrilor guvernului ceho
slovac și a personalităților cele 
mai de seamă ale orașului. In 
timpul zilei de joi au început 
febrile pregătiri de plecare. Unele 
echipe au plecat de miercuri. Al
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tele pornesc spre casă azi sau 
miine. Stringed de mină, felici
tări. Se scriu în carnete adrese, 
iar un ziarist german face o in
teresantă statistică: fiecare din 
cel 30 de colegi de breaslă îi 
scrie <pe o filă numele cicliș
tilor pe care îi consideră cei 
mai buni în ediția a IX-a din 
„Cursa Păcii". Din cite am con
statat, Dumitrescu n-a lipsit din 
nici o notiță. Nu cunoaștem încă 
rezultatul statisticii, dar poate vom 
afla de el mai tîrziu cînd va fi 
publicat în presă. Filele noastre 
se acoperă rapid cu însemnări. 
Redăm una din declarațiile scrise 
pe care ni le-a dat cunoscutul zia
rist francez Abel Michea, trimisul 
special, al ziarului L’Humanite. De
clarația e în fond o scrisoare des
chisă adresată ttnărului nostru ci
clist Constantin Dumitrescu, în 
care ne spune: ,A IX-a „Cutsă a 
Păcii" s-a terminat prin victoria 

individuală a simpaticului ciclist 
polonez Stanislav Krolak, victorie 
pe deplin meritată, pentru că 
Krolak a știut mai întîi s-o con
struiască, apoi s-o apere, ducîn- 
du-și eforturile sale pînă la li
mita extremă. Dar Krolak nu era 
invincibili Sînt convins că el 
putea fi întrecut. Cel care era 
apt să-l învingă pe polonez îl 
cunoașteți cu toții mai bine de- 
cit mine, pentru că este vorba 
de „Gigi" al vostru. (C. Dumi
trescu). Eu l-am urmărit pentru 
prima oară pe Dumitrescu acum l 
In cursul a nouă ,Jururi" ale 
Franței și în alte zeci de mari 
competiții internaționale am în
vățat să-i „judec" destul de bine 
pe campionii cicliști. In timpul 
acestei curse eu am fost de multe 
ori entuziasmat de organizare, de 
entuziasmul mulțimilor, de com
portarea concurenților. Am avut 
însă o singură deziluzie: aceea 
prilejuită de Dumitrescu căci aș 
fi dorit să iasă primul 1 De cînd 
l-am văzut în cursă mi-am dat 
seama că am în față un mare 
campion și eu nu îmi voi schim
ba această apreciere. Voi aduce 
numai o mică rezervă: deocam
dată Dumitrescu are doar calități-

(Continuare în pag. 4)
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Miine seară vom cunoaște noii campioni
Intîlniri de calitate în gala de joi

In sfîirșit reu
niunea de Joi sea
ra s-a bucurat de 
un „decor" cores
punzător: un pu
blic mai numeros 
ca oricînd, o mi
nunată seară de 
vară cu cer înste
lat și cîteva me
ciuri de bună ca
litate, Mircea Do- 
brescu și Ludovic 
Ambruș (cat. mus
că) au dat semna
lul întrecerilor pa
sionante, furnizînd 
o luptă die uin rar di
namism Ambruș 
a început lupta de 
la distanță, pu- 
nînd în acțiune di
recta de stingă și 
croșemrile de dreap
ta. Dobrescu a ri
postat prompt șl 
spre sfîrșitul pri
mei reprize și-a 
•asigurat un mic 
avantaj, lucrînd

(Continuare LJumitreiscu in plin atac, în medul cu &
în pag. 4) ,Dmetert
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Miine pe stadionul „23 August’’
-..Mai înainte insă, spectatorii 

prezenți în tribunele stadionutai 
,.23 August" vor asista la unul 
din cele mai interesante jocuri aile 
etaipeiî categoriei A: C.C.A.-Flla-« 
tnuira roșie Arad. Importan
ța jocului nu scapă nimănui. Deci1, 
meciul poate furniza o luptă pa-' 
sloniantă, dar — și asta așteaptă' 
în primul rffirid spectatorii — și 
un spectacol fotbalistic de calitate-,' 
La înălțimea reputației echipelor! 

și a poziției lor în clasament.

Echipa de fotbal engleză Lu
ton Town care a întreprins un 
turneu în R. Cehoslovacă, a so-

*sit ieri în București, unde va 
g'ușține două meciuri. După 
cum se știe, fotbaliștii englezi 
vor întîlni miine echipa noastră 
campioană Dinamo București 
iar miereeri pe deținătoarea 
Cupei, C.C.A..

In clișeu: oaspeții fotogra- 
fiați la sosirea la aeroportul 
Băneasa, puțin după ce au 
descins din avionul care i-a a- 
dus de la Praga.

(Foto: R. VILARA)

Și apoi vor intra pe teren echi-J 
pole Dinamo și Luton Town. Fot-> 
baliștii englezi (tricouri albe, chL 
loți negri, ciorapi lailb-negri) au de-

Oma 15,30: C.C.A.-Elamuna |<ț 
roșie Arad, arib, M. Crațescu- l 1 
București. J j

Ora 17,15: Dinamo-Luton | 
Town, arb. D. Sclmlder-Bu-» 
curești. I 

plasat un 1ot de 17 jucătorii, fo
losiți în campionatul primei ligi! 
profesoniste engleze, unde au cu
cerit un loc foarte bun (10) da
torită joduilui lor omogen, simplu 
și spectaculos, cu caire au lăsat o 
friumoasă impresie în Cehoslovac 
ci a. In rîndurtle echipei sosite la’ 
Bucureștii, activează cinci inter

naționalii: fundașii Aherne și Duri-< 
ne (internaționalii irlandezi), înain-» 
tașii Cullen (Scoția B), Turner, 
(Anglia B) și Cummings (Ir.lana 
da). Dunne a făcut parte din' eclii'-’ 
pa Irlandei care a învins recent’ 
Olanda cu 4-1. Ceilalți jucători 
sosiți la București sînt: Streton 
(portar), Jones (fundaș), Petri- 
herton, Kelly. Shanks, Mac Guffie, 
Smith (halfi), Pearce, Groves; 
Adam, Davies (înaintași). Cei mal 
buni jucători ai echipei sînt fiun-< 
dașul Jones, mijlocașul centra 
Kelly și înaintașii Turner și Pear-1 
ce. Formația pent nu jocul de mîlne 
nu a fost alcătuită încă. Dinamo 
are o sarcină dificilă în acest joc, 
însă sperăm că va avea compor-' 
tarea cu care ne-a obișnuit în! 
meciurile internațicnaile. Dinamo- 
viștii vor alinia probabil forma-i 
ț’a : Uțu-F. Anghel, Băcuț II, BăJ 
cuț I-Căliinoiu, Neagu-V. Anghel* * 
Nicușor, Ene, Nițulesou, Suru. i



In cântarea. unui râsputis...
Merge bine Spartachiada de vară a tinerelului? lată o întrebare 

foarte firească după mai bine de o lună și jumătate de la începerea 
acestei mari competiții de mase.

Să încercăm a căuta, sub citeva aspecte, răspunsul la aceasta 
întrebare. Vom da cuvîniul, mai întii... cifrelor: 155.000 participanți 
în regiunea Craiova, 68.384 în regiunea București, 56.392 în regiunea 
Ploești... Sînt cifre care consemnează remarcabile succese mobiliza- 
torice și care arată — fără putință de tăgadă — că în multe 
locuri din tară tineretul se avîntă cu entuziasm în întrecerile celor 
7 discipline sportive. Totodată, se înregistrează frumxue inițiative 
locale: mii de afișe tipărite în regiunile Craiova, Iași, București. 
Stalin, reușite acțiuni propagandistice întreprinse de organele U.T.M 
din Oradea, Brăila, introducerea unor noi discipline sportive — dragi, 
tineretului — ca tirul și trînta în regiunea Bacău, călăria, ogoiul și 
tirul în regiunea Craiova, popicele și handbalul în regiunea Timi
șoara. Nu trebuie trecute cu vederea nici inițiativele luate in multe 
regiuni pentru a folosi „Luna construcțiilor și amenajărilor sportive 
în vederea asigurării bazei materiale necesare bunei desfășurări a 
Spartachiadei de vară a tineretului. Desigur că un răspuns bazat 
pe astfel de dovezi n-ar putea trezi decît bucuria celor care ur
măresc cu drag dezvoltarea sportului nostru de mase.

Răspunsul la întrebarea noastră nu poate fi însă afirmativ 
atîia vreme cît aspectele negative fac o serioasă „concurență celor, 
pozitive. Și iată-ne, așadar, pornind pe un alt făgaș, poposind mai 
îndelung pe „teritoriul” lipsurilor, în dorința de a scoate la 
cîteva din cauzele care ne împiedică să răspundem la întrec 
un categoric: DA 1

Un motto potrivit peotro un mama! încă nescris
Un eventual „.Manual al bunului 

■activist sportiv" ar trebui să poarte 
ca motto : „NU TE CULCA PE 
LAURII VICTORIEI". Deocam
dată, un astfel de motto nu 
figurează pe prima pagină a 
nici unei lucrări de speciali« 
late. Poate de aceea (?)', începerea 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui i-a găsit pe mulți activiști din 
cadrul comisiilor de organizare in 
plină perioadă de... relaxare. Savu- 
xînd în continuare realele succese 
înregistrate în „ediția" de iarnă a 
acestei mari competiții de mase, 
multe comisii de organizare regio
nale. raionale și comunale au aș
teptat cu brațele încrucișate ca 
treaba să meargă de la sine. In
tre timp s-au întîmplat anumite e- 
yenimente. De pildă, recent, comi
sia regională de organizare Con
stanța a „aniversat" șase luni de 
la data cînd a ținut ultima ședință 
de lucru. La Timișoara, 7 colective 
s-au încumetat să înceapă con
cursurile. Mai puțin „cutezătoare", 
alte 38 de colective așteaptă încă 
și azi îndrumările comisiei regio
nale, precum și materialul propa
gandistic pe care aceasta și-a luat 
angajamentul să-l realizeze (de 
exemplu: tipărirea a 7.500 afișe). 
S-au înregistrat și cîteva recor
duri de ...slabă mobilizare: în re
giunea Constanța, într-o lună și 
(jumătate de concursuri s-au pre
zentat la start, cu mic cu mare, 
3954 de concurenți. Pe... locul doi: 
regiunea Galați, cu 6500 partici- 
fanți.

Unele comisii raionale (Hațeg,

Caransebeș, Iași, Sibiu ș. a.l ra
portează cu mîndrie.... primele în
scrieri la Spartachiadă, în timp ce 
în București unele consilii regio
nale și orășenești ale asociaților 
sportive sini ocupate pînă peste 
cap cu organizarea... deschiderii 
festive a Spartachiadei.

Dacă astfel stau lucrurile la ni
velul regiunilor și raioanelor, Co
misia centrală de organizare a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
avînd și ea partea sa de răspun
dere, nu trebuie să ne mire faptul 
că foarte multe colective sportive 
au urmat exemplul celor care, pri
mii, s-au culcat pe laurii victoriei 
din iarnă.

Poate că rîndurile acestea vor 
avea darul să-i trezească din som
nolență pe activiștii sportivi care 
se știu „cu musca pe căciulă". 
Altfel, laurii cîștigați își vor pier
de strălucirea...

0 sighet, colectivele sportive 
Avîntul, Locomotiva, Școala medie 
nr. 2, Școala Pedagogică, n-au în
treprins încă nimic pentru organiza
rea concursurilor. De ce? Pentru că 
— după părerea lor — pînă la 15 iu
nie mai e destul timp...

z® Din aprilie și pînă acum, numărul 
celor dornici de a participa la Spar
tachiadă se ridică la 1.574 în orașul 
Lugoj și 2.150 în raionul Lugoj.

înscrieri suîlciente, dar concursuri 
puține. Doar cîteva, la atletism...

® La Timișoara s-a organizat un 
concurs de ciclism în cadrul Sparta
chiadei. Cemisia orășenească de ci
clism a calificat acest concurs drept 
un frumos succes. Vă interesează 
numărul partlclpanților? Iată-1: 2!

CB Tot la Timișoara! Comisia oră
șenească de organizare a luat ini
țiativa de a înființa patru brigăzi de 
teren în scopul îndrumării colective
lor sportive și ai popularizării com
petiției. S -a fixat șl un termen pen
tru începerea activității acestor bri
găzi. Cele patru brigăzi vor porni 
la treabă pe data de... 10 iunie. Cu 
cinci zile înainte de sfîrșitul primei 
etape...

@ O veste bună: în curînd în toate 
colectivele asociației Progresul va 
începe o vastă activitate în vedeTea 
largei... popularizări a Spartachiadei 
de vară a tineretului! Nu contează 
faptul că va fi cam tîrziu pentru 
astfel de acțiuni. Principalul este că 
atunci vor ieși de sub tipar afișele 
care vor face cunoscut tineretului 
că Spartachiada începe la... 1 apri
lie!

Sporturi $!••• 95 O FI64
Știm cu toții că regulamentul 

Spartachiadei de vară cuprinde 7 
discipline sportive. In unele locuri, 
oamenii, mai zeloși, au introdus, 
cu aprobarea Comisiei Centrale, 
citeva discipline sportive în plus. 
Așa au intrat în Spartachiadă u- 
nele sporturi ca baschetul, tirul, 
popicele și chiar unele jocuri na
ționale, cu „circulație" locală, cum 
ar fi ogoiul în regiunea Craiova. 
Dar paralel cu a- 
ceste lăudabile i- 
nițiative, în ma
joritatea regiuni
lor și-a făcut a- 
pariția o nouă 
probă sportivă. A- 
ceastă probă a 
fost inițiată pen
tru uz propriu de 
unii activiști spor
tivi. Este o probă 
complexă, care so
licită 
lor în 
viteză 
tarea 
suplețe (in ocoli
rea... realității),

noscută și răspîndită sub num 
de „GOANA DUPĂ CIFRE”!

Să vă prezentăm acum și cite ’ 
tipuri de participarăți, precum 
metodele lor de.,, antrenament. U 
(cei mai mulți) socotesc drept ci 
curenți la Spartachiadă pe toți x 
intrați în ziua aceea pe poa. 
stadionului. Alții, mai uită că w 
concurenți participă la concurs 
la mai multe

participanți- 
primul rînd 
(în redac- 

rapoartelor).

discipline sau ch 
la mai multe p\ 
be în cadrul ac 
leiași discipline 
—foarte „grijut 
—îl cchivaleai
de pildă, pe ci 
curentul X cu 
4 sau chiar 
concurenți! Rap.

i tul să 
centru 
multe 
ceasta 
za 
cipanților la 

cu

rezistență (la 
critici și controale), reflexe rapi
de (pentru a ieși „basma 
rată") și o serie întreagă 
„calități” ,ca: inventivitate, 
peu ș.a. Proba se desfășoară 
un teren variat, cu multe , 
cușuri) dar uneori și 
rîri" vertiginoase. In 
vinte v-am prezentat

ca
de

tu- 
i pe 
„ur

ca ,,cobo- 
cîteva cu- 
proba cu-

plece
cu cît if 

cifre —i 
este de 

tuturor pat 
„PI 

ba" cu pricii 
Pentru aceasta, â 
trenamentele pre 

interesează, vizita n

Nu avem pretenția că am dez
văluit activiștilor sportivi aspecte 
inedite, nesezisate de ei, pînă acum, 
nici că această sumară trecere în 
revistă a activității din cadrul Spar
tachiadei ar putea reprezenta o a- 
naliză completă, multilaterală. Cele 
citeva elemente folosite în pagina 
de față sînt totuși suficiente pentru 
a demonstra că rezultatele obținute 
pînă la ora actuală sînt departe de 
a satisface exigențele. Se pare că 
la această conc’uzie a aht— -< Co

In cele mai multe cazuri, concursurile Spartachiadei au f<xsf 
precedate de reușite festivități de deschidere. Păcat numai că, 
pe alocuri ^activitatea s-a rezwn'at fumai la... cetit.

misia Centrală de Organizare a 
Spartachiadei care s-a hotărît să 
curme lipsurile manifestate luînd o 
serie de măsuri importante.. In luna 
de zile care a mai rămas pînă la 
terminarea primei etape, organele 
răspunzătoare de bunul mers al 
Spartachiadei vor trebui să dea un 
aport mult mai consistent. Este ne
cesară activizarea comisiilor regio
nale în întregimea lor precum ți 
lărgirea activului voluntar al aces
tor comisii, cu sprijinul cadrelor 
tehnice și al sportivilor fruntași. 
Acțiuni care s-su dovedit excelente 
cum ar fi de pildă popularizarea 
Spartachiadei ți îndrumarea colecti. 
velor sportive sătești cu ajutorul c- 
chipelor demonstrative, amenajarea 
de baze sportive simple etc., trebuie 
extinse pe scară cît mai largă. Un 
deosebit accent trebuie pus pe mo
bilizarea elevilor și studenților pre
cum și pe angrenarea elementului 
feminin în concursurile Spartachia
dei.

Pentru aceasta însă, comisiile de 
organizare, frecare activist sportiv 
trebuie să dea o mult mai mare im
portanță sarcinilor legate de buna 
desfășurare a primei etape a Spar
tachiadei de vară. Paralel cu mun
ca pentru organizarea concursurilor

trebuie să se desfășoare o luptă ne
cruțătoare împotriva vechilor obsta
cole în calea dezvoltării sportului 
de masă: formalismul, birocrația, 
goana după cifre..., care, toate îm
preună împiedică obținerea unor re
zultate sporite cantitativ dar 
ales calitativ.

Fără îndoială 
Comisia centrală 
binevenite și ele 
tiv la înviorarea 
rul
loc succes este însă nevoie de 
grabnică aplicare, de multă operati
vitate, de mai multă înțelegere a 
sarcinilor ce revin fiecăruia dintre 
factorii interesați.

ntai

măsurile luate 
de organizare 
vor contribui efec- 
activitații din c-ad-

Spartachiadei. Pentru deplinul 
o

de 
sînt

labile nu
dicală Cu alît mai puțin, iar co\ 
cursurile, organizate de m'.ntuiă 
nu au decît un scop: liste cu N 
MĂRUL concurenților ! Exemj 
concrete? Ele nu lipsesc. Le înt 
nim și în unele institute de înv 
(ămînt superior din Iași și Gala 
și in colectivele sportive Voim 
Școala Medie nr. 4 și Școala N. 
talurgică nr. 1 din Timișoara (u 
de s-au raportat cifre de parti 
panți chiar de la concursuri de n 
tație care n-au avui toc din caii 
vremii nefavorabile...). Efecte 
Din cele mai puțin îmbucurătoai 
In multe locuri, goana după cif 
duce la înlocuirea obiectivei! 
reale și realizabile prin angaii 
mente ditirambice și utopice ca 
dau naștere unei noi.., goane du, 
cifre! Este de mirare, in usemen 
condiții, că activiștii regiunii S 
ceava și-au luat odată angaj 
meniul de a aduce la start m 
mulți sportivi decît era posibil, r, 
portat la numărul total al locuit 
rilor din regiune ?

Cu toată larga sa răsp.ndire, , 
ceasta probă „sportivă” trebu 
stîrpită din programul competiți 
lor de mase!

Activiști
Nu uitați că prima etapă 

losițî fiecare zi pentru organizarea 
condiții a întrecerilor din

Tineri

sportivi! _____ _
se încheie la 15 iunie! Fo- 

în cît mai bune 
cadrul Spartachiadei!

și tinere!
cît mai mare la startul con-Prezentați-vă în număr 

cursurilor! Pregătiți-vă temeinic pentru a obține re
zultate care să îndemne o mîndrie a voastră și a colec-, 
tivului pe. care îl reprezentații

Să asigurăm un succes deplin primei etape a Sparta
chiadei de vără a tineretului!



\ Concluzii la o anchetă

emeriți, maeștri ai sportului și spor- 
în același timp intelectuali remar-

uităm că asociația sportivă Știința 
de mii de intelectuali, studenți și

Un spectacol ca temă sportivă de o certa vata artistici

„Doi la zero pentru noi’*
y Pentru a răspunde unei mai vechi dorințe, ex- 
Z primată în contactele noastre cu cititorii și cu 

sportivii fruntași, am deschis o anchetă în lumea 
fi scriitorilor.

Elementul care a stat Ia baza acestei Inițiative 
a fost constatarea că în țara noastră n-au apărut 
încă opere literare valoroase inspirate din viața 
tumultoasă a stadioanelor, a sportului în genera-, 
ajuns astăzi o însemnată preocupare a milioanelor 
de tineri și tinere din sat și din oraș.

Și n-a surprins pe nimeni această acțiune a 
ziarului nostru pentru că sportul a deven't nu 
numai un mijloc de educare a facultăților fizice 
și morale, ci, în același timp, un important mij
loc de cunoaștere șl apropiere între tinerii de 
pretutindeni, indiferent de convingerile lor poli
tice, religioase sau de modul lor de viață.

In zilele noastre sportul a căpătat o accepțiune 
înaltă, un conținut profund uman: sportivii au de
venit mesagerii dorințelor de mai bine, de pace, 
de progres ale popoarelor lor. Intîln'rile sportive 
internaționale capătă semnificația unor punți de 
înțelegere și apropiere între oameni, pentru că în 
lupta sportivă, deși există învingători și învinși, 
într-un anumit înțeles toți sînt învingători. Spor
tivii se înving în primul rînd pe ei înșiși, smul
gi nd din adîncurile ființei lor energii nebănuite, 
înving timpul, spațiul, gravitatea, înving senti
mentele de adversitate care-i separă și se regăsesc 
într-o comun’une de idei și sentimente cavalerești.

Poate că în nici un alt domeniu învingătorii și 
învinșii nu-și dau mina după luptă, așa cum fac 
sportivii din lumea întreagă.

Pentru cei care mai păstrează încă urme de 
îndoială sau li s-ar părea exagerate afirmațiile 
noastre este suficient să amintim că în întîlnîrile 
dintre șefii marilor puteri, întîlniri menite să 
reglementeze probleme capitale pentru pacea ome
nirii, au fost luate în discuție și statornicite, 
printre alte’e, o serie de măsuri pentru intensifi
carea schimburilor culturale și sportive. Recent, 
în întrevederile de la Londra, conducătorii Uniu
nii Sovietice și Marii Britanii s-au declarat de 
acord cu intensificarea schimbului între organi
zații sportive și au consemnat aceasta în „Decla
rația comună cu privire la dezvoltarea 
dintre U.R.S.S. și Regatul Unit". Iată, 
sportul se srtuează printre problemele 
în viața popoarelor lumii.

Ideea car® ne-a călăuzit în ancheta 
fost aceea de a 
legătură cu tema 
fi sportul subiect 
literatură?".

Ne-am adresat 
mai tineri, mai vîrstnici, între care și cîte un 
reprezentant al literaturii de 
maghiară din țara noastră, 
anchetei n-am fost scutiți de 
tocmai aceștia și 
că dacă ne-am fi 
s-ar fi pus exact 
interlocutorii fără 
prealabilă a scriitorului pe care urma să-l vizităm.

Ne-am străduit pe cît ne-a stat în puteri să 
vă redăm fidel conținutul convorbirilor noastre cu 
acești condeieri de vază ai țării, convorbiri care 
s-au desfășurat la un nivel din cele mai alese și 
cu un bogat conținut de Idei. iPe alocuri, ca de 
pildă în interviurile cu Cicerone Theodorescu, Radu 
Boureanu, Alfred Margul Sperber și Francisc 
Munteanu, am primit efriar îndrumări prețioase, 
de care ne-am folosit în desfășurarea anchetei 
noastre. Pentru toate acestea ziarul nostru ex
primă și pe această cale mulțumiri scriitorilor 
Tudor Arghezi, Cicerone Theodorescu, Radu Bou
reanu, Eugen Barba, Radu Tudoran, Alfred Mar
gul Sperber, George Macovescu, Francisc Mun
teanu, Erik Majtenyi și Mihai Beniuc.

Trebuie să spunem însă că mulți cititori ai 
ziarului nostru au fost surprinși de unele păreri 
ale scriitorului Erik Majtenyi, deosebite de cele 
exprimate de majoritatea scriitorilor consultați. 
Ziarul a înțeles însă să trateze cu un egal respect 
toate părerile culese în convorbirile avute.

Aceasta pentru că nu ne-am angajat într-o po- 
lem’că, ci am înțeles să întreprindem o anchetă 
în înțelesul cel mai autentic al cuvîntului.

Sîntem însă de acord cu tovarășul Majtenyi 
acolo unde remarcă lipsa de preocupare a unor 
sportivi față de literatură și față de problemele 
culturii în general. Există, fără îndoială, sportivi 
care nu se îngrijesc de dezvoltarea armonioasă a 
însușirilor lor punînd un accent aproape exclusiv 
pe forță și calități fizice, în detrimentul pregă
tirii lor intelectuale. •

Este însă tot atît de adevărat că printre spor
tivi se numără cu miile cei care pășesc cu fruntea 
sus și pe stadion și la „asaltul cetății științei". 
Să pomenim doar cîteva nume mai cunoscute: 
atletul Zeno Dragomir, lector la I-C.F., atletul 
Gheorghe Zîmbreșteanu, asistent universitar, atle
tul Andrei Demeter, medic, atletul Ion 
mayer, medic, atleta Lia Manoliu, 
electrotehnic, fotbalistul Petre Cojereanu 
toarea de baschet Viorica Antonescu, 
fruntași la învățătură, trăgătorul Gheorghe Li- 
chiardopol, arhitect, trăgatoarea Lia Sahighian-
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legăturilor 
așadar, că 
însemnate

noastră a 
cunoaște părerile scriitorilor în 
pe care am îmbrățișat-o : „Poate 
de inspirație pentru făurarii de

unui număr de zece scriitori,

nu alții?".
adresat altor zece 
aceeași întrebare, 
preferințe și fără

limbă germană și 
Firește, în timpul 
întrebarea: 
Sîntem

De ce 
încredințați 
scriitori, ni 
Ne-am ales 
o pregătire

W'esen- 
inginer 

și jucă- 
studenți

Sîrbu, artistă dramatică, fotbalistul Mircea Luca, 
medic, fotbalistul Constantin Radulescu, medic, 
directorul policlinicii C.F.R. Cluj, și nenumărați 
alții, maeștri 
tivi fruntași, 
cabili.

Și să nu 
cuprinde zeci 
profesori, care știu să împletească în mod armo
nios străduințele pentru lum’narea minții cu cele 
pentru desăvîrșirea frumuseții trupului.

Iar Institutul de Cultură Fizică trimite, în fie
care an în lupta pentru înălțarea noii noastre 
societăți contingente de tineri temeinic pregătiți și 
în ale spiritului și în ale măiestriei fizice.

Credem că față de argumentele de mai sus 
activitatea sportivă devenită în țara noastră o 
uriașă mișcare de mase și în același timp o pro
blemă de stat, parte integrantă a educației tinerei 
generații, reprezintă mai presus de orice îndoială, 
un aspect important din însăși viața poporului. 
Și atunci mu este greșit să considerăm că sportul 
merită interesul creatorilor de artă, oameni a că
ror sensibilitate și forță de receptivitate vibrează 
intens.

In același sens s-au exprimat, de altfel, cei mai 
mulți dintre scriitorii cărora ne-am adresat. Mai 
mult chiar, unii dintre ei ne-au pus la dispoziție 
cîteva realizări din munca lor închinată sportului 
și pe care noi le-am publicat. Tot astfel, șase din 
cei zece scriitori ne-au încredințat că se vor con
sacra în viitor unor lucrări literare care să îmbră
țișeze frumusețile vieții sportive.

Nu este însă mai puțin adevărat că scriitorul 
trebuie chemat, trebuie atras spre 
lumii sportului, a imensei 
oameni.

îmbrățișăm întru totul 
Francisc Munteanu de a 
organizării unui concurs cu tematică sportivă pen
tru tinerii scriitori. Mai mult chiar, ccns’derăm că 
apropiatul Congres al scriitorilor din R.P.R., ar fi 
un nimerit prilej de abordare a problemelor care 
au făcut obiectul anchetei noastre. Susținem acest 
punct de vedere pentru că interesul pe care-1 
suscită aceste probleme este pe deplin justificat. 
Oglind rea în operele de artă a fenomenelor so- 
cia’e noi, în dezvoltare, a constituit din totdeauna 
și constituie cu atît mai mult astăzi, piatra de 
încercare a capacității de cunoaștere și a forței 
creatoare, a forței de redare în cuprinsul unor 
opere literare, a fiecărui art’st autentic.

Să ne amintim, de pildă, că in veacul trecut 
sarcina cea mai dificilă a scriitorului francez, 
pentru a ne referi numai Ia aceasta, era de a 
înregistra și reda în forme art’stice esența rapor
turilor și proceselor sociale contemporane, legate 
de decăderea aristocrației feudale și de ascen
siunea viguroasă a burgheziei. Și dintre toți s-a 
ridicat ca un titan Honore de Balzac care s-a 
achitat cu cea mai mare strălucire de această 
misiune istorică.

Elogiile lui Marx și Engels la adresa lui Bal
zac (ei afirmau că au învățat despre realitățile 
epocii de la autorul „Comediei umane" mai mult 
decît din toate cărțile economiștilor luate la un 
loc) nu fac decît să întărească ideea, d'n tot
deauna proprie realismului, că scriitorul și artistul 
sînt secretari fideli ai epocii și că, deci, datoria 
lor este de a înregistra, atît pentru contemporani 
cît și pentru posteritate, faptele, întîmplările, 
evenimentele de seamă, tipurile de oameni, preocu
pările lor, caracteristice epocii in care au trăit. In 
acest sens am salutat opinia exprimată de Alfred 
Margul Sperber care consideră că pentru scriitor 
a cînta sportul este o datorie civică.

Iată de ce credem că oamenii noștri de creație 
trebuie să fie exponenți înă’ntați ai unei epoci noi 
și că au datoria să nu 
meargă în pas cu ea și 
mul spre înainte.

Iată de ce credem că __ _________
în țara noastră nu o poate contesta nimeni, me
rită atenția condeierilor noștri. Sîntem convinși 
că același talent, aceeași forță de reprezentare 
pot sluj’ tet atît de bine o poveste de dragoste, 
biruința oțelarilor, a mineriior, a țăranilor înto
vărășiți în lupta pentru a smulge pămîntului 
roade cît mai bogate, ca și triumful atletului pe 
stadion, care adună tăcerea aproape solemnă a o 
sută de mii de oameni, tăcere ce va fi spartă apoi 
în țăndări de o explozie de entuziasm și admirație; 
ca și victoria unei echipe de tineri împotriva 
altora, lupta cu metrii și secundele, iureșul de 
viață, de sănătate debordantă, de tinerețe, într-un 
cuvînt sportul pe pămînt, pe apă și în aer, de la 
jocul micului pionier pînă la saltul în cădere 
liberă de la mii de metri al parașutistuhii.

Iată, dragi cititori, motivele pentru care am în
cheiat ancheta noastră cu sentimentul datoriei 
împlinite și cu convingerea că oamenii noștri 
creație pot da frîu liber talentului lor și 
făgașul vieții sportive, unde vor găsi atîtea 
biecte, unul mai frumos decît altul, unul mai 
decît ce’ălalt.

ei bogății

sugestia 
se studia

cunoașterea 
de fapte și

scriitorului 
posibilitățile

vină în urma ei ci să 
adesea să deschidă dru-

sportul, a cărui înflorire

de 
pe 

su- 
viu

Sub privirile îngrijorate ale 
Pescereafoav, explică medicului

8

8

/✓

l

d<

l

AUREL ION DANCU 
ION VALERI U POPA
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Un gol perfect valabil ?!?... Greu 
de spus! Părerile spectatorilor sînt 
împărțite... Și, discuțiile se înfiripă 
repede și nu mai contenesc pînă la 
sfîrsitul jocului...

' (Foto : DAN GRIGORESCU)
□ n vocabularul obișnuit al 
“ prof. Viktor Pescercakov, re

cunoscut ca eminent cercetător în 
domeniul paleontologiei, noțiunea 
de sport are un conținut foarte 
vag, o rezonanță aproape -stranie. 
Ea nu se acomodează nici ci ure
chea și mai puțin cu inima. 
Adincii în identificarea cît mai 
riguroasă a fosilelor aparținînd 
diverselor ere ale trecutului gee
logic, el nu mai găseste timp și 
pentru preocupări „ieftine", așa 
cum are de pildă, vecinul său as
tronomul Fedor Potnebenskin, ne
lipsit de la întrecerile sportive. 
Viktor Pescereakov preferă un 
trai tihnit, prudent și... ciudat! 
Altfel, cum am putea numi felul 
său de a se purta: nu iese nici
odată din casă, indiferent de sta
rea vremii, fără galoși, îmbrăcă
minte groasă și, bineînțeles, um
brelă I ? Acasă, lucrează mai mult 
întins în pat, sub pătură, obse
dat fatidic, de ideea unei iminen
te îmbolnăviri. Și dacă, întimplă- 
tor, dintr-un motiv sau altul ter
mometrul urcă cu o liniuță peste 
36,6, Pescereakov e cuprins 
neliniște, este chemat 
medicul...

Și totuși, in firea 
intervine o schimbare, 
.mediul tul Fedor, el 
concluzia că n-ar fi rău ca, din 
cînd în cînd, să mai iasă din sfe
ra îngustă a preocupărilor sale 
cotidiene, pantru a viziona un 
spectacol, a asculta muzică în 
parc și chiar a urmări o întrecere 
sportivă. Așa ajungem să-t vedem 
în tribuna unui stadion, la un 
meci de fotbal, printre spectatorii 
cei mai entuziaști, agitlndu-se 
fără încetare și într-un elan in
tempestiv lovind cu umbrela-i ne
despărțită o spectatoare: pe Vera 
Petrovna. Si cunoașterea aceasta 
bizară a Verei va determina o 
serie de întîmplări pline ds haz
care vor modifica structural aht 
programul de lucru al lut Viktor,

de
neîntîrziat

lut Viktor 
Prin inter- 
ajunge la

Xeniei Petrovna, bunica sa, Viktor- 
curant, simptamele ,,bolii"...

(Foto: DAN GRIGORESCU)..
cît mai ales temperamentul 
Căci, prezentat Verei ca un vir*  
tuos înotător, el nu poate 
zista dorinței acesteia de a 
cuta o săritură de mare maestru.’, 
de la trambulină! Fără să se lase'' 
biruit de necunoașterea artei înal
tului și a săriturilor, el începe- 
primele lecții. Și unde creșteți ci
le face ? Acasă, in cadă, sub pri
virile îngrozite ale bunicii sale.. 
Xenia Petrovna. Mai Interesează', 
că Viktor a sărit totuși de pe a*  
trambulină de la 10 metri, sări
tură ce-i putea fi fatală? Desigur,” 
că nu! In spital, suportă cu stoi
cism durerile provocate de leziuni
le căpătâie, dar e nespus de fee
ricii că Vera l-a gratulat cu ti*-  
tlul de mare sportiv I Mai mult,- 
pentru a fi la înălțimea încrede
rii acordate de Vena, Viktor în
vață să patineze, să facă exer
ciții de gimnastică, să ridice hal
tere și chiar să boxeze. Altfel 
spus, fără să fi urmărit acest scop- 
el devine un adevărat polisportiv.

Finalul oferă spectatorilor unz 
deznodământ oarecum moliărian: 
Viktor rănuns surprins cînd află' 
că Vera nu este o veritabila spor
tivă, ci numai o studentă la geo
logie în pragul susținerii exame
nului de diplomă; la fel, Vera,. 
cînd își dă seama că are de-a- 
face cu un renumit paleontolog și' 
nu eu un mare campion sportiv.

Noua conjunctură nu-i împiedică’ 
însă de a rămlne împreună șl' 
de a face totul pentru a devenii 
cunttd parteneri de viață...

Acesta ar fi, redat în linii g ge
nerale, subiectul comediei Lui 
Poliakov, comedie realizată 
multă griiă pentru detaliu, cu 
veridic simț al proporțiilor.

In această privință meritul prin
cipal îi revine regizoarei Renee 
G. Silviu, care a reușit, îmbinîni' 
fantezia cu ingeniozitatea să scoa
tă în relief verva umoristică a 
personajelor și să puncteze cu 
multă sensibilitate multe din mo
mentele spectacolului. Un aport' 
substanțial îl aduce edit creatoa
rea păpușilor (Ioana Constanți*  
nescu, laureată a Premiului de' 
Stat) cît și decorurile (Ștefan 
Hablinskl).

In același timp, trebuie remar*  
cat efortul rodnic al mlnuitorilor- 
de păpuși (Ștefi Nefianu, Rita 
Stolon, Iustin Grad, Brîndușa 
Zoita etc ) în creionarea expre
sivă 
țese 
kov.

0 
muzica lui H. 
al Premiului 
armonios în atmosfera antrenantă 
a spectacolului.

In totul, spectacolul de la Tea
trul Țăndărică place și e urmărit 
cu mult interes pentru că se ridi- 
că la o remarcabilă valoare artiș*  
tică. t

TIBERIU STAMA ț

său~

re*-  
exe—

V. 
ct 
uit
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țin plăcută. In cele din urmă, 
cîștigînd la puncte Luca Romano 
s-a calificat în finală.

Foarte slab, abundînd în nere- 
gularități și lipsit de nerv, a fost 
meciul dintre semimijlociii Mihai. 
Stoian și Constantin lordache. 
Dinamovistul, vădit incomodat de 
garda inversă a lui Stoian, s-a 
complăcut în atacuri sterile, oprite 
cu regularitate de contrele ad
versarului. In schimb, în ultima 
repriză, aflindu-se la capătul re
surselor, Stoian a terminat cu 
gieutate. Cu avantajul cucerit în 
primele două reprize, Stoian și-a 
înscris în palmares o victorie la 
puncte. Tot o victorie Ia puncte 
a cucerit și Șerbu Neacșu în în
tîlnirea cu Iosif Schwartz. Acea
sta a fost cea mai bună partidă 
a reuniuni1. Cei doi pugiliști au 
practicat un box bine orientat, 
tehnic și decis. Șerbu Neacșu a 
meritat victoria pentru că a fost 
mai mult în atac. Arbitrul Firu. 
greșind în mod evident, l-a nu
mărat în repriza a III-a pe 
Schwartz care nu căzuse din lo
vitură.

La categoria m jlocie, „vetera
nul", Albert Blank a fost opus lui 
Ion Pintea. Meciul a fost medio
cru. atît Blank cît și Pintea, coini- 
țînd numeroase abateri, regula
mentare. Pintea a terminat cu un 
infim avantaj și a fost declarat 
învingător la puncte. Judecîndu-se 
însă contestația introdusă de an
trenorul lui Blank s-a constatat 
că judecătorul Emil Marinescu își 
toializase greșit punctajul. Deciz'a 
a fost astfel rectificată, Blank 
fiind declarat învingător la punc
te (3-21. In meciul următor Du
mitru Gheorghiu, boxînd curajos, 
în ciuda tumefierii ochiului drept, 
a dispus la puncte de Nicolae A- 
lexandru.

La categoria grea, Vasile Ma- 
rhițan a învins nr’n K O. în re
priza a II-a pe I. Szekell, iar Du
mitru Ciobotaru a în'recut la 
puncte pe Vladimir Izrael.

MARIUS GODEANU

rioase, printr-o muncă temeinică 
și o viață cu adevărat sportivă. 
Știu că aceasta e foarte greu, 
dar la capătul acestui drum stă 
marea satisfacție a victoriei!"

Marin Niculescu, antrenorul e- 
chipei, ne-a declarat:

— „Băieții au luptat cu multă 
d'rzenie și s-au orientat mai 
bine decit în alte probe interna
ționale. Nivelul lor tehnic și tac
tic a crescut. Locul II in clasa
mentul individual și VI pe echipe^ 
reprezintă un serios salt față 
de locul 13 în clasamentul indi
vidual și X pe echipe de anul 
trecui. asta ca să nu mai vorbesc 
de alți ani în care ne-am clasat 
mult mai slab. Aceasta înseamnă 
un progres care trebuie să ne 
stimuleze activitatea viitoare sore 
o pregătire și mai serioasă, spre 
îmbunătățirea pregătirii mora'-vo- 
litive și tactice. Cred că am fi 
ocupat un loc mai bun dacă nu 
ar fi trebuit să facem față serioa
selor defecțiuni mecanice din e- 
tapa a II-a care ne-au azvirlit 
mult în josul clasamentului. Insă 
așa sînt cursele cicliste, și întot
deauna la capătul lor găsim teme 
noi de discuție și izvor de noi cu
noștințe."

(Urmare din pag. l-a) 

mai insistent la corp. Lupta devine 
tot mai înverșunată. Ambruș reu
șește două formidabile croșeuri de 
stingă care-1 surprind „descoperit" 
pe Dobrescu. Cu o vitalitate re
marcabilă. Ambruș cîștigă această 
repriză, echilibrînd punctajul. In 
ultimele trei minute, însă, Ambruș, 
încetinește alura și-i dă posibili
tate lui Dobrescu să domine și 
să-l „piseze" cu numeroase lovi
turi la corp. La capătul acestei 
înverșunate întreceri, arbitrii ju
decători', orientîndu-se greșit, l-au 
dat învfngător pe L. Ambruș.

Nu mai puțin interesantă a
lost și întrecerea dintre Toma Ilie 
și Puiu Nicolae. Toma llie s-a 
dovedit mai activ, a lovit mai des, 
dar un avertisment dat de arbitrul 
P. Mihelfi a făcut ca balanța vic
toriei să -încline în favoarea lui 
'Puiu Nicolae. După părerea noas
tră, avertismentul dat lui Toma 
’llie a fost inoportun, mai ales că 
Puiu Nicolae lovise deseori cu mă
nușa deschisă și deci era primul 
-care trebuia să sufere această sanc
țiune.

La cat. pană, Emil Cismaș s-a 
'Calificat în finală după ce și-a 
învins prin k.o. tehnic colegul de 
echipă, Andrei Olteanu. El îl va 
Tntilni în ultimul meci pe Șt. Vă- 
•caru, care în meciul următor, 
timp de două reprize, s-a dovedit 

«superior lui Matei Godeanu. In 
repriza III-a, Matei Godeanu a 

j-plecat la atac și, cu o serie de lo- 
vituri bine plasate, și-a zdruncinat 

«serios adversarul. Văcaru a rezis- 
i tat însă acestui „asediu" și a fost 
ș ‘declarat, de justețe, învingător la 
; -puncte.

Cat. ușoară. Așa cum era de 
ț «așteptat, C. Dumitrescu a dus la 

if bun sfîrșit lupta sa cu I. Demeter, 
j Dumitrescu a fost bine inspirat 
rttmp de două reprize, blocînd to- 
”tul, eschivînd la timp și reușind 
I frumoase acțiuni ofensive. Atacul 
frfur.bund al lui Demeter din ul
timele trei minute l-a surprins însă

• nepregătit și el a fost nevoit să 
; recepționeze o serie de lovituri 
«destul de grele. Dozîndu-și mai 

. judicios forțele, C. Dumitrescu 

. -putea obține o victorie și mai ca
tegorică.

Fr. Ambruș a dispus la puncte 
-de Gh. Gui, impresionînd prin 
seriile duble de croșeuri și uper« 

•cuturi precise.
In drum spre titlu, V. Tiță a în- 

■fîlnit un adversar dificil în per- 
-.soania lui D. Rizea (cat. mijlocie 
rmică). Lupta a devenit violentă
• din primul minut. Clasicele cro- 
rșetiri ale lui Tiță și-au făcut „da- 
- tori a" cu perseverență, dar tot- 
«deauna R’zea a găsit resurse să-l 
„„contreze" pe adversarul său. In 
îrepriza II-a, Tiță a punctat cu 
-claritate, iar în ultimele trei mi- 
rnute, Rizea, bine blocat a luptat 
«cu mult curaj. V. Tiță a cîștigat 
••clar la puncte un meci extraor- 
«dinar de „tare".

Sini ion Gh. l-a învins prin des
calificare pe V. Mitrache, iar 
*Tedy Niculescu a realizat o sur- 
-priză, întrecîndu-1 pe P. Zaharia, 
•care — și el — a fost descalificat 
"în ultima repriză. Ghețu Velicu a 
ÎSnceput foarte inspirat lupta cu 
•«Gh. Negrea. Prin atacuri surprin- 
««ăteaine, el și-a creat avantaj, dar 
'în repriza II-a a fost nevoit să 
«cedeze inițiativa lui Negrea, re- 
«cepționînd în plin grele lovituri. 
JNervos, Velicu a recurs la lovituri 
znereglementare și a fost avertizat 
«de două ori în repriza III-a. Ne- 
7 grea a tranșat de data aceasta 
■rnet în favoarea sa rivalitatea 
«sportivă cu Ghețu Velicu, depă- 
:șinidu-l clar. Ghețu Velicu a mai 
rpierdut joi seara și o altă între- 
«cere: aceea a sportivității. El a 
«refuzat să mai reia lupta în re- 
jpriza III-a, socotindu-se nedrep
tățit de arbitru și s-a dedat la o 
«serie de manifestări care nu se 
-potrivesc unui sportiv, mai ales 
•cînd acesta poartă și titlul de 
-maestru al sportului. Această com- 
-portare trebuie să fie serios ana- 
jllzată de colectivul său.

De asemenea, condamnăm cu 
tărie atitudinea unor spectatori 
■pătimași, care necunoscînd în în
tregime legile de apreciere a 
"luptei de pe ring, au creat o at
mosferă nesănătoasă după meciul
V. Tiță—D. Rizea, meci care fu
sese indiscutabil cîștigat de Vasile 

'Tiță.
G. MIHALACHE

Aseară: Blank-Pintea, un meci cu epilog ia „masa 
verde“

Ultimele semifinale au debutat 
cu întîlnirea dintre „cocoșii" Vic
tor Schiopu și Ion Zlătaru. După 
o primă repriză de „tatonări", 
Zlătaru, mult mai prudent ca de- 
obicei, de teamă să. nu intre în 
„contrele" lui Schiopu, inițiază 
cîteva atacuri și marchează mai 
mult în lupta „corp la corp". 
Schiopu, care a folosit exagerat 
tactica sa de defensivă activă, a 
pornit la atac deabia spre sfîrși- 
tul meciuiui. Juriul, considerînd 
că Schiopu a terminat mai bine 
meciul, criteriu de apreciere per
fect valabil, i-a acordat victoria 
Ia puncte. Viu disputat a fost și 
meciul următor care a opus, tot 
în limitele categoriei cocoș, doi 
vechi rivali : Toma Constantin și 
Nicolae Mîndreanu. Repriza I a 
decurs egal. S-au Schimbat lovi
turi „de încercare", fără să se 
inițieze nimic deosebit. In repriza 
II, Mîndreanu reușește cîteva a- 
plaudate serii la figură, în timp 
ce Toma, lucrînd excesiv cu „late
rale", trimite multe lovituri în 
blocajul adversarului. Ultima re
priză a însemnat o excelentă re
venire a lui Toma Constantin. 
Dinamovistul a pornit decis la 
atac, debordîndu-1 pe Mîndreanu 
printr-un ritm îndrăcit și smul- 
gîndu-i acestuia avantajul pe care 
îl cucerise în precedentele 3 m - 
nute. Toma Constantin a cîștigat 
astfel o clară și meritată victorie 
la puncte.

In cadrul categoriei semiușoară, 
Gheorghe Fiat a încheiat rapid 
„socotelile" cu tînărul Vasile 
Czege'i, colegul său de antrena
ment, învingîndu-1 prin K.O. în 
prima repriză, în urma unui cro
șeu upercutat la ficat. Mult mai 
disputat a fost mec’ul dinte 
Luca Romano și Constantin Ghe- 
rasim. Fără să se intimideze nici 
un moment de faima de „pun- 
cheur" a redutabilului său adver
sar Gherasim a desfășurat un box 
în linie, curajos, punctînd clar în 
prima repriză. Luca Romano a 
căutat din nou numai lovitura 
decisivă și dacă nu avea „inspi
rația" să-și îmbogățească baga
jul de puncte la momentul opor
tun. putea încerca o su-nrză nu-

Lu^a

Si totuși
(Urmare din pag. I-a)

le fizice ale unui mare campion 
și aceasta nu este suficient, mai 
ales într-un sport atît de dur 
ca ciclismul, unde disciplina și 
asiduitatea antrenamentelor trebuie 
să fie strict respectate ca și prin
cipiile de igiena, de alimentare și 
de viafă sportivă. Și apoi — oua
te că mă înșel și aș dori-o — 
am impresia că Dumitrescu are 
uneori lipsuri In ce privește dîr- 
zenia și pregătirea morală. Ah! 
Dacă el ar fi avut întotdeauna 
dorința de a învinge ca Cesturi. 
Nyman sau Kolev, ah, dacă ar fi 
fost mereu tot atît de dîrz ca 
amicii săi Șandru, Vnicear.u sau 
ceilalți, atunci desigur că Du
mitrescu ar fi putut cîștiga acea
stă „Cursă a Păcii" care mi-a lă
sat o amintire de neuitat. înainte 
de a termina aș vrea să-i spun 
lui „Gigi“ că noi avem tn Frclnța 
un mare campion: pe Louison 
Bobet. L-am cunoscut pe ,.Loui- 
son“ la primii săi pași în ciclism. 
El nu era înzestrat cu marea 
clasă — în stare naturală — ca 
un Fausto Ccppi sau un Hugo 
K -'biet. Dar „Louison" s-a format 
re el însori nrin'r-o disciplină de 
fier, cu prețul unor privațiuni se

Vreți să asistați la finalele a- 
cestei importante competiții pu- 
gilistice? Ele se desfășoară 
mîine seară, cu începere de Ia 
ora 20,15, în „potcoava" Stadio
nului Republicii. Iată și pro
gramul :

Categoria muscă: LUDOVIC 
AMBRUȘ—PUIU NICOLAE; 

Categoria cocoș: VICTOR
SCHIOPU—TOMA CONSTAN
TIN; Categoria pană: EMIL 
CIȘMAȘ—ȘTEFAN VACARU; 
Categoria semiușoară : GHEOR
GHE FIAT—LUCA ROMANO; 
Categoria ușoară : CONSTAN
TIN DUMITRESCU—FRANCISC 
AMBRUȘ; Categoria semimiilo- 
cie: MIHAI STOIAN—ȘERBII 
NEACSU; Categoria mijlocie- 
ușoară:' VASILE TIȚA—S1MION 
GHEORGHE; Categoria mij
locie : ALBERT BLANK—DU
MITRU GHEORGHIU; Catego
ria semigrea : GHEORGHE NE
GREA—TEODOR NICULESCU; 
Categoria grea : DUMITRU CIO- 
BOTARU—VASILE MARIUȚAN.

„Cursa Păcii''

DESPRE SCHIMBUL DE
CONSTATĂRI ȘI ÎNDRUMĂRI PR/

Este necesar să precizăm de la 
început că un fotbal de înaltă 
clasă nu poate fi conceput fără 
să se practice și schimbul de 
locuri, care de mult timp face 
parte din abecedarul acestui joc. 
Acest schimb nu trebuie făcut 
însă la întîmplare și bazat pe 
teorii lipsite de orice fundament 
științific, ci numai atunci cînd 
principiile fundamentale ale tac
ticii îl solicită și chiar îl impun.

Să recunoaștem că s-a exage
rat cînd s-a susținut că secretul 
fotbalului modern stă în aplica
rea cît mai frecventă a schimbului 
de locuri, atunci cînd se contează 
pe obținerea cu certitudine a vic
toriei.

In orice relatare de meci se 
putea citi, ca suprem argument, 
că echipa a pierdut fiindcă n-a 
utilizat îndeajuns schimbul de 
locuri și că cealaltă a cîștigat 
fiindcă l-a apl'cat corect iot 
timpul.

Ce se întîmplă în realitate?
Pe teren nu se practică o schim

bare reală de locuri ci, de cele 
mai multe ori, o părăsire de 
locuri.

Spunem aceasta deoarece jucă
torii nu treceau unu! în locul al
tuia, astfel încît toate cele cinci 
posturi de la înaintare să fie o- 
cupate în permanență, ci aripa, 
interul și chiar mijlocașul respec
tiv se trezeau jucînd pe partea 
opusă, alergînd toți după minge. 
In schimb, jumătatea lor de teren 
era „de închiriat", în sensul că 
la un moment dat nu mai rămî- 
nea în ea nici un jucător din e- 
chipa lor și nici vreunul din e- 
chipa adversă.

Nu înseamnă aceasta o părăsire 
de locuri?

De cele mai multe ori, chiar 
cînd unii jucători efectuau asa- 
zisul schimb de locuri, trecînd 
unul în locul celuilalt, procedau 
contrar celor nul elementare șl 
cunoscute principii fundamentale 
ale jocului. In loc să ajungă pe 
drumul cel mai scurt în fața 
porții adverse, pentru ca apărarea 
să fie prinsă neplasată, ei întîr- 
ziau acțiunea începînd să-și pa
seze mingea lateral. In astfel de 
situații schimbul era cu totul lip
sit de sens, deoarece apărării ad- 

■ verse i se acorda cu prisosință 
răgazul să se plaseze în voie la 
post, dîndu-i-se evident și posibi
litatea să intre fără nici o difi
cultate în posesia mingi?

In ce constă și cînd trebuie să 
se facă schimbul de locuri :

După cum se știe înaintașii 
trebuie să se p'așeze pe teren la 
cea mai marc distanță între ei, 
implicit deci la distanță egală în
tre ei, pentru a îngreuna sarcina 
apărării adverse. Fiecare înaintaș 
are o rază de acțiune, care se 
poate reprezenta pr’ntr-un cerc. 
Deoarece jucătorii trebuie să păs
treze distanțe egale între ei, a- 
ceste cercuri, și ele în număr de 
cinci, sînt deci egale și tangente.

De aci principiul fundamental 

nu a luat
Intr-un cerc de jurnaliști, răs

punzând unui veritabil „interoga
toriu", Krolak, clștigătcrul cursei, 
spunea: „Am munc-it extrem de 
mult ca să îmbrac „tricoul gal
ben". Și nu vă puteți imagina 
prin ce emoții am trecut în etapa 
Tabor — Brno, cînd la un moment 
dc't marele meu adversar C. Du
mitrescu mă despărțise de „tri
cou! galben". Cu sprijinul coe- 
Mpierilor mei, care au aruncat 
în luptă ultimele resurse fizice șl 
morale și cu sforțări aproape de 
necrezut din partea mea, am re
ușit să-mi păstrez avansul. De 
neuitat vor rămîne pentru mine 
emoția și uneori panica luptei din
tre Dumitrescu și mine, dintre e- 
chipa mea și a românilor în ul
tima etapă. Cînd am văzut porți
le stadionului din Praga, nu m-a 
mai interesat nimic. Am închis 
ochii o clipă, am respirai adine 
și mi-irm spus: „însfîrșit, am în
vins".

Kolumbet, tînărul student sovi
etic, actualmente ostaș, a consti
tuit surpriza cursei. înalt, bine 
format, mereu surizător, Kolum
bet rula la fel de suplu la km. 2 
ca și la km. 220. E satisfăcut

că atunci cînd vreunul din înain
tași, în toiul luptei, prinde min
gea sau este nevoit să se depla
seze în raza de acțiune (cercul) 
a unui coechipier, acesta este o- 
blîgat să-i ia locul pentru a în
greuna sarcina apărării. Așa cum 
am arătat mai sus.

Schimbul de locuri se poate fa
ce uneori și între alți jucători: in
terii cu mijlocașii, mijlocașii cu 
fundașii și chiar intre interi și 
fundași. Se știe că ori de cite 
ori portarul iese din poartă, unul 
din fundași trebuie să-i ia locul.

Prin urmare, schimbul de locuri 
este o acțiune impusă exclusiv de 
mecanica tacticii.

La noi, după cum am arătat, 
schimbul de locuri se aplică fără 
a avea o bază științifică, deoarece 
unii antrenori erau obligați să-l 
propovăduiască, iar jucătorii si
liți să-l interpreteze, fiindcă altfel 
nu se putea obține victoria.

Dacă din întîmplare meciul se 
pierdea — cum se pot pierde atî- 
tea meciuri — fără să se fi efec
tuat schimbul de locuri (rețeta 
miraculoasă a victoriei) antreno
rii și mai ales jucătorii erau sin
gurii vinovați.

E drept însă că unele echipe, 
apiicînd schimbul de locuri au 
obținut și succese. Acestea s-au 
datorat în special lipsei de orien
tare a adversarilor, iar nu apli
cării, greșit interpretată, a schim
bului de locuri...

Socotindu-se că s-a găsit anti
dotul schimbului de locuri, se tra
sa de cele mai multe ori ca sar
cină apărătorilor să nu-și „slă
bească" adversarul direct și să-l 
urmărească ca pe umbra lui, chiar 
dacă acesta se ducea... în tribună. 
Procedîndu-se astfel, e ușor de 
înțeles de ce schimbul de locuri 
a dat și unele rezultate bune, deși 
era cu totul greșit ap'icat.

Ce trebuie făcut în mod practic 
în această direcție?

Nimic deosebit! Să fim numai 
lămuriți și să aplicăm corect prin
cipiul fundamental: fotba’ul se 
joacă „om la om" și pe zonă.

Nu se poate juca — cum cred 
un i — „om la om" fără a se ține 
seama de zonă și n!ci pe zonă 
fără jocul „om la om“.

In articolul: „Privind rezultatele 
sezonului de fotbal 1954 din Uniu
nea Sovietică: Să creștem maeștri 
de îna tă clasă" de A. Tarasov și 
V. Frolov publicat de revista Fot
bal nr. 2 din 1955 se arată:

—- „După părerea noastră, la 
baza apărării trebuie să punem 
ca prine piu tactic combinarea a- 
părării în zonă, cu aceea „om la 
om “.

Să ne explicăm:
La prima vedere se pare că 

este vorba de o problemă mă
runtă, fiind o diferență numai de 
nuanță. In realitate, pe teren lu
crul acesta prezintă o importantă 
cap'tală.

Cu alte cuvinte se poate spu
ne că nu trebuie urmărit adver-
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siîrsit...
de locul III și subliniază cu un 
zîrnbet pe buze: .

„Fără unele defecțiuni tehnice 
sînt sigur că ordinea în c.asa- 
mentul general ar fi putut să fie 
alta...“

jurii Galperin, comentatorul 
sportiv de la radio Moscova ne-a 
declarat mulțumit: „Pregătirea ci
cliștilor noștri din anul acesta 
a realizat importante progrese. 
Aci, stă explicația muncii tehni
cienilor noștri care au studiai în 
ultima vreme toate competițiile ci
cliste din Europa. Ciclismul sovi
etic e pe calea cea bună și cred 
că va atinge nivelul superior al 
celorlalte discipline sportive".

Delegațiile continuă să plece... 
Membrii caravanei cioliste încear
că un sentiment de nostalgie la 
despărțire pe care nu se strădu
iesc să-l ascundă. Cele trei fru
moase săptămîni de luptă aprigă 
dar sportivă, de peripeții și de 
emoții, toate împărțite în comun, 
s-au terminat. Cicliștii își iau ră
mas bun:

Au revoir ă 19571
A rivederci 1 Aufwiedersehen ! 

D„isvidania! Na shledanou v roc 
19o7.„

La revedere în 19571

car- 
astj 
trec 
inti
cen

I 
mu 
fiinf 
obii 
fotb 
sch 
să . 
ima 
de .

d 
loci 
mec 

d 
s-ai 
țiur 
preț 
sch< 
joci 
bal 
bul 
avu 
cum 
acti 
nivt 
resj*  
a r 
spoi

Con

*)
C.C



FOTBAL FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •■FOTBAL
ț ■;<■' F*  F-L F ■: ■ ' . A ’A."' f .

Ce așteptăm de la etapa de mîineRI‘I

it din zonă.
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>‘.bal, Sta
le" apâ- 
p. Inain-

Antrenorii de stat, colegiul an
trenorilor și toți activiștii Direcției 
Fotbal, ca și cei voluntari ai comi
siei centrale de. fotbal sînt angre
nați în activitatea de urmărire a 
jocurilor de campionat, care ur
mează să dea loturile echipelor na
ționale. Campionatul rămîne prin
cipalul criteriu de selecție a repre
zentativelor și munca de selecție a 
început în vederea importantelor 
partide cu Suedia (17 iunie Bucu
rești) și Norvegia (27 iunie Plo
ești echipele B și 28 iunie Bucu
rești echipele A).

Din acest punct de vedere, etapa 
de duminică a categoriei A este 
foarte importantă și prin prisma 
comportării echipelor și prin aceea 
a selecției. Despre această etapă 
am stat de vorbă cu antrenorul de 
stat Ciică Popescu.

— Ce perspective are etapa nr, 
IX a categoriei A?

— După mine este o etapă care 
trebuie să scoată în evidență îmbu
nătățirea comportării echipelor, 
plus unele confirmări sau infir
mări de rezultate. Iată de pildă 
meciul CCA — FI. roșie Arad. Se 
întîlnesc deci, primele două cla
sate. Acest joc poate rezolva pro
blema fruntașului categoriei, cel 
puțin pentru această perioadă. In 
acest meci, însă, CCA trebuie să 
dovedească dacă comportarea sa 
din partida cu Progresul a fost sau 
nu un accident, iar arădenii să jus
tifice poziția ocupată în clasa

mai 
sta-

Știri,
• Ieri s-au disputat 

multe meciuri amicale. Pe 
dionul Dinamo din Capitală, 
Dinamo Bacău a 
Flamura roșie Bere 
București din categoria C cu 
scorul de 8—2 (3—1). Golurile 
au fost înscrise de Gram (3), 
Crețea (2), Hulea (2) și Gio- 
sanu pentru Dinamo, Lepădatu 
din 11 metri și Donescu pen
tru Flamura roșie. Pe același 
teren, Progresul C P.C.S. a în-

' trecut tînăra formație Victoria 
Tecuci din categoria C cu 6—2 

înscrise 
de Dumitrescu (3), Raab, Tetea 
(2) respectiv Ghibea (2).
• Pe stadionul Dinamo O-
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de joc

O „raită”
întrecerea ceior 51 de echipe 

angrenate în campionatul catego
riei C este aproximativ la jumăta
tea turului și dă posibilitate celui 
care cercetează clasamentele și re
zultatele, să tragă unele concluzii 
interesante. In primul rînd trebuie 
să arătăm că în cele patru serii 
lupta pentru șefie se duce de la 
egal la egal între fostele echipe de 
categoria B și cele recent promo
vate. In prima serie, după Știința 
Galați urmează la cite un punct 
diferență între ele Flamura roșie 
Buhuși, Avîntul Fălticeni și Loco
motiva Pașcani, care anul trecut 
jucau în „B”. In seria a Il-a, pe 
primul loc se află echipa bucureș- 
teană Locomotiva M.C.F., urmată 
îndeaproape de colegii de asocia
ție din Galați. Printr-o comportare 
constantă s-au impus aci Metalul 
Constanța, Metalul Tîrgoviște și 
Progresul Corabia, promovate a- 
nul acesta în „C“. In schimb, în 
seria a III-a Minerul Baia Mare și 
în seria a IV-a Metalul Arad 
(ambele au activat anul trecut în 
categoria B), conduc cu destulă 
autoritate, urmate de Dinamo Tg. 
Mureș, Avîntul Toplița, Flamura 
roșie Cluj — în seria a IlI-a Fla
mura roșie R. Vîlcea, Metalul Oțe
lul Roșu, Metalul 108 — în seria 
a IV-a.

Există însă unele echipe care 
nu și-au găsit nici pină acum ca
dența. Corespondentul C. Finichiu 
din Sf. Gheorghe ne informează 
că formația locală se găsește încă 
in „pasă neagră”. Jucătorii tineri 
introduși în echipă, nu au dat sa
tisfacție, dar nici cu reintroducerea 
. veteranilor" Boga, Simka și alții 
echipa n-a mers mai bine... Rezul
tatele obținute pînă în prezent 
ilustrează posibilitățile reale ale 
acestei echipe.

De asemenea, Metalul Brăila —

ment. Minerul a lăsat să se între
vadă, în jocul de la Timișoara, 
perspectivele unei comportări mai 
bune. Această echipă va trebui ca 
mîine să confirme această perfor
manță, cu atît mai mult cu cît în
fruntă un adversar, Progresul O- 
radea, foarte capricios și incon
stant, care va alinia o formație 
completă. O comportare ascendentă 
așteptăm din partea Progresului 
București, care a rezolvat într-o mă
sură problemele interne. Pentru 
Dinamo Orașul Stalin, echipă care 
manifestă o tendință pozitivă de 
încadrare într-un joc complet, se 
pune problema stabilizării poten
țialului tinerilor săi jucători. In 
meciul Știința Timișoara — Dina
mo Bacău, prima pare că a rezol
vat problema echipei, care a dat 
randament apropiat de posibilită
țile jucătorilor. Nu-i mai rămîne 
decit să confirme așteptările. La 
Dinamo Bacău există o problemă 
de bază: îmbunătățirea jocului sub 
aspectul tehnicii individuale și de 
ansamblu. Și aceasta trebuie re
zolvat în primul rînd. Jocul de 
mîine poate constitui o etapă în 
această privință. In sfîrșit, Flacăra 
Ploești — Știința Cluj. Flacăra 
este în plin marș spre comporta
rea la nivelul posibilităților jucă
torilor săi, mai ales a celor de ba
ză (Pereț, Neacșu, Zaharia, Pa- 
honțu) care au început să „miște" 
bine de la etapă la etapă. In 
schimb, Știința reprezintă un mare

rezultate l
bor, după un meci anost, Di
namo 6 și Metalul Hunedoara 
au termmat la egalitate: 1—1 
(0—0). Cele două goluri au 
fost înscrise de Zapis (mim. 
63) pentru Metalul și Niță 
(m n. 73) pentru Din-vno 6.
• La Bîrlad: Dinamo Bîrlad- 

Dinamo Galați 4—1 (1—1).
• Jocul de categorie B de 

mîine Metalul 1 Mai Ploești— 
Progresul CPCS a fost amî- 
nat pentru data de 30 mai. 
Mîine, cele două echipe vor 
susține jocuri amicale, prima 
la Gheorghieni, a doua la 
Miercurea Ciuc, cu se'.ecțonate 
locale.

pr ii categoria C...
care activează în seria a 11-a — 
nu mulțumește prin comportarea 
ra pe entuziaștii săi susținători. O 
coiespondentă primită de la I. Bal
tag ne arată că jucătorii dovedesc 
lipsă de voință și combativitate, 
ca și de pregătire tehnică. La fie
care maci formația se modifică și 
din această cauză nu există coezi
une între compartimente, iar ju
cătorii caută să suplinească lipsu
rile prin joc neregulamentar. Un 
joc dur practică și echipa Progre
sul Turda din seria III. După cum 
ne sezisează coresDondentul V. Să- 
săran. la meciul Minerul Baia 
Mare — Progresul Turda, oaspeții 
(in special jucătorii Kosuth, Di- 
bernardo, Prohaszka. Rațiu și por
tarul Zobel) au jucat dur, angre- 
nind și pe băimăreni, care desfă
șurau un joc de bună calitate. Mai 
mult, duoă meci jucătorii din Tur
da, incitați și de antrenorul lor 
loan Lazăr, au căutat Să se ră
fuiască cu arbitrul Nicolae Varga 
(Tg. Mureș). A fost nevoie de in
tervenția organizatorilor ca ten
tativa să eșueze..

Așa cum s-a mai relatat în zia
rul nostru, sint încă destui arbitri 
care nu se prezintă Ia jocurile la 
care sînt programați. La meciul 
Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Progresul Turda, în linsa arbitrului 
delegat, meciul a fost condus de 
arbitrul local Lustig Zoitan, ajutat 
Ia tușe de alți doi arbitri din Sf. 
Gheorghe. Arbitrajul a lăsat foarte 
mult de dorit, cei trei ..cavaleri ai 
fluierului" nu s-au dovedit de loc... 
cavaleri și. după cum ne scrie tot 
C. Finichiu. „au .-iutat" echipa 
locală să cbțir.ă victoria.

Acestea sînt numai cîteva as
pecte din întrecerea echipelor din 
categoria C. Fără îndoială, nu sînt 
singurele. Cele negative se cer în
să cit mai repede remediate. 

semn de întrebare. Este evident 
însă, că pregătirea insuiicientă cu 
care a început campionatul conti
nuă să-și arate „colții".

— Ce așteptați de la această 
etapă?

— Pe scurt, iată : 1. îmbunătă
țirea jocului colectiv, mai ales în 
acțiunile de atac, care trebuie des
fășurate simplu, rapid și fără o- 
priri; 2. îmbunătățirea jocului ex
tremelor și centrului înaintaș în 
sensul însușirii cît mai mult a exe
cuțiilor legate de posturile respec
tive și în sensul desfășurării jo
cului cît mai larg și variat, evi- 
tînd aglomerările pe o singură 
parte sau pe centru; 3. îmbunătă
țirea preciziei execuțiilor tehnice 
legate de acțiunile ofensive, cu ac
cent deosebit pe precizia trasului 
la poartă; 4. îmbunătățirea, men - 
ținerea, chiar dezvoltarea pregă
tirii fizice în vederea rezolvării în 
bune condițiuni a sarcinilor pe 
toată durata jocului; 5. întărirea 
notei de sportivitate a meciuri - 
lor, în care să fie prezentă și lup
ta, dar și corectitudinea.

Cred că îndeplinirea tuturor ce
lor de mai sus va ajuta în mare 
măsură lucrările de selecție pen
tru jocurile cu Suedia și Norve
gia, scoțînd în evidență forma tot 
mai bună a jucătorilor susceptibili 
de selecționare. Campionatul ră - I 
mine mai departe principalul cri
teriu de selecție.

' IN LEGĂTURĂ CU MECIURILE
DE MÎINE DE LA STADIONUL

23 AUGUST
• Porțile stadionului se vor des

chide la ora 12.
• Accesul publicului se va face

(conform indicațiilor de pe bi
lete) prin următoarele intrări: j

Intrarea Bd. Muncii: tribuna I ’ 
sectoarele 40—46, tribuna II sec- 
toarele 24—31 și peluza II sec- ’ 
toacele 31—40.

Intrarea Șos. lancului: tribuna . 
I sectoarele 1—7, tribuna II sec- i 
toarele 16—23, peluza I sectoarele I 
7—16.

Intrarea str. Maior Coravu: tri
buna 1, sectorul O, carnetele de li
beră intrare eliberate de C.C.F.S./ 
C.M. (piele albastră, roșii, negre 
(ziariști) și tichete albe cu dungă ro
șie eliberate activiștilor din fot- > 
bal). Celelalte permise nu sînt 
valabile.

® Accesul mașinilor la secto
rul O (tribuna oficială) se face 
prin str. Maior Coravu numai pe 
baza parbrizului special.

• Pentru ușurarea accesului pu
blicului în stadion și pentru evi
tarea aglomerărilor, spectatorii 
sînt rugați să prezinte individual 
biletele la toate controalele și să 
respecte sectoarele indicate pe bi
lete.

• Copiii peste 7 ani au acces 
numai cu bilete.

★
Pentru jocurile C.C.A.—Luton Town 

și Dinamo București — Locomotiva 
Timișoara din 23 mal vor fi valabile 
biletele cu seria nr. 8. Asociațiile 
sportive își pot ridica cotele reparti
zate de bilete numai în cursul zilei 
de luni 21 mal pînâ Ia ora 15 de la 
Stadionul Tineretului. Cota de bilete 
pentru public va fi pusă în vînzare 
luni 21 mal la : agenția centrală Pro
nosport (Cal. Victoriei), stadionul 
Dinamo, Stadionul Republicii (str. 
Hașdeu), C.C.A. și la casa din Bd. 
N. Bălcescu (vizavi de „Dalles"). In 
ziua meciurilor nu se vor vinde bi
lete la stadion.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 21
Etapa din 27 mai 1956

I. Progresul Oratfea— C.C.A. Buc. 
(cat. A).

II. Loc. Buc.—Dinamo Orașul 
Stalin (cat. A).

III. Flacăra Ploești—Știința Ti
mișoara (cat. A).

IV. Minerul Petroșani—Flamura 
roșie Arad (cat. A).

V. Locomotiva Tim.—Progresul 
Buc. (cat. A).

VI. Știința Cluj—Dinamo Bacău 
(cat. A).

VII. Metalul Hunedoara—Avîntul 
Reghin (cat B).

VIII. Avîntul Tg. Mureș—Meta
lul Cîmpia TurziL (cat. B).

IX. Prog. Satu Mare—Mineral 
Lupeni (cat. B).

X. Metalul Steagul roșu Orașul

După concursul international 
de călărie de la Dresda 

Însemnările unui participant... (II)
Prima zi de con

curs !... împreună 
ou călăreții cehi 
ne-am deplasat la 
hipodrom. După o 
ușoară plimbare a 
cailor, care parcă 
Și ei așteptau... 
startul, ne-am pe
trecut cîteva cea
suri pe parcursul 
primei probe. Am 
remarcat cu acest 
prilej îngustimea 
obstacolelor, așeza
rea barelor p.e că
luș, și „riviera" 
foarte adîncă, cu 
fundul în unghi și 
fără nici un obsta
col de „invită". O 
constatare care ne-a 
bucurat nespus de 
mult: starea bună 
a terenului după 
multe zile ploioa
se... In sfîrșit, ia- 
tă-ne la „încălzi
rea" dinaintea pri
mei probe: vînătoa- 
re mijlocie (proba 
de deschidere). 
Cînd crainicul a 
anunțat intrarea 
pe parcurs a 

ceiuii de al patrulea călăreț, pe 
loaull unde echipa noastră își 
făcea „încălzirea" a încetat orice 
activitate. Și puțin mai tirziu, a- 
plauzele spectatorilor ne vesteau 
frumoasa performanță pe care o 
realizase primul călăreț romin 
participant la Întrecerile de la 
Dresda : Dumitru Velicu, pe 

calul Fildeș. De-aoum, evoluția 
fiecărui concurent romîn era 
aișteptată cu interes deosebit 
și. miile de spectatori n-au fost 
deziluzionați: toți călăreții noștri 
s-au calificat în barajul pentru 
primul loc, ocupînd locurile 3-4- 
5.

Cîteva însemnări din cea de a 
doua zi de concurs: Comportarea 
călăreților noștri în proba de 
dresaj B (preolimpic) a constituit 
o veritabilă surpriză atît pentru 
spectatori (foarte buni cunoscă
tori ai acestei ramuri a sportu
lui călare), cit și pentru concti- 
renți. N. Mihalcea, pe caii Co-vin 
șl Mihnea, precum și Gh. Teodo- 
rescu, pe. calul Palatin — cîștigă- 
torul probei. — au sporit conside
rabil ^frumoasele aprecieri de care 
se- bucurase lotul nostru, reprezen
tativ.

Duminică după-amiază, călăre
ții noștri aveau de trecut un exa
men dificil: proba de vînătoare 
grea. Rezultatele vorbesc de la 
sine despre frumoasa comportare 
a echipei noastre și îndeosebi des
pre. succesul lui D. Velicu, Câști
gătorul „Marelui premiu de obsta
cole alo"’?' lui Dresda”. Traseul— 
foarte dificil — a cerut participan- 
ților o temeinică pregătire și a- 
desptarea unei tactici corespunză
toare. Antrenamentul făcut în lu-

Concurs de crainici 
reporteri sportivi

Radiodifuziunea Romînă, or
ganizează la data de 1 iunie 
1956, un concurs de crainici- 
rworteri sportivi. Formularele 
de înscriere se pot completa 
începînd de la data de 25 mai 
1956, în fiecare zi între orele 
16 și 20, în strada Temișa- 
na 31.

Concurenții trebu'e să aibă 
domiciliul în București, vîrsta 
între 23 și 35 de ani și studii 
minime absolventa unei școlii 
medii.

onosport
Stalin—Locomotiva Constanta (cat. 
B)-

XI. Locomotiva Iași—Știința Iași 
(cat. B).

XII Progresul Sibiu—Metalul
Uz. tract. Orașul Stalin (cat. B).

MECIURI DE REZERVA
A. Dinamo Bîrlad—Dinamo 6 

București (cat. B).
B. Flacăra Moreni—Știința Buc. 

(cat. Bl.
C. Metalul Reșița—Locomotiva 

Arad (cat., B).
D. Locomotiva Tr. Severin—Fla

căra Mediaș (cat. Bl

Se aduce la cunoștință partici-

Dumitru Velicu (pe calul Fildeș) a realizai 
cele mai frumocsse succese în întrecerile de ob
stacole de la Dresda afirmîndu-se ca un valoros 
călăreț, cu o temeinică pregătire și cu un dez- 
voitat simț al calului.

nîle de iarnă sub conducerea an
trenorului P. Kirculescu ne-a a- 
jutat să facem față cu succes di
ficultăților probei. N-au lipsit însă 
nici constatările mai puțin îmbu
curătoare. Calul Odobești, încăle
cat de mine, și calul Mindir, în
călecat de Gh. Antohi, au făcut 
greșeli care denotă că mai sînt 
încă lipsuri în lucrul cailor și în 
antrenamentul călăreților. Luni 3 
fost zi de repaus pentru călăreții 
de obstacole, zi de concurs pen
tru cei de dresaj. Dimineața ne-am 
petrecut-o într-o plăcută excursie 
în stațiunea alpină Beissten. Fru
musețea de nedewis a peisajelor 
nu ne-a făcut însă să uităm că 
sîntem în plin concurs. Urmau 
să se desfășoare întrecerile din 
cadrul probei de dresai speri ii : 
cîteva ore mai tirziu îi fe’icitam 
călduros pe cei doi reprezentanți 
ai noștri, N. Mihalcea și Gh. Teo- 
dorescu oare reușiseră să ocupe 
primele două locuri.

Ultima zi de concurs a înc-mit 
cu o surpriză neplăcută: ploua. 
Întrecerile de dresaj din cadrul 
probei olimpice n-au fost în'ă 
prea mult stînjenite. Proba dc 
dresaj a confirmat frumoasa com
portare a tovarășilor noștri de
echipă. Gh. Teodorescu a cucerit 
o nouă și prețioasă victorie, iar
N. Mihalcea a ocupat locuri’e 
2-3. La „Cupa Națiunilor", am
participat cu o echipă compusă 
din Gh. Antohi (cu Mindir), D. 
Velicu (cu Fildeș). Gh. Ghițuran 
(eu Galon) și M. Timu (cu Odo
bești). Deși a ocupat locul 3, e- 
chipa noastră nu a folosit cea 
mal potrivită tactică în raport cu 
condițiile de concurs și cu posi
bilitățile cailor noștri ceea cene-ar 
fi ajutat să obținem un loc mai 
bun în clasamentul probei.

O ultimă însemnare în acest 
modest jurnal de concurs se a- 
dresează doctorului veterinar al 
lotului, N. Balaș, căruia fiecare 
dintre noi i-am apreciat efortu
rile depuse pentru menținerea să
nătății cailor. Amintim doar fap
tul că numai datorită grijii și in
teresului arătat de dr. N. Balaș, 
doi dintre cei mai valoroși cai 
ai noștri, Mindir și Fildeș, au pu
tut concura în probe. reușind 
performanțe deosebit de hune.

MIHAI TIMU 
maestru al sportului

panților la Pronosport că concursul 
dte duminică 20 mai se va închide 
în Capitală, duminică ora 12. Pînă 
la ora 11 cel mai tirziu se mai pot 
depune buletine la toate agențiile 
Pronosport din Capitală

★
Luni 21 mai, ora 18, în Capiială 

va avea loc la Agenția Centrală 
Pronosport din Calea Victoriei 9, 
tragerea din urnă a premiilor spe
ciale — excursii în străinătate — 
acordate buletinelor cu 0 rezultate 
de la concursul Pronosport nr. 18 
din 6 mai. Se reamintește că pen
tru acest concurs au fost acordate 
3 excursii în U.R.S.S., una în R.P. 
Bulgaria, una în R.P. Ungară și 
croazieră pe Marea Neagră. Sînt 
rugaiți să participe la tragerea din 
urină participanții care dețin buleti
ne cu 0 rezultate de le acest con
curs.



Umbroase concursuri
ATLETICE

Astăzi și mîine' 
se vor ^desfășura la 
București, Pldești 
și Orașul Stalin 
cele trei întîlniri 
din cadrul etapei a 
doua a campiona
tului republican de 
atjetism pe echipe. 
Cu acest prilej se

vor disputa următoarele întîlniri : 
C.C.A. — Dinamo— Constructorul (ia 
București), Voința — Locomotiva 
Metalul (la Ploești) și Recolta — 
Știința — Progresul (Orașul Stalin).

Meciul din București se va desfă
șura pe stadionul Tineretului, as
tăzi de la ora 16.00 și mîine de la 
ora 16.30. In cadrul acestei fintîlniri 
vor evolua o serie dintre cei mai re
prezentativi atleți ai țării noastre, 
printre care: Iolanda Balaș, Ion 
Opriș, Ilie Savel, Ion Soter, Lia Ma- 
noliu, Ion Wiesenmayer, Andrei De
meter, Victor Pop, Constantin Gre-

comotiva Gr. Roșie va întîlni proas
păta promovată Locomotiva ICF (te
ren IV, ora 11), iar la Cluj, Știința 
va căuta să se reabiliteze în fața echi
pei Constructorul din O. Staâin. Iată 
și programul categoriei B. Seria I-a : 
Știința Iași-Flac. Ploești, Frog. Te- 
cuci-Min. Buc., Loc. Buzău-Prog. F. 
B., FI. r. O. St.—Știința Buc., Con
structorul C-ța—Știința Galați. Seria 
Il-a» Metalul Buc.—Sel. Tîrnăveni (ter. 
Constr. ora 10,30), Loc. Tim.—Loc. 
Cluj, Voința Cluj—Știința Tim., Min. 
Lupeni—Prog. IAT Sibiu, Știința Arad 
— Prog. I. — București.

PARTIDE INTERESANTE IN CAM
PIONATUL REPUBLICAN FEMININ 

DE VOLEI

chiar noi recorduri.

bloch, Dumitru Bîrdău, Tadeus
Strzelbiscki, etc. Din întrecerea lor
vor ieși desigur la iveală nume
roase rezultate valoroase și poata

cescu, Eugen Vîlsan, Aurel Raica, 
Mihai (Raica, Sorin Ioan, Inge Kno

In etapa a Vl-a a 
campionatului repu
blican feminin de 
volei sînt programa
te cîteva meciuri 
interesante și de 
mare importanță 
pentru stabilirea cla
samentului general, 
dintre care meciurile

CIRCUITUL CICLIST AL REGIUNII 
STALIN

Sibiu 18 (prin te
lefon.) — Circuitul 
ciclist al regjiunii 
Stalin organizat de 
ziarul „Drum Nou”, 
organul comitetului 
regional de partid 
Stalin, a continuat 
ieri cu cea de a 
V-a etapă: Sighișoa-

sant concurs de trotinete și trici
clete. Concursul va avea Joc <fumi- 
nică dimineața pe 6tr. Ing. Tăcu, 
de lîngă Monetăria de Stat, Unde 
«e vor primi și înscrierile partici- 
nanților.

ETAPA DE MÎINE LA HANDBAL

ra-Mlediaș-Tîrnăveni-Mediaș - Sibiu 
(146 km.) De la plecare se înregis
trează numeroase defecțiuni meca
nice și pane d'e b-aieu. Printre cei care 
suferă asemenea defecțiuni sînt: 
Glodea, Martie Ștefănescu, Istrate, 
Wittman, Șelaru. înainte d'e intrarea
în Mediaș, în plutonul fruntaș se 
găseau 26 de alergători, dar numă
rul lor scade din ce în ce mai mult,

Odată cu jocurile 
de mîine, campio
natele republican© 
de handbal categoria 
A și B intră' în faza 
finală a... turului. 
Ultimele etape vor 
fi decisive pentru 
resemnarea campio
nilor de primăvară

și chiar cea de mîine poate aduce 
unele „precizări” prin tocurile: Di
namo Orașul Stalin-Știința Timi
șoara; Metalul Reșița-Voința Sibiu,
în campionatul categoriei A și Re

e Sfîrșitul acestei săptămîni este 
marcat de o serie de competiții și 
concursuri organizate în diferite 
orașe din țară. Iată cîteva din a- 
ceste concursuri: București (regiune)
— etapa regională a campionatului 
republican școlar: Constanța — etapa 
de zonă a campionatului școlar; 
Craiova etapa I-a a concursului 
interorașe ia care participă echi
pele reprezentative din Craiova, Tg. 
Jiu și Turnul ■ Severin; Petroșani— 
concursul asociației Minerul și con
curs pentru doborîrea recordurilor 
regionale; Pitești — etapa pe oraș 
a competiției dotată cu „Cupa ora
șelor” la care iau parte echipe din 
Pitești, C. Lung, R. Vîlcea, Slatina, 
Drăgășanl și Găești; Orașul Stalin
— concurs popular organizat de aso
ciația Constructorul; Timișoara — 
concurs inter-orașe : Timișoara, Lu
goj și Reșița și etapa Il-a a cam
pionatului pe echipe al orașului; 
Arad — „Cupa orașului” cu invitații 
și din alte localități.
• Intre 13 mai șl 10 Iunie continuă 

desfășurarea întrecerilor ctln cadrul 
etapei raionale a campionatelor re
publicane pentru juniori și junioara 
pe anul 1956

Știința ICF—Dinamo București și 
Flamura roșie Cluj — Voința Sibiu. 
La băieți se dispută numai două 
întîlniri, celelalte trei (Metalul Ora
șul Stalin—CCA, Știința Timișoara— 
Progresul Cluj și Locomotiva Bucu
rești—Dinamo Constanța) fiind amâ
nate din cauza descompletării lotu
rilor prin plecarea peste cîteva zile 
a unei selecționate sindicale la Pa
ris.

Iată acum meciurile care se vor dis
puta azi și mîine: FEMININ: Con
structorul București—Progresul Bucu
rești, Știința ICF—-Dinamo București, 
Locomotiva București—Voința Orașul 
Stalin, Progresul Cluj—Dinamo Arad, 
Flamura roșie Cluj—Voința Sibiri; 
MASCULIN : Progresul ITB—Progresul 
Galați, Dinamo București—Știinjța 
Arad.

astfel că în Sibiu intră' un pluton 
format din 9 cicliști. Sprintul îl 
cîștigă I. Sima (4h 33,40) urmat în a- 
celași timp de N. Vasilescu, Gh. 
Calcișcă, M. Kamer, R. Schuster și 
alții. Clasamentul etapei pe echipe:
1. Dinamo I Orașul Stalin 13h 41:0*0;
2. Dinamo I București 13h 46:56; 3.
Dinamo H București 13h 54:27.

In clasamentul general individual 
conduce R. Schuster iar pe echipe 
Dinamo I București.

UN NOU CONCURS DE NATAȚIE 
IN CAPITALĂ

Ciclul de con
cursuri de verificare 
organizate de comi
sia orășenească de 
natație din Capitală 
continuă prin înțre 
cerile care se vei 
desfășura azi și mîi
ne la bazinul aco
perit Floreasca. La

colta Jimbolia-Știința I.C.F. în cam-;
pionatul categoriei B.

Iată programul meciurilor: Bucu
rești: C.C.A.—Reprezentativa or. Fă
găraș; Orașul Stalin: Dinamo-Știin- 
ța Timișoara; Arad: Progresul-Știin- 
ța Iași; Cisnădie: Flamura roșie-Di- 
namo 6; Reșița: Metalul-Voința Si
biu; Timișoara: Metalul-Flacăra
Ploești. In campionatul categoriei B 
se vor disputa următoarele meciuri: 
Sibiu: Constructorul-Locomotiva G.
N.; Tîrgcviște: Metalul-Metalul ICM 
Reșița; Cluj: Știința-Progresul Ba
cău; Odorhei: Progresul-Știința Ga
lați; Jimbolia: (Recolta-Știința I.C.F.; 
Variaș: Recolta-Dinamo Tg. Mureș.

MÎINE IN CAPITALĂ ALERGĂRI
MOTOCICLISTE PENTRU CAMPIO
NATUL DE VITEZĂ PE CIRCUIT

MÎINE LA TENIS DE MASĂ
FL. ROȘIE BUCUREȘTI-.CONSTRUC- 

TORUL BUCUREȘTI

Duminică dimineața, în sala Cons
tructorul din Capitală se va desfă
șura partida restantă din cadrul 
campionatului categ. A la tenis de 
masă dintre echipele masculine FI. 
roșie București (Toma Reiter, Gant- 
ner, p. Teodorescu) și Constructorul 
București (N. Naumescu, Paul Pesch, 
M. Popescu),

concurs vor participa înotători din 
colectivele din București, precum și 
componenții lotului republican. în
trecerile încep azi de la ora 20 și
mîine de la ora 10. La acest concurs 
sînt prevăzute și probele de sărituri-

PENTRU CEI MICI...

In cinstea Zilei Copilului, comite
tul raional C.F.S. Nicolae Bălcescu, 
din Capitală, organizează un intere

Mîine dimineață de 
la ora 9 publicul 
bucureștean va pu
tea urmări disputele 
motoci cliștilor în 
primele alergări ale 
campionatului repu
blican de viteză pe 
circuit.

Probele vor avea
loc pe traseul șos. Kiselef-Arcul de 
Triumf-Bd. Mareșal Voroșilov-Gtr. 
Alexandrina-str. POrumbacu.

La întrecerile de miîine motoci- 
cliștii vor prezenta la start o serie 
de mașini noi speciale de curse și

anume, mași/ni Northon, B.S.A., 
N.S.U., etc.

In programul campionatului de vi-*  
teză pe circuit figurează anul aces
ta numai [motociclete de categorie 
unică. întrecerile vor avea loc în 
cadrul următoarelor clase de ma
șini: 160, 125, 250, 350 și 500 cmc solo, 
categoria ataș, <lasă unică, 150 cmc 
femei, auto, sub și peste 2 1. șl 
printre alergătorii care vor lua star
tul remarcăm pe V. Szabo, L. Szabo. 
G. Bereni, C. Nedelcu, M. Cernes- 
cu, Gh. Voiculescu, G. Mormocea, 
M. Antonescu, C. Radovici, Armand 
Munteanv» Romano Moldovan, Popa 
Iosif, Popa Tudor, Micu Ștefan, I. 
Keresteș, M. Niculici, Barbu Pre- 
d’escu, Al. Teodorescu, M. Cernescu, 
I. Olaru, E. Somlo, N. Bulescu. N. 
Popescu.

Spectatorii vor putea intra pe tra
seul întrecerilor prin str. Ștrandu
lui, tramvai 3, 4. Posesorii de invi
tații vor avea acces prin Piața Stalin, 
iar arbitrii și motocicliștii prin str. 
Mînăstirea Cașin.

TOATĂ ATENȚIA PENTRU REU
ȘITA FINALELOR CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN PE ECHIPE LA 

HALTERE

să constituie 
tru afirmarea

Sîmbătă și dumi
nica viitoare se des
fășoară în Capitală 
finalele campiona
tului republican de 
haltere pe echipe. 
Această întrecere — 
la fel de importantă 
za și campionatul in
dividual — trebuie 

un bun prilej pen- 
halterofililor noștri

fruntași și începători. In ce pri
vește organizarea concursului, în 
în ultima ședință' a Biroului Comi
siei Centrale de haltere, s-a hotă- 
rît ca întrecerile să înceapă sîm
bătă dimineața de ia era 10 (cat. cea 
mai ușoară). După amiază, se vor 
desfășura probele la cat. setmi- 
ușoară, ușoară și semi mijlocie. Du
minică se vor întrece halterofilii de 
categoria mijlocie, semigrea și grea.

CATEGORIA A LA TENIS

Etapa Il-a a categoriei a la tenis 
pro-grame azâ' următoarele întîintri: 
București: Știința — Progresul I.T.B. 
și Dinamo București — Constructo
rul București; Arad: Fl. roșie U.T A, 
— C.C.A.; Cluj: Progresul — Progre
sul Tg. Mureș; Timișoara: Metalul 
I.R.E.T. —• Metalul St. roșu Or. 
Stalîn.

□

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
SAH PE ECHIPE

Grupa de la Bacău 
a semifinalei cam
pionatului republi
can pe echipe a 
luat sfîrșit cu vic
toria echipei bucu- 
reștene Progresul 
I.M.F., care a tota
lizau 23'/2 p. din 
24 posibile. Progre

sul Iași a ocupat locul 2, totallzînd 
14. p.

Rezultatele meciurilor : Progresul 
Bacău—Progresul Rădăuți 0—8 ; Pro
gresul Iași—Progresul I.M.F. ■/,—l'h ; 
Progresul Bacău — Progresul I.M.F. 
0—8 ; Progresul Rădăuți—Progresul 
Iași 2*/ 2—5'/2; Progresul Bacău—Pro
gresul Iași 0—S Si Progresul Rădăuți 
—Progresul I.M.F. 0—8.

La Cluj semifinala a fost cîștl- 
gatâ de echipa locală Progresul. Re
zultatele meciurilor: Progresul Cluj— 
Voința Oradea 6'/2—l>/2 ; Știința Satu 
Mare—Metalul Reșița 5—3 ; Progresul 
Cluj—Știința Satu Mare 5—3 ; Voința 
Oradea—Metalul Reșița 4—4 ; Pro
gresul Cluj—Metalul Reșița 5'/2—2'/, ; 
Voința Orad’ea — știința Satu Mare 
2*/ 2—5'/2. Clasament final : 1. Pro
gresul Cluj 17 p.; 2. Știința Satu 
Mare 13*/ 2 p.; 3. Metalul Reșița S'/2 
p.; 4. Voința Oradea 8 p.

Finala campionatului va avea loc 
în cursul lunii iunie cu participarea 
celor șase cîștigătcare din semifi
nale: Știința Timișoara, Constructo
rul I București, Știința Politehnica 
București, Progresul I.M.F. București, 
Progresul Cluj șl Dinamo București.

D. MUNTEANU, corespondent

MÎINE LA RUGBI :
CONSTRUCTORUL T.S.P.—DINAMO

BUCUREȘTI

Campionatul re- 
E^iblican de rugbi 

primei categorii 
va fi reluat mîine 
cu jocurile etapei a 
VII-a. Fără îndoială 
că meciul Construc
torul T.S.P. — Di
namo București stîr- 
nește cel mai mare

interes. Faptul că echipa Construc
torul a ajuns în ultimii ani ia nive
lul celor mai valoroase formații de 
rugbi din țară, ne îndreptățește să 
prevedem un joc echilibrat. Partida 
are loc pe Stad. Tin. ter. IV., la ora 
17.15. In campionatul categ. A sînt 
programate și alte partide interesante. 
Ne referim, în special, la meciul Di
namo IX-CCA (interesant prin ri
posta gazdelor), care are loc pe tere
nul Tonola la ora 9.15; Progresul Să- 
nătatea-Minerul Petroșani se dispută 
pe stad. Tin. ter. II, ora 15.30. Lo-
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Dopa concursul de tenis de la Oradea
De curînd a avut loc la Oradea, 

o importantă competiție de tenis 
dotată cu Cupa Primăverii la care 
au participat cei mai buni jucă
tori din țara noastră. In același 
timp s-a disputat și un turneu de 
selecție. Ambele competiții au 
constituit un puternic stimulent 
pentru jucătorii de tenis, prezenți 
la concursuri, fiecare căutînd să 
arate practic progresul pe care l-a 
înregistrat și forma în care se 
află.

Ca o remarcă generală trebuie 
să arăt că ambele competiții s-au 
situat la un bun nivel și că ma
joritatea participanților au dovedit 
un real progres în executarea lo
viturilor și mai ales în gîndirea 
tactică. In mare parte acest pro
gres se datorează minuțioaselor 
antrenamente efectuate în timpul 
iernii care au fost completate cu 
o temeinică pregătire fzică. Spe- 
rînd că voi putea contribui la în
dreptarea unor greșeli care mai 
persistă în jocul fruntașilor teni
sului nostru voi trece sumar în 
revistă comportarea lor în acea
stă imDortantă întrecere.

Cornel Zacopceanu: s-a prezen
tat într-un îmbucurător ascendent 
de formă realizat datorită îmbu
nătățirii unor elemente tehnice ca: 
serviciul (acțiunea brațului îi 
permite acum întîmpmarea min
gii — mărindu-se astfel pu
terea de lovire — și imprimarea 
unor efecte mai accentuate), lo

ji vitura de pe stînga (este execu
tată printr-o corectă trecere a 
greutății corpului înainte, a lo
virii mingii mai aproape de li
nia genunchiului drept); cu toate 
acestea mai are o serie de scă
deri în joc printre care execuția 
nesatisfăcătoare a loviturii de pe 
partea dreaptă (din cauza unei 
prize necorespunzătoare: prea
deschisă), a voleului și a smeciu- 
lui.

Gheorghe Viziru: a executat 
servicii foarte puternice prin a- 
runcarea mingii mai în față; lo
viturile din săritură de pe partea 
dreaptă au fost expediate mai pu
ternic datorită folosirii unei prize 
mai închise; va trebui însă să u- 
tilizeze o priză mai închisă în ce 
privește execuția loviturii pe 
dreaota si să folosească greuta

tea corpului în execuția loviturii.
C. Caralulis: a jucat în nota sa 

obișnuită, executînd lovituri pu
ternice pe ambele părți; în ceea ce 
privește mobilitatea pe teren a ră
mas tot atît de nesatisfăcătoare.

Marin Viziru: nu a fost la ni
velul posibilităților sale.

T. Bădin și 1. Rakosi deși bine 
pregătiți nu au realizat succese 
pe măsura posibilităților lor da
torită inconstanței în joc. De pil
dă I. Rakosi a avut în unele par
tide comportări excepționale pen
tru ca în alte meciuri să realizeze 
un joc cu mult sub posibilități.

Dintre juniori progresul cel mai 
evident a fost realizat de Dumitru 
Viziru. Din punct de vedere al 
execuției tehnice a diverselor lo
vituri el a reușit să utilizeze pro
cedeele cele mai apropiate stilu
lui modern. Folosind prize variate, 
el execută lovituri, puternice atît 
pe partea dreaptă cît și de pe par
tea stîngă, din unghiuri diferite 
și la diverse înălțimi. Va trebui 
să-și îmbunătățească însă servi
ciul și să-și corecteze pregătirea 
loviturilor care este prea largă.

Foarte slab s-a prezentat la a- 
cest concurs tînărul I. Dancea 
care este insuficient pregătit. El 
a arătat multe lipsuri tehnice. 
Considerăm că de data aceasta 
pârtie parea sa la concursul celor 
mai buni jucători a fost nejusti
ficată și pe viitor va trebui să 
muncească cu sîrguință pentru a 
merita o astfel de cinste.

fn concursul feminin cele mai 
bine pregătite dintre concurente 
au fost în ordine: maestra spor
tului Eva Stăncescu, Irina Pono- 
va, Julieta Namian, Mariana Ni- 
cu+escu, Elena Roșianu și Rodica 
Andreescu. Și în jocul lor am ob
servat însă multe deficiențe care 
vădesc un insuficient antrenament 
efectuat în timpul iernii.

In concluzie așa cum am arătat 
și în introducerea acestui co
mentariu competiția de la Oradea 
a fost un util mijloc de verifi
care a posibilităților și a stadiu
lui de antrenament al jucătorilor 
noștri. Ea a scos în evidență fap
tul că majoritatea sînt bine pre
gătiți, iar lipsurile constatate cu 
prilejul desfășurării competiției 
vor trebui să formeze punctul de 
plecare în viitoarele antrenamente 

pentru o cît mai grabnică lichi
dare a tuturor deficiențelor.

In încheiere, Tiind - în asenti
mentul tuturor jucătorilor pre
zenți la concurs, felicităm pe or
ganizatorii competiției (colectivul 
sportiv Flamura roșie Oradea și 
comisia locală de tenis) pentru 
modul exemplar ta cane a organi
zat acest concurs.

MARIN BADIN 
antrenor

IN CAPITALA
AZI

ATLETISM : stadionul Tineretului, 
ora 16: C.C.A. — Dinamo — Cons
tructorul (etapa a Il-a a campiona
tului republican pe echipe).

TENIS : Teren Dinamo, ora 16 : 
Dinamo București — Constructorul 
București (campionat republican). 
Teren Știința, ora 16: Știința Bucu
rești — Progresul I.T.B. (campionat 

republican).
FOTBAL; teren Progresul F. B.„ 

ora 16: Progresul F. B. — Dinamo 
6 (juniori).

NATAȚIE: bazinul Floreassa, ora 
20: concurs organizat de comisia oră
șenească București.

POPICE: arenele „23 August". Re
colta, Justiția, Locomotivă Giulcști, 
Metalul Boleslav Bierut, Locomotiva 
P.T.T., progresul Gospodării, Flamu
ra roșie Belvedere, de la orele 16: 
returul campionatului R.P.R., faza 
orășenească a echipelor de cat. I.

VOLEI: Teren Progresul I.T.B., de 
la ora 16: Constructorul — Progresul 
București (fem.), Știința I.C.F. — 
Dinamo București (fem.).

M I I N E

ATLETISM: stadionul Tineretului, 
ora 16: C.C.A. — Dinamo — Cons- 
structorul (etapa a H-a a campio
natului republican pe echipe).

TENIS : Teren Dinamo, ora 9 și 
ora 16 : Dinamo București — Con
structorul București (campionat re
publican). Teren Știința, ora 9 și 
ora 16 : Știința București—Progresul 
I.T.B. (campionat republican).

TENIS DE MASA: sala Construc
torul (str. Aurora nr. 1), ora 9,30: 
Flamura roșie București— Construc
torul București (campionatul repu
blican masculin pe echipe).

BOX: stadionul Republicii (în caz 
de timp nefavorabil sala Floreasca), 
ora 9,30: finalele campionatului repu
blican individual de box.

RUGBI: stadionul Dinamo Tonola, 
ora 9,15: Dinamo IX — C.C.A. (cat. 
A). Stadionul Tineretului, teren IV, 
pra 11: Locomotiva Grivița Roșie — 
Locomotiva I.C.F. (cat. A), ora 17,15: 
Constructorul Ț. S. P. — Dinamo 

..CUPA PRIMAVERM" LA 
GIMNASTICA

Maeștrii sportului 
la gimnastică se vor 
întrece duminică în
tr-un concurs dotat 
de C.C.S. cu „Cupa 
Primăverii", concur
sul se va desfășura 
pentru băieți și fete, 
numai cu exerciții 
liber alese. Clasa

mentul va fi alcătuit numai la indi
vidual. Precizăm că la aceste între
ceri pot participa pe lîngă maeștrii 
sportului confirmați și toți gimnaș- 
tii d'in Capitală care lucrează la ca
tegoria maeștri. întrecerile se vor 
desfășura duminică, începînd de la 
ora 9 dimineața în sala Dinamo.

București (cat. A), ora 15,36: Progre
sul Sănătatea — Minerul Petroșani 
(cat. A). Stadionul Constructorul, 
ora 10,30? Metalul București — Se
lecționata Tîrnăveni (cat. B).

GI1VBNASTICĂ: sala Dinamo, ora 
9: „Cupa Primăverii’» (participă mâr- 
eștrii și sportivii din categoria I-a).

HANDBAL: teren C.C.A., ora 11: 
C.C.A. — reprezentativa Făgăraș 
(cat. A).

CICLISM,: șoseaua Bucuițești-Tîr- 
goviște (aeroportul Băneasa), ora 8: 
probe cicliste de fond organizate de 
comisia orășenească.

TIR: poligonul Tunari, de ia ora 
„Cupa Avîntul".

FOTBAL: teren Dinamo Obor, ora 
10,30: Dinamo 6 — Flamura roșie 
Bacău (cat. B). Teren Giulești, ora 
9,15: Locomotiva M.C.F. — Progresul 
Corab’a (juniori), ora 11: Locomoti
va M.C.F. — Progresul Corabia (cat. 
C). Stadionul Dinamo, ora 9: Știința 
București — Locomotiva Iași (cat. 
B), ora 11: Tî.nărui Dinamovist Bu
curești — Flamura*  roșie Bere Ra
hova (juniori). Teren C.C.A., ora 9: 
C.C.A. — Metalul Buc. (juniori). 
Stadionul „23 August”, ora 15.30 
C.C.A. — FI. roșie Arad (cat. A), 
ora 17,15 : Dinamo Buc. — Luton 
Town.

NATAȚIE: bazinul Floreasca, ora 
10: concurs organizat de comisia 
orășenească București.

SCRIMA: parcui Dinamo, ora 9: 
concurs de juniori (floretă).

MOTOCICLISM,: de la ora 9, pe 
traseul șos. Kîselef — Arcul de 
Triumf — Bd. Mareșal Voroșilov — 
str. Alexandrina — str. porumbacu: 
prima fază a campionatului republi
can de viteză pe circuit.

POLICE: «arenele „23 August",
Recolta, Justiția, Locomotiva Glu- 
lești, Metalul Boleslav Bierut, Lo
comotiva P.T.T., Progresul Gospodă
rii, Flamura roșie Belvedere, de la 
ora 9: returul campionatului R.P.R., 
faza orășenească a echipelor de 
cat. I.

VOLEI: Teren Dinamo, de la ora 
9: Locomotiva București — Voința 
Orașul Stalin (fem.), Dinamo Bucu- 
rești-Știința Arad (mase.). Teren 
Progresul I.T.B., de la ora 16: Pro
gresul I.T.B. —• Progresul Galați 
(mase.).



O figură de seomă in istoria mișcării sportive 
din țara noastră: Dante D- Gherman

In istoria mișcării sportive din 
țara noastră dinainte de 23 Au
gust 1944, au existat unele figuri 
de seamă. Una dintre acestea a 
fost vestitul înotător Dante D. 
Gherman,

încă de la cea mai fragedă 
vîrstă el s-a identificat cu ideile 
cele mai avansate, cu lupta cla
sei muncitoare, înțelegînd rolul 
revoluționar al proletariatului. A- 
poi, de-a lungul scurtei sale vieți, 
Dante D. Gherman a avut o ati
tudine consecventă și principială. 
Această purtare fermă își găsește 
explicația în strînsa legătură pe 
care el a avut-o cu Partidul Co
munist din Romînia.

Dante D. Gherman s-a născut 
la Arad in anul 1915.

In 1933, ca elev în clasa a 
Vil-a a liceului ,-Maise Nicoară" 
din Arad, ține o conferință inti
tulată „Filozofia in școală"; In 
realitate, sub această titulatură 
conferențiarul prezenta antiteza 
dintre religie și știință, combă
tând misticismul. Conferința a 
stârnit un interes deosebit. Ziarul 
local „Aradul" din 24.IV.1933 este 
nevoit să recunoască: ,,Subiect
îndrăzneț pentru un elev de liceu 
care a dovedit însă adinei cuno
ștințe psihologice".

In liceu erau cunoscute ideile 
lui Dante D. Gherman. El punea 
adesea in dificultate pe profesorii 
reacționari prin întrebările sale 
îndrăznețe ca și prin replicile 
sale prompte. Gherman termină in 
mod strălucit studiile liceale (pre
miant de onoare) și vine la Bu
curești in anul 1933 pentru a urma 
cursurile Facultății de drept.

In anul 1935 se încadrează in 
mod organizat în mișcarea de
mocrată studențească, devenind in 
citeva luni președintele Frontului 
Democrat Studențesc. Dante D. 
Gherman Începe să militeze in
tens. participind activ la mitin
guri și la conducerea unor im
portante acțiuni profesionale stu
dențești. El organizează o mică 
bibliotecă cu material antifascist 
legal și ilegal, pe care o pune la 
dispoziția studenților în camera 
sa din pasajul Imobiliara, unde 
peste cîtva timp va fi și redacția 
ziarului .Arena" din București, 
editat de Partidul Comunist, din 
Romînia.

Numele lui Dante D. Gherman 
poate fi citit ■ pe frontispiciul zia
rului în calitate de director.

Ziarul milita pentru principalele 
probleme ale clasei muncitoare din 
perioada respectivă: îmbunătăți
rea condițiilor de salarizare ale 
muncitorimii, eliberarea deținuți- 
lar politici antifasciști făuri
rea Frontului popular, înființarea 
gărzilor antifasciste.

Printre semnatarii diverselor ar
ticole se află Ilie Pintilie (aproa
pe în fiecare număr) și Constan
tin David. De asemenea, colabo
rau Ștefan Voicu, Mihail Roller, 
Vasile Bigu și alții.

In numărul 7 (au apărut cu 
totul 8 numere) articolul de fond 
intitulat „Frontul popular și ță
rănimea" este semnat de Dante 
D. Gherman.

Ziarul „Arena" a avut o deose
bită însemnătate pentru istoria 
mișcării sportive din țara noastră, 
fiind singurul ziar care a luat 
atitudine împotriva Jocurilor O- 
limpice de la Berlin, demasclnd 
caracterul lor fascist și îndem- 
nlnd la boicotarea lor. Trebuie 
amintit că în scurta sa existență 
„Arena" a publicat și un articol 
critic referitor la activitatea 
J.M.S.E.R. (Institutut Muncitoresc 
de Sport și Educație din Romî
nia), cerînd ca acest institut să-și 
orienteze activitatea spre comba
terea mentalității „sport pentru 
sport" și ca sportul să fie un 
mijloc de educație al clasei mun- 
ciloare.-

de IOIM VAIDA

vicepreședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică Ș> Sport de pe lingă 

Consiliul de Miniștri
★

Activitatea antifascistă i-a adus 
lui Dante D. Gherman multe ne
plăceri din partea Siguranței, - 
fiind filat și urmărit în permanen
ță. Ei a fost reținut în repetate 
rînduri. In 1936 a fost chemat 
chiar de către ministrul de inter
ne, Inculeț, care i-a pus în ve
dere „să se astâmpere ca să n-o 
pățească".

Ziarele din 11 octombrie 1929 
îl remarcă pe Dante D. Gherman 
pentru calitățile sale deosebite 
de înotător, cu prilejul, cîștigării 

primului său campionat național 
de juniori. Astfel că nu este sur
prinzător că între timp Dante 
Gherman desfășoară o intensă ac
tivitate polisportivă practicând te
nisul, notația, gimnastica, polo, te
nisul de masă și altele.

In luna septembrie 1933 pre
sa din București îl califică drept 
o „tânără speranță" a tenisului. 
La 27 iunie 1934 cîștigă titlul de 
campion universitar la înot 400 
m. liber. In același an cucerește 
două campionate naționale de ju
niori la înot (200 bras și echi
pier al ștafetei T.C.R. la 3 x 100 
mixt). In anul 1935 cu prilejul 
întâlnirii de natație București-So- 
fia bate recordul național la 200 
m. bras, iar în 1936 devine cam
pion național la 100 m. bras, bă
tând și recordul național.

Dante D. Gherman își împle
tea armonios activitatea politică 
și profesională cu cea sportivă. 
In 1936, (ine la Facultatea de 
drept o conferință despre sclavaj. 
Această conferință care începea 
cu un citat din Engels, arătând 
astfel calea ce o urmează lucra
rea, era bogată în citate din 
Marx și Engels, fiind o puternică 
pledoarie împotriva capitalismului 
(pe care-l denumește sclavaj de
ghizat) și împotriva colonialis
mului.

Din cauza activității sale poli
tice, deși a fost un excelent stu
dent ale cărui lucrări au făcut 
vîlvă, la absolvirea facultății, Dan
te D. Gherman nu este repartizat la 
București. După ce face armata în 
1938 și capătă un post neînsem
nat la Cluj, în 1940 este numit 
judecător la Brad. Cu ocazia ple
biscitului lui Antonescu. Dante D. 
Gherman este trimis la Mihăileni 
lîngă Brad în calitate de preșe
dinte al comisiei electorale. Cum 
țăranii din această circumscripție 
electorală votaseră împotriva lui 
Antonescu i s-a cerut lui Dante 
Di. Gherman să semneze rezulta
tele falsificate ale votului. Refu- 
zînd, este mutat disciplinar în co
muna Geoagiu.

In această perioadă el face în 
jurnalul său intim — care nu a 
fost destinai publicării —■ unele 
notații cum sini de pildă;

27 noiembrie! „Teroarea". S-au 
deschis zăgazurile care vor îneca 
viața corăbiei putrede, încheie
turile trosnesc prevestind sfîrși- 
tul".

29 noiembrie? „Au fost uciși 
Iorga, Madgearu și alți oameni 
care poate au înscris pagini ce 
nu se șterg din istoria omenirii.

Teroarea! Uciderea fără jude
cată. Bestia umană scăpată din 
chenarul eticei își amintește prea 
ușor de mentalitățile de cavernă 
ale bestiilor din era terțiară. Ci
vilizației Stat! Patrie! Justiție? 
Ura dezlănțuită în cea mai odi
oasă manifestare.

„Nu există justificare pentru cri
mă, pentru uciderea unei vieți, 
pentru distrugerea a ceva ce nu 
poți înlocui".

27 ianuarie 1941 : „Gardă de 
fier! Te-am urît întotdeauna căci 
jigneai ceea ce aveam mai sfint 
în mine: simțul de dreptate.

Te-am combătut că știam că 
vei face orori, că vei abuza de 
putere. Nu credeam însă că atât 
de lamentabil. Deși era firesc".

29 ianuarie: „Aflu că se fă
cuseră la sediu liste pentru lagă
rele de concentrare. Pe una din 
ele figurează următorii magis- 
trați: M.P., MB. și cu mine. Un 
legionar s-ar fi exprimat „ce pă
cat că ne-au scăpat ăștia".

„Dacă ne duceam, cel puțin 
eram in societate plăcută, avind 
ca rezultat doar să ne întărite 
și — uitând prudența firească, 
să ne facă să luptăm cu orice 
risc în contra bandelor de turbați".

Cînd a primit ordin de mobilizare 
în războiul antisovietic Dante D. 
Gherman fiind profund convins că 
este un război împotriva interese
lor poporului romîn, o crimă im
pusă din afară, nu vrea să se pre
zinte și cere sfatul unor activiști 
ai Partidului. Dintr-o serie 
de motive obiective, Dante D. Gher
man nu poate obține la timp răs
punsul dorit și pleacă în război. 
Jurnalul său intim este plin de no
tații în care își exprimă admirația 
pentru orînduirea sovietică (de pil’ 
dă: „organizația colhozurilor foarte 
frumoasă") sau de proteste la a- 
dresa războiului antisovietic.

De altfel, chiar la unitatea mi
litară din care făcea parte a 
luat o atitudine cinstită, democra
tică, fiind sub continua suprave
ghere a ofițerului cu informațiile.

A fost ucis în luna iulie 1942. 
Sint serioase indicații că a fost 
omorit pe la spate, în timp ce 
încerca să treacă linia frontului 
de partea Armatei Sovietice.

Danie D, Gherman nu a mai a- 
pucat, din păcate, să-și vadă îm
plinit visul: o Romînie liberă și 
democrată în care poporul să fie 
stăpîn pe soarta sa, o patrie în
floritoare în care toate talentele 
din orice domeniu să-și găsească 
posibilitățile cele mai mari de afir
mare.

Exemplul vieții sale este luminos, 
pentru că în condițiile grele ale 
unui trecut întunecat, Dante D. 
Gherman a izbutit să împletească 
armonios activitatea sa profesiona
lă cu cea sportivă și mai cu sea
mă cu cea politică. Pilda vieții lui 
Dante D. Gherman, închinată celor 

mai înalte năzuinți, de libertate și 
progres social, trebuie să fie un în
demn pentru tineretul nostru, care 
astăzi își poate făuri cele mai în
drăznețe visuri cu siguranța că le 
va vedea împlinite.

Mișcării noastre de cultură fizi
că îi revine datoria de a cerceta 
și activitatea altor sportivi care — 
în trecut, în vitrege condiții — au 
militat cu abnegație și devotament 
pentru cele mai scumpe idealuri 
progresiste, idealuri pe care as
tăzi poporul nostru liber le trans
formă tot mai mult într-o realitate 
yie și înfloritoare, '

Jocurile olimpice de călărie vor 
cunoaște o amploare cu totul 
deosebită. Călăreți din peste 30 de 

țări se vor întîlni în luna iunie pe 
mareie stadion olimpic din Stock
holm, oraș cu veche tradiție în spor, 
tul călare. In curînd trîmbițele vor 
vesti primele întreceri, dar de mul
tă vreme jocurile olimpice de călărie 
constituie evenimentul sportiv spre 
care se îndreaptă atenția iubitorilor 
de sport din toată lumea.

Orintre principalele pregătiri ce 
se fac 2a Stockholm este și al

cătuirea programului jocurilor de 
călărie. Iată cum se va desfășura 
marea întrecere a călăreților: DUMI
NICA 10 iunie ora 14.00: Festivitatea 
de deschidere, LUNI 11 iunie ora 9: 
Dresaj pentru proba completă de

12.iunie ora 9 ; Dresaj pentru proba completă de călărie, 
MiHKCIJHI 13 iunie ora 7: Fond pentru proba completă de călărie și de- 
.T.SH’LV’'6’ JO1 14 cra 15X8: Sărituri pentru proba completă de călărie, 
■VBibȘRl 15 cra s: Marele premiu de dresaj, S1MBĂTĂ ÎS ora 9: Marele 
premiu de dresa;, DUMINICĂ 17 ora 9: Marele premiu olimpic de sărituri 
(în dcua manșe) șl Festivitatea de închidere.

Toate probele, în afară de proba completă de călărie, se vor desfășura 
în Ir.contB stccicralluți.

Ja Stockholm, o atenție specială este acordată pregătirii festivității de 
deschidere. Cuvîntul de salut va fi rostit de prințul Bertil, președintele 

comitetului suedez pentru organizarea jocurilor olimpice. înainte ca imnul 
oijmpio să răsune pe stadion, regele Gustav al Suediei va declara jocu- 
nle deschise. Regele Gustav va sosi împreună cu regina Elisabeta a An
gliei, cu Regina Louise a Suediei și cu ducele d’Edimbourg. Regele Gustav 
va fi condus în loja sa de către M’. Avery Brundage și Prințul Bertil.

radițional, făclia olimpică va fi aprinsă la Atena de unde va porni 
spre Copenhaga cu un avion de pasageri SAS Atena. Avionul va sosi 

la Ccpenhaga la 4 iunie ora 18.29 și de aici, făclia va lua drumul către 
Mălinii, un oraș din sudul Suediei. 100 de călăreți ai clubului ecvestru din 
Malmo o vor purta apoi pînă la Hal singbourg. De aici, la Stockholm, 
pe o distanță c’e l.CCO de km. au fost stabilite alte etape: Ostra Karup, 
Varberg, Hindas, Slutarp, Laxa, GOtlunda, Koping Enkoping, Litslina, 
Viirbi Villastd, Stockholm. Ștafeta va ajunge la Stockholm în ziua de 10 
iunie la ora 13.C0 Făcliile olimpice sînt fabricate la Londra și vor fi ase
mănătoare cu cele de la Melbourne.

0 mediat după întrecerile olimpice, Stockholmul va găzdui un nou mare 
“ concurs de călărie la care sînt invitate toate țările participante la 

olimpiadă. Concursul se va desfășura sub patronajul regelui Gustav al 
Suediei. întrecerile vor avea loc între 13 și 21 iunie, după următorul pro
gram : LUNI 18 Iunie: proba de deschidere (barema _,A“, 12 obstacole, înăl
țime maximă 1.40 rn.), MARȚI 19 iunie : probă de vînătoare (barema ,,B“, 
12-14 obstacole, înălțime maximă 1.40 m.) șl proba de forță progresivă 
MIERCURI 20 iunie: Cupa Națiunilor. JOI 21 iunie: proba „alege cum îți 
este mai bine“ (vînătoare nenumerotată, după barema ,,B“), proba pe doi 
cat (viteză și înălțime).

Ccrcvrsul va prilejui o dispută deosebit de interesantă atît prin va
loarea ridicată a participanțllor cît șl prin varietatea șl spectaculozitatea 
Irotelcr și parcursurilor.

---- ------- —

0 convorbire telefonică cu Nandor Hidegkuti, 
despre fotbalul maghiar și meciul cu Cehoslovacia...

Este fotbalul maghiar în declin? 
De ce nu mai joacă Hidegkuti în na
țională? Ce pronostic se poate da 
pentru meciul Ungaria-Cehoslovacia 
de duminica? Asemenea întrebări 
ne-au pus în ultima vreme nume
roși cititori care urmăresc activitatea 
fotbalistică internațională. Pentru a 
le putea răspunde ne-am adresat di
rect lui Nand’or Hidegkuti, cunoscu
tul international al echipei unga
re, unui din cei mai populari și cei 
mai iubiți fotbaliști din Ungaria. 
„Nandy" este un exemplu de mo
destie și conștiinciozitate, atît în 
activitatea sportivă cît și în cea ob
ștească și particulară. O adevărată 
pildă pentru tineri!

Zilele trecute am chemat Buda
pesta la telefon și am cerut nr. 
164244, locuința excelentului fotba
list.

Hidegkuti la telefon?
— Da!
— La telefon redacția' ziarului 

Sportul popular. In numele cititorilor 
noștri te rugăm să ne acorzi un 
scurt interviu.

— Cu cea mai mare plăcere.
— Multi din cititorii noștri se in

teresează despre actuala valoare a 
fotbalului maghiar. Ce poți să ne 
spui în această’ direcție?

— întrebarea o găsesc justificată, 
pentru că nu de mult fotbaliștii noș
tri erau renumiți în lumea întreagă. 
Acum însă, după insuccesul cu Tur
cia șl rezultatul nul cu Jugoslavia, 
se vorbește tot mai insistent despre 
un „declin**  al fotbalului maghiar. 
Nici vorbă nu poate fi despre acest 
lucru. Situația este alta: jucătorii 
noștri fruntași Bozsik, Puskas, Koc- 
sis, Czibor nu sînt încă în forma lor 
cea mai bună, iar pe de altă parte, 
elementele tinere (Machos, Karpati, 
Matray, Berendi) nu au încă rutina 
jocurilor internaționale și nu se aco
modează suficient de bine cu stilul 
de joc al reprezentativei.

— Este vorba deci de o perioadă 
trecătoare.

— Să sperăm că da, ne răspunde 
Hidegkuti. Anul trecut de pildă, con
tinuă Nandy, și chiar la începutul 
acestui an, nici eu nu eram în vervă 
de joc. Acum însă mă simt excelent 
și am făcut în ultima vreme parti
de bune, fiind selecționat pentru 
meciul cu Cehoslovacia, cred că și 
ceilalți (Puskas, Bozsik, Kocsis) sînt 
momentan în situația mea de anul 
trecut și sper să-și revină în curînd 
la forma obișnuită.

— Aveți elemente talentate în fot
balul maghiar?

Echipa engleză de fotbal Laton Town învingătoare 
la Bratislava

Joi după amiază echipa profesio
nistă engleză de fotbal Luton Town 
a susținut cel de al doilea joc în 
R. Cehoslovacă întîlnind lă Bratis
lava o selecționată alcătuită din 
jucătorii care nu iau parte la me
ciurile cu reprezentativele Ungariei. 
Oaspeții, au practicat un joc de va

J— tocmai despre aceasta doream 
să vă vorbesc în continuare — pen
tru a vă demonstra că fotbalul nos
tru nu este în declin. Avem foarte 
multe elemente tfnere și talentate 
în echipele noastre fruntașe.

Aceștia n-au încă rutina „jocuri
lor mari**  și nu pot fi introduși în 
reprezentativă. Dar vă asigur că în 
scurt timp veți auzi multe lucruri 
frumoase despre Povazsai, Lelenka, 
Ilku II și mulți alții.

— Cît timp intenționezi să mai 
joci?

— Deși nu sînt „bătrîn“, în com
parație cu Stanley Matthews, care 
și azi, în ciuda celor 42 de ani joa
că excelent, vreau să mai joc mimai 
un an. Apoi intenționez să devin an
trenor al unei echipe și antrenorul 
fiului, meu... Nandor, care deși are 
numai 10 ani, sper că-mi va fi un 
demn urmaș.

— par în echipa națională care îți 
Va li urmașul"?

— Sînt doi pretendenți: Machos 
și Tichi. Stilurile lor diferă. Primul 
joacă centru retras, are multă finețe 
și dribling excelent.

— Seamănă deci cu jocul dumitale.
— Așa spune lumea. N-are însă su

ficientă viteză și experiență. Tichi 
este centru ofensiv. Bun șuter și, 
datorită fizicului, are o puternică 
forță de pătrundere. Vor fi doi jucă
tori de valoare.

— Și aexim încă o întrebare: Ce- 
părere ai despre meciul cu Cehoslo
vacia?

— Cehoslovacia a învins Elveția cu 
C—1. Rezultatul spune mult... Eu voi 
juca inter stînga în locul lui Puskas 
care n-a fost selecționat, in echipa 
noastră se va încerca probabil o nouă 
formulă cu Szojka stoper și Kotasz 
mijlocaș. Va fi un meci greu, orice 
rezultat este posibil. Sper însă că 
Victoria va fi de partea noastră.

Iți mulțumim, îi spunem lui Hide
gkuti, pentru amabilitatea arătată’. 
Probabil că te-am deranjat prea 
mult...

— Nu, deloc. Luasem tocmai masa 
și stăteam de vorbă cu cei doi copii 
ai mei: cu fetița (Aniko) și*  băiatul 
(Nandor). Profit de acest prilej și 
vreau să transmit prin ziarul dvs. 
calde felicitări echipei voastre re
prezentative, care la Belgrad a reu
șit să ridice prestigiul fotbalului ro- 
mînesc. M-aș bucura sincer să aud 
lucruri cît mai frumoase despre fot
baliștii romîni, printre care am mulți 
prieteni.

I. OCHSENFELD

loare, excelînd în precizia paselor1. 
Victoria' le-d revenit pe merit ttî 
scorul de 2—1 (1—0). Au înscris: 
Pearce (diri TI m.)’ și Cullen pentrR 
oaspeți, Țegelhof pentru gazde. De 
la oaspeți’ s-au remarcat Cummins, 
Shanks, Pearce gi Groves.,



Recepția oferită de primul ministru al Japoniei Ichiro Hatoyama a avut loc intr-o atmosferă plăcută, 
de voie bună. Distingem în fotografie pe Ella Zeller, Angelica Rozeanu <și Ann Haydon. Lîngă jucătoa*

de handbal R.P.R. - R. P. Polonă

Distingem în fotografie pe Ella Zeller, Angelica Rozeanu și Ann Haydon. Lîngă jucătoa- 
I rea engleză, pe scaun, este premierul Hatoyama

54 de zile in Extremul Orient
filele jurn aiului meu (II)Răsfoind

DUMINICA 8 
murite sînt ude 
este o vreme mohorită, cu vtnt și 
multă umezeală, care parcă ne 
dau fiori de frig. Și este atit de 
nefiresc să vezi podoaba albă a 
florilor de cireș, a căror apari fie 
constituie o tradițională sărbătoare 
niponă, stînd gingașe și fără apă
rare tn bătaia ploii mărunte. Aș 
dori ca și aceste flori să mă încăl
zesc la un crîmpei de soare. M-a 
cuprins un dor nespus de țară, de 
casă. . . După-amiază am plecat 
ia sală și înainte de meci am făcut 
timp de 40 minute antrenament cu 
Mircea Popescu, dar parcă nu eram 
în „mînă". In timpul partidei cu 
Tasaka am simțit tot timpul că 
nu „merge" ceva în jocul meu. 
M-am mișcat ca multă greutate, 
am întlrziat la „stopurile" adver
sarei, am tras nesigur și în gene
ral nu am acționat cu hotărire. In 
momentele decisive ale celor 3 se
turi, ca niciodată, nu am jucat su
ficient de calm.

APRILIE. Gea- 
de ploaie. Afară

ficient de calm. Am fost foarte 
amărîtă cu atit mai mult cu cît 
pînă atunci mă dovedisem într-o 
formă deosebită. Ieșisem din con
curs în mod cu totul neprevăzut.

l.UNl 9 APRILIE. M-am dus la 
sală și am asistat la meciuri. Eram 
încă sub impresia neplăcutului in
succes din ajun, deși toată lumea 
era foarte amabilă cu mine. Urmă
ream jocul japonezilor și observam 
cum reușeau să cîștige la scoruri 
strînse, printr-un plus de hotărîre 
și calm. Ei n-au pierdut nici un 
meci la 2—2 și 19—19. La sim
plu, se calificaseră în semi-finale 
4 japonezi și 3 iaponeze. Deși sînt 
de o valoare ridicată, lucrul acesta 
por? nefiresc, dar totuși expli
cabil dacă ne gîndim că în fiecare 
probă japonezii au avut cite 16 
reprezentanți... Ella a jucat 
bine, calm și cred că are șanse 

să cîștige. Gantner și Harasztosi 
si-au aoărat cu dlrzenie șansele 
pierzînd la limită la Be rumân și 
.— respectiv — Tanaka. Mal ales 
Harasztosi core « avut 2—1 la 

seturi si 19—19.
MARȚI 10 APRILIE. In sfîrșit 

s-a înseninat t Stăm pe o piatră 
din grădina hotelului și ne încăl
zim ta razele călduțe ale soare
lui. La 5 vom disputa finala de 
dublu-fete. Caut să mă reculeg. 
Sînt Jiotărțtă să nu precupețesc 
nici un efort. In fine, am jucat și 
am tnvins. Regret însă că Ella a 
pierdut la limită la Watanabe deșt 
ar ft putut cișfiga ușor cu 3—0. 
dacă ar f! fost mai atentă în setul 
al treilea, cînd conducea. Seara, . 
Ia hotel, acord interviuri și simt 
solicitată să scriu- două, articole. 
M' s° oferă cîteva ..cocheșii", ohiș- 
ivntele mascote ole japonezilor. 
„Cocheșiile" sînt niște păpuși lu
crate cu mare finețe tn lemn, cu 
capete extrem de mobile. Credința 
tn norocul pe care ..trebuie" să-l 
aducă aceste „cocheșii" este foarte 
răspîndită aci.

MIERCURI 11 APRILIE. E ziua

finalelor și eu nu particip la sim
plu I E o senzație pe care n-am 
mai încercat-o în ultimii 7 ani. Dar 
n-am timp pentru asemenea gln- 
duri. Trebuie să scriu două arti
cole și să mă pregătesc sufletește 
pentru că după-amiază, avem de 
susținut finala la dublu-fete. Am 
cîștigat în urma unei lupte foarte 
disputate. Publicul a apreciat mult 
jocul nostru aplaudîndu-ne copios, 
deși Watanabe-Eguchi erau — bi
neînțeles — favoritele sale. Ne-am 
îmbrățișat cu multă căldură și 
eram fericite că în condiții dificile; 
am reușit să aducem țării noastre 
două titluri mondiale. Am termi
nat această zi minunată la „Nipon 
Seinenkan" unde a avut lac ban
chetul de închidere a campionate
lor mondiale.

JOI 12 APRILIE. In sfîrșit este 
prima zi cînd putem răsufla ușu
rați. Dimineața ne-am dedicat-o 
„descifrării" ' nenumăratelor scri
sori care se strînseseră in maldăre 
impunătoare. Și așa au rămas încă 
multe al căror conținut nu l am 
putut cunoaște, pentru că erau 
scrise în limba japoneză. După o 
raită prin oraș, am primit vizita 
jucătoarei Okawa care-i adusese 
lin dar Ellet drept mulțumire pen
tru faptul că Ella Zeller îi împru
mutase glezniera în timpul finalei 
de simplu. A doua zi plecam la 
Osaka.

VINERI 13 APRILIE. In avio
nul cu care zburam la Osaka, că
lătorea și premierul japonez Ichi
ro Hatoyama. Imediat după sosire 
ne-am îndreptat spre sala de con
curs. o impunătoare construcție cu 
10.000 de locuri. Sala a fost p ină 
pînă la refuz. După demonstrații, 
am nrimd evantaie pictate cu mă
iestrie iar băieții scrumiere frumos 
lucrate. Din păcate, din cauza lip
sei de timp, nu am putut cunoaște 
acest mare centru industrial, re
numit prin fabricile sale de țesă
turi și mătăsuri.

SIMBATA 14 APRILIE. Am luat 
trenul spre Kyoto localitate isto
rică, străveche capitală a Japoniei. 
Am fost cazați la. un hotel speci
fic japonez și ne-am acomodat cam 
greu. Aci somierele paturilor erau 
așezate direct pe jos, ușile glisante 
nu aveau chei, iar camerele de baie 

erau comune. Camerele erau foarte 
simplu mobilate, de aceea am min- 
cat pe taburete, și perne și ne-am 
agățat lucrurile pe unde am putut. 
Partidele amicale s-au desfășurat 
în sala unui teatru cu o capacitate 
de 2.000 locuri. Am fost invitată 
la ..Kyoto Journal" unde am stat 
de vorbă cu ,dr. Shinobu Tabata, 
profesor, președinte al vechii uni
versități din Kyoto, membru în 
Consiliul științific al Japoniei și 
membru în Consiliul Mondial al 
Păcii. Am a’lat de la eminentul 
meu interlocutor că reprezentase 
Japonia la Helsinki la sesiunea 
Consiliului Mondia1 al Păcii. Doc- 

. torul Shinobu mi-a declarat că 
popo-ul japonez nu este numai pen
tru interzicerea a’-mm. atomice de

pe urma căreia a avut de suferit, 
dar că urăște orice formă a răz
boiului.

DUMINICA 15 APRILIE. Am 
profitat de ziua liberă pe care am 
petrecut-o la Kyoto pentru a. vizita 
monumentele milenarului oraș, as
tăzi cu aproape un milion și ju- 

- mătate de locuitori. Este așezarea 
■ care a păstrat cel mai bine carac

teristicile vechii arte japoneze care 
își are obirșla tn arta marelui 
popor chinez. Lucruri care te im
presionează îndeosebi sînt numeroa
sele temple șintoiste și mai ales bu
diste, cu grădinile lor vaste pardo
site cu piatră, cu pagodele lor lu
xoase, pătrate sau po’igonale. Toa
te aceste pagode ca de altfel marea 
majoritate a locuințelor sînt con- 

’ struite din lemn, din cauza 'cutre
murelor dese din această parte a 
lumii. Bogăția lor atit exterioară, 
Cît Și interioară, covîrșește prin 
numeroasele statui ale lui Buda în 
care măiestria sculpturii și nravuri. 
japoneze a lucrat piatra și bronzul, 
argila, lemnul sau rășina uscată. 
Este edificator tn această direcție 
templul San Gin-San Giento cu 
cele 3.300 de statui budiste (toate 
din lemn) sau templul Kiyonezu 
instalat la oarecare înălțime pe pi
loni, unde credincioșii budiști beau 
sau se scaldă in apa sfîntă. In alt 
templu budist — Kincacugi — pre
domină sculpturile d'n aur 
vinităților. Am încheiat ziua 
trul japonez din Kyoto, 
întors cu trenul la Tokio.

MARȚI 17 APRILIE. Ieri seară 
am văzut o revistă jucată numai 
de femei la teatrul Kokusai. 
Atit montarea cît și dansurile, cos
tumele și muzica au fost mai 
aproape de înțelegerea noastră și 
mi-au plăcut. Pe la prinz, după ce 
am primit vizita unei delegații de 
femei a comitetului japonez pentru 
pace, am fost invitați la recep'ia 
dată de primul mimstru Hatonama. 
A fost proiectat filmul campiona
telor mondiale de tenis de masă 
care se încheiaseră de cur'nd. 
Ne-am întors în grabă la hotel 
pregătindu-ne pentru plecarea în 
R.P. Chineză. Avionul urma să-și 
ia zborul peste cîteva are.

ANGELICA ROZEANU

S2.UPOT 18 (prin telefon). — 
Handbalistele noastre așteaptă oh 
încredere meciul de baraj ou e- 
chipa R. P. Polone, în vederea 
calificării în turneul final al cam
pionatelor mondiale de handbal. 
Sosite în cursul zilei de astăzi 
(n. r. ieri) la Szopot, localitate si
tuată nu departe de Gdansk, lo
cul de desfășurare al meciului de 
duminică, reprezentantele noastre 
au avut o bine meritată zi de 
odihnă după o călătorie destul de 
obositoare.

Jocul se va desfășura dumini
că ia ora 16 pe stadionul Gwardia 
din Gdansk și va fi arbitrat de 
losef Rocek (R. Cehoslovacă), 
care este așteptat să sosească în 
R.P. Polonă. Handbalistele poloneze 
au fost convocate într-o tabără de 
antrenament chiar la Gdansk unde 
s-au pregătit serios în vederea a- 
cestui meci. Zilele nefavorabile 
pentru antrenament n-au împie

dicat această pregătire; nici acum 
vremea 
Gdansk cea 
serioase în fața ambelor echipe.

Mîine (n.r. azi) lotul nostru fe
minin de handbal se va denlasa 
la Gdansk pentru a face primul 
și... ultimul antrenament chiar pe 
stadionul Gwardia. în ajunul par
tidei care va holărî echipa par
ticipantă la turneul final al cam
pionatelor mondiale. Cu toate con
dițiile speciale în care se desfă
șoară acest joc decisiv, echipa 

noastră este hotărîtă să arunce în 
luptă toate forțele sale, pentru 

a apăra cu cinste culorile patriei.

PETRE CAPRA

nu este mai bună la 
ce ridică probleme

Prima intilnire 
a baschetbaliștilor 

asociației Știința 
la Varșovia

VARȘOVIA 18 (prin telefon). — 
Echipa feminină de baschet Știința 
(București) a susținut joi după a- 
miază primul meci în cadrul tur
neului pe care îl întreprinde la Var
șovia. In partida desfășurată pe 
stadionul C.W.K-S- echipa bucureș- 
teană a întîlnit selecționata A a Po
loniei, echipă formată din aceleași 
jucătoare care au evoluat recent la 
Moscova. Meciul a luat sfîrșit cu 
victoria gazdelor la scorni de 53—38 
(20-15).

De la început, echipa oaspe joacă 
în forță, jucătoarele marchează cu 
precizie adversarele, se plasează 
foarte bine, însă păcătuiesc prin im
precizia loviturilor la coș.

Echipa gazdă a avut o compor
tare destul de slabă în prima re
priză șl n-a știut să-și organizeze 
apărarea. Abia după reluare jucătoa
rele poloneze imprimă un ritm ra
pid jocului, superioritatea lor fiind 
evidentă. Avantajul a fost totdea
una de partea gazdelor. Dăm mai 
jos formațiile celor două echipe, în 
paranteze fiind trecute punctele rea
lizate de fiecare jucătoare: Știința 
București: Tomescu( 9), Eckert (7), 
Erdogh (6). Tintorescti (5), Firi- 

’ mide (4), Simionescu (4), Ferencz 
(3), Zăvădescti, Nistor. Selecționata 
A a Poloniei: Olesievicz (21), Ka- 
palczinska (17), Biverowna (6), Mi- 
gulanka (4), Olticmhowa (3), 
Dabrowska (2), Kaczmarkowna, 
Lothowna, Glosinska. Au arbitrat: 
Czmocli (Pol.) și Vasilescu (R.P.R.). 
Sîmbăta are loc revanșa acestei în- 
tîlniri.

Atleții americani se pregătesc pent<m Jocurile Olimpice

Campionatul de fotbal al U. R. S. S.

ale di- 
la tea. 
Neam

Intre 2 iunie și 1 Mie la Marian- 
ske Lazne și Praga va avea loc u.n 
mare turneu internațional 
organizat în memoria lui 
Steinitz, celebrul campion 
de șah, care s-a născut la 
La acest turneu au fost 

diferite țări ale lumii, 
care au confirmat parti- 
găisesc marii maeștri 
Ragozin și Salo Flohr 
Herman Pîlnik (Argen-

de șah 
VÎIem 

mondial 
Praga. 
invitați

șahiști din
Printre cei 
ciparea se 
Viaceslav 
(U.R.S.S.), 
tina) și Gedeon Stahlberg (Suedia),

Miercuri și joi a avut Ioc o nouă 
etapă în cadrul canpionatului de 
fotbal al U.R.S.S. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate: Spartak-Loko- 
motiv 3—1; ȚD.S-A.-Casa Ofițerilor 
îl—0; Zenit- Rezervele de Muncă 
I—1; Torpedo-DInamo Moscova

2—0; Dinamo Kiev-Burevestnik 
2—1; Dinamo Tbilisi-Sahtior 2—0.

In clasament conduce Spartak cu 
14 puncte urmată de Torpedo cu 
12, Burevestnik cu 11, Dinamo Mos
cova și Dinamo Kiev cu 10, 
Ț.D.S.A. și Zenit cu 9 puncte.

NOU RECORD MONDIAL
si In cadrul unui concurs de atle

tism desfășurat miercuri ,pe stadio
nul Dinamo din Moscova echipa de 
ștafetă 4x800 m. a asociației Bu- 
revestnik alcătuită din studenții 
Julio Gomes, Valentin Kovalev, 
Ghiorghii Govorov și Anatolîi Os-

Im Statele'Urrite se desfășoară ac
tualmente numeroase concursuri la 
care iau parte cei mai buni atleți 
americani. Redăm cîteva din rezul
tatele mai deosebite obținute recent 
pe pistele .americane de atletism.

Alergătorul David Sime a egalat 
recordul lumii pe distanța de 220 
yarzi, care-i aparținea de curînd lui 
Alike Agostini, obțiriînd excelentul 
timp de 20,1 sec. Un. alt sprinter 
Whilden a obținut, pe aceeași dis
tanță, în cadrul unui concurs desfă
șurat în Texas 20,4 sec.

In cadrul unui concurs de at
letism desfășurat joi la Boston, 
atletul american Cliff Bair a sta
bilit un .nou record al S.U.A. la 
proba de aruncarea ciocanului cu 
o performanță de 64,39 m. Aceas
ta este a doua performanță mon
dială a anului. Cel mai bun re
zultat realizat 

constituie, în 
nou record al 
letului sovietic 
cu 65,85 m.

Am anunțat recent fn coloarțele 
ziarului nostru că francezul Michel 
Macquet a realizat la proba de a- 
runcarea suliței 79,01 m. ceea ce 
constituia cea mai bună performanță 
a anului. Iată însă că în cadrul ți
nui concurs desfășurat în California, 
la Stanford, atletul de culoare 
Young a obținut o aruncare de 79,15 
m. Aceasta este cea de a patra per
formanță a tuturor timpurilor (Held 
81,75 m.; Sidlo 80,13 m.; Nikkinen 
79,64 m.). Prin această performantă

în acest sezon, care 
același timp și un 
lumii, aparține at- 
Mihail Krivonosov

Young și-a depășit recordul perso
nal care era de 78,33 m. (1955).

Cit prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Filadelfia, al cincilea 
atlet după O’Brien, Lampert, Jones 
și N'ieder a trecut limita celor 18 
m. la .aruncarea. greutății. Este vor
ba de tînărul Ken Bantutn care a 
obținut o aruncare de 18,03 m. Cea 
mai bună performanță anterioară a 
sa era de 17,57 m. Bantum se a- 
nunță astfel un. adversar dintre cei 
mai periculoși pentru O’Brien și 
Nieder

Alie rezultate mai importante: 
lungime: Greg BeH 7,79 m. Arnett 
7,62 m.; Watkins 7,51 m.; la Pitts
burg Walter Mangham (23 ani, 1,90 
m. înălțime) a obținut 'în proba 
de săritură în înălțime 2.075 m. (La 
2,10 m. el a eșuat de puțin). Ciocan: 
Backus 58,64 m.; Conolly 58,37 ni.; 
Hali 58,10 in.; 400 m. garduri: Da
vies și Trash 53,0 sec.; prăjină: Gu- 
towski 4,47 m., Bragg și Gray 4,28 
m. etc., etc.

maeștrii internaționali Ion Bălanei 
campionul R. P. R., Wolfgang 
Uhlmann, campionul R. D. Germa
ne, Bogdan Sliwa, fost campion al 
R. P. Polone, Szilagy (R. P. Un
gară), Benl (Austria) și Wade (An
glia).

Secția de șah a R. Cehoslovace 
,a selecționat în vederea acestui 
turneu un lot puternic îm frunte cu 
Filip, Pachman, Sajtar și Sefc.

AL ATLEIILOR SOVIETICI
minkin a stabilit un nou record 
mondial la această probă cu tim
pul de 7’26”2'10. Vechiul record 
mondial era de 7'26”4H0 și aparți
nea de asemenea unei echipe sovie
tice.

iNTÎLNIRl INTERNATIONALE 
OF F0TBA1

■ Miercuri s-a disputat la Stock
holm întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezentative 
ale Suediei și Angliei. Jocul ,a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 
0-0.

■ La 16 mai echipa iugoslavă 
de fotbal Partizan a întrecut la 
Belgrad echipa F. C. Koln d’in R.F. 
Germană cu scorul de 4—2 (0—1).

■ Zilele trecute s-a disputat la 
Debrețin întîlnirea internațională 
prietenească de fotbal dintre echipe
le facultăților de științe din orașele 
Debrețin și Cluj. Jocul s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate: 0—0.

PE SCURT
a In cadrul campionatelor de tenis 

ale Angliei, la care au participat și 
numeroși jucători strămi, proba sim
plu bărbați a revenit americanului 
Budge Patty, care l-a învins în fi
nală pe compatriotul său Richardsson 
cu 1-6, 6-3,

• Citeva
Ionezi: 100 
Graj 8:37,0 _____
lungime: Grabovski 7,30 m. suliță: 
Kopyto 69,73 m. prăjină: Pum 4,00 m. 
(record de juniori) 80 m. garduri fe
mei: Wagner 11,5 100 m. femei: Ku- 
sîon 13,0.

• Atletul 
un excelent 
curs intr-o 
acum în lume numai Zatopek (Ceh.) 
și Ivanov (URSS) au obținut perfor
manțe superioare. Primul a alergat 
într-o oră 20 km. 52 m. iar Ia doilea 
19 km. 595 m.

6-3.

rezultate ale atleților po
rn. Kiszka 10,7 3000 m. 
4x400 m. CWKS 3:16,3

englez Norris a obținut 
record al orei. El a par- 
oră 19 km. 376 m. Pină
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