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„ZIUA CEFERIȘTILOR* 1— SARBATOARE A ÎNTREGULUI POPOR
Mîine, întregul nostru popor 

muncitor sărbătorește „Ziua 
ceferiștilor". Detașament de 

nădejde al clasei muncitoare, cefe
riștii au înscris în februarie 1933 
una din cele mai glorioase pagini 
de luptă revoluționară din istoria 
mișcării noastre muncitorești. Lup
tele ceferiștilor și ale muncitorilor 
petroliști din februarie 1933 — 
organizate și conduse de Partidul 
Comunist Romîn — vor rămîne în 
istorie ca o puternică manifestare 
a forței clasei muncitoare din țara 
noastră, a patriotismului ei înflă
cărat, a hotărîrii $i capacității ei 
de a-și îndeplini rolul de 
dă a poporului în lupta 
anărarea intereselor celor 
cesc, pentru pîine, pace, 
ți independență națională. Luptele 
din februarie 1933 au constituit, 
pentru un timp, o stavilă in calea 
fascizării țării și a pregătirii mfr- 
șavului război anti-sovietic, au lo- 

în planurile înrobitoare ale im- 

avangar- 
pentru 

ce mun- 
libertate

în planurile înrobitoare ale im- nit o tristă aminti.____ _________

IMAGINI DIN VIAȚA NOUA
A GRI VIȚEI ROȘII

j
Sportul face parte din viața de fiecare zi a ceferiștilor de la 

) Grivița roșie. Ei au la dispoziție nu numai locuințe confortabile, dar 
j și frumoase baze sportive. Oameni ca ing. Matei Gtiica (stingă) și 
) ajustorul Marin Mirea (dreapta) îmbină armonios munca din pro- 
J ducție cu activitatea sportivă, primul fiind rugbist de frunte iar al 
j doilea un bun boxer (Fotocompoziție : I. M1HAICA)

perialjștilor apuseni ți au devenit 
un simbol al demnității, eroismului 
și spiritului de luptă al clasei mun
citoare din tara noastră.

Aceste tradiții glorioase însufle
țesc pe ceferiști in munca plină de 
elan pe care o duc astăzi, in con
dițiile orinduirii democrat-popu- 
lare. Fiecare comunicat cu privire 
la realizarea planurilor economice, 
fiecare nouă victorie în îmbunătă
țirea transporturilor pe calea fe
rată, fiecare succes în domeniul a- 
plicării celor mai bune metode 
pentru îndeplinirea planurilor de 
transporturi, totul vorbește des
pre abnegația cu care muncitorii 
ceferiști sprijini statul nostru de
mocrat-popular ți contribuie ia în
florirea economiei naționale, la ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai al -întregului popor.

Condițiile îngrozitoare în care 
erau obligați să trăiască și să mun
cească ceferiștii în trecut au deve- 

amintire. Ei se bucură 

astăzi de condiții din ce In ce mai 
bune de muncă ți de trai; crește 
neîncetat numărul de locuințe noi 
destinate ceferiștilor sau construite 
individual, pe baza creditelor acor
date de stat; ei au la dispoziție 
mii de biblioteci tehnice de spe
cialitate, săli de spectacole, spitale 
și policlinici, crețe ți cămine de 
zi; numeroși muncitori ceferiști au 
urmat cursurile institutelor de în- 
vătămînt superior, ajungînd ingi
neri, cadre de conducere.

Sportul a devenit și el un bun 
al maselor de muncitori ceferiști, 
încadrați in asociația Locomotiva, 
zeci de mii de feroviari au posibili
tatea să practice activ sportul, pe 
baze sportive bine utilate, ca sta
dionul C.F.R. Giulețti, Locomotiva 
Arad, Constanța, bazinul acoperit, 
Locomotiva Cluj etc. Cei mai buni 
sportivi ai asociației Locomotiva 
s-au afirmat intr-n serie de ramtai 
de sport ca fotbal .baschet, box, 
atletism, volei, rugbi, etc., cîțti- 
gîndu-și dragostea și încrederea 
tovarășilor lor de muncă, simpatia 
și stima maselor de sportivi și de 
iubitori ai sportului din întreaga 
țară.

De aceea sportivii, alături de oa
menii muncii din întreaga țară, 
participă din toată inima la sărbă
torirea „Zilei ceferiștilor" și le u- 
rează muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și funcționarilor de la 
calea ferală să dobîndească noi și 
însemnate succese în munca lor, 
pentru înflorirea economiei națio
nale, pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al poporului 
nostru, pentru făurirea socialismu
lui în patria noastră.

INTERVIU CU YVES MONTAND
De fapt, voiam să-i dăm aces

tui reportaj titlul „Interviu cu bo
xerul Yves Montând". dar secre
tarul nostru de redacție s-a opus 
categoric, argumentînd că ar fi o 
exagerare... Pînă la urmă ne-am 
lăsat convinși, fiindcă într-adevăr, 
deși Yves Montand este programat 
să apară în fata publicului bucu- 
reștean în sala Floreasca, loc obiș
nuit de întîlnire al sportivilor, ori
ce confuzie este exclusă și fiecare 
știe prea bine că avem de-a face 
cu un campion al...„șansonete<“ și 
nu al vreunei discipline sportive.

Și totuși Yves Montand a fost 
boxer! Faptul este categoric. Și, 
trebuie să precizăm, a fost boxer... 
profesionist1 Poate că aceasta 
nici nu este surprinzător, fiindcă 
într-o viață atît de tumultoasă ca 
a sa, în care a schimbat o serie 
întreagă de profesiuni — după cum 
ne informează biografii marelui 
artist francez — nimic n-ar fi stat 
împotrivă ca Yves Montând să-și 
fi încercat norocul și ca boxer. In 
realitate, contingențele lui 'Yves 
Montand cu boxul sînt numai oca
zionale Și legate de o alta profesie^ 
a sa, una principală, anume aceea 
de actor de cinema.

Cum s-au petrecut însă lucruri
le ? Să-l lăsăm pe Yves Montând 
să ni le povestească el însuși, răs- 
punzînd unei întrebări pe care 
i-am pus-o cu prilejul conferinței 
de presă pe care a ținut-o la Casa 
Ziariștilor, ia numai cîteva minute 
după coborîrsa sa din avionul ce-l 
aducea de la Praga. întrebarea 
noastră, pusă direct la subiect (în
curajați de felul cu totul degajat 
și prietenesc cu care de la început 
au fost purtate discuțiile) a stirnit 
rumoare în sala în care majorita
tea celor prezențl era formată da
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DESPRE UDELE IICER&MI K IMIRE 
A RELAȚIILOR SPORTIVE HITERIttITDMLE
S-o spunem pe șleau, fără vorbe meșteșugite, așa cum este în - 

firea poporului romîn. Hotărî rile ce *e  iau, de citva timp, de- ’ 
forurile sportive ale unor țări capitaliste tte îngrijorează. Și ! 

nu numai pe noi, sportivii și activiștii mișcării sportive din țara 
noastră, sau numai pe aceia din țările socialiste. îngrijorați stat, I 
firește, sportivii cinstiți din orice țară, cînd văd că fn lecui atmos
ferei de înțelegere, colaborare rodnică, respect ți eonsideratie reci- ■ 
procă se fac încercări de a se reinstaura discriminarea politică, Izola- . 
rea U.R.S.S. și a țărilor din lagărul socialist din motive po- ; 
litice, se reiau calomniile răsuflate la care se adaugă, de ochii lumii, i 
altele noi, se fac din nou auzite injurii. ;

Dar, să desfășurăm atent ghemui inodal de dușmanii colaborării
și bunei înțelegeri între sportivii din toate țările.

Se știe că în sport, înaintea altor domenii de activitate, a învins 
rațiunea și bunul simț ți s-au reluat relațiile tatre sportivii din U.R.S.S. 1 
și din democrațiile populare, pe de o parte, și sportivii din țările 
capitaliste, pe de altă parte. Masele largi de sportivi din lumea, 
întreagă și-au dat lesne seama cit de lipsită de sens și cit de dău
nătoare era izolarea unor sportivi — și chiar a unora dintre cei 
mai valoroși — numai pentru că trăiau in state cu orinduiri ; 
social-economice diferite. Este limpede că na poate constitui • 
piedică în întrecerea sportivă faptul că o parte dintre tinerii res- I 
pectivi trăiesc intr-o țară In care dominant este sistemul socialist și < 
ceilalți nu. La fel de clar este și faptul că sportivii nu pot fi împie- 1 
dicați să-și măsoare cinstit forjele și destoinicia numai din cauză' 
că unul este marxist iar celălalt să spunem, pastor. Și apoi, un 
factor determinant in reluarea relațiilor intre sportivii din toate 
țările a fost și acela că, mai vîrtos ca in alte domenii de acti
vitate, in sport verificarea calităților, a măiestriei, are nevoie de o > 
înfruntare directă, nemijlocită, a sportivilor pe stadion, in sală sau în > 
bazin.

Că argumentele dușmanilor colaborării în sport au fost șubred? o 
mărturisește, mai bine decS orice, bogatul rod al acestei colaborări, 
rod obținut doar în puțini ani în toate disciplinele sportive.

Criteriul suprem al adevărului este practica. Și practica dovedește 
că în toate forurile de conducere ale federațiilor internaționale acti
vează cot la cot, in bună înțelegere și respect reciproc, reprezentanți 
ai unor țări cu sisteme social-economice diferite. Cine ar mai avea 
oare cutezanța să conteste roadele colaborării intre sportivi, fără ris
cul de a se face de risul lumii ? Sînt doar cunoscute pretutindeni J 
atari exemple ca prietenia intre Zatopek și Mimoun. respectul și 
intr-ajutorarea dintre Kuț și englezul Pirie, între Krivonosov și ame
ricanul Conotly, intre loianda Balaș și englezoaica Thelma Hopkin*.  ' 
Asemenea exemple ar putea umple paginile unui gros volum.

Atmosfera prietenească ce a dominat la Jocurile Olimpice de la ’ 
Oslo, Helsinki, Cortina D'Ampezzo și Stockholm i-a impresionat pe 
toți. ... - t

Cu referire la Republica Populară Romlnă, în toată oresa occiden
tală au apărut articole elogioase în care se vorbea de felul cum spor
tivii noștri, poporul nostru, știu să-i primească pe oaspeți. Sînt vii 
în memoria tuturor declarațiile valoroșilor sportivi americani Wil- > 
Hams Shelton ți Gutowski privitoare la primirea cordială, caldă. ’ 
care li s-a făcut în țara noastră. Cuvinte de laudă au avut ți rugbiștii 
englezi, voleibaliștii francezi, atlețîî elvețieni ca și fotbaliștii suedezi, 
trăgătorii finlandezi ca și sportivii turci, ca să amintim doar de o 
mică parte dintre cei peste 2400 de sportivi care — de pildă — 
ne-au vizitat țara ta anul 1955.

Ei bine, tocmai aceste laude, tocmai această atmosferă priete- * 
nească, a început să-i neliniștească grav pe anumiți conducători 
din unele țări occidentale. Prea făceau declarații favorabile spor
tivii ce reveneau din țările socialismului, prea se purtau corect 
sportivii din aceste țări care veneau să se întreacă cu tinerii din 
țările capitaliste. Cu ocazia unor astfel de întreceri sportive putea 
oricine să vadă că tinerii noștri nu sînt nici prost hrăniți, nici 
prost îmbrăcați, că unii cunosc limbi străine, că, în. general, au un < 
nivel cultural suficient de ridicat. Și atunci, ce ma i rămîne, dragă 
doamne, din toată propaganda mincinoasă făcută de cei din solda

ȚICU SIMION
(Continuare în pag. a 3-a)

____________________________________________________________

critici muzicali și de artă. Intere
sul pe care l-a arătat cîntârețul 
francez subiectului propus ne-a 
risipit însă teama de a fi adus o 
„disonanță" în tema generală a 
discuțiilor.

„Da, într-adevăr am boxat o- 
dată... — ne-a răspuns cu amabili
tate marele cîntăreț. Era prin 
1945. atunci cînd am făcut marele 
meu pas care m-a dus de pe scena 
muzic-holului pe platoul de fitma- 
re. In primul meu film, regizorul 
îmi dăduse să interpretez rolul 
unui boxer. Pentru a intra cit mai 
bine în... pielea personajului, a 
trebuit să fac antrenamente asidui.

Cu amabilitatea care-l caracterizează, Yves Montand se supunț 
'anei obligații tradiționale; semnarea de autografe...

Voto âSEggg^l’i

Vă mărturisesc însă că n-am în
drăznit niciodată să depășesc limi
ta a trei reprize. De altfel, acesta 
era și sfatul antrenorului care mă 
pregătea pentru film, un boxer pro
fesionist care sus(inuse vreo 175 
meciuri și pretindea că dacă nu te 
oprești la vreme, ajungi complet 
sonat..." )

Ne pare rău că nu putem reda 
în scris mimica formidabil de ex
presivă cu care Yves Montand a 
însoțit aceste ultime cuvinte și nen- 
tru care a primit pe loc ropote da 
aplauze... la scenă deschisă.

Yves Montand a continuat apoi:
i 

(continuare în pag. a 7-a)



Maestru al sportului

i pe rna- 
sportului 

Redl, de

6 Către acest titlu de onoare își îndreaptă năzu.nțele mii de tineri 
0 sportivi din patria noastră. El este decernat sportivului cere, în 
0 afară de performanța pe care o realizează, se dovedește un om în- 
y treg, cu o atitudine exemplară tn muncă și cu activitate meritorie 
\ pe tărîm obștesc, în direcția sprijinirii muncii colectivului sportiv 
\și a ridicării de tinere cadre în sportul respectiv 
X Sportivii care 
x aa cucerii titlul
h de „Maestru al
X sportului" se siră- 
a duiesc să-l merite. 
n Un astfel de e 
Q xemplu îl ofetă 
I maestrul sportului

Mihai Redl. Prima 
noastră fotografie 
îl înfățișează lu- 
crînd în producție 
unde, ca a just or

în secția mecanică 
a întreprinderi’ 
Tehnometal din Ti- 

. mișoara, își de- 
X pășește lunar nor- 
x ma în medie cu 
A peste 170 la sută.

Peste 12.100 participanți 
la campionatele universitare

Numeroși tineri Q 
și-au însușit pe a 
lingă el tainele A 
meseriei, devenind 0 
la riadul lor pri- d 
cepuți constructori b 
de mașini agri- 0 
cole. 6

In cea de-a C 
doua fotografie îl Q 
relntîlniți 
estrul 
Mihai 1 
astă dată in sala 
de sport unde e- 
xecută exerciții la 

cal ca minere, tn fața tinerilor gimnaștt. Din secția de gimnastică 
a colectivului, pe care o conduce, s-au ridicat o serie de tinere ta
lente ca Valter Achs, H. Weber, Mihai Stanciu, Al. Jungheim, ele. 
In muncă și sport, maestrul sportului Mihai Redl oferă un exemplu 
demn de urmat.

Foto: L. TIBOR

Ordinul
Nr. 49

EFECTE, MASURI, 
PROIECTE...

zile deN-au trecut decît puține 
la prelucrarea ordinului Nr. 49 
al Ministrului Invățămîntului cu 
privire la îmbunătățirea activității 
de educație fizică în școli și iată 
că primele roade n-au întîrziat să 
se ivească.

Astfel, la școala medie nr. 1 de 
băieți „I. L. Caragiale” din Ploești 
a fost reorganizat colectivul spor
tiv în spiritul ordinului nr. 49. 
fapt care a determinat o simțitoa
re înviorare a activității în majo
ritatea secțiilor pe ramură de sport 
și în special în secțiile de atletism, 
baschet, volei, handbal și gimnas
tică. Nu trebuie uitat faptul că 

a intervenit și a îmbunătățire re
marcabilă a frecvenței la orcie de 
educație fizică.

In general, în 
o vie activitate 
și preocupării 
care a dovedit 
uită față de problemele ridicate 
de colectivul profesorilor de educa
ție fizică. Așa se și explică rezul
tatele meritorii obținute de colec
tivul sportiv al elevilor acestei șco
li în întrecerile din cadrul sparta- 
ehiadei de iarnă a tinerelului : 58G 
de participant la probele de gim
nastică, 155 la schi și 150 la șah.

Intr-o convorbire cu prof, de e- 
dticație fizică Gheorghe Mătușa 
acesta ne-a împărtășit părerile 
sale față de recentul ordin al Mi
nistrului Invățămîntului:

,,In fața noastră, a profesorilor 
de educație fizică stau sarcini și 
mai mari. Faptul că nota la edu
cație fizică va fi luată in 
considerare la promovarea elevilor 
— la fel ca și notele de la cele
lalte obiecte — ne dă imbold să 
ne ocupăm cu și mai multă aten
ție de elevi, care, ca și noi, pri
vesc cu seriozitate noua holărîre.

In prezent resimțim lipsa de 
spațiu pentru desfășurarea orelot 
de educație fizică, pentru că tn 
același local învață și elevele țco- 

'lii medii nr. 2 „A. Toma". Spe
răm că pe linia ordinului nr. 49 
organele tn drept vor găsi solu
ționarea acestei probleme, astfel 
încît să existe condiții optime pen. 
tru pregătirea sportivă a elevilor.

Trebuie să remarc sprijinul larg 
acordat de direcțiunea școlii prin 
procurarea materialelor și echipa
mentului sportiv necesar. In mo
mentul de față elevii de la această 
școală se pregătesc în vederea a- 
propriatelor conrursuri școlare de 
gimnastică, atletism, handbal, vo
lei și baschet”. (M. Bedrosicm și 
/. Rizoiu corespondenți)

școală pulsează 
sporfîvă datorită 
conducerii școlii 
înțelegerea cuve-

Multă bucurie a prilejuit or
dinul Nr. 49 al Ministrului Invă- 
țămîntului și printre elevii de la 
Grupul Școlar al școlilor profesio
nale tehnice de maiștri din Bucu
rești. La prelucrarea ordinului, 
care s-a făcut în cadrul colectivu
lui sportiv a participat și directo
rul Grupului Școlar, prof. Titus 
Mocanu, care și cu acest prilej și-a 
arătat interesul pentru dezvoltarea 
activității sportive a elevilor. Din 
tr-o discuție avută deunăzi cu 
prof. Titus Mocanu, rezultă că di
recțiunea Grupului Școlar are în 
proiectele sale imediate, construi
rea a două terenuri de tenis, a cîte 
unui teren de volei și baschet și a 
unei piste de atletism și gimnas
tică. Pentru aceste construcții au 
și fost aprobate fondurile cores
punzătoare.

Direcțiunea Grupului Școlar s-a 
îngrijit de asemenea de procura
rea unor importante cantități de 
material și echipament sportiv.

Odată cu înființarea 
asociațiilor studențești, 
sportul universitar a luat 
un mare avînt la Cluj, 
acest fapt fiind demon
strat prin participarea 
masivă a studenților ia 
campionatele universi
tare din anul 1956 : 
12.442 concurenți (din - 
tre care 2.797 fete!).

In vederea deplinei 
reușite a acestei mari 
competiții, colectivele 
sportive studențești din 
orașul nostru, în cola - 
borare cu asociațiile stu
dențești, catedrele de e- 
ducație fizică și organi
zațiile de tineret au 
o intensă muncă de 
tație șf propagandă 
rîndurile tineretului 
dios. De asemenea, 
întocmit un plan 
muncă în care au. fost 
precizate data și locul 
desfășurării întrecerilor 

sportive, plan care a 
putut fi îrdeplinit dato
rită și sprijinului acor
dat de Comitetul C.F.S.
Cele mai frumoase re

zultate au fost obținute 
de colectivul sportiv 
Știința „V. Babeș', care 
a reușit să mobilizeze 
la întreceri 3-677 parti
cipanți (1075 fete!), la 
următoarele discipline 
sportive : atletism 1183 
(446 fete), volei 787 (271 
fete), natafie 274 (60
fete), tir 260 (28 fete). 
întrecerile finale în ca
drul acestui colectiv au 
fost cîștigate de Facul
tatea. de matematică șl 
Fizică la baschet. Facul
tatea de Științe Juridice 
la gimnastică, băieți și 
fete. Rezultatele frumoa
se obținute de acest 
colectiv sportiv se da- 
toresc aportului lectoru
lui de educație fizică 
Gheorghe Comănaru, al 
președintelui colectivului 
sportiv, Ștefan Lanczos 
— decanul Facultății de 
Științe Juridice — cît 
și al instructorului 
sportiv Mircea Gogonea 
și 'al secretarului 

U.T.M. Florin Murg.
Și în cadrul Institu

tului Politehnic au fost 
obținute rezultate re
marcabile. Datorită mun
cii neobosite depusă de 
maestrul emerit al spor
tului, prof. Ion Moina,

e- 
de 
de 

Victor 
președintele 
studențești 

Matei, s au

dus 
agi- 

în 
stu-
s-a 
de

lector al catedrei de 
ducație fizică, cît și 
asistentul catedrei 
eȘtocație fizică 
Plăian și 
Asociației 
Gheorghe 
întrecut la diferite pro
be 1350 concurenți (din
tre care 159 fete). Din
tre celelalte institute de 
învățămînt superior din 
orașul Cluj, remarcam 
frumoasele rezultate ob
ținute de Universitatea 
Bolyai (2969 concurenți 
dintre care 801 
Institutul
(902 
care 
tul 
cu 
(554 
tele 
însemnat numai un pri
lej de afirmare a dra
gostei tineretului pentru 
sport ci și scoaterea din 
anonimat a unor tinere 
talente ca Ion
(Inst. Politehnic) 

sec. pe 100 m. 
Attila Razman
Bolyai) 11,9 pe 100 m. 

pla*.  Marin Popa (Un'v. 
V. Babeș) care cu toate 
că este începător în ale 
natației a „scos" 1,16 Ia 
100 m. liber și Ion 
Iade, ‘un talentat 
tar, care de artfsl a 
selecționat în lotul 
fotbal al Științei Cluj.

Și aceștia nu sînt 
singurii...

EMIL BOCOȘ

CONSTANȚI

Povestea noastră s-a născut 
intr-un frumos oraș de pe ma
lurile Moldovei. Bacăul. In 

schimb, personajele ei nu sînt de 
loc adecvate decorului pentru că, 
așa cum arată și titlul nostru, cu 
un iz atît de... ornitologic, acestea 
sini simple păsări călătoare, ca- 
re-și exhibează „talentele" nu unde 
s-au născut, ci unde le este mai 
cald și care-și fac cuibul nu pen
tru o viață ci pentru un... sezon, 

„Rara avis” veți spune, desigur, 
mirîndu-vă că mai consumăm cer
neală pe 
adevărat 
pline de 
țania lor 
le-au dat 
va rînduri pe care li le dedicăm.

Deci, acțiunea se petrece la fa’ 
brica Proletarul-Bacău, tn a- 
nul de grație 1956, care pentru 

cei din fabrică a tnsemnat totodată 
anul dezintegrării echipei de fot
bal, fostă participantă la campio
natul categoriei B iar actualmente 
fostă... echipă. De fapt, nu e vorba 
ații despre o ,,acțiune” cît despre 
o serie de ■ monologuri în care 
demni reprezentanți ai neamului 
păsăresc migrator își expun, ca să 
zic așa, o profesiune de credință.

o astfel de temă. Da, e 
,jara avis”, dar ații de 
...personalitate, incit pă
și mai ales a celor care 
adăpost merită cele cite-

/ele). 
Agronomic 

participanți din're 
106 fete) și Institu- 
Medico-Farmaceutic 
1810 participanți 
fete). Campiona- 

universitace nu au

Bucur
11.8 

olat, 
(Univ.

Pa- 
por- 
fost 

de

Mișcarea de cultură 
fizică și spori din re
giunea Constanța a în
registrat duminică un e- 
veniment de seamă pri
lejuit de analiza activi
tății sportive pe anul 
1956. Cu această oca - 
zie, urmărind darea de 
seamă înfățișată de tov. 
V. Mogîrdiceanu, preșe
dintele C.C.F.S- regio - 
nai Constanța, numeroși 

participanți au luat cu
noștință de succesele do- 
bîndite în această re - 
giune de mișcarea de 
cultură 
in anul 
bucurat 

de masă 
tive s-a lărgit în ultimul 
timp, după cum a re
zultat din numărul de 
participanți 1a compe - 
tițiile de masă, sau că în 

anul trecut un număr de 
8200 tineri și tinere au 
devenit pivtătbri ai in- 
sioTTK G.M.A.

Pentru fiecare partî - 
cipant a fost însă clar 
că mișcarea sportivă din 
această regiune nu a a- 
tins încă nivelul dorit. 
Discuțiile au arătat că 
dezvoltarea sportului la 
sate este încă nesat.s - 

. lăcătoare, abia un pro
cent de 4 la sută din 

numărul total ăl popu
lației din mediul sătesc 
încarirîndu-se în colet -

in această 
mișcarea 

fizicfc și sport 
trecut. Ei s-au 
aflind că baza 
a mișcării spor-

jSpartachiada intră intr-o nouă etapă' 
) f. 
J irtiine se desfășoară ultimele concursuri din ca- 
j drul etapei I a Spartachiadei. Din ziua de 17 
I februarie, marea competiție de iarnă a tinere- 
J. tolui intră intr-o nouă etapă: pînă la 10 martie, 
j comisiile raionale și regionale de organizare a

f
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I Spartachiadei au latitudinea să organizeze eta- 
] pele respective — pe raion și pe regiune — în 
J funcție de posibilitățile locale.
{ Acest gen de desfășurare a etapelor a doua și 
] a treia constituie un îndemn pentru organizarea 
J în cele mai bune condiții a etapelor raionale și 
i regionale. Comisiile de organizare au căpătat pe 
j de o parte, posibilitatea să organizeze toate pro- 
ț bele regulamentare — inclusiv schiul și patina- 
j jul — iar pe de altă parte să fixeze locurile de 
J disputare în localitățile pe care le vor considera 
j mai potrivite și la termenele care vor permite 
] colectivelor să-și pregătească temeinic concurenții 
) calificați în etapele superioare. Toate aceste po- 
l sibilități trebuie însă să reprezinte pentru comi- 
j siile de organizare un imbold către o muncă se- 
) rioasă, plină de spirit de răspundere, care să 
] chezășuiască succesul etapelor raionale și regio- ■. 
ț nale ale Spartachiadei. j

tive sportive, și numai 
unul la sută dintre ei 
practicînd sportul. Pe de 
altă parte, activitatea 
sportivă de performanță 
nu prezintă nici ea o 
situație mai bună; în 
întreaga regiune nu în- 

tîlnim nici o echipă de 
cat. A și prea puțini 
sportivi de cat. I.

Dacă ținem seama de 
importanța pe care o 
reprezintă această parte 
a țării prin ri.mul susți
nut în care se deslă - 
șoară opera de coopera
tivizare a agriculturii, 
socotim că este impe - 
rios necesar ca factorii 
chemați să răspundă de 
mișcarea sportivă să-și 
unească forțele spre a 
se putea îmbunătăți ac
tivitatea de cultură fi
zică'și sport din regiu
nea Constanța. Este 
vorba aici de ceea ce 
trebuie să facă organele 
centrale, C.C.F.S./C.M. 
și asociațiile sportive în- 
tr-o serie de probleme 

care depășesc puterile 
organelor locale ca de 
exemplu sporirea numă
rului bazelor sportive, 
care sînt insuficiente și 
necorespunzătoare, 
ciațiile sportive, și 
special Recolta, 
să acorde o mai 
atenție regiunii 
stanța repartizînd 
multe cadre tehnice H 
luptînd pentru mărirea 
numărului de instructori 
voluntari. In 
veșta organele 
e de dorit 
să-și schimbe 
di nea. față de mișcarea 

sportivă. Concret, acea
sta înseamnă ca sfatu - 
rile populare să nu mai 
folosească președinții co
mitetelor C.F.S. în alte 
munci și să sprijine 
construcția de baze 
sportive care nu nece
sită investiții mari (e- 
xemplul sfatului popular 
raional Medgidia). Dacă 
la acestea vom adăuga 
și necesitatea creșterii 
activității organizațiilor 
U.T.M. în direcția spri- 
jinJrii sportului, const 
derăm că nu va treq 
mult și despre activita 
tea de cultură fizică și 
sport din regiunea Con
stanța se vor putea spu
ne numai lucruri bune.

Aso- 
în 

trebuie 
mare 
Con - 
m^

ce pri- 
locale, 

ca ele 
atîlu-

Păsări călătoare

lată-i iuînd cuvintul:
MIGRATORIUS SINEPROFE- 

SIA (a se citi, la nevoie. Ștefan 
Soci). ,,Eu n-am nevoie de mese
rie. Am talent. Și dacă am ta
lent, am să joc pînă la 35 ani, 
am să fac pe antrenorul pînă pe 
la 40 și pe urmă... pot sâ mor! 
Și dacă ăsta mi-e drumul, pe el 
merg 1

Precum vedeți, un drum de in
vidiat, mai ales rxr.tru tn lînăr 
abia ieșit d n vîrsta junioratului. 
ca Ștefan Soci!

MIGRATORIUS REVENDI- 
CANS (in buletinul de indenEfate. 
Iancu Haimovici). „Ce vă în'hipu- 
iți voi, că viu eu tocmai din Bucu
rești pentru ca să mă fac țesător pe 
aici? Ha, ha, asta-i bună 1 Mie, 
fraților, să-mi creați condiții și să 
vedeți atunci cine sînt eu 1 Mănînc 
nori, nu altceva”.

Ei da, așa mai zic! Uite un om 
care vorbește pe șleau și știi de 
la început ce să aștepți de la el.

MIGRATORIUS DOCTUS (pen
tru prieteni, loan Ioanovici). „Bă, 
eu dacă mă apuc numai să vă 
povestesc cît fotbal știu, te ia cu 
dureri de cap. Dar cum să joci, 
cînd n-ai cu cine. Ce. ăștia știu 
fotbal?"

Și, grijuliu față de liniștea psi-

hică a colegilor de echipă, migra- 
torius doctus dă cu înțeles din 
cap...

MIGRATORIUS ERUDITUS și 
MIGRATORIUS PRINCIPIALIS 
(în intimitate, Vladimir Păun și 
C. Popescu). „Măi fraților, noi 
sîntem oameni culți. Pe noi nu ne 
întoarce nimeni cu acul. Și, dacă 
e nevoie, dovedim oricui că noi 
personificăm întreaga principiali
tate a fotbalului băcăoan, iar tot 
ce facem are justificare, fie pe 
plan materiei, fie mo-al. Scurt”.

Sîntem curioși să știm dacă și 
instanța judiciară în fața căreia au 
compărut, fiind implicați înir-un 
scandal, s-a lăsat iot atît de ușor 
convinsă...

După ce-și debitează monolo
gul, fiecare dintre aceste in
tr-aripate sut generis își ia 

zborul (cu excepția ultimelor două, 
momentan ocupate) iar echipa că
mine și ea... în aer. Drept care con
ducerea fabricii și comitetul de 
întreprindere cer desființarea sec
ției și transferarea către alt colec
tiv a locului „cucerit" în cat. C.

* ceasta este povestea ,,ginga- 
șelor” zburătoare poposite pen. 
tru un sezon în Bacău și acesta 

este efectul grației cu care le-a 
fost oferită ospitalitatea fabricii 
Proletarul. Iar acum, ace'ași co- 
mi'et de întreprindere, precum Și 
consiliul aceluiași colectiv care au

P. ENACHE

întins lațurile doar-doar s-or prin, 
de în ele ceva zburătoare de soi, 
lăsînd apoi aceste orătănii să-și 
facă mendrele spre indignarea 
muncitorilor din fabrică și a oa
menilor cinstiți care nu lipseau 
din echipă, se ocupă de... folclor. 
Adică, pun în practică zicala „Ci
ne s-a fript cu ciorbă, suflă și-n 
iaurt”, refuzînd să mai acorde cel 
mai mic sprijin activității sporti
ve, cerînd transferarea locului din 
cat. C și schimbarea proprieta
rului stadionului pe care-l aveau 
pînă acum în îngrijire (mai bine 
zis, în... neingrtjire). Evident, es
te o soluție mult mai simplă decît 
munca serioasă pentru crearea u- 
nei activități sportive sănătoase. 
Dar asta-i voia organelor amintite 
și, din ,,fericire”, nici Comitetul 
Central al sindicalului nici psocia- 
ția Flamura roșie n-au încercat să 
le schimbe gîndul...

V. A.



un nrum pas
...Marea, torcp.ta si ea de cani

cula zilei de vară, îsi întinde a- 
lene valurile pe nisipul plăjii. Gr- 
mărindu-le, obiectivul aparatului 
cinematografic poposește în mijlo
cul unui grup de tineri care spo- 
rovăiesc voioși. Îndeosebi unul 
dintre băieți este foarte volubil și 
pe fețele celorlalți se citește ad
mirație dar și oarecare neîncredere 
față de isprăvile sportive ale aces
tuia. Firește urmează o probă 
„practică": un concurs adhoc, al 
cărui start este dat de o vilegia- 
turistă. Și tînărul nostru clș- 
tigă, primind un delicios „trofee" 
sub forma unui colier de melci și 
a unui... sărut oferit de drăgălașa 
starteră...

Urmează 
„Unde 
înoți ?' 
..Cine 
tlnărul 
pre intrarea sa în cercul sportiv, 
Tînărul Dinamovist. despre prima 
cunoștință cu sportul, despre pri
mii săi pași în sport care coincid 
cu trecerea normelor complexu
lui G.M.A. Iar povestea sa consti
tuie pretextul — dacă „tema" vi 
se pare un termen prea pretențios 
— noii producții a studioului de 
filme documentare „Alexandru 
Sahia". regizată le N. BLIDARU 
și al cărei scenariu e semnat de

zeci de întrebări: 
ai învățat atît de bine să 
„Cît timp ți-a trebuit?” 

te-a ajutat?". Binevoitor, 
începe să povestească des-

Primul antrenament pentru trecerea normei de tir G.M.A. a prilejuit tinerilor sportivi 
olntllnire plăcută: maestra'sporiului Jacqueline Zvonea ski a venit să le îndrumeze primii 

pași în sportul cu arma (scenă din film).

DESPRE «MELE IUCERCMRI DE
(urmare din pag. I)

cercurilor monopoliste, care descriau 
socialismului ?

Simbriașii marilor monopoluri, ai 
resale în reluarea războiului rece, în 
tionale, nu puteau sta liniștiți. Prea îi durea că în ultima vreme — 
în urma eforturilor guvernelor din țările iubitoare de pace și ale 
maselor de sute de milioane de oameni de pretutindeni care consi
deră pacea drept bunul lor cel mai de preț — destinderea în rela
țiile internaționale se accentua, că ideea coexistenței pașnice și a 
colaborării între popoare făcea progrese.

Este cunoscut rolul mîrșav jucat de agențiile de spionaj ameri
cane, engleze și de cele vestgermane din slujba lor, în odioasa ac
țiune contrarevoluționară din Republica Populară Ungară. Se știe 
cum s-a «repezit haita scribilor din solda cercurilor imperialiste să 
împroaște din nou cu veninul celor mai odioase calomnii Uniunea 
Sovietică pentru ajutorul internaționalist dat poporului muncitor ma
ghiar în înăbușirea contrarevoluției. Pornind de la tragicele eve
nimente din Ungaria, puse la cale de uneltele lor, cercurile guver
nante din S.U.A., Anglia, Franța au reluat războiul rece, au trecut 
la încordarea relațiilor internaționale.

Iată că dușmanii relațiilor de colaborare în domeniul sportiv 
au găsit și ei pretextul, atît de mult căutat, pentru a porni Ia asalt, 
pentru înveninarea atmosferei. Semnalul a fost dat de Comitetul 
olimpic elvețian și de cel danez, care au declarat, fără rușine, că 
nu-s de acord ca sportivii din țările lor să plece la Olimpiada de la 
Melbourne pentru a se întrece cu sportivii sovietici. Puțin le pasă 
domnilor din aceste comitete că voința sportivilor în cauză este alta, 
că toți factorii de răspundere din forurile sportive internaționale 
au condamnat hotărîrea luată, arătînd că este o gravă încercare de 
a amesteca sportul cu politica. Ei au rămas pe poziția lor nejustă. 
văduvind sportivii respectivi de prilejul de a se întrece cu cei 
mai buni sportivi din lume. Atmosfera de colaborare și bună înțe
legere care a domnit la Melbourne în rîndul sportivilor veniți din 
68 de țări a fost un răspuns usturător dat anumitor membri din 
comitetele olimpice amintite.

însuși ziarul^ elvețian „Sport" din Zurich menționa la 10 de
cembrie 1956 că „atitudinea Elveției și Olandei nu a găsit nici un 
sprijin". Nemulțumiți de acest eșec, reprezentanții Elveției la Con
gresul Uniunii internaționale de tir de la Melbourne, au cerut, nici 
mai mult nici mai puțin, decît retragerea dreptului de organizare 
a campionatelor mondiale de tir din 1958, atribuit U.R.S.S. Dar, 
tot ziarul „Sport" din Zurich ne anunță că „propunerea a suferit o 
înfrîngere gravă" nrintr-un refuz unanim".

Ulterior, o serie de federații elvețiene au recomandat abținerea 
de la orice contact cu U.R.S.S. și țările de democrație populară.

Primii pași în sport”, 

filmspre un artistic sportiv
trebuie s-o 

'. ideea de a
MAX BANUȘ. Și. 
spunem de ta început, 
se prezenta astfel drumul firesc al 
unui tinăr către măiestria sportivă 
face ca noul docum nlar să capete 
un plus de interes, să-și piardă ca
racterul oarecum static, ilustrativ 
al documentarului, pentru a împru
muta dinamismul unui crîmpei de 
viață transpus pe ecran. Iar fap
tul că eroii nu sini adori, ci tineri 
ca oricare alții, mărește iluzia rea
lității în asemenea măsură Incit 
sint clipe în care uiți că e vorba 
de un simplu documentar. Aceasta 
justifică de altfel titlul nostru Și 
exprimă în același timp speran
țele noastre de a vedea în sfîrșii 
un film artistic cu subiect spor
tiv, un film în care sportul să o- 
cupe locul pe care-l deține și 'n 
viața de toate zilele fi să nu con
stituie un simplu „centru de gra
vitație" pentru niște poante de un 
umor deseori destul de aproxima
tiv, ca în „Iile face sport" de e- 
xemplu.

Oprindu-se cu evoluția tînărulul 
sportiv la episodul de pe plajă — 
care reprezintă prima sa victorie 
tntr-o competiție — scenaristul a 
evitat un final apoteotic dar prea 
puțin convingător al vreunei mari 
performanțe a eroului său; acest 
efort a fost sprijinit de regizor 
care, alegînd ca „actor" un tinăr

mizeria, incultura din țările

cercurilor imperialiste inte- 
tulburarea relațiilor infema-

mai degrabă firav aecii atletic, a 
sugerat pe deplin accesibilitatea 
drumului urmat de sportivul nos
tru. Poate aci stă și secretul pu
terii de convingere al filmului Dar 
fără discuție că includerea micilor 
neplăceri pe care le poate avea un 
neofit prea zelos (o febră muscu
lară de pildă) sau a altor epi
soade asemănătoare, ar fi fost 
utilă dacă nu citit din punct de 
vedere, hai să spunem, instructiv, 
cel puțin pentru a mări iluzia rea
lității. Cele de mai sus ar putea 
intra la capitolul ..sugestii". In 
schimb o oarecare timiditate a re
gizorului, care pare a se fi temut 
să treacă prea mult granițele 
stricte ale documentarului, și mal 
ales lipsa de inventivitate a ope
ratorilor care s-au mulțumit să 
înregistreze „cuminte" imagini ce 
puteau fi mai sugestive schimbîn- 
du-se un pic unghiul, pot merge 
din plin la capitolul „critici". Sur. 
prînzător de stîngace e sincroni
zarea și nu știu dacă numai con
dițiile precare de proiecție „ofe
rite*  de cinematograful „Timpuri 
Noi" au contribuit la crearea unor 
momente de-a dreptul supărătoare. 
La scăderile de ordin tehnic se 
adaogă lipsa de fantezie în mon
taj, în special în ceea ce privește 

trecerile de la un plan la celălalt.
Revenind la tema 

inițială a comen
tariului nostru, so
cotim acest docu
mentar. în duda 
scăderilor sale, 
arept un prim pas 
spre filmul artis
tic cu subiect spor 
tiv. Și poate că 
n-ar fi rău dacă 
al doilea pas l-ar 
constitui ecraniza
rea drumului spre 
măiestrie al vre
unuia dintre frun
tași: sportului nos
tru

V. ARNAUTU
P.S. Ar fi de do

rit ca, prin grija 
D.D.F., măcar a- 
cest film să aibă 
o apariție pe e- 
crane mai puțin... 
meteorică decît e 
au obișnuit pro
ducțiile sportive.

I REIWI» SPORTNE IIITERIWIlOflftLE
Față de această „recomandare", ziarul „Sport" precizează, in arti
colul său redacțional din 14 decembrie, că este de acord să nu se 
mai trimită sportrvi în U.R.S.S. și de a nu primi în Elveția spor
tivi sovietici, dar crede, că dat fiind rolul pe care l-a jucat legătura 
(și cea sportivă) cu occidentul în „revoluția" ungară, este necesar 
a nu închide cu o „cortină de fier" contactul sportiv cu țările de 
democrație populară.

Este limpede ce înțelege ziarul „Sport" din Zurich prin acest 
„contact" așa zis sportiv.

Se mai poate îndoi cineva de „planurile" domnilor ziariști elve
țieni ? Drept este că sint sinceri, dar tare mai sint naivi! Poporul 
nostru are o zicală care se potrivește de minune in acest caz : „Vra
bia mălai visează".

Forurile sportive elvețiene perseverează însă pe drumul pe 
care au apucat. Ele au interzis hocheiștilor să plece la campionatul 

mondial de la Moscova. La fel au procedat și federațiile din R.F. 
Germană, Anglia, Canada, Norvegia și S.U.A., iar federația nor
vegiană de patinaj a declarat că în sezonul viitor interzice întîlni- 
rile cu patinatorii sovietici.

Acestea sînt, pe scurt, faptele. Ele vorbesc de la sine. Ani de 
zile, o propagandă bine regizată urla din surle și fanfare că 
U.R.S.S. și țările democrat-populare au lăsat o „cortină de fier" în
tre ele și restul lumii. Oricine își "" — - . _
a fost această propagandă. Este 
interes să lase „cortina de fier".

Intr-o convorbire de presă dl. 
mitetului Olimpic Internațional, 
acest înalt post, la 
mirea R.D. Germane 
țional, că va sprijini 
amestece sportul cu 
dage acum, după măsurile amintite în acest articol.

Cît privește răspunsul maselor de sportivi, putem arăta două 
exemple. Primul l-au dat sportivii din Suedia, Finlanda, Japonia și 
Austria. Hocheiștii din aceste țări participă la campionatul mondial 
de la Moscova fără a se sinchisi de măsurile Elveției, Norvegiei, 
etc. Al doilea l-au dat schioarele din Cehoslovacia și R. D. Germană. 
Fiind invitate la concursurile internaționale de schi de la Grindewald, 
ele au răspuns în scris că renunță să participe la o competiție din 
care U.R.S.S. a fost exclusă „printr-o hotărîre care amestecă sportul 
cu politica”.

Iată un răspuns demn și pe deplin meritat.
Sportivii noștri, forurile noastre de specialitate vor continua să 

activeze pe calea întăririi relațiilor sportive cu toate țările, convinse 
că în felul acesta contribuie la adîncirea bunei înțelegeri reciproce, 
la înodarea unor prietenii sincere la aoărarea năc’î în lume. Este 
un țel nobil, care merită să-i închinăm toate forțele.

Fotbal și... temperament sud american. Interpreți: (de la stingă, 
la dreapta) Al. Giooantj, Elena Burmaz și Dan Demetrescu.

Foto: AGEMIAbț 

face cunoștință 
al 12-lea”

Mîine seară, veți 
cu... „Bujor

Dacă deschideți paginile ziarului 
„Sportul popular" — în spe
cial sîmbăta. în ajunul tradi

ționalelor întreceri sportive săptă- 
mînale — întîtniți un gen de ar
ticole care v-au devenit, desigur, 
familiare: avancronica. In citeva 
cuvinte, cititorul primește informa
ții asupra echipelor care se întrec, 
asupra zilei, orei și iacului de des
fășurare, asupra perspectivelor în- 
tîlnirii, într-un cuvînt el alia tot 
ceea ce îl interesează, mai puțin... 
rezultatul meciului (care l-ar li in
teresat, poate, cel mai mult!).

Nici rîndurile de față nu sînt 
altceva decît o avancronică după 
tiparul obișnuit. De astă dată însă, 
ea nu „vizează" nici campionatul de 
lupte din sala Dinamo, nici compe
tițiile de baschet de duminică și 
nici începerea întrecerilor de schi 
din Bucegi... Rînduri'e noastre se 
referă la mult așteptata „competi
ție" pe care ne-o oferă teatrul sa- 
tiric-muzicall „C. Tanase" : premiera 
comediei muzicale cu subiect spor
tiv „BUJOR AL 12-LEA". de Geor
ge Mihalache și N. Roman, cu mu
zică de George Klein.

Pentru cei care se 
folosirea termenului 
este cazul să arătăm 
mieră teatrală reprezintă, în fond, 
o întrecere pasionantă, în care e- 
xistă un arbitru măi exigent decît 
Schulder și Mitran la un loc: pu
blicul spectator. Acest public va fi 

vor mira de 
«competiție-*,  
că și o pre-

dă acum seama cît de mincinoasă 
limpede ca lumina zilei cine are

Avery Brundage, președintele Co
indata după ce a fost ales in 

Oslo în 1952, a declarat, în legătură cu pri- 
și R.P. Chineze în Comitetul Olimpic Interna- 
orice cerere cu o singură condiție: „să nu se 

politica". Ar interesa mult părerea d-lui Brun-

chemat mîine seara în fotoliile (era. 
să spunem tribunele!) cochetei sălii 
din Calea Victoriei, pentru a-și da: 
părerea asupra încercării -- evident: 
lăudabile — a celor trei autorii 
de a aduce pe scenă un crîmpei din i 
viața unei echipe de fotbal, în care,, 
așa cum șade bine unei comedii mu
zicale; gluma face casă bună cu 
cântecul, tinerețea și voioșia.

Nu intenționăm să vă povestim 
subiectul comediei muzicale „BU
JOR AL 12-LEA". Orice piesă de. 
teatru are „surprizele" și „secretele"' 
ei și e preferabili să le aflați la...; 
fața locului. Vă vom spune doar că 
este vorba de o serie de întîmplări: 
prin care trec fotbaliștii echipei 
Biruința, în preajma unui meci de- 
cisiv. Iar acest Bujor, al 12-lea, este 
eterna rezervă pe care ați întîlnit o 
uneori aevea în echipele mai mari 
sau mai mici, stînd pe tușă și aș- 
teptînd întîmplarea miraculoasă^ 
care să-i permită și lui să joace, 
ca să le arate cetlorlalți ce poate.. 
Revine apreciaților actori Puiu Că- 
linescu și G. Trestian, sarcina de 
a întruchipa, alternativ, acest per
sonaj pitoresc. Dar, fiindcă orice a- 
vancronică sportivă care... se res
pectă cuprinde șt... formațiile, să 
nu uităm să amintim aci cine „joa
că" mîine: I. Antonescu-Cărăbuș, 
George Mânu, Elena Burmaz, Dun 
Demetrescu, Al. Giovani, Vasile To- 
mazian, Didi lonescu-Felea, Gina 
Ardeleanu, Luigi Ionescu și ceilalți, 
pe care îi veți găsi în... program.

Și pentru ca atmosfera... fotba
listică să fie cît mai autentică, în 
comedia muzicală „Bujor al 12-lea", 
așa cum s-a anunțat, apare și! 
popularul nostru fotbalist Titus O- 
zon. Să nu vă așteptați însă ca el 
să execute driblinguri, sau să tragă 
o lovitură liberă în stilul Ijî carac
teristic, de pe scenă la galerie! 
Astea le rezervă pentru „Cupa de 
primăvară". In comedia muzicală 
„BUJOR AL 12-LEA", el va susține 
un moment vesel în compania nu 
mai puțin popularului Vasile To- 
mazian.

Sperăm ca „BUJOR AL 12-LEA" 
șî colegii lui de echipă să facă fi
gură frumoasă pe scena pe care au 
fost... promovați (de retrogradare 
nici vorbă nu trebuie să fie!), coi’- 
firmînd cuvintele cîntecu'ui cu 
care se înche'e spectacolul :

Echipa noastră o iubim
Și-i dăruim cu drag victoriile.
Se înalță-n cînt voios 
Steagul nostru glorios. 
Noi victorii cucerim 1

A apărut
REVISTA DE ȘAH, Nr. 2
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In cuprinsul căreia găsiți:
CELE MAI BUNE PARTIDE ALE 
FINALEI CAMPIONATULUI R.P.R. 
Continuarea seriei de articole 
despre istoria șahului
De vorbă cu artistul emerit al 
R.P.R. Șerban Tassian
Problema șahului feminin discutată 

de jueătoarea Margareta Teodorescu
Știri din țară și străinătate
CONCURSURILE INTERNATIO
NALE DE PROBLEME ȘI STUDII 
ALE REVISTEI (Arbitri. T. B. 
Gorghiev-U.R.S.S., F. W. Nanning— 
Olanda și M. WrObel—R. P. Po
lonă)
ODATA CU ACEST NUMĂR 
ABONAȚU REVISTEI PRIMESC 
IN MOD GRATUIT O BROȘURA 
CUPRINZIND 131 PARTIDE JU
CATE LA TURNEUL. ALEHIN, LA 
OLIMPIADA ȘI IN FINALA CAM
PIONATULUI R.P.R.

Vă mai puteți abona șl acum 
la Revista de Șah la orice oficiu 
poștal, abonamentul anual: lei 2J. )



fr,Va fi luptă nu glumă!”
—- afirmă Grigore Costescu 

și are dreptate...
Mîine începe campionatul mas- 

«ulin de baschet !
Ne-am gîndit că ar li foarte in

teresant ca întrecerea să vă fie 
prezentată chiar de unul d ntre 
protagoniștii ei de unul car" sim
te de acum emoțiile campionatu
lui, care și-a făcut planurile, și-a 

Mtudiat... adversarii. Să dăm deci 
cuvîntul căpitanului echipei Loco- 
mofiva P.T.T,. Grigore Costescu :

„Să intru de la început, clar și 
concret în subiect. Vă spun sin
cer că n-am început nici Dn cam
pionat cu emoțiile cu care por
nesc acum la drum. Faceți o sim
plă socoteală i în seria noastră 
(n r a doua) patru echipe por
nesc după părerea mea cu șanse 
aproximativ ega'e pentru "urnele 
două jocuri: C.C_A. Dinam Tg 
Mureș Știința Timișoara și. se în-

INFORMAȚII
PRIMUL TURNEU DE RUGBI 
IN „ȘAPTE*  LA BUCUREȘTI

Luni va începe pe terenurile Dî- 
■amo primul turneu de rugbi in 
șapte jucători. La această compe
tiție vor lua parte ș3se echipe di- 
namoviste, formate din jucătorii 
celor două echipe fruntașe ale 
asociației Dinamo, precum și din 
cîțiva juniori de talent

Fiecare partidă durează 30 de 
minute și se dispută pe un teren 
cn o suprafață de 60 X 50 m.

MIINE DIMINEAȚA: FINALA 
FE CAPITALA A CAMPIONATU
LUI DE CALIFICARE LA BOX
Mîine dimineață, pe ringul in

stalat în sala de festivități a »- 
șinelor „Semănătoarea" (Tramvai 
28), vor evolua, în ultima reu
niune, finala pe Capitală, cei 20 
de tineri pugiliști care asaltează 
cu multă ambiție t'tlul de cam
pion.

AM1NAREA FINALELOR CAM
PIONATULUI INDIVIDUAL 

DE TENIS DE MASA
Finalele campionatului individual 

de tenis de masă al R.P.R. care 
trebuiau să se desfășoare. în zi
lele de 23 și 24 februarie în Bucu
rești, au fost aminate pentru da
tele de 4 și 5 mai, tot în Cani- 
tală.

Ni se comunici, de asemenea, 
Că întrecerile campionatului re
publican pe echipe (masculin și 
feminin) au programat prima e- 
ta-pă Ia 31 martie.

CONCURSUL ATLETIC 
DIN CAPITALA

' Sala Floreasca II din Capitală

Eăzduiește astăzi după-amiază (de 
i ora 14,00)) și mîine dimineață 
(de la ora 9,30) un concurs atletic 

la care vor lua parte o serie din
tre cei mai buni atleți din jntfgagW 
tari j- 

țelege, noi — Locomotiva P.T.T. Ba 
dacă mă gîndcsc mai mult, și E- 
i.ergia București poate face o sur
priză! Așa că vă dați seama ce 
meciuri vor fi pentru cucerirea 
unui loc în finală și chiar și pen
tru evitarea retrogradării căci in
tr-o serie de șase echipe locul 
șase e parcă ceva mai aproape oe 
locurile ain frunte. Nici în seria 
intîi nu va fi ușor să te califici. 
Am văzut recent pe Voința Iași, 
proaspăt intrată în A, și pot să 
«•pun că va da de furcă celorlalte 
formații din serie. Aici luptă cu 
cele mai mari șanse pentru locul 
întîi Dinamo Oradea. Pentru al 
doilea loc, dau ca favorită pe 
Progresul Arta. Asia pentru că 
Dinamo București se prezintă 
mult sub forma normală. Dar și 
Energia Cluj poate aduoe nurea 
surpriză. O constatare generală: 
echipele au început mai devreme 
ca oricînd pregătirile și le-au fă
cut cu o conștiinciozitate care nu 
prea le caracteriza. Chiar și Știin
ța Timișoara a ieșit din obișnuitul 
program de pregătire în mers (n. 
n.: adică în campionat) și a făcut 
antrenamente serioase chiar— îna
intea începerii competiției. For
mațiile provinciale mi se par mult 
mai tari, nu numai prin pregătire 
ci și prin jucătorii noi de care 
vor beneficia. De pildă, Dinamo 
Tg. Mureș este o adevărată repre
zentativă secundă a țării și sînt 
curios să văd cum se va compor
ta. Dar ce vorbesc ? Voi avea pri
lejul s-o constat chiar mîine cînd 
jucăm la Tg. Mureș. Soim drept, 
aș fi preferat altă „deschidere" 
pentru noi. încă ceva și am ter
minat : se tot vorbește în ultimii 
ani despre ofensiva echipelor din 
provincie asupre celor buctireștene. 
Fu cred că acum o să cam sim
țim... această ofensivă. Va fi lup
tă, nu glumă !“

Și acum, ca să vă convingeți că 
într-adevăr echipele prezintă lo
turi mult mai valoroase, cum spu
nea mai sus Costescu. iată cine 
sînt cei care încep mîine întrece
rea în campionatul masculin de 
baschet :

C.C.A.: (antrenor: C. Herold) — 
Folbert, Fodor, Eordogh, Nedef. Ni
culescu Emil. Stamatescu, Testiban, 
Schwartz Răducanu, M. Nedelea, 
Pușcasu II-

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor: 
Gr. A’tchian): Cojoearu. Constan
ți ni de oaragheorehe. RS-iucanu Em., 
-■’cu'es'-’î I>an. Spiridon. Nagy I-, 
Pepovici R-. Bărbulescu. Popper, 
Popa. Pruncu. Crișan.

LOCOMOTIVA PTT BUCUREȘTI 
(antrenor: V. Popescu): Costescu,
Niculescu Cezar, Cucoș. Canea. Ian- 
culescu, Călugăreanu. Liță. Mines- 
cu, Florescu, Marin Iulfci, Dinescu 
Oonst.. Rîpeanu.

Zorile prindeau tot mai multă 
putere in lupta cu întunericul. A- 
proape cd izbutiseră să-l alunge 
cind trenul se oprea în Hunedoara. 
Pe meleagurile străjuite altă dată 
de zidurile semețe ale vestitei ce
tăți, se înalță astăzi un oraș mo
dern, o nouă „cetate", de astă dată 
o cetate a oțelului...

Am privit cu legitimă curiozita
te locurile a căror cunoștință o 
făceam de-abia acum. In zare, pe 
coama dealului, se distingeau blo
curile muncitorești, arhitectonica 
simplă dar ații de prietenoasă a 
vilelor locuite tot de făurarii oțe
lului, iar pe fundal pirtiile acope
rite de nea, păreau că așteaptă în
trecerile schiorilor....

M-am hotărît cu greu să mă 
desprind de această minunată pri
veliște și, tnfr-un iîrziu, am por
nit spre unul din cele trei orașe 
ale Hunedoarei, spre orașul mun
citoresc. Așa cum rouă dimineții 
înviorează florile grădinii, zorile 
dau viață noii așezări. Pe străzile 
largi, șuvoaie de oameni veseli se 
îndreaptă spre combinat: începe o 
nouă zi de muncă. Am lăsat pașii 
să mă poarte... Am colindat ora
șul muncitoresc, apoi orașul tine
retului, am cercetat atent șantie
rul noului complex sportiv, am 
privit cu admirație clădirile Poș
tei, Spitalului de Stat. Școlii Pro
fesionale șl, vizitind orașul vechi,

DINAMO ORADEA (antrenor: Tr. 
Constantinescu): Vanya, Luțac, Se- 
beetyen, Thill, Bereczki, Suhad, 
Hofmann, Căpitan, Dergu, Cupoiu. 
Stinghe. Furman, Clonda.

ȘTIINȚA timișoara (antrenor: 
C. Eilhardt): Râdulescu, Mokos. Puș- 
cașu I, Lormczi. Cîrlan, Drăgătniu, 
Palici, Paul Iosif, Bleyer, Ctnghsță, 
Ducu, Iliescu, Pripo vi cl A.. Floeștea- 
nu, Bâș-tian.

PROGRESUL ARTA (antrenor: S. 
Sâdeanuj: Mihăilescu AL, HrVeganu. 
Iacob, Iancu, Bcrcescu, N.colaev, 
Parasch:vețeu, Cirțtev, KTantea, Ne
grea. Vasillu, Irsai.

ENERGIA CLUJ (antrenor: E. Sa- 
rossi); Gruber, Wilverth, Anghel. 
Albu, Cordier. Balteș, Szabo L, Szi- 
larsy, SzovercMy, Vizi, Maftes, Ma- 
sody.

DINAMO TG. MUREȘ (antrenor: 
M. Elek): Fiilop, Kocs. Bodo. Kari, 
Kadar. Rettegl, Borbe!’. Bokor, Bu
ran, Berekmeri G., To th L., L&zA- 
rescu. Bay.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor: Gh.
Rusu): Chioreanu, ștxrbu, Nieoară, 
Radu. Bugnarlu, Budișan. Litan, 
Szabo L, Gusan, Coana, Zeriu.

PROGRESUL ORAȘUL STALK 
(antrenor: V. GeJeriuj: Bota, Dumi
trescu, Chioreanu Honatiu, Ciontea, 
Dogariu, Balint, Szabo Mt, Simio- 
nescu, Mizgăreanu, Ro6u, Bosch, 
Doca, Bârsan.

ENERGIA MT.E BUCUREȘTI 
(antrenor: AL Popescu): Novacek, 
Mlhâiescu I. Stroe V., Tursugian, 
Popescu N., Anghel Gh., Ortinski, 
Ștroe S., Costinluc, Popescu Nic. II. 
Ooiiban, Stoice, Lohan.

VOINȚA IAȘI (antrenor: M. A- 
vrain): Hohnberg, Voroneanu, Pincu, 
David, Vișoianu, Luca, Agapeacu. 
Klușer, Todlrașcu, Arvinte, Huțu. 
Perju, Clobotaru, Pincu Konrad.

Pentru încheiere, prima etapă:
SERIA I: Știința Cluj — Progresul 

București, Voința Iași — Dinasno 
Bucuriei, Dinamo Oradea — Energia 
Cluj.

SERIA II: Dinasno Tg. Mureș — 
Locomotiva PTT București, știința 
Timișoara — Progresul Tg. Mureș, 
C.C-A. — Energia București.

Cicliștii de la Recolta s-au antrenat cu conștiinciozitate pentru 
probele de ciclocros. lată-i pe cîțiva dintrei ei escaladînd... băncile 
Stadionului 23 August. In frunte se află D. Dragomir.

Foto N. NICULESCU

Reportaj in

0 după-amiază cu
am putut face încă odată o inte
resantă confruntare între nou șl 
vechi. Este oare necesar să mai 
spun în favoarea cui pledează cele 
două mărturii?

Atmosfera tinerească, oamenii 
veseli, tineretul gălăgios, piftiile 
de schi, stadionul, terenurile de 
volei, toate acestea mi-au spus că 
în cetatea oțelului trebuie să pul
seze și o intensă activitate spor- 
ttvă. Cunoșteam o serie de rezul
tate ale aileților și echipei de fot
bal, ale luptătorilor și ale jucători
lor de tenis de masă. însă doream 
să aflu mai multe despre munca 
lor de pregătire, despre ambianța 
care favorizează buna comportare 
a sportivilor.

Am bătut la ușa unui aparta
ment din blocul cu numărul 20. 
M:-a deschis, plină de voie bună — 
așa cum o cunoașteți și dvs. — 
maestra -sportului Irina Tacorian. 
împreună cu soțul ei, Nicolae Ta
corian, Irina pregătește de cîțiva 
ani pe atleții localnici. Credeți că 
a trebuit să colind cele trei orașe 
ale Hunedoarei pentru a sta de 
vorbă cu elevii lor? Nu. In apar
tamentul soților Tacorian se aflau 
fi „copiii" lor, cunoscuții atleți

I ȘAHIȘTII ENERGIEI 
AU CIȘT1GAT CUPA I

Energia, principala favorită în 
competiția de șah dotată cu „Cupa 
16 Februarie", s-a dovedit a fi, în
tr-adevăr, cea mai puternică e- 
chipă din cele șase participante. 
Invingind pe rînd pe Voința (9—3) 
și apoi pe C.C.A. (8—2) Energia 
a ajuns în finala — desfășurată 
miercuri — unde a întîlnit repre
zentativa asociației organizatoare. 
Locomotiva însă nu s-a prezentat 
la nivelul scontat de suporterii 
săi, fiind învinsă cu un scor ne
prevăzut : 10—1 (o partidă în
treruptă în poziție egalai. Iată 
rezultatele individuale: 1 Sei-
meanu—Rusenescu 1—0; 2. Sil- 
berman—Andrițoiu întreruptă ; 3. 
Crețulescu—Scurtu %—Yi : 4. 
Nacht—I. Dumitrescu 1—0; 5.
Stanciu—N. Dumitrescu l—O; 6. 
Mateescu—Solomonovici Yi—Yi ; 
7. Mendelsohn—Segal 1—O ; 8. 
Bruhis—Măinescu 1—0 : 9. Gram— 
Piringiu 1—0; 10. Dâneț—Cațicu 
1—0: 11. Alexandra Nicolau—Ta
tiana Marnescu 1—0; 12. Rodi ca 
Manolescu—Cornelia Grigore 1—0 
(la mesele fără soț primii jucători 
au avui albele).

ir
In cadrul turneului individual, 

înaintea ultimei runde, reprezen
tantul aociației Dinamo /. Fischer 
este virtual cîștigător. El are 
9’/i puncte și chiar dacă va fi în
vins de L. Ca teii (Progresul), 
acesta din urmă va acumula nu
mai 9 puncte, situîndu-se pe locul 
II.

Pentru locul secund șanse are 
și C. Teodorescu (C.C.A.) în cazul 
unei victorii asupra lui N. Dumi
trescu (Locomotiva).

D. Munteorui — corespondent 
MÎINE PRIMUL START 

IN PROBELE DE CICLOCROS
Tradiționala întrecere sportivă 

„Cupa 16 Februarie" va da și a- 
nul acesta semnalul începerii acti
vității competiționale la ciclism. 
Ciclocrosul — „puntea de trecere" 
de Ia perioada de odihnă activă la 
sezonul comnetițional — va atrage 
și de această dată la startul între
cerilor un mare număr de rutieri 
cuncscuți.

La competiția de mîine diminea
ță vor fi prezenți protagoniștii fi
nalei campionatului republican din 
acest an, printre care notăm pe

cetatea oțelului

„familia” Tacorian
Daniel Grafenstein, Aurelia Ma
nea, Șt. Drăgulescu, Viorel Cri- 
șan, Elena Bințințan și alții. Pe
treceau o după-amiază în comun 
și subiectul discuției era, după 
cum probabil vă închipuiți, atletis
mul. Dar nu numai acesta. Veți 
vedea...

— Ne așteaptă un an bogat în 
evenimente sportive, spunea Ni- 
colae Tacorian, Festivalul de la 
Moscova ne reține tn mod special 
atenția și cred că Hunedoara va 
avea reprezentanți acolo, la pro
bele atletice. Pentru tine. Daniel, 
ca și pentru Aurelia Manea. Dră
gulescu, pregătirea trebuie să vă 
aducă chiar în acest an un vădit 
progres al rezultatelor. Trebuie să 
folosim mai bine noutățile tehnice, 
să încercăm introducerea judicioa
să a eforturilor intense la antrena
mente, să ne dăruim mai mult u- 
tletismului...

Am ascultat apoi părerea aile- 
(ilor, expunerea planificării antre
namentelor pentru perioada ime
diată (m-a impresionat îndeosebi 
mulțimea detaliilor în ceea ce pri
vește intensitatea, durata, ora șl 
locul antrenamentelor}, discuțiile 
libere asupra tehnicii și asupra

motociclism va avea 
dimineață, odată cit

în această dis-

DE VOLEI
informează cores- 
Negrir, întrecerile

Moraru (ciștigător al titlului de 
campion republican de ciclocros pe 
anii 1955 și 1956), D. Dragomir, 
Stepanian și alții. La fete partici
parea maestrei sportului Maria 
Bisak se pare că a rezolvat pro
blema cîștigătoarei.

Amănunte organizatorice: plecă
rile și sosirile vor avea Ioc în fața 
atelierelor Grivița Roșie, poarta 
nr. 3; ordinea startului este urmă
toarea: (ora 9) avansați, apoi ju
niori și- semicurse, categoria feta 
și categoria oraș.
PRIMA COMPETIȚIE DE MOTO 

A ANULUI
Inaugurarea activității competi- 

ționale la 
loc mîine 
desfășurarea concursului de regu
laritate București—Găești—Bucu
rești, organizat de colectivul spor
tiv Locomotiva Grivița Roșie.

La aceste întreceri vor partici
pa, pe Fngă fruntașii sportului cu 
motor, aparținînd asociațiilor E- 
nergia, C.C.A., Dinamo, Voința. 
Locomotiva, și mulți alergători 
începători care cu acest prilej își 
vor face debutul 
ciplină.

MECIURI
După cum ne 

ponden’ul Lazăr _ 
de volei programate la Fălticeni în 
cadrul „Cupei 16 Februarie", dis
putate fci sala de gimnastică a șco
lii medii nr. 1 băieți, au luat sfîr- 
șit. In întrecerea masculină victo
ria a revenit echipei Voința Fălti
ceni care a întrecut cu 3—0 echi
pa Voința Suceava. La fete, oas
peții au întrecut echipa locală Vo
ința cu 3—0.

In București, meciurile de volei 
încep astăzi în sala Giulești unde 
se vor disputa următoarele partide: 
Dinamo-Progresul (ieminin), Lo- 
c.omotiva-Știința (feminin), Loco- 
motiva-Progresul (masculini și 
Dinamo-C.C.A. (masculin). Mîine, 
se vor întrece între ele echipele în
vinse (pentru locurile 3—4) și în
vingătoarele (pentru locurile 1—2).
S-AU ÎNCHEIAT întreceri^ 

LA TENIS DE MASA M
In cadrul „Cupei 16 Februarie 

organizată în Capitală săptămîna 
trecută, s-au înregistrat următoare
le rezultate: Voința P S.-Progresul 
F.B. 1 3—2, Voința P.S.-Energia
M.I.P, 1 0—3, Voința P.S.-Energia 
l.P.C. 1 3—1, Voința L.M. 1-Ener- 
gia l.P.C. 2 3—0, Voința L.M. 1- 
Energia l.P.C. 1 3—2,
L.M. 1-Energîa M.I.P. 1 3—1, Vo
ința L.M. 2-Energia l.P.C. 1 1—3.

Competiția masculină a fost cîș- 
tigată de Voința L.M. 1 iar cea fe
minină de Energia I P C. 1.

Voința

stilului diferiților atleți pe care 
i-au văzut la lucru cu ocazia în
trecerilor internaționale. Totul în
să a avut un caracter aproape a- 
mical, fără intonații profesorale, 
fără distanța pe care unii antre
nori obișnuiesc s-o păstreze intre 
ei și atleți. Pe nesimțite, Irina Ș‘ 
Nicolae Tacorian sugerau tinerilor 
lor elevi metode de însușire a ele
mentelor tehnice, în așa fel, incit 
să fie convinși că de fapt aceasta 
reprezenta drumul cel bun.

Apoi, fără pau2a uzuală dintre 
două discuții cu subiecte deose
bite, antrenorii și atleții și-au sous 
părerea asupra filmului ,,Atda‘\ 
care rula în acele zile pe ecranul 
cinematografului din localitate, a- 
supra ultimului spectacol de tea
tru... S-au discutat materialele 
apărute în ziarele de specialitate, 
evenimentele care polarizează a- 
tenția opiniei publice. Au discutat 
cu toții, ca o adevărată familie. 
Tocmai aceste lucruri mi-au întă
rit convingerea că succesele atle
ții or antrenați de soții Tacorian se 
datoresc sudurii sufletești a acestui 
colectiv, prieteniei bine înțelese pe 
care antrenorii o acordă elevilor 
lor. Este, fără îndoială, un exem
plu care poale fi urmat

Cind am părăsit Hunedoara 
noaptea se revanșase... Luminile o- 
rasului, mii de licurici care punctau 
întunericul desenau imagini fan
tastice, feerice. H. NAUM
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Tot despre dimensiunile terenului de fotbal

CARNET ATLETIC

ln legătură cu articolul apărut tn ziarul nostru sub titlul 
„Oare sînt dimensiunile unui teren de fotbal ?“ tov. Eugeniu L. 
Bran, conferențiar la I.C.F., ne-a scris, in completare, un interesant 
material, căruia — date fiind indicațiile prețioase pentru colectivele 
sportive, pe care le cuprinde cu privire la dimensiunile proporționale 
ale unui teren de fotbal — îi facem loc mai jos, în întregime :

In ziarul „Sportul popular” nr. 
2957; tov. P. Gațu ne arată cit este 
de mare diversitatea dimensiunilor 
pe care le au terenurile de fotbal 
din țara noastră, precum și modul 
variabil în care este interpretat art. 
1 din regulamentul jocului de fot
bal elaborat de F.I.F.A., privitor la 
dimensiunile terenurilor.

Considerînd mai in deaproape 
articolul 1 din regulament, vom 
putea deduce următoarele : raportul 
dintre lungimea și' lățimea terenu
lui este cuprins între 2:1 și 1,33:1,

Vești de la corespondenți despre

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR
• IN F-L1N sezon de iarnă, fot

baliștii clujeni își zontinuă în ritm 
vioi pregătirile în vederea „Cupei 
Primăverii”. Astfel, studenții și au 
început preparativele de la 10 
ianuarie, sub supravegherea lui
N. Săbăslău (antrenor principal), 
Gh. Tomescu (antrenor secund) și 
dr. I. Amăutu (pentru pregătirea 
fizică generală). Lotul de jucători 
numără, în majoritate, elemente 
tinere. Echipa de juniori, campi
oană republicană doi ani la rînd, 
a fost promovată în primul lot 
ln plus au fost legitimați cîțiva 
jucători noi, de asemenea tineri, 
care-și continuă studiile la Cluj. 
Dintre vechii jucători au fost păs
trați doar cîțiva. ln general însă 
„tonul” echipei de anul acesta a 
Științei îl dau jucătorii tineri. Iată, 
de altfel, lotul: Nicoară, Șerban, 
Bucur (portari), Cojocaru, Isac, 
Mureșan, Costin, Tatu (fundași). 
Petru Emil, Cri șan, Nedelcu I., 
Georgescu (mijlocași). Pa piu, Su- 
ciu, loanovici, Oroszhegy, Băluțiu, 
Lut 2. H. Moldovan, Nedelcu ÎL 
Pană.

Cealaltă echipă de categorie B, 
Locomotiva — ne scriu in conti
nuare corespondenții noștri E. Bo- 
coș ți V. Cacoveanu — se antre
nează cu regularitate de trei 
ori pe săptămînă, de la 15 
ianuarie, sub conducerea an
trenorului Ștefan Nagy. Și aceas
tă echipă și-a împrospătat lo
tul cu elemente tinere. In prezent, 
iau parte la ședințele de pregătire: 
Gorog, Vlad, Kelemen. Maier (por
tari), Danii, Georgescu, Raduch, 
Ladar, Crișan (fundași), Busch, 
Crăcan, Mureșan. Sz'akacs, Călbă- 
jos (mijlocași), Kilin, Avram. Do- 
bay, Ferenez. Oprea, Gabor, Vișki. 
și Truță (înaintași).

In sfîrșit. Flamura roșie 1. H. 
se pregătește sub îndrumarea an
trenorului Ștefan Covaci, avînd la 
dispoziție următorul lot :Palfi, 
Mikloș (portari). Sos. Dtbernardo, 
Szolnai, And'așovschi (fundași). 
Nagy, Vereș, Onacă, Gali (mijlo
cași), Bartha, Kirkoșa. Munteanu. 
Balogh, Hăran, Csaszar (inaîn- 
tași). In acest lot sînt cuprinși și 
juniorii Blidar (mijlocaș) și Sa
lomon (stoper).

■ ENERGIA CIMPIA TURZII: 
își continuă cu multă griie antre
namentele la care participă jucă
torii : Carapeț, Rusu — portari, 
Niculescu, L Mureșan, Ban — 
fundași, Mari, Ruzici, Moise, A- 
postolache (fost la Dinamo Bîr- 
lad) — mijlocași, Moldovan, Sa
far, N Mureșan. P. Mureșan, Bu- 
rian, Duca, Todea, Botoș — îna
intași. Antrenamentele sînt con
duse de Geza Nagy.

• JUCĂTORII ECHIPEI Ener_- 

primul raport privind terenurile cele 
mai mici (90x45 m.), iar ultimul 
pe cele mai mari (120x90 m.). Ra
porturile respective pentru terenu
rile care au dimensiuni interme
diare nu pot fi deduse prin inter
polare * *)  liniară (fig. 1), deoa
rece indicațiHe privitoare la tere
nurile pentru jocurile internațio
nale (105x70 m.) nu ar mai fi res
pectate. In fig. 2 sint prezentate ra- 
porturile dintre lungimea și lăți
mea terenului, ținînd insă seama și 
de prescripțiile referitoare la tere- 

aaincim această problemă. O vom 
face in curînd, iar pînă atunci rela
tăm pe scurt ce s-a întîmplat în 
cele trei partide finale. Primul joc 
a revenit echipei Progresul Orașul 
Stalin, care a învins — mai mult 
în repriza secundă — pe Flamura 
roșie Sighișoara cu scorul de 11—7 
(6-5). •

Meciul următor era sa producă 
prima surpriză. Progresul Tg. Mu
reș a făcut un joc de așteptare, al 
cărui scop principal era să țină 
mingea. Și adversarul (FI. roșie 
București) s-a enervat, n-a avut 
răbdarea necesară sâ aștepte, re- 
pezindu-se după minge și creînd 
goluri mari în apărare. Rezultat 
final : FI. roșie București — Pro
gresul Tg. Mureș 6—5 (3—3). Ul
timul joc, și cel mai important, a 
fost de asemenea frumos numai o 
repriză (prima), pentru că după 
pauză „mașina de șutat” a echipei 
FI. roșie Sibiu (Dobre, Kapp, Wal- 
zer, Schenker), obosită nu a mai 
funcționat la fel de bine. A învins 
Progresul Min. Invățămintului cu 
6—5 (5—4), greu ți deloc conclu
dent.

CLASAMENT FINAL : 1. Progre
sul Min. Invățămintului; 2. FI. ro
șie Sibiu; 3. Flamura roșie Bucu
rești ; 4. Progresul Tg. Mureș ; 5. 
Progresul Orașul Stalin; 6. Flamu
ra roșie Sighișoara.

CALIN ANTONESCU

astăzi după amiază începînd de m 
ora 17 la agențiile proprii Pronos
port din raioanele în oare șl-au de
pus premiații buletinele.
• Iată acum Programul Concur

sului Pronosport nr. 8 (etapa din 24 
feLruarie 1957):

I. T.D.N.A. Sofia — Steaua roșie 
Belgrad (retur) Cupa Camp. Euro
peni,

II. Napoli — Milan (camp, italian)
III. Torino — Triestlna (camp, ita

lian)
IV. Padova — Roma (camp, ita

lian)
V. Spai — Florentina (camp, ita

lian)
VI. Udinese — Genoa (camp, ita

lian).
VII. Atalanta — Lanerossl (câmp, 

italian)
VIII. Sampdoria—Juventus (csmț 

italian).
IX. Saint Etienne — Reims (camp, 

francez)
X. Rennes — Angers (camp, fran

cez)
XI. Sedan — Toulouse (camp, fran

cez)
XII. Strasbourg — Sochaux (camp,

francez) ■

MECIURI DE REZERVA

A. Racing Paris — Nice (camp, 
francez)

B. Metz — Lyon (camp, francez)

gui Trustul Miner baia Mare se 
antrenează sub îndrumarea antre
norului Adalbert Balogh. In „Cu
pa Primăverii”, echipa minerilor 
din Baia Mare va folosi următo
rul lot: Fuleiter, Drăghicescu, — 
portari, Tindela (Energia Lupeni), 
Barbu, Vasilescu, Breban 11, Mik
los (Energia Fieni), — fundași, 
Feher (Recolta Reghin) .Schlesin
ger, llin. Dumitru, Adametz, Ok- 
barschi — mijlocași, Incze, Sultțok 
Dorsonszki (Locomotiva Oradea), 
Bărbulescu (Energia I.C.A.R. Bu-, 

curești), Rusu, Szilagyi, Gergely II.
Antrenorul echipei de categoria 

C Dinamo Baia Mare este fostul 
internațional orădean Augustin 
luhasz. Din lotul băimărenilor fac 
parte Dragnea, Chir iță, Cazan, 
Pelladi, Szabo, Drăgan, Simu, 
Dragoț, Czomoa, Nagy, etc.

• ECHIPELE DIN CIMPINA, 
Energia din categoria B și Ener
gia Rafinăria Nr: 4 din categoria 
C și-au început pregătirile de mai 
mult de două săptămini; Antreno
rul C. Anghelache conduce pregă
tirile echipei din categoria B, ca
re dispune de următorii jucători: 
Sălcudeanu, lonescu IV, portari, 
Bulibașa, Victor, Gavriloaia. Ba- 
nu — fundași, Nițulescu. Moto- 
roiu, lonescu III — halfi, Bon- 
taș, Podoreanu, Lazâr, Moldo
van, Dumitrescu. Burtea, lones
cu II — înaintași. Echipa din ca
tegoria C este antrenată de Gh. 
Vrabie, iar lotul este următorul f 
portari: Ciocoiu, Dima: fundași — 
Aron. Duțescu, Burlacu; halfi — 
Apostol, Vasilescu. Chican, Zam
fir; inaintași — Ștefănescu, Ha- 
gianu, Nanu, Sirca, Dobrescu, Min- 
culescu.

• FOTBALIȘTII de la Pro
gresul Oradea (antrenori Schertz 
și Zilahyj și-au reluat activitatea 
de la 15 ianuarie. Echipa orădeană 
va benelicia anul acesta de apor
tul luj Sugar (Dinamo 6 Bucu
rești), Ferenczi (Locomotiva Bucu
rești), Băcut / (Dinamo Bucu
rești, Demien. (Energia Petroșani) 
etc.

• PROASPATA PROMOVATA 
în categoria C. FI. roșie Botoșani, 
pregătește (sub conducerea an
trenorului Gh. Hedeș} un lot de 
jucători printre care numeroase 
elemente promovate de la juniori: 
Constantinescu, Vasi'iu — portari, 
Segall. Groșan, Bolea, lones
cu, Zăicescu — fundași, Socaci, 
Pantaze. Demeris, Grigoriu. I. 
Olaru — mijlocași, Doboiu, Popes
cu, A. Olaru, Cobilici, Seci, Cior
nei, Onofrei, Ungureanu, Spiridon 
— atacanți.

(După datele trimise de P. Țo- 
nea, V. Săsăran, C. Virjoghe, M. 
Pop, I, Cojocaru)

I DIMENSIUNILE PROPOR
ȚIONALE ALE LATURILOR 
UNUI TEREN DE ----------

(în metri)
FOTBAL

I 
î

M X 45
91 X 47,56
92 X 50
93 X 52
94 X 54
95 X 56
96 x sri.is
97 X 59,50 
9B X 01
99 X 62,50

100 X M
M)1 X 65,25
102 X 66,50
103 X 67,75
104 X 69
106 X 70
106 X 71
107 x 72
105 X 73
109 X 74
110 X 75

nurile pentru jocuri internaționale. 
Intruclt linia graficului este frintă, 
prin interpolare ajungem la curba 
din fig 3, din care putem alia lun
gimea unui teren de fotbal in ra
port cu lățimea aleasă sau invers, 
lățimea terenului în raport cu lun
gimea aleasă. In funcție de spațiul 
liber disponibil, orice teren poate 
fi construit potrivit curbei din fig. 
3, întrucît proporționalitatea dimen
siunilor este respectată și conformă 
indicațiilor regulamentului.

Lucrurile se prezintă ceva mai 
deosebit pentru terenurile de fot
bal care sînt înconjurate de o 
pistă de atletism. Astfel, o pistă 
de atletism lungă de 400 m„ a că
rei rază de construcție este de 36 50 
m„ poate cuprinde un teren de fot
bal ale cărui dimensiuni maxime, 
cu respectarea raportului normal, 
este de 105x70 m. In U.R.S.S., pis
tele de atletism normalizate au raza 
de construcție de 36 m. și cuprind 
un teren de fotbal de 104x69 m. 
lăsindu-se mai mult spațiu pentru 
atletism.

Dată fiind tendința spre construc
țiile complexe (terenuri de lotbal 
înconjurate de piste de atletism), 
sugerăm ca dimensiunile terenuri
lor de fotbal să fie standardizate 
(in aceste cazuri) la valorile ro
tunde de 105x70 m.

In acest mod, nu uumai că se 
respectă prescripțiile regulamentu
lui internațional, dar se unifică și 
condițiile de pregătire și joc, în 
măsura în care acestea sînt influ
ențate de mărimea terenului.

EUGENIU L. BRAN 
conferențiar la LC.F.

*) Interpolare: procedeul folosit 
in matematică prin care se obțin 
valori intemediare aproximative ale 
unor funcțiuni pentru care se cu
nosc valorile limită.

• Ați citit programul concursului 
Pronosport nr. 7?

Fără îndoială că mulți dintre 
dumneavoastră după ce au analizat 
fiecare din cele 12 meciuri și-au 
spus: „iată un concurs cu un sin
gur... solist: premiile mart cu care 
va răsplăti pe cei care vor indica 
12, 11 și 10 rezultate exacte!" <

Intr-adevăr, concursul nr. 7 pro
gramează tntîlniri echilibrate între 
echipe gata oricînd să furnizeze sur
prize. Dar... unde va fi surpriza? 
Iată o întrebare care frămîntă pe 
mulți dintre participant! cu atîtmal 
mult cu cit — după cum ne mărtu
risea unul dintre „veteranii" con
cursurilor Pronosport — după etapa 
calmă de duminica trecută „tre
buie" să vină o etapă... agitată. 
Deocamdată „agitația" are loc în 
agențiile de Pronosport. Se discută 
meciurile, ee analizează scheme de 
participare și se dau pronosticuri. 
Fiecare își păstrează însă ,.surpri
zele" pentru sine: imul un „2" la 
Triești na—Padova, altui un „2" și 
„X“ ia sampdona — Spat Alții îți 
destăinuiesc cu dezinteresare soliști 
..siguri": Steaua roșie Belgrad, Mi
lan. St„ Etienne, Lyon... De partea 

- cui va fi dreptatea vom afla dumi
nică seara! Pînă atunci noi vă pre
zentăm un pronostic alcătuit în co
lectiv. Membrii colectivului au ți
nut să rămînă anonimi. Sînt însă 
vechi participanți la concursurile 
Pronosport și au trecute pe palma
res — în aproape un an de partici
pare regulată — 5 premii I, 19 pre
mii II și 369 premii III! Dacă acea
stă... carte de vizitii vi se pare su
ficient de convingătoare completa- 
țl-vă pe buletine următorul prpnos-

• Prima competiție oiicialâ in 
aer liber din acest an va fi c5m- 
pionalul republican de cros, indi
vidual și pe echipe. întrecerile din 
cadrul acestei competiții se vor 
.desfășura în două etape: etapa I, 
pe asociații sport.ve, între 10—31 
martie, în localitățile alese de fie
care asociație; etapa a 11-a, in- 
terasociații. la Sibiu în ziua de 7 
aprilie 1957. La prima etapă, au 
drepțpl sâ participe alergătorii 
clasificați la orice categorie în 
țirobele de la 400 m. în sus. La 
juniori part'cipă . cei ’născuți în 
1938—1941. Pentru a lua parte la 
campionatul pe echipe colectivele 
vor trebui să prezinte echipe de 
5 alergători din care primii-,4 con
tează în clasament și de 4 aler
gătoare (contează primele 3). In

Nu! N-a fost o formalitate. Și totuși...
Progresai Mia. invățămmtuliii a ciștigat concursul 

republican de handbal de sală
De la bun început, pornind să 

așternem pe hirtle impresiile culese 
la jocurile finale ale concursului 
republican de handbal de sală, vom 
proceda prin a recunoaște ca, in
tr-adevăr, partidele finale n-au con
stituit o simplă formalitate. Acea
sta cu toate că intre clasamentul 
publicat de noi inainte de dispu
tarea întrecerilor finale și cel întoc
mit pe baza rezultatelor obținute 
nu este nici o diferență.

Adevărul, în această privință, 
este că învingătoare au ieșit echi
pele favorite, dar în asemenea con
diții incit ele nu se prea pot min- 
dri cu victoriile obținute. Problema 
nu este de loc simplă ;i ea probea
ză evident impasul prin care trec 
acum o serie de echipe feminine 
fruntașe ale handbalului nostru. 
Trebuie să fie limpede pentru toa
tă lumea și în mod deosebit pentru 
antrenorii echipelor în cauză (G. 
Zugrăvescu, C. Popescu, C. Popescu- 
Colibași, St. Zoller, A Kamentzky) 
că noi am depășit acum stadiul în 
care una sau două jucătoare de 
valoare pot să transforme o echipă, 
făcînd-o dintr-o formație oarecare 
o formație fruntașă. Spunem a- 
ceasta pentru că nici una dintre 
echipele noastre bune nu este in
tr-adevăr o ECHIPA, prin aceasta 
înțelegind o echipă cu un stil de 
joc propriu, cu personalitatea ei.

In sfîrșit nu este cazul acum să

Învingătoare, jucătoarele echipei Progresul Min. Invățămintului 
zîmbesc mulțumite (de rezultat — desigur — și nu de comportarea 
lor). Foto: 1. MIHA1CA

pronosport

tic sau cel puțin unul asemănător: 
pentru o singură variantă: 1: 1; II: 
X; MI: 1; IV: 1; V: 1; VI:1; VII: 1; VIU: 
X; IX: 2: XtX: XI:a; xn: X; pen
tru buletine colective: I: 1; U: 1, X; 
IU: 1, X; IV: 1, X; V: 1; VI: 1; 
vn: 1, X; Vin: 1; IX: 1, X, 2; X: 
2; XI: 1, X, 2; XII: X, 2.

Vă surprind unele pronosticuri? 
Credeți că surprizele alese nu sînt 
cele mal nimerite? In acest caz în- 
lOCUtțl-le șl.. SUCCES!

Nouă nu ne mai rămîne decît să rea
mintim celor care... preferă un bu
letin cu „0" rezultate că șl pentru 
acest concurs sînt acordate ca pre
mii speciale următoarele: o motoci
cletă I. J. de 35ș cmc. participan
tului cu cele mai multe variante cu 
„0" rezultate: o motocicletă Jawa 
de 125 cmc. participantului urmă
tor cu cele mal multe variante cu 
,.0“ rezultate; prin tragere din urnă 
sînt acordate: o motocicletă Jawa, 
3 aparate de radio „Mureș" și 2 ara
gazuri cu 3 ochiuri și butelie.

Și acum, știind că toate meciu
rile se dispută în mod sigur, nu vă 
mai rămîne decît să «completați și 
să depuneți buletinele. In Capitală 
concursul se închide mîine, dumini
că la ora 12. Deci, grăbiți—vă! Pre
miile mari vă așteaptă!
• Plata premiilor de la concur

sul Pronosport nr. 6 (etapa din 10 
februarie) continuă în Capitală șl 

etapa finală pot participa la sFr 
niori și senioare atleții clasificați 
la orice categorie, tn probe de la 
400 m. In sus. La juniori șa ju
nioare jumătate din echipă va 
trebui să aibă clasificarea sportivă 
in probe de la 400 m. în sus (la 
băieți) și de la 200 m. în sus (la 
fete). Sportivii participant la e- 
tapa finală trebuie să se fi clasat 
pe primele 15 locuri la campiona
tele pe asociații.

•Distanțele pe- care se dispută 
campionatul în etapa finală sînt: 
seniori — circa 10 000 m.; seni
oare — 1.500 m.; juniori — 3.000 
m.; junioare —.1.000 m. La etapa 
pe asociații.distanțele vor fi fixate 
de fiecare, asociație, dar nu vot 
fi mai mici de 70 la sută din 
distanțele de mai sus.



Azi in Bucegi, o sJngură întrebare;
CINE VA ÎMBRĂCA PRIMELE TRICOURI 

DE CAMPIONI LA SCHI?

Amatorii de box au 3e ce sa se bucure

Cei mai buni pugiliști maghiari 
la Bucureștivor evolua

în
titlurile republi-

Mîine dimineață, pe platoul din 
Bucegi, cronometrele arbitrilor vor 
înregistra timpurile pe care le vor 
realiza schiorii și schioarele 
disputa pentru 
cane.

Campionatele de schi-fond ale 
R. P. Romîne se desfășoară în a- 
cest an în împrejurări speciale. 
Ne referim la faptul că platoul 
din Bucegi este situat la o alti
tudine de 1500—1600 m, cu care 
nu toți concurenții sînt familiari
zați. După cum se știe, pîrtiile 
din Poiana, Stalin, gazda celor 
mai multe întreceri de fond din 
ultimii ani, sînt în jurul a 1.000 
m. altitudine. In plus, principalii 
pretendenți ai titlurilor republi - 
cane la schi au lipsit în ultima 
vreme din țară, fiind invitați să 
se alinieze la startul unor probe' 
internaționale din R. D. Germană. 
Aceste concursdri nu au mai avut 
Insă loc (motivul : tot lipsa ză
pezii). Reprezentanții noștri ău 
revenit în țară în cursul după- 
amiezii de miercuri 13 februarie. 
Ei vor trebui să treacă peste obo
seala unui drum lung, ca șî peste 
handicapul pe care-1 constituie, 
fără îndoială, întreruperea forțată 
a antrenamentelor și acomodarea 
cu altitudinea pîrtiilor din Bu
cegi.

Ținînd seama de faptul că atît 
Manole Aldescu cît și eternul său 
rival Constantin Enache au făcut 
deplasarea în R. D. Germană, ei 
apar Ia start în condiții egale,

același

2.
4.
6.

floretă 
v.;

VHTOR DE AUR SCRIMA NOASTRA ARE...
Corespondenții noștri din Ploești, 

Dan Cucu și Matos Bedrosian, reia- 
tîndu-ne desfășurarea primei zile din 
„Cupa Orașelor" rezervată scrime- 
rilor juniori, au subliniat dîrzenia 
disputelor, echilibrul întrecerilor, 
calitățile surprinzătoare ale puști
lor care cu această ocazie pășesc 
pentru prima dată într-un concurs 
de valoare, Interesul publicului 
ploeștean — șl el spectator pentru 
întîia oară la un concurs de scri
mă de amploare — și buna orga
nizare asigurată de colectivul E- 
nergia Ploești.

In a doua zi a disputelor am 
fost și noi martorii acestui spec
tacol, într-adevăr reușit. Am ajuns 
în timpul asalturilor de floretă 
fete, dar încă nu se atenuase en
tuziasmul provocat de echipele de 
floretă băieți care-și disputaseră 
întîietatea cu o zi înainte (joi). 
Comentariile erau încă în toi ieri 
în sala stadionului Energia, sur
prinzător de plină la o oră mati
nală. Subiectul era impecabila 
fleșă a micuțului ploeștean Ale
xandru Pascu, care reușise astfel 
să-l învingă cu 5—4 pe bucure- 
șteanul Paul Ionescu, aducînd e- 
chipei sale victoria, atît în meciul 
respectiv (5—4), cît și în concurs. 
Să nu credeți că interesul ploe- 
ștenilor era determinat numai de 
victoria echipei lor. De fapt, ei ră
măseseră entuziasmați de risipa 
de energie de care au fost capabili 
componenț'ii celor 7 echipe parti
cipante și mai cu seamă de echili
brul valoric al celor 4 formații 
(București, Timișoara, Satu Mare 
și Ploești) angrenate în lupta pen
tru primul loc. Pentru a exempli
fica aceasta, este suficient să pre
cizăm. că după 8 ore de luptă cele 
4 echipe aveau șanse egale la pri
mul loc și că o tușă în meciul 
Ploești-București a putut să con
semneze formația gazdelor ca în
vingătoare a concursului, iar pe 

Enache avînd avantajul moral al 
unor victorii în primele întreceri 
ale sezonului, iar Aldescu pe cel al 
tinereții și al deținătorului titlului 
republican. Egalitatea aceasta 
teoretică dintre principalii, prota
goniști ai probei de 15 km. s-ar 
putea să-i avantajeze pe „outsi- 
deri" și în special pe tînărul Ion 
Cimpoia, care a stat acasă și a 
„pisat" pîrtiile din Bucegi. O sur
priză nu apare' deci exclusă. Tot
odată, credem căjiu poate fi lă
sat deoparte, atunci cînd se dis
cută despre viitorul campion, nici 
tînărul Stelian Drăguș, care, deși 
a fost de asemenea tn R. D. G-, 
poate suporta mai ușor efortul ce
rut de întreceri, fiind mai tînăr 
decît necontestații specialiști ai 
respectivelor probe.

In proba senioarelor, credem că 
problemele sînt mai puține și mai 
simple. Elena Zangor pornește, 
datorită antecedentelor încă nedez
mințite, drept principală favorită. 
Oricum, distanța fiind scurtă, ne
prevăzutul (de categoria: defecte 
materiale, ceruit, erori tactice 
etc.)' poate surveni și aci, deșî 
pare puțin probabil. Interesantă va 
fi și evoluția reprezentantei aso
ciației Voința, Luci Tabără, ca și 
ale Iulianei Simon. Ștefaniei Bot- 
cariu și chiar a Evei 
a unor tinere cărora 
cordă, deocamdată, 
credit.

Kovacs sau 
nu li se a- 
prea mult

EM. VAL

reprezentativa Bucureștiului să___ ___  .. o 
arunce din favorită tocmai în mij
locul clasamentului final (locul 
111).

Concursul echipelor feminine de 
floretă a avut o valoare puțin in
ferioară față de întrecerea prece
dentă, însă disputa pentru primul

Azi și mîine in sala Dînamo

16 echipe de lupte încep „asaltul” 
clasamentului

A intrat în tradiția întrece
rilor de lupte ca prima etapă a 
campionatului pe echipe să se 
desfășoare la București, mai pre
cis în sala Dinamo. Astfel, că as
tăzi, ca și în anii trecuți cam pe 
aceeași vreme, concurenții. apar- 
ținînd celor 16 formați: partici
pante la marea întrecere, aliniați 
în sala Dinamo pentru festivita
tea de deschidere, își vor lua an
gajamentul să lupte tovârășe.ște, 
cinstit, pentru cucerirea titlului 
pentru un loc cît mai bun în cla
sament.

Am fost tentați, privind pro
gramul acestei prime etape, să fa
cem obișnuitele pronosticuri. Dar 
socotim că riscul de a face previ
ziuni — care au toate „șansele" 
să fie de astă dată infirmate de 
rezultatele întîlnirilor — sînt prea 
mari și nu ne hazardăm. Aceasta 
mai ales din cauza unai abundențe 
de treceri de la o echipă la alta, de 
promovări de tineri în primele for- 

sau 
etc. 
pri-

mâții, a situației mai bune 
mai slabe a pregătirilor etc. 
Așa că așteptăm desfășurarea 
melor întilniri...

In orice câz, spectatorii care 
popula tribunele sălii Dinamo în 
cele două zile de întreceri (sîm- 
bătă și duminică) vor putea ur
mări meciuri interesante, întilniri

vor

Vacanța pugilistkă se apropie de 
final. Folosind termenul „vacanță", 
ne gîndim, firește, la boxerii frun
tași, care se complac de peste 
două luni într-o inactivitate, exas
perantă. Deși la orizont nu se pro
filează încă o „avalanșă*  de reuni
uni de mare amploare, se cuvine 
să subliniem totuși că ieșirea din 
atmosfera de... hibernare va avea un 
cadru deosebit, prilejuind celor 
mai buni pugiliști ai tării, aflați 
actualmente la Dinamo și C.C.A., 
un util și mult așteptat contact in
ternațional.

VOLEI. — Sala Gtulești, de In 
ora 15,30: partide în cadrul ,.Cu
pei 16 Februarie".

LUPTE. — Sala Dinamo, ora 
9,30: campionatul republican pe 
echipe.

POPICE. — La arenele Recolta, 
23 August, Locomotiva P.T.T., Pro
gresul Gospodării, de la ora 9: în- 
tîiniri în cadrul campionatului o- 
rășenesc.

BOX. — Sala uzinelor Semănă
toarea (tramvaiul 28), ora 10: a 
treia reuniune din cadrul fazei 
a III-a a campionatului republi
can individual de box.

VOLEI. — Sala Giuleștl, de fa 
ora 15: întâlnirile finale din cadrul 
„Cupei 16 Februarie".

NATAȚIE. — Bazinul Floreas
ca, ora 10: concurs de înot rezer
vat copiilor sub 14 ani și sporti
vilor de cat. II.

BASCHET. — Sala Dinamo, ora 
19.30: C.C.A. - Energia M.E.E.
(camp, republican masculin).

CICLISM. — Plecarea din fața 
Atelierelor Grivița C.F.R., poarta 
nr. 3, ora 9 în ciclocrosul dotat cu 
„Cupa 16 Februarie".

In cursul zilei de luni, lotul de 
boxeri al C.C.A. va părăsi Capita
la, îndreptîndu-se spre Berlin. Re
prezentanții noștri vor avea de 
susținut acolo două întilniri difi
cile. Prima se va disputa la 20 fe
bruarie șj va opune militarilor re
dutabila selecționată a asociației 
Vorwârts, iar a doua va avea loc 
la 23 februarie, în compania e- 
chipei locale Dynamo sau a unei 
selecționate. Echipa C.C.A. este su
ficient de puternică pentru a ne 
permite să privim cu optimism •- 
voluția sa la Berlin. Dohrescu, 
Sch.iopu, Cismaș, Fiat, Ambruș, 
Stoian, Serbu, Tiță, Negrea și Cio- 
botaru (care a fost împrumutat de 
Ia Dinamo pentru a rezolva pro
blema titularului la categoria 
grea), plus rezervele Mîndreanu, 
Czegeli șj Vintilă, sînt în măsură 
să obțină rezultate onorabile pe 
ringurile berlineze. - Antrenorul 
Marcu Spakov, care ne-a servit a- 
mănunte în legătură cu activitatea 

loc a cunoscut aproape 
dramatism.

Clasamentul probei de 
femei : 1. Tîrgu Mureș 5 
București 5 v.; 3. Ploești 4 v. 
Satu Mare 3 v.; 5. Cărei 3 v. 
Timișoara 1 v.; 7. Lugoj 0 v.

Clasamentul probei de floretă 
băieți: 1. Ploești 5 v.; 2. Satu
Mare 5 v.; 3. București 4 v.; 4.
Timișoara 4 v.; 5. Cărei 2 v.; 6. Tg. 
Mureș 1 v.; 7. Lugoj 0 v.

Concursurile (spre bucuria ploe- 
ștenilor) continuă: astăzi (spadă) 
și mîine (sabie), cînd va fi defini
tivată cîștigătoarea „Cupei Orașe
lor" (echipa cu cel mai bun punc
tai pe 4 probe).

RENATO ILIESCU

foarte disputate mai ales în gru
pele III și IV. Cu interes legitim 
este așteptată evoluția Energiei 
D.G.S.M., unde debutează comoo- 
nențsi iotului reprezentativ, I. 
Cernea, Gh. Dumitru, V. Bularca 
ș. a. Intîlnirea luptătorilor ploeș- 
teni cu cei ai Progresului Lugoj 
este de urmărit. In grupa a IlI-a. 
C.S.A. va suporta un serios asalt 
al Energiei B. Mare (deși serios 
„amputată") și al noii promovate 
Locomotiva B. Mare. Cum se va 
descurca formația militară ? Răs
punsul îl vom avea astă-searâ. Cît 
despre Dinamo București — cam
pioana țării — aceasta se pare că 
(la fel ca și în anii trecuți) își va 
începe chiar de la prima etapă 
„marșul victorios".

Cîteva spicuiri din regulament 
nu ni se par de prisos. Iată-le: 
întrecerile se vor desfășura pe 
durata de 12 minute (5+2-\-2-\-3), 
se va acorda și decizia de meci 
egal in cazul câ ambii adversari 
vor fi absolut egali ca forje (pe 
foaia de arbitraj să nu figureze 
puncte tehnice sau dacă acestea 
există ele să fie de valori absolut 
egale adică: I—1, 2—2, 3—3), 
o echipă pierde prin neprezentare 
dacă după efectuarea cintarului și 
a vizitei medicale rămîne cu mai 
puțin de șase luptători.

în măsură să 
îmbucurătoare 
box: SAPTA- 

VOM PRIMI

elevilor lui, informîndu-se prin
tre altele, de venirea în secția de 
box a C.C.A. a tinerilor Gh. Ere- 
mia, D. Burlaș, D. Văgîi, St. Mi- 
hăilescu și N. Lupa, a ținut să ne 
asigure că forma în care se află 
pugiliștij săi este remarcabilă

In sfîrșit, sîntem 
anunțăm o veste 
pentru amatorii de 
MINA VIITOARE 
VIZITA REDUTABILEI FORMA
ȚII DOZSA (R.P. Ungară), care 
cuprinde in rîndurile sale pe cu- 
noscuții campioni Dori, Wagner, 
Karpati, Fekete și Budai. Pugilr 
știi de la Dozsa vor evolua, la in
vitația asociației Dinamo, în orașe
le București și Cluj. La 23 februa
rie, în sala Floreasca sau Dinamo, 
Dozsa va înfîlni echipa asociației 
Dinamo. Peste 3 zile, Ia Cluj, oas
peții vor înfrunta o selecționată lo
cală, întărită cu pugiliști de la Di
namo. Cum e și normal, apropierea 
acestui eveniment a produs o vie e- 
mulație în rîndurile pugiliștilor di- 
namoviști. Mîine, la Tr. Severin, di- 
namoviștii vor întilni într-un meci 
de verificare selecționata regiunii 
Craiova, care se pregătește și ea 
pentru un turneu în R.P. Polonă.

Ce fac în acest timp ceilalți bo
xeri fruntași? Răspunsul pare a fi: 
nimic deosebit! Asociațiile și colec
tivele sportive cu secții de box, 
impasibile, pare-se, la criticile ce 
li se aduc, nu mișcă nici măcar un 
deget pentru organizarea de reuni
uni pugilistice. In sălile de antre
nament se desfășoară, în consecin
ță. o activitate liniștită, neturbn- 
rată de „primejdia" vreunei com
petiții pentru boxerii fruntași. Sec
ția de box a colectivului „Energia 
23 August" — după cum ne-a rela
tat boxerul Dănilă Done, el însuși 
intrigat de absența reuniunilor 
pentru boxerii de primă categoric 
— se află în plină reorganizare. 
Antrenorul Ion Stoianovici i-a luat 
locul lui Zamfir Popazti, care a 
trecut să-i antreneze pe boxerii de 
la colectivul Energia Constructo
rul. Dănilă Done ne-a anunțat că

In Cupa de iarnă
Bosch a cîștigat la M. 

iar Irina Ponova la Julieta
Fără îndoială că dinlre întâlni

rile de joi și vineri ale competi
ției de tenis dotată cu „Cupa de 
iarnă", două (Bosch-M. Viziru și 
Irina Ponova-Julieta Namian) au 
deținut „capul de afiș", atît prin 
desfășurarea lor cît și prin rezul
tatele obținute. Și, se poate spune 
că puținii spectatori care le-au ur
mărit nu au avut ce regreta. După 
un timp destul de îndelungat, I- 
rina Ponova, într-o revenire pu • 
ternică a reușit în compania Ju- 
1 ie tei Namian una dintre cele mai 
frumoase partide din ultimul timp. 
Ambele jucătoare au inițiat nu
meroase atacuri cu lovituri tari 
însă mai mult de pe fundul tere
nului. Schimburile rapide de min
gi plasate uneori pe linii laterale 
au ținut încordată =>teroia asis
tenței care a răsplătit deseori cu 
aplauze pe cele două protago 
niște. A cîștigat Irina Ponova cu 
6—4. 3—6, 7—5. De menționat că 
în ultimul set Juliela Namian a 
condus cu 3—0 și 4—1, însă pu
terea de luptă, calmul și precizia 
în lovitura din forhand a Irinei 
Ponova au reușit să recupereze 
handicapul și să cucerească pînă la 
urmă victoria.

In serie bună, tînărul Bosch a 
realizat din nou o mare surpriză 
învingîndu-1 în trei seturi cu 6—2, 
6—3. 7—5 pe Marin Viziru. Foar
te sigur în acțiunile ofensive din 
fundul terenului, cu Intervenții mai 
rare dar foarte eficace la plasă, 
Bosch a înregistrat un succes ne
scontat însă pe deplin meritat. Au 
ieșit și de această dată în eviden
ță ameliorările aduse de Bosch 
jocului său Ia fileu, executării lo
viturii din rever. In plus trebuie 
să remarcăm puterea de concen - 
trare și de luptă a lui Bosch. Ma
rin Viziru nu a luat de la început 
meciul în serios, subapreciindu-șî 
adversarul, care în primele două 
seturi l-a surclasat. Cînd și-a dat 
seama că este 
pierde. Marin 
totul dar era 
a mai putea 
victorie. In rest subliniem victo
riile lui Zacopceanu asupra lui T.

pe punctul de a 
Viziru a încercat 
prea tîrzîu pentru 
emite pretenții de

VASILE TIȚA

noul antrenor intenționează să per
fecteze o serie de întilniri amicale, 
cu echipele altor colective, folosind 
un lot întărit cu Ștefan Bogdan 
(pană), N. Zagoreanu (muscă) și 
una din revelațiile campionatului 
de calificare, Gh. Dumitru (ușoa
ră). La Progresul Gospodării, unde 
își desfășoară activitatea antreno
rii Lucian Popescu și Albert Blank, 
nu există decît un singur boxer eu 
pregătirea „la zi": semigreul T. 
Nkulescu. Gh. Rossler și A. Dră- 
gan și-au reluat de curînd antre
namentele, dar Marin Ciobanu, ta
lentatul semimijlociu, n-a mai ve
nit'‘de mult pe la sală...

Inregistrînd cu satisfacție vestea 
apropiatelor întreceri internaționa
le ale boxerilor de la C.C.A. și 
Dinamo, nu putem trece cu vede
rea indiferența celorlalte asociații 
față de box. întrebăm încă odată: 
cît timp vor rămîne nepăsătoare 
aceste foruri de răspundere?

MARIUS GODEANU

la tenis
Vizirii,
Mamian

ca și forma sa-Bădin și Cobzuc, 
tisfăcătoare a campionului repu
blican Gh. Viziru.

Astăzi și mîine au loc ultimele 
meciuri din cadrul turneelor fi - 
nale. Jocurile au loc în sala Re
colta între orele 9 și 20. Iată or
dinea partidelor de azi : Zacop- 
ceanu-Rskosi, Gh. Viziru-T. Bă
din, Cobzuc-Bosch. M. Viziru-Bar- 
dan, Julieta 
Brenner, Irina 
N-iculescu și de 
Rakosi, Gh. 
Bosch-Bardan, 
Irina Ponova-Hermina 
Juliela Namîan-Mariana Niculescu.

Namian-Hermina 
Ponova-Mariana 

mîine : Ț. Bădin- 
Viziru-Zacopceanu, 
Cobzuc-M. Vizirii, 

Brenner,

In Capitală
A Z I

M I I N E



Intervii cu Yves Montand
(Urmare din pai>. 1)

„Trebuie să vă mărturisesc că fil
mul n-a fost prea reușit. E și fi
resc, interpretul principal era un... 
debutant, încă prea puțin familia
rizat cu cele ce trebuie să faci in 
fața aparatului de filmat, nu nu
mai ca boxer... Ca să rămîn însă 
în sublet, pot să adaug că imi 
place mult boxul — ca spectator— 
și personal am avut ca bun orieten 
pe un mare campion care desigur 
vă este cunoscut, Marcel Ccrdan. 
Intr-adevăr, era un boxer extraor
dinar, un veritabil campion și este 
păcat că un accident i-a pus capăt 
vieții. Mi-am zis totdeauna că un 
cîntăreț adevărat trebuie să aibă 
ceva dintr-un campion de box..."

Iar noi — cu permisiunea lui 
Yves Montand — am adăuga că 
ceea ce reprezenta Marcel Cerdan 
în box, este astăzi Yves Montand 
In domeniul inte>rpretării șansone- 
tei franceze...

Simpaticul nostru oaspe a ară
tat interes și pentru a doua în
trebare pe care î-am pus-o, anume 
despre legătura unor vedete iran- 
ceze de muzică ușoară cu diverse 
reuniuni sportive. „Procedeul este 
curent la noi în Franța, însă el 
este practicat numai de cîntăreți 
care își simt voga în descreștere. 
Ei acceptă contracte cu firme' co

Pregătiri pentru Festivalul de la Moscova
IN ALBANIA au început pregă 

linile pentru participarea la cea de 
a treia ediție a Jocurilor interna
ționale prietenești ce vor avea loc 
eu ocazia Festivalului de la Mos
cova. In toate orașele și satele ti
nerii sportivi au început antrena
mentele în vederea Spartachiadei 
tineretului și studenților, o mare 
competiție de mase ce va servi 
drept criteriu de selecție.

Prima fază a competiției prevede 
numeroase spartachiade locale în 
sate, orașe, regiuni, colective și se 
va desfășura în timpul lunilor apri
lie și mai. In luna iunie va avea 
loc Spartachiada națională la care 
vor lua parte cei mai buni sportivi 
ai țării. După aceasta se va alcătui 
lotul sportivilor albanezi pentru 
Festivalul de la Moscova.

♦
• ORGANIZAȚIILE de tineret 

din Anglia continuă pregătirile în 
vederea celui de al VÎ-lea Festival 
Internațional al Tineretului și Stu
denților care va avea loc vara a- 
ceasta la Moscova. In același timp 
diferite organizații sindicale și pro
fesionale sprijină pregătirile pentru 
Festival.

Comitetul executiv al sindicatului 
constructorilor de mașini a cerut 
fiecăreia din cele șase organizații 
districtuale ale sale să numească 
cîte un reprezentant al tineretului 
care să participe la Festival.

Asociația scoțiană a boxerilor a- 
matori a acceptat o invitație din 
partea Comitetului Olimpic sovietic 
de a trimite o echipă Ia Jocurile

Inaugurăm această cronică săp
tămânală cu scopul de a informa 
pe cititorii noștri asupra unor 

evenimente sportive internaționale 
de primă importanță, și de a tre
ce în revistă unele amănunte mai 
interesante necunoscute de iubito
rii sportului.

Ultima săptămînă a fost bogată 
în competiții sportive internațio
nale. Nu ne vom ocupa de acele 
întreceri la care au participat 
sportivii noștri — pentru că des
pre acestea s-an scris ai te articole 
(campionatele internaționale de 
tenis de masă de Ia Milano, 
„Cupa orașelor" la hochei care a 
avut loc Ia Belgrad) ci în rîndu
rile care urmează, vom aminti a- 
cele în'receri care nu au fost co
mentate suficient cum ar fi de 
pildă campionatele mondiale de 
bob, de patinaj viteză pentru fe
mei, etc.

RUSOAICELE SINT CELE MAI 
BUNE DIN LUME

Nu pentru prima oară am au
zit rostindu-se la radio sau am 
citit în ziarele apusene asemenea 
aprecieri despre sportivele sovie
tice. Cuvintele de mai sus le-am 
auzit și atunci cînd era vorba de 
gimnas’ele. atletele sau șahistele 
sov!etice. Le-am auzit și duminică 
seara cînd comentatorul postului 
de radio Hamburg a subliniat că 

merciale care fac publicitatea pro
duselor lor — săpun, pastă de 
dinți, aperitive etc., etc. — prin in
termediul competițiilor sportive 
profesioniste. Așa este Turul Fran
ței. La capăt de etapă, cicliștii se 
opresc și începe munca celor an
gajați in caravana publicitară. 
Pentru patron este un prilej de noi 
cîștiguri, iar pentru cîntăreț o spe
ranță de a-și recîștiga popularita
tea... Bineînțeles, nu aceasta este 
arta adevărată".

Iată scurtul popas pe care Yves 
Montand l-a făcut în mijlocul 
cîtorva teme legate de sport, cu 
prilejul primului 6ău contact cu 
publicul bucureștean, format din 
mînuitori ai condeiului. A mai po
vestit Yves Montand despre neui
tatele impresii pe care le-a cules în 
călătoria sa prin Uniunea Sovieti
că, Polonia și Cehoslovacia, des
pre primirea călduroasă pe care 
i-au făcut-o pretutindeni iubitorii 
de muzică și nenumărații săi ad
miratori. A vorbit apoi despre pro
iectele sale de viitor, filme pe care 
abia le-a terminat și altele care 
așteaptă să le înceapă, cîntece la 
care lucrează cu compozitorii și 
textierii săi preferați.

Simpatic, volubil, prietenos, cu- 
cerindu-te cu un zîmbet sau un 
singur gest.. Acesta este Yves 
Montand.

I. ȘEINESCU 
R. VOIA

Mondiale ale Tineretului care vor 
avea loc în cadrul Festivalului

Comisia tineretului creștin de pe 
lîngă Comitetul britanic de pre
gătire a Festivalului a trimis pro
punerile sale în vederea Festivalu
lui, Comitetului internațional de 
pregătire a Festivalului oare își 
desfășoară lucrările la Moscova.

Federația laburistă a studenților 
a hotărît la conferința sa anuală să 
sprijine participarea la Festival.

Comiietiția internațională de tenis 
ile masă de la Russe 

(R. P. Bulgaria)
Ca și anul trecut federația de 

tenis de masă nulgară organizea
ză și de data aceasta tot la Russe 
un concurs international feminin 
interechipe. Această competiție, 
organizată în cinstea zilei inter
naționale a femeii, se va desfășura 
în zilele de 22 23, 24 și 25 fe
bruarie și va reuni reprezentativele 
de tineret ale R. P. Ungare, R. 
Cehoslovace, R. P. Romîne și R. 
P. Bulgaria. Sistemul de dispu
tare va fi identic cu cel al Cupei 
Corbillon de la campionatele mon
diale. Printre jucătoarele care vor 
face probabil deplasarea la Russe 
figurează Mariana Barasch Irma 
Magyari, Geta Pitică și Catrinel 
Folea.

la campionatele mondiale de pati
naj viteză pentru femei, desfășu
rate la Imatra (Finlanda) „ru
soaicele au dovedit din nou că 
sînt cele mai bune patinatoare din 
lume. Ele au cîștigat primele 5 
locuri în clasamentul general in
dividual, în timp ce noi (n. r. era 
vorba de Germania) am avut pri
ma concurentă clasată abia pe 
locul XIII".

Inga Artamonova este noua cam
pioană mondială absolută la pati
naj viteză. Ea nu are decît 20 ani 
și a început patinajul acum 3 ani, 

după ce a abandonat voleiul. Fap
tul că ea a cîștigat acum campio
natul mondial înaintea unor aler
gătoare consacrate ca Rîlova, Ju- 
kova, dovedește încă odată imen
sa rezervă de cadre pe care o are 
patinajul sovietic.

ȘI LA ST. MORITZ 
S-A TOPIT ZAPADA!

Un val neașteptat de căldură 
care a cuprins continentul nostru 
i-a cam... supărat pe iubitorii 
sporturilor de iarnă. In toată Eu- 
’ropa numeroase întreceri de schi 
și bob au fost amînate sau con -

Vești
„SARBATOAREA PRIMĂVERII"

Numeroase redacții de ziare Și 
reviste din Pekin au organizat 
la 2 februarie un cros de masă 

în cinstea Sărbătorii Primăverii. 
O întrecere asemănătoare s-a des
fășurat in capitala R.P Chineze 
și anul trecut, cînd 7 ledacții de 
ziare centrale din Pekin au orga
nizat „Crosul orașului Pekin pe 
anul 1956" dotat cu „Cupa Vic
toriei". întrecerea din acest an a 
stîrnit un viu interes în rîndurile 
tineretului sportiv, astfel că s-a 
luai hotărlrea ca acest cros să fie 
organizat în fiecare an. Traseul 
crosului măsoară 10.000 metri și 
străbate arterele principale ale 
orașului. Plecarea și sosirea au 
loc în piața centrală Tean-an-Mln.

PE TEREN AU APARUT 
„VETERANII"

anhai este un oraș cu o veche 
tradiție fotbalistică. Reprezenta
tiva orașului este una dintre cele 

mai bune echipe ale tării. De cu- 
rînd un eveniment sportiv a im
presionat în mod deosebit pe ama
torii de fotbal din oraș, care nu 
populat pină la refuz tribunele ce
lui mai mare stadion din oraș, Hun 
kou. Una din echipe era alcătuită 
din jucători care se acoperiseră 
de glorie cu 6—7 ani în urmă. 
Printre aceștia se aflau și membrii 
echipei olimpice a R.P. Chineze 
din anii 1943 și 1952. Spectatorii 
au primit cu ovații puternice pe 
Sun-Tzin-șun centrul atacant al 
naționalei supranumit și ..piciorul 
de fier" reîntors de cur'.nd din 
Hong Kong, pe fundașul U-Țl-sean 
și pe alții. Adversarul foștilor in
ternaționali a fost echipa militari
lor din apărarea antiaeriană N.
O. A. Intîlnirea a luat sfîrșit cu 
victoria „veteranilor" fotbalului chi
nez care au cîștigat cu scorul de 
4—2.

CAMPIONATUL DE ȘAH 
NAȚIONAL

Șahul este unul dintre cele 
mai iubite sporturi în R.P. 
s Chineză șl are o tradiție foarte 

veche. In afară de șahul interna
țional, în R.P. Chineză este foarte 
mult apreciat șahul național. A- 
cesta este un foc asemănător cu 
șahul obișnuit și, care se remarcă 
prin combinații foarte interesante. La 
sfirșitul lui decembrie 1956, la Pe- 
chin în sala mare a Palatului de 
Cultură, a avut loc finala campio
natului de șah national la care 
au participat reprezentanți din 32 
.de orașe ale țării. In finală s-au 
calificai 6 jucători. Primul loc a 
revenit cunoscutului iucător lan- 
Guan-lin (Canton) iar pe locul doi 
s-a clasai Van-Țean-lean. In tim
pul turneului au mai avut loc de
monstrații de șah clasic șl șah 
național.

tramandate din lipsă de zăpadă 
și gheață (concursurile de la 
Oberhof, Garmisch, etc.). La St. 
Moritz (stațiune situată la o al
titudine de peste 1.500 m.) cam
pionatele mondiale de bob s-au 
putut totuși desîâșura. Pentru a- 
menajarea pîrtiilor a fost nece - 
sară transportarea unei imense 
cantități de zăpadă și gheață ar
tificială ! Calitatea pîrtiei a con
stituit subiectul unor vii și justi
ficate nemulțumiri din partea con- 
curenților. Elvețienii, în calitate de 
gazde, asu știut să beneficieze de

„avantajul" terenului reușind să 
cucerească — în mod surprinză
tor — primul loc în proba de bob 
4 persoane, clasîndu-se înaintea 
italienilor considerați mari îavo - 
riți ai probei.

Cei mai nemulțumiți au fost ita
lienii care au acuzat organizatorii 
de proasta programare a întrece
rilor. Acestea au avut loc la mie
zul zilei cînd temperatura ridi - 
cată a desfundat pîrtiiie influen- 
țînd buna desfășurare a probe
lor...

din R. P. Chineză

Cei mai buni cicliști chinezi în timpul unei curse pe stadionul 
din Pekin

Sporiri rin R. D. Vietnam m plină înflorire

Pină la eliberarea Vietnamului, 
în această țară nu se putea 
vorbi despre o activitate spor

tivă în adevăratul înțeles al cuvin- 
iului. In timpul asupririi coloniale 
sportul a fost prioit numai ca un 
mijloc de ciștig, de aceea s-a și pus 
un accent deosebit pe fotbal, care 
aducea venituri însemnate acelora 
care, prganîzau Intilnirile.

La eliberare puterea populară a 
găsit o situație- dezastruoasă. In 
Hanoi, capitala reoublicii, rămă
seseră două terenuri de sport cu 
o capacitate redusă, iar în orașul 
Haifon bazele sportive fuseseră 
transformate în garaje și parcuri 
pentru mașinile de ' transoorf ale 
corpului expediționar francez In 
aceste condtțiuni vitrege și-au în
ceput activitatea organizațiile 
sportive din Vietnam Trectrid pes
te nenumărate greutăți, tinerelul 
vietnamez a început munca de re
facere a bazelor sportive sub lo
zinca „Să ne întărim sănătatea 
pentru Patrie, pentru Paceț". A în
ceput activitatea susținută a acti
viștilor sportivi în școli, între
prinderi, universități. în armată 
și chiar la sate, s-au pus bazele 
organizării sportului dc mase. Din 
octombrie 1956 sportul a fost in
trodus și în programul de învă- 
tămînt al Universității de Stat din 
Hanoi.

Succesele nu au întîrziat să vi
nă, iar lipsa fondurilor pentru re
facerea bazelor sportive n-a putut 
frtna entuziasmul tineretului. Zeci 
de mii de tineri șl tinere au re- 
amenajat prin muncă voluntară ba
zele sportive existente. Datorită 
inițiativei tineretului, în numeroa
se orașe au luat ființă baze spor
tive improvizate.

In octombrie anul trecut, repre
zentativa de fotbal a țării a apă- 
fit pentru prima oară in arena 
internațională Fotbaliștii vietna
mezi au evoluat in R.P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană, iar mai iîrziu 
au participat la „Turneul Priete
niei" alături de echipele reprezen
tative ale R.P. Chineze și R.P D. 
Coreene. Sportivii vietnamezi nu 
au putut obține victorii, cu toate

ANATOLII TARASOV DESPRE 
CAMPIONATELE MONDIALE DE 

HOCHEI PE GHEAȚA

In curîod vor începe la Moscova 
campionatele mondiale de hochei 
pe gheață la care vor participa 
echipele U.R.S.S., Suediei, Ceho
slovaciei, R .D. Germane, Finlan
dei, Poloniei, Japoniei și Austriei.

„Moscoviții asleaptă cu mare 
interes evoluția acestor echipe" — 
a declarat miercuri 6eara la pos
turile sovietice de radio antreno
rul de stat al U.R.S.S. pentru ho
chei, Anatolii Tarasov. „Se aș
teaptă întreceri echilibrate între 
reprezentativele U.R.SS., Ceho
slovaciei și Suediei — a spus 
Tarasov — dar un progres evi
dent au manifestat în ultima vre
me și echipele Poloniei, Finlandei 
și R. D. Germane. Japonezii mî- 
nuiesc cu o deosebită abilitate 
crosa, sînt buni dribleri, dar nu 
au încă o viteză suficientă, atît de 
necesară în jocul modern de ho
chei.

NE PARE INSA RAU CA IN 
MIJLOCUL NOSTRU NU SE VOR 
AFLA RENUMIȚII HOCHEIȘTI 
CANADIENI ȘI PUTERNICII 
HOCHEIȘTI AI S.U.A. FAPTUL 
CA ACEȘTIA NU VOR FI LA 
MOSCOVA, NU SE DATOREȘTE 
SPORTIVILOR — a spus în în
cheiere antrenorul de stat.

I. OCHSENFELi) 

că în prima repriză reușeau tot
deauna să fie egali în joc parte
nerilor. Acest lucru însă nu l-a 
descurajat pe reprezentanța tinerei 
republici vietnameze; ei se stră
duiesc să-și desăvîrșească cunoș-t 
tințele și se antrenează cu sîr- 
guință.

Jocurile sportive ale tineretului 
au constituit un eveniment deo
sebit în viața sportivă a țării. Ele 
au fost de fapt și primele campio
nate. La 14 octombrie 1956 coi 
mai buni înotători si cicliști din 
Vietnamul de Nord și-au disnutat 
titlurile de campioni. Finalele au 
fost interesante mai ales prin aceea 
că s-au întilnit foștii campioni cu 
elementele tinere. La ciclism, „ve
chea generație" a fost reprezen
tată prin Vu-Van-Tan, Mdb- 
Din-Ciuong, ambii din Hanoi si 
Vu-Van-Bai din Tanhoa care cu 
ani în urmă cuceriseră titlurile de 
campioni al Chinei și Indiei. Din 
rîndurile tineretului își măsurau 
forțele Hoa din Haițon, Hui din 
Hanoi și tînărul Vin în virstă d» 
17 ani. La notație, înotătorul Ku 
care a deținut timp de 14 ani ti
tlul de campion al Chinei și Indiei 
a trebuit să-și dispute întîietafea 
cu o întreagă pleiadă de tineri îno
tători în frunte cu Dong din Ha
noi. Cursa ciclistă Sanhai-Hanot 
a constituit de fapt un duel între 
cicliștii Bai și Ciuong.

Sportul vietnamez a intrat a- 
cum înlr-o fază nouă. Insă cu 
toate succesele repurtate, mai sînt 
multe de făcut, finind seama de 
lipsa bazelor sportive, a inventa
rului șl a cadrelor calificate Con
stituirea Comitetului Național 
Sportiv în R.D. Vietnam va ajuta 
în mare măsură la lichidarea greu
tăților care stau în fața ridicării 
continue a sportului din R.D. Viet
nam.

Au început campionatele europene 
de patinaj artistic

Pe patinoarul „Elslaufverein’’ 
din Viena au început joi seara 
campionatele europene de patinaj 
artistic îa care participă sportivi 
din R. Cehoslovacă, Franța, Aus
tria, U.R.S.S, R.P. Uigară, An
glia, R.P. Polonă șî alte țări. In 
proba de perechi penLu titlul de 
campion disputa principală s-a 
dat între cehoslovacii Vera Suhan- 
kova-Zdenek Dolezal sî cunoscutul 
cuplu maghiar de mai multe ori 
campion european, Marianne și 
Laszlo Nagy.

Evoluînd cu o înalta măiestrie, 
perechea cehoslovacă reuși să re
purtez© o victorie neașteptată In 
fața patinatorilor maghiari. Tată 
clasamentul final: /. Vera Suhan- 
kova-Zdenek Dolez.it (R. Ceho< 
slovacă) 56,7 puncte; 2. Marianne 
și Laszlo Nagy (R.P. Ungară} 56,6 
puncte; 3. Marika Kilius-Frantz 
Ningel (Germania) 56,5 puncte; 
4. Ellend-Lienert (Austria) 56,5 
puncte; 5. Coates-Hoiies (Anglia) 
53,7 puncte; 6. Bakuscova-Ciuk 
(URSS) 53,6 puncte; 7. Hinko- 
Doepfl (Austria) 53,5 puncte etc.

După desfășurarea figurilor obli
gatorii. la individual masculin 
conduce Allain Giletti (Franța) cu
425.9 puncte urmat de Michael 
Bocker (Anglia) 415,2 puncte șî 
Karel Divin (R. Cehoslovacă)'
414.9 puncte.

Dolez.it


SELECȚIONATA de tineret
IN EGIPT: 0-0 LA TANTA...

De curtnd a avut loc ședința de 
constituire a Comitetului național 
de pregătire a participării tinere- 
tulai din țara noastră la cel de al 
VI-lea Festival Mondial ai Tine
retului și Studenților pentru pace 
și prietenie, care se va desfășura 
ta Moscova între 28 Iulie și 11 
august. Deschiztnd ședința too. 
Cornelia Mateescu, secretar al C.C. 
al U.T.M., a prezentat propuneri 
privind componența Comitetului 
național de pregătire a Festivalu
lui.

Ca președinte al Comitetului a 
fost ales scriitorul ac.ad. Cezar Pe
trescu. Printre membrii Comitetului 
se găsesc muncitori fruntași, acti
viști obștești șl de stat, scriitori, 
artiști, compozitori, oameni de 
știință, ziariști, studenți și e- 
levl, precum și activiști sportivi și 
sporțioi fruntași. In componența

Primele ecouri după gheața de b Belgrad
îcarte mulți dintre 
se vor fi. întrebat.

Probabil că 
cititorii noștri 
pe bună dreptate, de ce hocheiștii 
bucureșteni au cucerit la Belgrad 
simpatii unanime și aprecieri mă
gulitoare. cînd rezultatele obținute 
de ei nu sînt chiar atît de stră
lucite. La prima vedere și jude
cind numai prin prisma rezultate
lor, firește, paradoxul este evi
dent. Dar lucrurile au și alte as
pecte.

Să nu uităm că echipa biicu- 
reșteană se prezenta la Bvîgrad ca 
o formație modestă, puțin cunos
cută pe plan european, și despre 
care se știa, deci, puține lucruri. 
Totuși, un fapt esențial se cunoș
tea și anume acela că nu avem 
patinoar artificial. Dacă la toate 
acestea vom adăuga amănuntui că 
echipa bucureșteană era cea mai 
tînără dintre participante, veți în
țelege ușor că pretențiile ei erau, 
desigur, destul de limitate. Cu 
toate acestea, nu mult a lipsit ca 
„buturuga mică să răstoarne* *™  
competiția.

ceput pregătirile în vederea nou
lui sezon Și a celei de a XIX a edi
ții a campionatului. In categoria A 
vor activa anul acesta următoarele 
12 echipe: Spartak, Dinamo, Ț.D.S.A., 

Torpedo. Lokomotiv (toate d'in Mos
cova), Dir.amo Kiev. Dinamo Tbi
lisi, Zenit Leningrad, Burevestnik 
Kișinău, Sahter . Stalino, Spartak 
Minsk și Aripile Sovietelor Kuibîșev. 
Prima etapă a campionatului va 
începe îa 31 martie. In această zi 
sînt programate partidele: Dinamo 
Tbdlisi-Spartak Moscova și Bure
vestnik Kișinău-Zenit Leningrad.
• ECHIPA Ț.D.N.A. SOȚIA a so

sit vineri seara la Belgrad pentru 
a susține meciul din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" cu echipa Steaua 
roșie din Belgrad. In întîlnirea de 
miine, care va fi condusă de arbi
trul italian Orlandini cele două 
echipe vor alinia formațiile: Ț.D.N.A,: 

Naldenov-Rakarov, Manolov, Kova- 
cev-Boșkov, Stotanov-Milanov, Di
mitrov, Panalotov, Kolev, lanev. 
Steaua roșie: Beara-Stankovicl, Ze- 
kovici-Miclci, Spasici, Tasiel-Popo- 
Vicl I.. Șekularaț, Toplak, Kostici. 
Rudinski.

Spre exemplu, dacă în meciul cu 
echipa Belgradului, jucătorii bucu- 
reștâii ar fi realizat rezultatul pe 
care îl meritau, după felul în care 
s-au comportat, situația ar fi fost 
cu totul alta. Așa incit nu trebuie 
să ne mire de loc faptul că jocul 
echipei noastre a fost atît de apre-

Campionatul de șah al U.R.S.S.
In runda 16-a Tal l-a învins pe Keres!
După o zi de repaus, campiona

tul unional de șah a continuat cu 
disputarea partidelor din runda a 
16-a. Spectatorii au urmărit cu 
mult interes .partida dintre liderul 
clasamentului, marele maestru Ke
res și tînărul maestru Mihasl Tal, 
un alt pretendent la titlul de cam
pion. Intr-o variantă a gambitului 
damei, Keres, care avea albele, a 
evitat complicațiile trădindu-și in
tenția de a obține o remiză fără 
riscuri. După ce situația s-a lim
pezit, Tal a văzut o posibilitate 
excepțională de a schimba cursul 
partidei în favoarea sa. Cu toate 
acestea, faptul că pe tablă erau 
buni de culori diferite făcea 
se creadă, că Paul Keres va 
ține cu ușurință remiza. Tal a
cat însă foarte îndrăzneț și prin-

ne- 
sâ 

oo- 
ju-

(r

Participînd 
la concursurile

PRONOSPORT, 
contrrbuîți la 

construirea unor noi 
BAZE SPORTIVE 

Comitetului se află top. Manole 
Bodnăraș, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică ți Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, too. 
Ion Balaș. vicepreședinte al 
C C.F.S., precum și maeștrii eme- 
riți ai sportului Nicolae Linca, 
campion olimpic, Leon Rotman, 
dublu campion olimpic. 
Ier.

Comitetul a ales un 
tuit din lt persoane.

A luat apoi cupintul 
gil Trofin, prim secretar al 
al U.T.M.. care a vort't desp'e en
tuziasmul cu care tineretul nostru 
tnlimpină Festivalul de la Mosco
va, despre faptul că la Festival va 
participa o delegație de 1000 de 
tineri precum ți despre unele an
gajamente in cinstea Festivalului. 
In încheiere a vorbit acad. Cezar 
Petrescu.

Ella Zel-

birou alcă-

Vir- 
CC.

too

LAKO

De altfel, pentru a ilustra 
această afirmație, iată alte ci leva 
spicuiri din presa sportivă iugo
slavă.

In ziarul SPORT BEOGRAD de 
marți dimineață, cronicarul de 
specialitate scrie despre meciul 
București-Belgrad : .Jțomind au 
dominat majoritatea timpului, cu 
atacuri foarte periculoase, făcind 

tr-un sacriuciu ...- ceaun și-a creat 
un avantaj pozițional decisiv, blo- 
cînd figurile grele a’.e partenerului 
său. I.a mutarea 44-a Keres s-a re 
cunoscut învins.

O partidă pozițională, cu multe 
complicații tactice, au jucat Bron- 
ștein și Kîaman. Mult timp Kla- 
man s-a apărat cu succes dar către 
sfîrșit, Bronștein a jucat foarte 
energic, a sacrificat un pion și după 
cîștigarea unei figuri a decis par
tida în favoarea sa.

Partidele Petrosian—Korcinoi și 
Taimanov—Spasski s-au terminat 
remiză. Furman a cîștigat la An- 
toșin, iar Aronin l-a învins pe A- 
ronson. Restul partidelor s au între
rupt

★

s-a desfășurat
MOSCOVA (Serviciul nostru de 

radio). — Aseară 
runda a 17-a. Două partide au stat 
în centrul " atenției spectatorilor: 
Bronstein — Keres și Tal —Aro
nin. Ambele au luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate. Tot remiză 
s-au terminat întîlnirile Antoșin — 
Boleslavski și Nejmetdinov — Pe
trosian. Korcinoi a cîștigat la Sto- 
lear, Toluș 
la Furman, 
întrerupt.

Cu patru 
șit conduc
Bronstein cu 11 p.: urmați de To
luș (1) și Keres cu IOV2 p., Spasski 
(1) și Petrosian 91/» p.

la Tarasov și Mikenas 
Celelalte partide s-au

runde înainte de sfîr- 
în clasament Tal și

Tinerii noștri fotbaliști au sus
ținut un meci neprevăzut în pro
gramul din Egipt. In drum spre 
Alexandria, ei s-au oprit la Tanta 
(sau Gharbîya-un oraș situat la 
circa 100 km. de Cairo). Aici, au 
întîlnit selecționata orașului, în 
îața căreia au reușit un rezultat 
de egalitate (0—0), de asemenea 
neprevăzut

în ce privește meciul de ieri de 
la Alexandria, rezultatul nu 
parvenit ptnă la închiderea edi
ției.

ne-a

ECUIFA DE RUG8I C. C- A. 
ÎN I. D. GEAMANĂ

La 28 februarie echipa de fugbi 
a Casei Centrale a Armatei va ple
ca în REPUBLICA DEMOCRATA 
GERMANA. Cu acest prilej 
echipa C.O.A. își va verifica șt 
stadiul ei de pregătire, îiaintea 
începerii campionatului republican 
de rugbi, sustinhd și o serie de 
intllniri amicale cu ragbiștii ger
mani 

un frumos foc colectiv. Ei trebuiau 
*d clftige acest joc” In numărul 
următor al ziarului se scrie urmă
toarele, In legătură cu jocul Bucu- 
rești-Bruxelles: .Mulți au crezut 
că belgienii por învinge pe romini. 
dar aceștia din urmă s-au afirmat 
ca o echipă puternică, cu un joc 
combinație de toată frumusețea, ca
re le-a adus o meritată victorie*.  
Frumoase aprecieri despre jocul 
echipei noastre a făcut și antreno
rul canadian al echipei orașului 
Bruxelles, Roger Gelinas, care i-a 
felicitat călduros Pe hochei știi ro
mini după victoria lor asupra e- 
chipei belgiene.

Iată dar. că fără să obțină re
zultate de mare valoare, — echipa 
de hochei pe gheață a orașului 
București a lăsat o impresie ces
tul de bună celor care au văzut-o 
Ia lucru în capitala Iugoslaviei.

Concursul internațional de gimnastică de la Varșovia
VARȘOVIA. Astăzi și miine, în sala Gwardia din capitala Po

loniei se va desfășura un mare concurs internațional de gimnastică 
la care participă cîte doi reprezentanți (bărbați și femei) din 7 țări: 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Finlanda, Rominia, Ungaria, Fran
ța și Polonia. Cu excepția Franței și Poloniei, toate celelalte țări 
au comunicat numele concurenților. Din Uniunea Sovietică vor 
participa Titov și Portnoi ia probele masculine și tinerele concu
rente Bogdanova 
și Mikoska, Eva 
garia a trimis la 
rentele Kocsis și
și Toikka la bărbați, Sappinen și Nieminen la femei. Țara noastră 
este reprezentată la acest concurs prin maestrul sportului St. Harko 
și Șt. Hărgălaș (la băieți), maestra sportului Anica Koesis-Țicu și 
Georgeta Hurmtrzache (la fete).

lată programul concursului: sîmbăta 16 februarie: exerciții 
liber alese — fete; duminică 17 februarie: exerciții liber alese — 
băieți.

și Liuhlna. Din echipa cehoslovacă fac parte Skvot- 
Bosakova și colega sa de club Marejkova. Un- 
acest concurs pe Gulyas și Baliko ca și pe concu- 
Kemeny. Finlandezii sint reprezentați de Olkkonen

• La N9ada-id. în fața a 120.000 de 
spectatori s-a desfășurat joi meciul 
dintre echipa locală Real și forma
ția franceză O.G.C. Nice, în cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Gazdele au 
învins cu scorul de 3—o (l—O) prin 
golurile marcate de Mateos (2) și 
Hoteito. Cei mai buni au fost: Di 
Stefano, Copa, Mateos (Real) șl por
tarul Colona de la Nice. Returul 
acestui meci va avea loc la 14 mar
tie la Nice.
• Joi au fost re juca te trei me

ciuri contînd pentru 16-lmile „Cu
pei Franței". Rezultatele: Lyon- 
Nantes 4—1, Sedan (deținătoarea 
Cupei) — Ales 3—1, Nîmes-Valen- 
ciennes o—0 (după prelungiri ur
mează’ 'să se desfășoare al treilea
meci). Lane Rossi 19 5 5 9 28:32 15

A înaintea celei de a 20-a etape a Palermo 19 4 7 8 14:24 15
campionatul ui italian. clasamentul Torino 19 4 6 9 17:25 14
are următoarea înfățișare:

• înaintea etapei de miine clasa-
Milan 18 12 3 3 35:21 27 mentul campionatului francez are
Fiorentina 19 9 5 5 30:24 23 următoarea înfățișare:
Irj-emazionale 19 6 Iff 3 217521 22

Sampdoria 19 7 8 4 34:27 22 St. Etienne 23 15 5 3 66:28 35
Lazio 19 8 6 5 25:21 22 Reims 23 14 3 5 58:37 31
Napoli 19 7 7 6 24:20 21 Lens 23 14 2 7 52:34 30
Juventus 19 5 9 5 25:23 13 Toulouse 23 11 5 7 49:22 27
Bologna 19 5 8 6 27:22 18 Racing 23 11 4 8 63:43 26
Roma 19 6 6 7 28:24 18 Marseille 23 10 6 7 41:37 26
Genova 19 5 8 6 19:22 18 Monaco 22 11 3 8 35:32 25
Padova 19 5 8 6 23:27 18 Nîmes 23 10 4 9 37:37 24
Udinese 19 7 4 8 30:37 18 Nice 23 8 7 8 43:48 23
Tries tina 18 6 5 7 17:20 17 Angers 22 7 9 8 26:30 23
Atalanta 19 4 9 6 20:23 17 Lyon 23 9 3 11 32:36 21
Spal 19 7 2 10 21:31 18 Sochaux 22 9 3 10 34:39 21

începe competiția internațională de handbal 
de sală „Turneul națiunilor”

15 (prin telefon). — 
a expoziției din loca

ZAGREB
Marea sală . , ___
litate va găzdui Intre 21—24 fe
bruarie turneul internațional de 
handbal de săli întitulat „Turneul 
Națiunilor*  la care participă re
prezentativele mjsculine ale Unga
riei, Poloniei, Romîniei, Austriei 
și două reprezentative ale 
Iugoslaviei. Participanții au fost 
împărțiți în două serii după cum 
urmează: Seria I-a : Ungaria, 
Romîria, Iugoslavia. Seria a Il-a 
Polonia, Austria. Iugoslavia, 
ehipețe clasate pe primul loc 
fiecare serie se vor întEn, îfrtr 
joc final pentru locurile 1—2. Cele 
clasate pe locul II. pentru '.ocurTe 
3—4. iar cele de pe ultimul «ec. 
pentru 5—6

Echipa Romîniei vs intra 
competiție ta 22 februarie, c?nd 
întilni echipa Iugoslavei La 
februarie reprezentativa romîna 
juca cu echipa Ungariei.

Aceas'â competiție stirnețte 
v>- interes Ia Zagreb și toate 
letele au fost vîndute, astfel că în 
fiecare zi vor asista la întreceri 
4000 de spectatori. Sala expoziției 
a fost amenajată în mod special 
pentru o bună desfășurare a în
trecerilor.

Echipele iugoslave participante 
la competiție vor fi desemnate 
în urma turneului de selecționare 
dotat cu „Cupa orașelor*  care va 
avea loc h Belgrad țn zilele de 
16—17 februarie. Vor participa

un 
bl-

Cwa eliberării Bratislawf 
la volei

BRATISLAVA - Intre 8 si 12 
mai se va desfășura la Bratisla
va cea de a doua ediție a com
petiției internaționale de volei 
dotată cu „Cuoa eliberării orașu
lui Bratislava*.  întîlnirile se vor 
desfășura în are liber. Au fost 
trimise invitați» următoarelor re- 
prezentalîve de orașe: Băieți: So
fia. București , Varșovia, 
grad. Budapesta, Dresda. 
Sofia. București. Varșovia, 
pesta, Halle. Atît la băieți 
îa fete, organizatorii vor prezenta 
în întreceri reprezentativele orașe
lor Bratislava și Praga. 

BeL 
Fefe: 

Buda- 
cît Și

selecționatele orașelor Belgrad, 
Zagreb, Skoplie, Sarajevo, Liu- 
bliana și Novi Sad. După termi
narea jocurilor antrenorul federal 
Ivan Snoj va alcătui 
formații reprezentative 
slaviei.

cele două 
ale Itigo-

PERU ZLATAR

va
• IN ORAȘUL suedez Orebro s-a 

desfășurat întîlnirea semifinală din 
cadrul „Cupei orașelor»1 la handbal 
de sală intre echipele Orebro și 
Paris. Gazdele au învins cu sco
rul de »-17 (lî-S). orebro se va în- 
tîlni in finală cu învingătorul din 
întîlnirea Praga-Copenhaga care se 
desfășoară la 24 februarie la Praga.
• DUPĂ cum s-a mai anunțat, fo

rurile sportive din R. P. ungară au 
aprobat cererea cunoscutului boxer 
Laszlo Papp de a susține întîlniri 
cu boxerii profesioniști din Euro
pa. Laszlo Papp a cîștigat de trei 
ori medalia de aur la olimpiadele 
de la Londra, Helsinki și Melbour
ne. dovedinduse nnul dintre cel 
mai puternici boxeri din lume. El 
Iți va încerca acum forțele in fața 
boxerilor profesioniști. După sosirea 
de la Melbourne, Papp s-a antrenat 
intens pe ringurile din Budapesta și 
M 2 martie va susține la Milano 
primul său meci profesionist, în S 
reprize, eu campionat italian Carlo 
Mole.
• ECHIPA reprezentativă de ho

chei pe gheață a Japoniei, care se 
află in prezent la Moseova unde se 
antrenează în vederea campionate
lor mondiale a întîlnit echipa Lo- 
komotiv-Moscova. Meciul s-a în
cheiat ea scorul de 4—3 (1—0; o—2; 
3—1> în favoarea echipei sovietice.

La 14 februarie echipa japoneză 
InCilicșbe In mec*  amical echipa 
secundă a Uniunii Sovietice.
• IN PREZENT se află în vizită 

în U.R.S.S. două formații ceho
slovace de volei: echipa orașului 
Praga și Slavia. Voleibaliștii ceho
slovaci au susținut la 14 februarie 
primele jocuri în orașul Riga. Intîl- 
nlrea feminină dintre echipa de ti
neret a orașului Praga și echipa 
Daugava a fost deosebit de specta
culoasă și s-a încheiat cu scorul de 
3—1 în favoarea voleibalistelor so
vietice. in întîlnirea mascu'ină echi
pa Slavia a întrecut cu 3—1 echipa 
Daugava.

e FEDERAȚIA de tenis de nș să 
cehoslovacă a anunțat zilele aces
tea lotul jucătorilor care vor face 
deplasarea ia Stockholm cu ocazia 
campionatelor mondiale ce se vor 
desfășura între 7 și 15 martie. Lotul 
cuprinde re Andreadis, Stipek, T«- 
reba, Tokar. Wyixnanovski, Dreis- 
sler la băieți, iar la fete pe Graf- 
kova, Schwarkova șl Hrujkova.

O ZIARUL polonez „Przeg-lad 
Sportowy" din Varșovia a organizat 
o anchetă de masă pentru alegerea 
celor mai buni sportivi polonezi 

pe anul 1954. La această anchetă au 
participat peste S8.COO de cititori ai 
ziarului și numeroși cronicari de 
sport străini printre care Liubomi- 
rov-„Sovietski Sport»» Moscova, Cas
ton Meier-Paris. Jacques Leeocq- 
Bruxelles și alții. Cu mare majori
tate de voturi (55,7 la sută) cam
pioana olimpică la săritura în lun
gime Dunska Krzeszinsk a fost de
semnată drept cea mai bună spor
tivă a anului. Pe locurile următoa
re s-au clasat atletul Sidlo și scri- 
mrrul Pawlowski.
• CA ȘI IN ANII trecuți cei mal 

buni atleți maghiari vor participa 
la tradiționalul cros organizat de 
ziarul „L’Humanite»» la 24 martie la 
Paris. At'.eții se află în plină fază 
de pregătire și în curînd va ft selec
ționată echipa care va pleca în 
Franța. Din lot face parte și renu
mitul alergător de fond lozsef Ko
vacs. La începutul lunii martie Ko
vacs va participa la un cros inter
național în R. D. Germană.

Sedan 22 5 9 8 29:39 19
Nancy 23 6 6 11 35:54 18
Valenciennes 23 4 9 10 20:48 17
Metz 23 4 7 12 30:44 15
Strasbourg 23 5 5 13 29:47 15

Rennes 23 6 2 15 20:48 14

• ECHIPELE SOVIETICE DE
FOTBAL din clasele A 51 B au în-
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