
După 50 
de ani...

trecut de atunci 50 de 
ani, o viață de om. Flăcăii de 
pe vremea aceea sînt azi moș
negi, orfanii celor 11.000 de 
victime de atunci sînt azi oa
meni în toată firea. Dar sîn- 
gerosul 1907 nu poate fi uitat. 
Infamia făptuită de murdara 
cirdilșie burghezo-moșierească 
sub privirile îngăduitoare aie 
veneticului Hohenzoflem. mă
celul care a pătat pentru tot
deauna mîiniie prădalnice 
guvernanților burghezi și 
pus un 
truntea monarhiei urite de 
por, nu 
trecerei anilor, nici de prăbu
șirea fără drept de apel a au
torilor masacrului. 1907. ccns 

cu roșu ;«i filele istoriei crim: - 
lui deceniu al veacului XX, va 
constitui totdeauna o fotogra
fie a burgheziei și moșîerimii 
fără mască dispuse să sacri
fice pentru propriul ior 
11.000 de oameni care 
veau o altă vină decît 
de a fî încercat să-și 
dreotul la muncă. Ia

Anii at* treeif». ide*-!**’ r-s. 
culaților din 1907 s-a înfăptuit. 
Sub conducerea clasei mmc:- 
toare sin^tinit aliat credmeos 
și îndrumător încercat al țără
nimii muncitoare, cei mtdți și 
obidiți din trecut au devenit 
azi stăpînii țării. Inteleapta po
litică a Partidului clasei mun
citoare a 
noi și în 
încercate 
mitru D.

stigmat sîngeriu

pot fi șterse nici
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pe 
po- 
de

huzur 
nu a- 
aceea 
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viată.
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Au luaf sffîrșif:
campionate 1 e
de schi fond

\

Boxerii dînaniouisii sînt oala 
să primească „asaliui” echipei Dozsa

a

■■■
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comuna 
a trăit a- 
din Paș- 
baicn-te'e 
vagoanele

adus lumina zilelor 
eate'e cele mei greu 
In 1907. Bătrhvd Du- 
Toader din

Avrămeni-Suceava 
tunci cînd ceferiștii 
câni au înfruntat 
pentru a deschide
de vite în oare fuseseră înghe- 
suiți sute de țărani „vinovați" 
de luptă pentru pîine El este 
astăzi martorul vieții noi pe 
care o trăiesc consătenii săi, 
scăpați, prin lupta clasei mun
citoare, de jugul moșierilor și 
al vătafilor. Membru al Comi
tetului național pentru a 50-a 
aniversare a răscoalelor țără
nești din 1907, alături de a’ți 
participant! 
personalități 
(ii politice 
posibilitatea
nenumăratele acțiuni 
să eternizeze 
tt.000 de victime din 1907, să 
întocmească un vast rechizi
toriu împotriva monstruoasei 

coaliții burghezo-moșierești, au
toarea morală și materială a 
acestui asasinat în masă.

la răscoală, de 
de frunte ale vie
ți culturale, el are 

să com tribute ta 
menite

amintirea celor

La ora aceasta, cuviniul de or
dine In tabăra de box a dinamo- 
viștilor este următorul : ,,Sîmbătă, 
ne măsurăm forțele cu pugiliștii 
maghiari. Deci, ia lucru...”

De fapt, febra pregătirilor
cuprins lotul dinamovist mai de 
multă vreme, adică din momentul 
in care o telegramă plecată din 
Budapesta a confirmat sosirea ia 
București a puternicei echipe 
Dozsa... In fiecare zi, dupâ-amia 
ză. sacii de nisip sînt supuși unor 
adevărate... torturi. Loviturile nă- 
praznice se abat asupra lor din 
toate părțile, intr-un crescendo 
vertiginos. Intr-un colț al sălii, 
antrenorii Ion Popa și Constantin 
Nour iși împart sarc’nile, in aș
teptarea clipei cînd elevii ’or vor 
trece la „lucrai la mânuși” „

Iată-i pe cei trei „cocoși” a-f 
echipei Dinamo: Toma Constantin, 
Const. Gheorghiu și Martin Fat- 
kaș. Ei lucrează la „coatdă” îm
preună în timp ce transpirația se 
prelinge in mici pfrîiașe pe fețele 
lor_

Dar boxerii știu un iucrn i
„Cu cit asuzi mai mult la an

trenamente, cu atit va fi mai u- 
șor în ring".

— Cînd văd cu dtă, ambiție se 
pregătesc „cocoșii" mei, îmi vine 
foarte greu să hotărăsc pe cine a- 
nume să aleg pentru meciul de 
simbătă, ne mărturisește antrenorul 
Nour. Josef Wagner de la Dozsa 
se anunță drept un adversar pe
riculos. Cred, totuși, că pină la 
urmă Toma Constantin va primi 
misiunea să-i dea realica... cores
punzătoare t

Iată și un... oașpe: Nicolae 
Linca. Cu toate că mina Iui mai 
este prinsă în învel'șul de ghips, 
et n-a mai avut răbdare să stea 
acasă...

Profităm de o mică pauză ca să-t 
„confiscăm” pe antrenorul Nour și 
să-i punem citeva întrebări.

— Ce părere ai despre adver
sarii de simbătă sea'a?

— Maghiari: au adus toată „ar
tileria grea“ : Dory, Buday, Wag
ner, Karpati, Szaho sînt nutns cu
noscute în boxul european și ei 
ne vor da, cu siguranță, serios de 
furcă...

— Cum se prezintă băieții noș
tri?

Sînt in formă. Am avut de alt
fel prilejul să verific lucrul acesta 
cu ocazia unei reuniuni la Turnu- 
Severin. unde am cîștigat deta r 
Șat... Singurele surprize au fost 
meciurile mile pe care le-au făcut 
C. Dumitrescu cu Matei Godeanu, 
Mihai Trancă cu losit 
Dumitru Gheorghiu cu

Olaru și 
Petre Deca.

Dihanio-

'•N-.

Ion Cimpoia (C.C.A.) campion R.P.R. la 15 km. fond. 
(Foto: GH. EPURAN)

★

CONSTANTIN ENACHE (ENERGIA) $1 ELENA
ZANGOR-TOM (C.C.A.) CÎȘTIGĂT0R1I ULTIMELOR PROBE

linîlmrea de t>:« 
București-Dozsa Budapesta se 
dispută simbăt.i seara în sala 
Floreasca începînd de la ora 
19,30. Sînt valabile biletele eu 
serii!» 82 și 83, oare se vînd 
la casele stadionului Dinamo

Sincer vorbind însă, deciziile de 
egalitate le-au avantajat categoric 
pe gazde...

Dar, cum 
tele în sine 
pul acestei
carea boxerilor noștri șt ei a fost 
atins în întregime.

— V-ați fixat asupra formației 
noastre ?

spuneam, nu rezulta- 
ne-au interesat... Sco- 
întîlniri a fost verifi-

<
— In principiu, am alcătuit ur

mătoarea echipă: muscă: St. Du- 
mi ir ache; cocoș: Toma Constantin: 
pană: Ștefan Văcaru; semitișoară:

(continuare in pag. 3-a)

DUMITRU CIOBOTARU

Să jucăm tenis în condițiile competițiilor internaționale
Partida de tenis Ra'cosi-Bădin a durat peste două 

ore, iar meciul Gh. Vizir u—Zacopceanu de două ori 
pe otita. Acesta să fi fost oare și timpul de joc 
efectiv ? Desigur că nu. Noi înclinam chiar să cre
dem că pauzele din joc au totalizat mai mult decît 
însuși timpul de joc. Și iată și cauzele: in princi
pal lipsa „băieților de mingi" și în subsidiar faptul 
că întilnirile s-au disputat doar cu cite două mingi.

In tenisul nostru au fost desființați de cițiva ani 
„băieții de mingi", deși în comoetițiile internaționale 
ei continuă să existe, prezența lor pe teren fiind 
obicei respectat cu strictețe de toate federațiile 
tenis din lume. Care este aportul 
mingi*, denumiți uneori in regu
lamentul internațional al tenisu
lui ca anexe ale terenului de joc? 
Foarte mare. In primul rînd, da
torită lor, ritmul de joc este mult 
mai intens, cadența mai susținută, 
ceea ce presupune și o pregătire 
n-căi Astfel, sini numeroase momentele de așteptare, 
de pauză, pină cînd jucătorul care servește, primește 
mingile de ta adversar sau pină cind se duce să-și 
ia singur mingile. Și, ca un adaus, trebuie să spunem 
că nu am văzut pină acum nici un jucător care să 
se grăbească să pună mingea in joc, ci dimpotrivă, 
acest lucru se face foarte tacticos. Pauzele acestea 
nu există acolo unde sînt „băieți de mingi". Igno- 
rlnd acest amănunt nu putem avea o apreciere reală 
asupra pregătirii fizice generale a jucătorilor noștri. 
Problema „băieților de mingi" are aceeași valabilitate 
și pentru antrenamente.

Tot dintr-o greșită înțelegere, dinir-un spirit de eco
nomie rău înțeles, s-a încetățenit la noi obiceiul ca 
inlr-o partidă să se pună in joc numai două mingi. 
.Aceasta ca toate că în competițiile internaționale, sg

acestor „băieți

fizică mai temei-

pun in joc în general trei mingi, ca să nu mai vor
bim că antrenamentele se fac cu un număr infinit 
mai mare de mingi. Avind in joc trei mingi, ritmul 
de desfășurare este de asemenea mai rapid, jucătorii 
ne mai fiind obligați să aștepte prea mult in cazul 
cirtd trebuie să repete tin s eroici. Jucindu-se cu trei 
mingi, gradul de uzură a acestora este fără îndoială 
mai mic. Nu mai vorbim de faptul că necesitatea 
întrebuințării unui număr de trei mingi este și mai 
acută în meciurile unde nu există nici „băieți de 
mingi". Dar în legătură ci mingile, trebuie să mai 
arătăm și un alt fapt. Deși este cunoscut că in Capa 
Daois. ca și in majoritatea concursurilor internaționale, 

se va juca cu mingi „Slazengers", 
noi totuși ne pregătim cu mingi 
„Optimă*. Diferența? Primele sînt 
foarte elastice. iar celelalte mai 
grele, ..bolovănoase". Să nu se 
uite un lucru: în tenis un factor 

mare importanță în obținerea performan-de cea mai
țelor ii constituie materialele, calitatea lor. Oricită 
bunăvoință, seriozitate și talent ar avea, un jucător 
de tenis na va putea realiza succese superioare dacă 
nu se va pregăti cu materiale (mingi, corzi și ra
chete) de calitatea cea mai-bună.

,4m sezisai toate aceste lucruri pentru că siniem 
la începutul unui sezon international de tenis foarte 
bogat. Tenismenii noștri care au rămas in urma ce
lorlalți sportivi romîni în ceea ce privește perfor
manțele pe tărîm internațional, au datoria ca în con
cursurile din acest an să se străduiască să obțină 
rezultate cit mai bune. De aceea, este absolut nece
sar ca ei să se antreneze în condițiile de disputare, a 
competițiilor internaționale. Și, să recunoaștem, plită 
acum nu s-au făcui prea multe lucruri in această 
privință.

C, SEVEREANU

PEȘTERA .ALOMICIOARE1 (de 
la trimisul nostru). — Miercuri 
s-au încheiat întrecerile dia cadrul 
r.amuionatelor republicane de fond 
din acest an. Zăpada căzută noap
tea a acoperit pîrtiile și a pus se
rioase probleme de ceruire tuturor 
antrenorilor, mai ales atunci cînd 
un soare călduros și-a făcut apa
riția deasupra platoului Bucegi.

Prima probă desfășurată a fost 
aceea 4» 39 km. fond. întrebarea 
care se punea înaintea startului 
era dacă dinamoviștii vor reuși să 
cîștige acum primul lor titlu din 
cadrul actualei ediții sau dacă 
schiorii de la C.C.A. vor monopoli
za toate titlurile puse în joc. Dar, 
„cînd doi se ceartă...” victoria i-a 
revenit unui .alt schior, tot atit de 
îndreptățit să câștige. Este vorba 
de Constantin Enache, care s-a pre
zentat cu mult mai bine decît prin
cipalii săi adversari și, dind dova
dă de o voință deosebită în înfrun
tarea dificultăților traseului (pîrtia 
a cuprins porțiuni înghețate și al
tele, cele mai numeroase, acoperite 
de o zăpadă „grea”). Enache a cu
cerit o victorie prețioasă la o di
ferență de timp semnificativi To
tuși. după părerea noastră, surpri
za probei a constituit-o tînărul Ste
llas Drăguș, care la jumătatea 
cursei obținuse al doilea timp, după 
Enache. Pină la urmă, el s-a men
ținut pe locul II. dovedindu-se un 
fondist cu reale aptitudini și cu 
mari posibilități de progres. Ion 
Cimpoia, alt reprezentant al ti nor ai 
generații de schiori, s-a clasat pe 
locul III, obținînd astfel un l>un 
rezultat. După părerea noastră, el 
rămine însă un „sprinter” a| curse- 
ilor de fond. Trebuie subliniat de 
asemenea că el s-a resimțit după 
eforturile depuse în proba de 15 
km. pe care a câștigat-o și in aceea 
de ștafetă de 4 x10 ktn.

Iată clasamentul probei: 1. C. 
Enache (Energia) 2.02:45,0; 2. Ste- 
Man ~ " 
Ion
Gh. Drăguș (C.C.A.) 2.09:15,0; 5. 
Ion

6- Vasile Bunea (Energia) 2.U9:40.U; 
7. Florea Lepădatu (C. C. A) 
2.10:17,0; 8. Gh. Olteanu (Dina
mo) 2.12:24,0; 9. Ion Supeaiă (E- 
nergia) 2.12:25,0; 10. Ion Cojan
(Recolta)- 2.12:280. Manole Aldes- 
cu a abandonat după primul kilo
metru.

Ultima probă desfășurată a tost 
cea de 10 km. senioare., care a avut 
ca principale protagoniste pe Elena 
Zangor-Tom, Iuliana Simon .și $te- 
fania Botcariu. După 6 km. Simon 
avea un mic avantaj față de Zan- 
gnr, dar într-o coborire și-a rupt 
schiul pe care i-a schimbat cu Al- 
descu. Mai apoi însă n-a mai putut 
face față ritmului cursei. Cîștigînd 
al doilea titlu de campioană, Eăena 
Zangor-Tom s-a dovedit a fi cea 
mai bună fondistă a noastră. Ște- 
fania Botcariu a obținut un meri
tat loc II. O mențiune deosebită, 
pentru comportarea sa, tinerei Au
relia Mănescu. lată clasamentul 
probei: 1. Elena Zangor-Tom 
(C.C.A.) 46:11,0; 2. Ștefania Bot
cariu (Dinamo) 47:37,0; 3. Aurelia 
Mănescu (Energia) 50:03,0; 4. Rose 

'Oomfert -(Voința)) 50:14,0; 5, Her-

mina Herbert (Voința) 51:25,0;. 6,
Grete Bomfert (Voința); 55:04,0s

EM. VALERIU

★

întrecerile din cadrul campionat 
telor R.P.R. la probele alpine încep 
mîine 4>e Valea lui Carp (Vîrful cu 
Dor).

\Un cuplaj neobișnuit 
de FOTBAL 
meciuri intre 

j foștii internaționali
j

i Deschiderea oficială a sezo
nului de fotbal în Capitală se 
va face anul acesta cu un pro
gram neobișnuit. Astfel, la 3 
martie, ziarul „SPORTUL 
POPULAR" organizează două 
interesante partide de fotbal: 
un joc între foștii internaționali 
și antrenori care au depășit 
virsta de 40 de ani și o partidă 

între foștii internaționali și an
trenori între 30—40 de ani.

Iată cele patru selecționate 
care vor evolua:

BATRIND

ALBAS-
Rădulescd

Ju-

4

(

i

Drăguș (C.C.A.) 2.05 03 0; 3.
Cimpoia (C.C.A.) 2.07:08.0; 4.

Sumedrea (Dinamo) 2.09:34.3:

SELECȚIONATA 
TRA: David, P. 
(portari). Sfera. Stanciu, 
hasz. Colea Vilcov, Albu (fun
dași), Vintilă. Bărbulescu, Lu- 
paș. Brandabura (mijlocași), 
Bogdan. I. Moldoveana, Barat- 
kt, Constantinescu-Grecu, Ploeș- 
teanu. Căpusan, Nagtj Geza 
(atacanți). ANTRENOR: Rudy 
Wetzer.

SELECȚIONA TA ALBA : 
Șepci, Marki (portari), Stivăț, 
Biirger, Rotormani, Oțeleanu. 
Lengheriu. Ionescu Crum (fun
dași), Befa, Rafinsk', Florea, 
Gorgorin (mijlocași), Bindea, 
Beke. Reuter, Schwartz. Do- 
bay, Dincă Schileru, lovicin, 
Rocsis (a'acanți). ANTRENOR 
Coloman Braun.

„TINERII”

i •,-

I

i

SELECTION AT A 'ALBASTRA: 
Val. Stănescu, Savu (por
tari), Ghiurițan, Pall, Pe
trescu, Mihăitescu, Catană (fun
dași). Angelo Niculescu. 1. Și- 
cldvan, Gh. Bărbulescu (mijlo
cași), Fabian, Lungu, Martan, 
Gică Popescu. Torjoc, Eugen 
lordache (atacanți). ANTRE
NOR : Enteric Vogi.

SELECȚIONATA ALBA: Tra
ian Ionescu, Nic. Iordăchesca 
(portari), Ambru, Mladin. Teo- 
dorescu. Novac, Daroc (funda
și), Reinhardt, Pepelea, Zi- 
lahi (mijlocași), Nagtj, Oană, J 
Covaci IV. Flamaropol, Socec, fj 
lordache, Schertz (atacanți). tj 
ANTRENOR: Csiltag.

ARBITRI: EMIL KRONER jj 
(St. Alexandria. I. Petrescu') Ia (' 
primul joc, D. SC/iULDER (S. ( 
Segall. M. Popa), la al doilea 
joc. L:

Alte amănunte asupra cu-fi 
piajului în numerele noastre 
viitoare. f,

!

i

i
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HAI SĂ DESFIINȚAM...
'■ Acum doi ani Progresul Oradea 

’a retrogradat din campionatul repu
blican de lupte pe echipe. „Eveni
mentul" a fost consemnat ca un 
fapt divers în ziarul nostru (sînt 
doar atîtea formații care pățesc la 
fel, Ia sfîrșit de campionat), dar a 
produs emoție în lumea (destul de 
mică) a luptătorilor. Pare-se însă 
că retrogradarea echipei sale de 
lupte nu a fost privită chiar atît de 
-„tragic" de conducerea colectivului 
orădean (a cărei principală preocu
pare o constituie doar echipa de 
fotbal) și nici chiar de către consi
liul central al asociației. ..Probabil 
oamenii au analizat situația și au 
luat măsuri pentru ca într-un viitor 
apropiat cunoscuta formație să-și 
reia locul printre cele mai bune for
mații din țară" veți spune dumnea
voastră. Așa am crezut și noi pînă 
mai ieri, cînd — din discuțiile pur
tate la conferința comisiei centrale 
«ie lupte — am aflat că secția de 
lupte a colectivului Progresul Ora
dea a fost desființată. Luptătorii 
s-au împrăștiat și s-au aciuat 
liecare pe unde a putut (ni se 
spune că unii au și renunțat să mai 
practice acest sport), iar materia
lele au fost vîndute sau au dispă
rut Au mai rămas saltelele, care 
au fost puse Ia mezat, după cum 
ne informează I. T6zser fostul an
trenor al echipei. Iată explicația 
faptului că tovarășii din conduce
rea colectivului orădean (și a aso
ciației) nu s-au întristat. Ceva mai 
mult, ne închipuim că retrograda
rea formației lor de lupte le a 
produs și o oarecare bucurie. 
„Bine că am scăpat de o echipă

Mai multă grijă pentru tineru popicari
la 200 lovituri mixt 905 

Elena Lupescu (2f ani) a 
încă acum doi ani titlul 

de campioană, iar în competițiile 
de anul trecut a realizat rezul
tate bune. Ce mai putem spune de 
Margareta Szemany (Tg. Mureș) 
în vîrstă de 25 ani, o adevărată 
revelațU a acestui sport, care a 
întrecut cele mai bune performan
țe europene la 100 lovituri singu
ratice. Un alt exemplu este acela 
ci la competiția rezervată celor 
mai tineri popicari din țară („Cu
ca 30 Decembrie") desfășurată Ia 
București s-au prezentat peste 40 
concurenți. băieți și fete, care au 
realizat rezultate destul de bune. 
Multă îndemînare au dovedit Pe
ter H»rbe-th (Cluj), Ștefan Iva
nov (Iași), Toma Tudor (Craio
va), Tinea Caragața (București), 
Dora Constantinescu (I.C.F.)', Cris
ta Rezac (București) care s-au 
impus printr-un stil clar în arun
cări. Spre aceștia antrenorii noștri 
ar trebui să-și îndrepte mai mult 
atenția. De asemenea, ar fi bine 
ca biroul comisiei centrale să se 
preocupe și de ridicarea elemente
lor tinere, lucru pe care nu l-a 
făcut pînă în prezent.

Este necesar totodată să se or
ganizeze în cadru] regiunilor com
petiții la care să ia parte cei mal 
tineri popicari, așa cum a organi
zat de pildă comitetul C.F.S. oraș 
șl regional București. In acest fel 
se va putea asigura tinerilor noștri 
popicari o continuitate în pregă
tire.

Se cere din partea asociațiilor 
multă inițiativă în atragerea tine
retului care să practice acest sport.

tot

ani de-a rîndul întrecîndu- 
individual sau pe echîpe a- 
jucătorî și jucătoare. Oare 
placă tineretului acest sport?

De multă vreme se așteaptă ca 
echipele de popice să fie întinerite 
iar noile elemente introduse să-și 
aducă contribuția la realizarea de 
noi performanțe. In zadar însă a 
fost așteptarea, pentru că în rîn- 
durile popicarilor predomină 
elementele mai vîrstnice.

Poate că unii antrenori și-au pus 
întrebarea: care este cauza scăde
rii nivelului tehnic a! jocului de 
popice? De ce se obțin rezultate 
slabe? Iată însă că pînă în pre
zent nimeni nu și-a pus întrebarea 
dacă nu cumva elementele tinere 
pot rezolva în cea mai mare parte 
problemele ridicate.

In competițiile care an avut loc 
anul trecut s-a observat o accen
tuată lipsă a elementelor tinere. 
De această situație s-au făcut vi- 
novați atît conducerile colectivelor 
sportive cît și antrenorii care nu 
au luat nici o măsură pentru re
medierea acestei grave deficiențe. 
Discutînd cu jucători fruntași ai 
acesta! sport ca Al- Andrei, Al. 
Gomoiu etc., ei ne spuneau că au 
văzut 
se la 
ce ia și 
să nu
Oare nu le sînt create suficiente 
condiții pentru practicarea lui ? 
Desigur că nu acestea sînt moti
vele care să Justifice lipsa ele
mentelor tinere în jocul de popice. 
Sînt chiar foarte mulți tineri și 
tinere care au îndrăgit acest 
sport, dar care nu se bucură de 
atenția cuvenită din partea jucă
torilor mai experimentați, unora 
fiindu-le poate teamă de concuren
ță. Acestea au fost se pare moti
vele care au dus la desființarea 
(formației de tineret de la Energia 
Flacăra Pîoeșii, deși dacă s-ar nu
măra anii jucătorilor actu
alei campioane a țării — Energia 
Flacăra Ploeștî — s-ar putea con
stata la mulți dintre ei că așa 
cum zice un proverb „Le-a cam 
trecut făina prin traistă". Și ca 
să ilustrăm mai bine cele spuse, 
trebuie să arătăm că media vîrs- 
țtei jucătorilor de la Energia Plo- 
ești depășește 44 ani. Cu ocazia 
întîinirii internaționale de Ia Za
greb ei au fost învinși de tineri ju
cători.

_ In aceeași situație se mai află 
și echipele Flamura roșie Roman, 
Voința. Tg. Mureș, Voința Craiova, 
formații care au de asemenea în 
componență jucători cu vîrsta peste 
40 de ani. Este oare bine să persis
te în mintea multora ideea că popi
cele sînt un sport al bătrînilor ? De 
ce să nu arătăm că și tinerii au rea
lizat performanțe excelente, că da
torită elanului tineresc și dîrzeniei 
ci au obținut rezultate cu care se 
mîndresc multe echipe. Asemenea 
clemente sînt de exemplu Victor 
dvan (Energia Ploești) care a 

care ne-a dat numai bătaie de cap 
și care nu ne aducea nici un venit, 
trebuind in schimb să cheltuim, 
bani pe care am putea să-i între
buințăm la... fotbal, de pildă" 
și-au spus, desigur, aceștia.

Nu putem împărtăși însă bucuria 
tovarășilor amintiți mai sus și nici 
nu putem fi de acord cu hotărîrea 
lor de a desființa o formație din 
care s-au ridicat multe elemente și 
care mulți ani a reprezentat Ora
dea în sportul luptelor. Din păcate, 
ni se semnalează și alte cazuri de 
desființare sau destrămare a unor 
secții de lupte (Energia Oradea, 
Locomotiva Lugoj, FI. roșie Galați, 
Locomotiva Simeria etc.). Sînt ac
țiuni care ne îngrijorează, cu atît 
mai mult cu cît au un caracter 
mai larg, care dăunează profund 
acestui sport. Ele explică într-o 
măsură numărul încă foarte redus 
de luptători pe întreaga țară (1481 
dintre care numai 937 clasificați), 
progresul calitativ cu totul neîn
semnat al cadrelor medii, apariția 
în mică proporție a elementelor cu 
reale perspective.

Asociațiile și colectivele _ lor 
sportive au datoria să ia măsuri 
pentru consolidarea secțiilor lor de 
limfe cărora trebuie să le dea un 
ajutor mai consistent, poate mai 
mare ca altor secții cu sporturi 
mai agreate, mai populare. Firește 
au nevoie și de sprijinul sindicate 
lor și al conducerilor de întreprin
deri.

Acți-nilor de desființare a sec
țiilor de lupte trebuie să le ia lo
cul o sănătoasă politică de consoli
dare și înființare de noi echipe...

reaizat 
popice, 
cîștigat

NiCOLAE OLARU

O

••

I zxi Timișoara a fost Cpnstruită o nouă arenă de popice.
■" ' ” (Foto; L. TIBOR)

Prietenie sportivă...
Organizarea primului turneu 

de rugbi în „șapte" din țara 
noastră face parte din lanțul 
de frumoase inițiative care 
aparțin harnicei secții de rugbi 
a asociației Dinamo. Turneul 
urmărește desăvîrșirea pregăti
rii fizice a jucătorilor în preaj
ma începerii campionatului și 
însușirea unei tehnici superioa
re în mînuirea balonului. Dar 
el mai are o semnificație care 
nu poate scăpa ochiului -,vigi- 
lent“ a! spectatorului obișnuit 
al partidelor de rugbi. Cu sur
prindere, și, în același timp, cu 
plăcere au constatat spectatorii 
prezența în echipele participante 
la întreceri a doi dintre jucă
torii de bază ai echipei C.C.A.: 
Nanu Radu și Kramer, cu care 
de ani de zile Dinamo se ..răz
boiește" în lupta pentru titlu. 
Neputîndu-se deplasa, din cau
za ocupațiilor profesionale, la 
Predeal, unde restul jucătorilor 
de la C.C.A. — în vacanță — se 
antrenează in vederea plecării 
in R.D.G„ ei au.cerut, și au 
primit permisiunea de a se an
trena la București in comun 
cu echipa dmamovistă. Pre
zența lor pe teren reprezintă un 
act de solidaritate sportivă și 
un gest de camaraderie pe care 
am dori să-l vedem repetat cit 
mai des.

lată acum și primele rezul
tate din turneu: echipa I (lo
ne seu) — echipa VI (Olteanu) 
5—4; echipa II (Ghiuzelea) — 
echipa V (Iordăchescu) 10—2; 
echipa III (Ilie Ion) — echipa 
IV (Dumitrescu) 6—3. (N. R. 
în paranteze sînt trecuți căpi
tanii de echipă, iar fiecare în
cercare echivalează cu un 
punct).

JJ Alpiniada de iarna a Carpațiior”
Devenită tradițională, „Alpimada 

de iarnă a Carpaților" pentru e- 
chipele masculine se va desfășura 
anul acesta în munții Retezat, în
tre 21 februarie și 8 martie.

Participă echipele asociațiilor 
sportive Recolta, Locomotiva, Vo
ința, Știința, Flamura roșie, ca și 
alpiniștii de la GC.A. și Dinamo. 
Fiecare echipă este alcătuită din 
patru sportivi, care vor parcurge 
un circuit închis, fntr o singură 
manșă, în două etape. Plecările 
se vor da concomitent la 21 și 24 
februarie, la aceeași oră pentru 
toate echipele, de la cele două 
puncte de etapă, cabanele Gura 
ZIata și Baleia : azi pleacă echipele 
C.C.A. și Recolta de la Gura ZIata, 
Știința și Flamura roșie de la 
Baleia, iar la 24 februarie pleacă 
Voința și Locomotiva de la Gura 
ZIata și Progresul de la cabana 
Baleia.

Cele două trasee sînt alcătuite 
astfel: cabana Baleia — vîrful 
Lăsciții — vîrful Mare — traver
sarea 
Valea 
vîrful 
vîrful 
ta-; cabana Gura ZIata — vîrful 
Pietrei — vîrful Șaua Iepei — 
cabana Gura Apei — platforma 
Borăscu — vîrful Ghirdomanui —

prin căldări a lacurilor: 
Rea, Pietrele, Stănișoara — 
Bucura — vîrful Judele — 
Seșilor — cabana Gura Z'.a-

£

ETAPA
PIVOȚILOR

In etapa de du
minică ---------
natului 
de 
„strălucit' 
dintre 
chipelor

Foarte 
mișcat

a campio- 
masculin 

baschet au 
mulți 

pîvoții e- 
noastre 

fruntașe. In frun
tea lor se situea
ză Emanoil Rădu- 
canu care, pe lin
gă performanța de 
coșgeter al etapei, 
cu 30 puncte în
scrise, a realizat-o 
mai ales pe aceea 
a unei comportări 
excelente. T— 1- 
bine s-a
— mai ales o re
priză, a doua — 
și Florin Cucoș 
(25 puncte mar

cate). In sfîrșit, 
la Timișoara, Ra
dulescu s-a impus, 
după cum se știe, 
drept cel mai bun 
om al echipei, ca 
și Berețki la Ora
dea sau Rettegy 
ia Tg. Mureș.

Desigur, faptul 
că pîvoții sînt în formă ne mulțu
mește. Este o speranță pentru vii
toarele evoluții ale reprezentativei 
noastre, care a dus lipsă de aseme
nea jucători importanți în jocul mo
dern. Credem însă că echipele 
noastre nu trebuie să alunece pe 
panta greșită a unui joc unilateral, 
bazat pe întrebuințarea excesivă a 
pivoților. Aceștia din urmă vor da 
și mai mare randament dacă acțiu
nile echipelor vor fi cît mai variate 
și mai complexe. Dar, pentru a ne 
face o idee definitivă, să așteptăm 
etapele viitoare...

creas-a Osiei — coada Osiei — 
vîrful Pleașa — vîrful Piule — 
Plaiul Mic — valea Bucurei — 
Lacul Bucura — vîrful Peleaga — 
creasta și vîrful Păpușa — vîrful 
Mare — vîrful Lăsciții — cabana 
Baleia.

Pe circuit au fost așezate puncte 
fixe de control, fiecare avînd al
tă valoare în puncte, în raport cu 
gradul de dificultate. Cîștigătoare 
va fi echipa care va realiza cel 
mai mare număr de puncte.

Cîteva concluzii după 
de micromodule

Zilele trecute, „mica aviație" 
a cunoscut un... mare eveniment: 
cei mai buni constructori de mi - 
cromodde, selecționați în con - 
cursurile preliminare; s-au întîlnit 
în sala Floreasca din Capitală, 
pentru a-și disputa titlurile de 
campioni.

Timp de trei zile, eoncurenții au 
lansat la start modele ingenioase, 
de diferite categorii, pentru con
strucția cărora se cere mult spirit 
inventiv, o neobișnuită răbdare, 
precizie, cunoștințe tehnice. Rezul
tatele au fost următoarele (locul IJ:

Categoria normale: Ion Geor- 
gescu-București 4768 net. ; cat 
aripi zburătoare : Andrei Budai- 
R.A.M. 6375 pct. ; cat. speciale t 
elicoptere: Andrei Budai-R.A.M. 
4.832 pct.; aripi batante: Andrei 
Georgescu-reg. București 2.742 pct.; 
autogire: Andrei Georgescu<ieg. 
București 2.351 pct. Pe regiuni, Io-- 
cui I : R.A.M.

Rezultatele sînt meritorii și în
cununează pe deplin eforturile și 
pasiunea sportivă a concurenților. 
Participarea însă, nu poate fi con
siderată satisfăcătoare, deoarece 
Ia start au fost prezenți Reprezen
tanții a numai 12 regiuni din 16. 
ceea ce nu indică un progres real 
în dezvoltarea sportului aeromode- 
list pe bază de mase. De aseme
nea, faptul că pe primele locuri 
se află și anul acesta micromode- 
liști care au deținut și în trecut 
trilurile de campioni, arată clar 
că în acest sport nu s-au produs 
revirimente, în sensul afirmării u- 
nor elemente tinere, noi. La acea
sta, contribuie, fără îndoială, fap-

Novacek (Energia M.E.E.) privește... amuzat tra
iectoria balonului exeouiînd parcă o săritură de 
balet. Fodor șiEordogh (C.C.A.) urmăresc cu e- 
moție evoluția pivotului Energiei.

(Foto ri.MIHAICA)

M.

Boxerii dimrowști sînt gata 
să griimscă „asaltul” 

echipei Dozsa...
(urmare din pag. I)

Biedl; ușoară: Const. Dumitre
scu; semimijlocie : Hie Dragnea ; 
mijlocie ușoară : Const, tordache; 
mijlocie: Dumitru Gheorghiu; se
migrea: Ghețu Velicu; grea: D. 
Ciobotaru.

— Care credeți că sint meciurile 
cele mai echilibrate ?

— Uf... Aci, antrenorul Nour 
scoase un adînc oftat. Partidele 
care ne vor pune cele mai multe 
probleme sînt următoarele : An
dras Dory-llie Dragnea... și Pal 
Buday-C. bumfirescu. Nil trebuie 
uitat că Dum.trescu are de plătit 
o „poliță" lui Buday care l-a în
vins în campionatele europene de 
Ia Berlin. De asemenea, meciurile 
Karpaty - Dumitrache (muscă), 
Wagner-Toma Constantin (cocoș), 
Fekete-Văcaru (pana) și Szabo- 
Ciobotaru (grea) se anunță grele 
pentru noi... Dar să sperăm că di- 
namovistii noștri vor ști să re
zolve favorabil toate „problemele" 
ce li se vor ivi în ring.,.

Sperăm și noi...
G. M1HALACHE

campionatul republican 
ediția 1957

tul că aeromodeliștii duc, în ge
neral, lipsă de materiale și în spe
cial de lemn balsa și cauciuc 
special cars trebuie procurate 
din import, după «un duc lip
sa unei publicații de speciali
tate, planșe, material documen
tar. Tot astfel, faptul că din 
1955 n-a mai fost organizat un 
campionat republican de micro- 
modele (optimiștii ar putea spune 
că nu e grav: la planorism, cam
pionatul republican din 1951 a fost 
reeditat tocmai în 1956 !) nu con
stituie un stimulent pentru tine
retul nostru care manifestă un sen
sibil interes pentru sporturile ae
riene. Țot atît de adevărat este 
că recent încheiatul campionat ar 
fi putut constitui un bun prilej 
pentru concurenți de a-și înde - 
plini anumite norme de clasificare 
sportivă, dacă regulamentul res
pectiv ar fi fost In tiz la data 
concursului. In plus.» deși arbitrii 
și-au făcut pe deplin datoria, este 
de dorit ca în viitor să fie utili
zați arbitri calificați, în confor - 
mitate cu prescripțiile regula
mentelor Federației Internaționale, 
așa cum se procedează în orice 
ramură de snort. Organizarea 
bună, în rest: interesul publicului 
(7—800 spectatori pe zi) ca și a- 
vîntul concurenților, arată că ae- 
romodelismul din țara noastră se 
poate ridica la nivelul celui de 
peste ho'are, dacă cercurile con
ducătoare ale aviației sportive se 
vor strădui să asigure condițiile 
necesare.

I. V. P.
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Echipa masculină de volei Stahl (R. D. Germană) 
evoluează simbătă și duminică in Capitală

mai prejos

In aspect de la antrenamentul arbitrilor hucuresteni. 
(Foto: I. WELBER)

I0 Desigur că pentru mulți cititori, 
Q apariția arbitrilor pe terenurile de 
/> antrenament va părea puțin ciu- 
/) dată. Ce fel de antrenamente pot 
A să facă arbitrii ?

lată-ne pe stadionul Progresul 
/> Finanțe Bănci din Capitală, con- 
n semnînd primul tur de pistă al ce
rt lor 67 arbitri prezenți la... start. La 
( capătul a 35 de minute de antre- 
rt nament intens, o parte dintre ci, 
A entuziaști ca niște copii, au împin- 
0 zit terenul. De undeva a apărut și 

o minge. S-au format în grabă 
două echipe și disputa a început 
Printre jucători îi recunoaștem ț* 
cunoscuții arbitri Schulder,' S. Se
gal, P. Kroner, VI. Fieru, D. Măi- 
cănescu, etc. Rezultatul ? N-a ți
nut nimeni socoteala golurilor 
căci nici unul dintre arbitri nu s-a 
oferit să facă... pe arbitrul.

Aseară a sosit în Capitală echi
pa masculină de volei STAHL, 
una dintre cele mai puternice for
mații din R.D. Germană. Oaspe
ții vor evolua în # Capitală sîmbă- 
tă și duminică în° compania echi
pelor Dinamo și, respectiv. Pro
gresul.

lată programul complect 
simbătă 
Dinamo:

și duminică din
rfe 

sala

Simbătă:
Dinamo — Energia (fem.); Pro
gresul - 
Dinamo
(R.D.G.).

Duminica (de la ora 16,30) i. 
Progresul — Voința (fem.); Di
namo — Energia (mase.); Pro
gresul — STAHL (R.D.G.).

(de la ura 16,30);,

Locomotiva (mase.);
București — STAHL

VESTI
bune cu privire la acti-

NOTE, ȘTIRI
DE CE MAf ESTE NEVOIE ?„

Duminică, Ia Belgrad, Steaua 
roșie și TDNA s-au tetîlnit în 
primul „sfert de finală" al Cupei 
campionilor europeni. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 3—1 pentru 
gazde, dar după evoluția jocului și 
după numărul de ocazii avute, sco
rul putea fi mai mare. In acest 
meci, Ti)NA a jucat la fel ca la 
București • în decembrie 1956 : nu
mai cu doi înaintași, Coiev și Mi- 
lanov. Restul au jucat înapoi, în
tărind liniile defensive. Totuși, în 
min. 25 scorni era 2—0 pentru 
Steaua roșie, iar în min. 53 a ajuns 
3—0, menținîndu-se pînă în min. 
89, La ce a folosit atunci un sis
tem de joc atît de strict defensiv?...

Aviz amatorilor din țara noas
tră, care, la fel, își orientează jocul 
spre defensivă exagerată, în dauna 
calității fotbalului, a spectacolului 
și chiar a randamentului, în loc

să fie preocupați de practicarea 
unui fotbal cît mai complet, de 
bună calitate și ofensiv, cu care 

obțin mai curind rezultate. Și 
acest caz rezultate concludente.

se 
în

DUMINICA. JOC DE 
VERIFICARE

Progresul București, singura 
chipă aflată te prezent te Capita
lă, își continuă pregătirile. Dumf- 
nică, Progresul va susține un meci 
de verificare în compania forma
ției de categorie C, Energia Leor- 
deni. Meciul va avea loc pe tere
nul 11 din str. dr. Staicovici, 
ora 10 dimineața.

e-

de !a

Ștnn-
Recol-
Biriu

• Fundașul Szekely de Ia 
ța Cluj a fost transferat Ia 
ta Avîntui Tg. Mureș, iar 
de la FI roșie Arad la Energia 
Metalul Oțelul Roșu.

Programul
„ Cupei Primăverii" 

categoria B
SERIA A IV-1

ETAPA I, DUMINICA 1 APRILIE
Știința București-Flamura roșie 

Suceava.
Dinamo BirUd-Dinamo c Bucu

rești.
Locomotiva Gara de Nord Bucu

rești-Locomotiva Constanța. 
Progresul C.P.C.S. București stă-
ETAPA A n-a DUMINICA 14

APRILIE
Flamura roșie Suceeva-Locomotl- 

va Gara de Nord București.
Progresul CP.C.S București-IX- 

namo Birlad.
Locomotiva Constanța - Știința 

București.
Dinamo S București sta.
ETAPA A III-J-. DUMINICA 21

• «

Veștile 
vitatea halterofililor noștri ne pro
duc, firește, multă bucurie. In co
loanele ziarului nostru am dezbă
tut de nenumărate ori problema 
activității din țară și de cele mai 
multe ori am ajuns la concluzii 
negative. Se pare însă că într-o 
bună măsură cuvintele noastre n-au 
rămas fără ecou. In multe centre 
sportul acesta a început ,.sa miște". 
La Cimpina, de pildă, s-a deschis 
recent un centru de antrenament 
în care activează 20 tineri. Aceștia 
au la dispoziție o sală bine utilată, 
un antrenor inimos iar comitetul 
raional C.F.S. sprijină activitatea 
tinerilor halterofili. Cu prilejul des
chidere acestui centru a avut loc 
• reușită demonstrație a unor hal
terofili din lotul republican și de 
la asociația Progresul. Rezultate 
excelente au obținut la Cimpina 
maestrul sportului llte lenciu și La- 
zâr Baroga care au depășit ve
chile recorduri ale țării. Aceste 
recorduri nu vor putea fi omolo
gate deoarece n-au fost îndepli
nite condițiile regulamentare de 
concurs. In timpul demonstrației, 
antrenorii Ștefan Petrescu și Gh. 
Apostol au dat explicații tehnice 
folositoare celor 500 de spectatori 
prezenți in sală, iar mai apoi a 
avut loc un concurs popular la 
care au participat numeroși tineri 
localnici dintre care s-au remar
cat A Simiooescu, Gh. Leon, Va- 
sile Petcu ș. a.

Corespondenții noștri Mircea

Anguciescu și Gh. Briotă din 
Cimpina menționează în informa
țiile date că această demonstra
ție și-a atins pe deplin scopul pro
pagandistic. Intr-adevăr, comite
tul raional Cîmpina a dat un fru
mos exemplu, care poate fi urmat 
și de alte comitete raionale cu po
sibilități cu mult mai mari.

Din Timișoara ne-a parvenit o 
altă știre îmbucurătoare. Duminică 
a avut foc prima reuniune inter
regională „Cupa celor 4 regiuni" 
la care urma să participe haltero
fili din regiunile Timișoara, Ora
dea, Hunedoara și Cluj. întrecerea 
a fost ciștigată de timișoreni cu 
9 puncte fiind urmați de orădeni 
cu 14 p. și hunedoreni cu 20 p. 
Nu putem fi însă de acord cu 
neparticiparea halterofililor clujeni. 
Forfaitul acesta trebuie să dea 
de gîndit comisiei regionale Cluj 
și sperăm să nu mai consemnăm 
în viitor asemenea fapte care de
notă lipsă de interes și neserio
zitate.

★
Dacă de la Cîmpina șl 

șoara * "
toare, nu aceleași lucruri le-am 
aflat despre colectivul 
roșie din Orașul Stalin. Cores
pondentul nostru Daniel Constan- 
tinescu ne informează că cu toate 
strădaniile antrenorului Zoitan 
Pecsi — de altfel singurul ani
mator al activității de haltere a 
colectivului — secția de haltere a 
colectivului Flamura roșie nu-și 
trăiește viața.

Cn ani în urmă colectivul Fla
mura roșie s-a putut mîndri cu un 
număr de peste 200 tineri haltero
fili, care au venit cu regularitate 
la antrenament și mulți dintre ei 
aveau reale perspective de pro
gres. Dar din cauza lipsei de in
teres a colectivului și a instruc
torului central al asociației Fla
mura roșie, tov. Crețu, numărul 
halterofililor a devenit din ce in 
ce mai mic. Așa se explică de ce 
din cei peste 200 tineri de acum 
cîțiva ani, numai un număr de 3 
halterofili au devenit sportivi 
fruntași: Gusbeth, Vlădăreanu și 
Munteanul

Scrisoarea pe care am primit-o 
de la Daniel Constantinescu con
ține în încheiere un pasaj semni
ficativ: ..Puținii tineri care au 
mai rămas membri ai secției au 
frumoase perspective, dar trebuie 
să li se asigure condiții norma’e 
pentru practicarea sportului cu 
haltere. Ar fi păcat ca zecile de 
mii de kilograme ridicate de ti
nerii halterofili Ia fiecare antre
nament, să nu cîntărească nici 
măcar 100 grame din... preocupă
rile colectivului sportiv Flamura 
roșie".

Timi- 
am primit vești îmbucură-

Flamura

Flamura roșie Suceava st 5.
ETAPA A IV-a, DUMINICA a 

APRII.If
Progresa! C.P.C.S. București-Loeo- 

motiva Gara de Nord București.
Dinamo 6 București-Ștczița Bucu

rești.
Flamura roșie Suceava - 3.-anx> 

Bl riad.
Locomotiva Constanța sta.

ETAPA A V-a, DUMINICA S MAI
Dinamo Bîrlad-Stiința București.
Progresul C.P.C.S. București-Fla- 

mura roșie Suceava.
Dinamo 6 București-Locomotiva 

Constanța.
Locomotiva Gara de Nord Bucu

rești sta.
ETAPA A Vi-a, DUMINICA U MAI

Locomotiva Constanța-Progresul 
C.P.C.S. București.

Flamura roșie Suceava-Dinamo i 
București.

Locomotiva Gara de Nord Bucu
rești-Dinamo Birlad.

știința București stă.
ETAPA A VII-1. DUMINICA ÎS 

MAI
Progresul C.P.CS. Bucureștl-Dina- 

mo s București.
Știința București-Locomotiva Gara 

de Ncrd București.
Locomotiva Constanța-Flamtira ro

șie Suceava.
Dinamo Birlad stă.
Returul: zt mai, 2, 9, 14, 23, M 

iunie și 7 iulie 1957.

INFORMAȚII
„sportului cu mănuși" să absente
ze* de la întreceri ie decisive aie ti
nerilor boxeri—

Și- n-au avut ce regreta, lntîl- 
nirile — în specia! cele dintre bo
xerii de categorii mici — au sa
tisfăcut așteptările. N-au lipsit 
însă, nici de astă dată, „punctele 
negre": deciziile eronate (medul 
de categorie cocoș: Gh. Predescu 
(T.D.) — Ion Stoica (Șc. sp. ti
neret, în care primul a fost frus- 
tat de o meritată victorie), ca și 
comportarea sub orice critică a u- 
nora dintre pugihști, care s-au 
afirmat în reuniunile precedente: 
lor. Marin (Prog. Gospod.), C. 
Stoian (T.D.). Victor Pîriol (En. 
Semănătoarea) și alții, lată și 
lista noilor campioni, in ordinea 
categoriilor: 7*. Dumitru (Loc.
Gr. Roșie), D. Jonescu (T.D.). I. 
Stoica (Sc. sp. tineret), V. lortes- 
cu (En. „T. Noi"), — la categ. 
semi-ușoară, finala : C. Coiciu> 
(Fl. r. AL P.J-C. loan (En. 
Aug.), se dispută joi. Ion Marin, 
(Progr. Gospod.), V. Icmandi (En.' 
Cl. Gottw.), P. Constantin (En.; 
23 Aug.), AL Balas (T.D.), fon, 
I'erencei (Recolta IPROF1L), M. 
Schnnapp (Știința Universitate) » 1
FINALA CAMPIONATULUI RE-?/ ^^*OROSpOrt
PUBLICAN DE TENIS DE MASA«

AL CATEGORIEI A D.OUA
Ploești (prin telefon). — 35 de 

băieți și 14 fete au participat la 
finala campionatului republi - 
ca-n de tenis 
jucătorilor de

Handbalistele maghiare joacă |

CONFERINȚA COMISIEI CEN
TRALE DE FOTBAL

Simbătă 23 februarie, la ora 9 
dimineața vor începe în sala de 
festivități de la sediul C.C.r.S /CM 
lucrările conferinței comisiei cen
trale de fotbal. Conferința va con
tinua duminică 24 februarie. Toți 
antrenorii și arbitrii de fotbal sint 
invitați a lua parte.
CONFERINȚA COMISIEI CEN

TRALE DE CĂLĂRIE
In ziua de 23 februarie, orele 9, 

vor începe lucrările conferinței Co
misiei Centrale de călărie, în sala 
Institutului Cercetări Zootehnice, 
strada Dr. Staicovici nr. 63.
CONCURSURILE DE ATLETISM 
DE LA SFÎRȘITUL SAPTAMINII

Pe atleții bucureșteni ii așteaptă 
o bogată activi'ate la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. Astfel, simbătă 
cu începere de la ora 16 și dumi
nică de' la ora 10, va avea loc în 
sala Floreasca II un concurs în 
.cadrul competiției „Cupa Orașe
lor prin corespondență". Con
cursul este deschis atleților de 
orice categorie, iar înscrierile se 
primesc la secretariatul întrecerii, 
cu o oră inainte de începerea pro
belor. Tot simbătă, la ora 14 va 
începe la stadionul Tineretului un 
concurs în aer liber pentru arun
cători și aruncătoare, iar duminica 
dimineața va avea Ioc și o între
cere de marș pe circuit.
ETAPA A 3-a A „CUPEI TINE

RETULUI" LA SCHI
Asociația sportivă „Locomotiva" 

face cunoscut tuturor asociațiilor 
că etapa a 3-a a. „Cupei Tinere- 

, tului" la schi are loc simbătă 23 
februarie la Poiana Stalin, pentru 
proba de sărituri. Proba de fond 
se va desfășura duminică 24 
bruarie, fa Predeal.

CAMPIONATUL 
CALIFICARE LA

Multi, foarte mulți 
pentru o reuniune pugilistică obiș
nuită... Nici distanța apreciabilă 

care desparte centrul Capitalei de 
sala uzinelor „Semănătoarea" — 
unde s-au desfășurat duminică di
mineața finalele și nici faptul că 
cei care urmau să urce treptele 
ringului se aflau abia la începutul 
activității lor pugilistice, nu i-a 
putut determina pe iubitorii

la incEputul faww martie 
In tara noastră

h!
I

mai anunțat, -îa
în

După cum am 
sfîrșitul acestei luni va sosi 
Capitală selecționata feminină de' 
handbal de sală a orașului Bu- 
aapesta. Jucătoarele maghiare vor1 
susține trej întîlniri în țara noa-! 
stră ia 1, ? și 5 martie. Adversare 
le vor fi te două meciuri handba-i 
listele din orașul București, iar 
în ultimul joc o selecționată a re-i 
ghinii Stalin.

Cele trei partide ale reprezen
tativei orașului Budapesta, o v<*-i 
rit abilă - selecționată 
vor fi 
loszef 
noștri 

meciul
R.P. Polonă la handbal de cîmp, 
care a < 
Polonă.

maghiară, 
arbitrate de cehoslovacul 
Rocek. Amintim cititorifor 
că loszef Rocek a condus 
de calificare R. P. Rornînă-
(xona la nanaoai de cimp, 
avut Joc la Gdansk in R.Pj

fe

DE
BOX
spectatori.

al>> 
___ ____ _ a <? 
doua, care s-a disputat în locali->> 
tale. întrecerile an fost foarte// 
spectaculoase. Victoria finală a<< 
revenit următorilor: simplu fe«ni->> 
nin: Doina Vușcan — Cluj _(a<? 
întrecut în finală pe Lucia Cobîr-S> 
zan Cluj cu 3—2); simplu mascu-X) 
lin-. Verzar — R.A.M. (a întrecută 
în finală pe Zador—Cluj cu 3—1);>> 
dublu feminin.: Lucia Cobîrzan,??
Doina Vușcan — Cluj (au între- % 
cut în finală pe Merkler, Ciupală?/ 
— ‘ Timișoara -cu 3—0) ; dublu \\ 
masculin: Nagler, Davidescu — >> 
Timișoara (au întrecut în finală« 
perechea Iscovicl, Soare — Bucu-SS 
rești cu 3—1); dublu mixt:}) 
Merkler, Nagler — Timișoara (au» 
întrecut în finală perechea Doina?? 
Vușcan, Radu Negulescu — Cluj >> 
cu 3—2). \\

Ion Rizoiu — corespondent^

de masă 
categoria

Premiile speciale acordare va
riantelor cu „0“ rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 5 (etapa din 
3 februarie 1957) au revenit urmă
torilor participanți:

Motocicleta I. J. de 350 cmc. a- 
cordată participantului cu cele mai 
multe variante cu „0“ rezultate a 
revenit lui Văleanu Harry din Bu
curești, str. Aristide Briand r.r. 4 
care a avut 64 variante cu .0“ re
zultate;

Motocicleta Jawa de 125 cmc. a- 
cordată participantului următor cu 
cele mai multe variante cu „0“ re
zultate a revenit lui State Niculae 
din Rm. Vîlcea str. Lenin nr. 126 
care a avut 26 variante cu „0“ re
zultate;

Premiile speciale acordate prin 
tragere din urnă au revenit urmă
torilor :

O motocicletă Jawa de 125 cmc.: 
Luca Ion din Iași cartierul Bu
cium 75;

Cîte un aparat de radio ;
Ivan Niculae din Constanța str. 

M. Coiciu 77;

Nazarian Nazaret din București 
str. Alexandru cel Bun 67;

Stoica Niculae din Mizil str. Mi
hai Bravu 189.

Cîte un aragaz :
Averian Artaman din Tulcea str. 

Grădinarilor 34.
Barboș Ioan din com. Valcani 

reg. Timișoara.
• Se reamintește participanți- 

lor care au obținut variante cu 
„0“ rezultate la concursul Prono
sport Nr. 7 (etapa din 17 februa
rie 1957) că astăzi, joi 21 februa
rie, este ultima zi pentru completa
rea și depunerea formularelor co
municări.

e Pentru a obține cît mai multe 
rezultate exacte la concursul Pro
nosport Nr 8 (etapa din 24 fe
bruarie) consultați nr. 1-19 al re
vistei .Programul Pronosport'* 
care vă oferă un bogat material 
documentar Din sumar: Buletinul 
săptămînti: Tablou documentar: 
Cea mai frumoasă sală de sport 
din Moldova; Fotbal peste hotare- 
Clasamente; etc.

8 pagini — 2 culori — 50 bani
De vinzare la toate agențiile 

Pronosport
• La concursul Pronosport Nr. 

8 (etapa din 24 februarie) sint a-

Participînd 
la concursurile

PRONOSPORT,
contribuiți la 

construirea unor noi 
BAZE SPORTIVE

în continuare următoarele 
speciale pentru variantele 
rezultate: o motocicletă IJ 
cmc. pentru participantul

cordate 
premii 
cu „0“ 
de 350 
cu cele mai multe variance cu „0' 
rezultate; o motocicletă Jawa de 
125 cmc. pentru participantul ur
mător cu cele mai multe variante 
cu „0“ rezultate; prin tragere din 
urnă vor fi acordate: o motocicletă 
Jawa de 125 cmc., 3 aparate dai 
radio și 2 aragazuri cu 3 ochiuri 
și butelie,

-M



«Tinerii noștri fotbaliști fac impresie 
în Orientul mijlociu

Știrile primite în legătură cu evoluția selecționatei noastre de' 
:tineret în Orielntul mijlociu, în Egipt și Liban, subliniază impresia.
• bună pe care au lăs3t-o jucătorii romîni prin calitatea fotbalului’ 
'practicat. In^primul rînd, un fapt ce se cuvine de la început remar-j 
[cat este comportarea peste așteptări a acestor tineri jucători.
> — „Echipa, indiferent de formația sa, joacă mai bine decît ne 
’așteptam — ne spune la telefon antrenorul N. Petrescu. — Și de la' 
[meci la meci a avut comportări ascendente, neresimțind eforturile fa 
>care a fost solicitată. Joacă variat, iute, desfășurind un fotbal spec
taculos care a fost des aplaudat".
’ La Alexandria (unde echipa cehoslovacă Dukla — fostă UDA a 
[ reușit doar 1—1), selecționata noastră a oferit un fotbal de o calitate 
>care a fost asemuit de specialiștii egipteni cu fotbalul Europei Cen-
> trale. Aceasta în ciuda faptuiui că jucătorii noștri s-au acomodat 
[ greu cu terenurile de dimensiuni mici.
• O impresie și mai bună au lăsat reprezentanți noștri la Beirut, în 
[Liban, unde au făcut cea mai bună partidă de pînă acum. Jocul se
lecționatei de tineret a fost mult apreciat, dovadă că au primit noi 
’oferte de meciuri, în afară de cele două în Turcia, care probabil că 
[ nu vor fi acceptate. De data aceasta, fotbaliștii romîni au fost invi-
> tați de organizatorii turneului să susțină două partide în Arabia Sau- 
’ dită. Acceptarea acestei oferte este în funcție de modul cum vor 
[resimți efortul în următoarele patru partide perfectate (la 22 și 24,
> februarie la Damasc și respectiv Alep, în Siria, și 1 și 3 martie din 
’nou la Beirut).

Paleta ca burete din noa in
Federația japoneză de tents de 

masă va propune la apropiatul 
congres al federației internaționale 
de tenis de masă, care va avea loc 
cu prilejul campionatelor mondia
le de la Stockholm, ca jucătorii 
„profesioniști" să nu mai poată 
participa la competițiile rezervate 
amatorilor. Se pare însă că propu
nerea japoneză nu. are șanse de

Pe scurt
• La la februarie ecaipa ceho

slovaci de hochei Spartak Fraga 
Sokolovo a intilnit repreaenutiva 
secundă a Uniunii Sovietice, care a 
obținut victoria cu scorni de 1-C

• In orașul Douen au luat sfirșit 
după două zile de Întreceri campio
natele internaționale de tenis de 
masâ ale Franței. A° participat 
sportivi din Anglia, R. Cehoslovacă, 
R.P.F. Iugoslavia, Suedia, Franța, 
Germania și din alte țări.

Meciurile finale au luat sfirșit e« 
următoarele rezultate: simplu Băr
bați: L. Stipek (B. Cehoslovacă) — 
J. Vogrinc (R.P.F. Iugoslavia) 3-1 
(21-18, 1S-J1, 21-lg, 21-17); simplu
femei: A. Haydon (Anglia) — C- 
Watel (Franța) 3-S (le, 15 13); dublu 
bărbați: B. Mailstroem, T. Flissberg 
(Suedia) — J. Leach (Anglia), 3. 
Vogrinc (R.P.F. Iugoslavia) 3-1 (13- 
M, 22-2», 21-19, 21-16); tkiblu femei: 
Haydon, Fielder (Anglia) — Watel, 
Rougagnou (Franța) 3-4 (1?, 14, 12); 
dublu mixt: I." Andreadis (R. Ceho
slovacă), Haydon (Anglia) — 
B. Kennedy, Fielder (Anglia) 3-4 
(14, 13, ÎS).
• In Anglia s-au desfășurat me

ciul de fotbal pentru campionat și 
Cupă. Performera optimilor Cupei 
Angliei este Brvnemouth oare a eli
minat pe Tottenham (a doua cla
sată in prima ligă) cu scorul de 3-1. 
De remarcat că aceeași Bomemouth 
a eliminat cu trei săptămlnl în urmă 
pe Wolverhampton. Alte rezultate: 
Aston Vi:la — Bristol City 2-1, Man
chester V. — Everton 4-1. In cadrul 
camomnatului: Leeds — Cardiff 3-4, 
Lutton —■ Newcastle U. 4-1, Sunder
land — Sheffield W. 3-2. Wolver
hampton — Charlton •-«.

reușită, deoarece cercurile interna
ționale sportive au precizat că pl- 
nă în prezent această ramură spor- 
’ivâ nu are două categorii distinc
te de jucători: amatori și profesi
oniști. De asemenea se așteaptă o 
puternică opoziție în legătură ca 
utilizarea paletei cu burete, armă 
cu care țaponezii. tn ultimele cam
pionate mondiale, au repurtat în
semnate victorii.

♦
Intr-un articol publicat în revis

ta „News of the World", care apare 
ta Londra, fostul campion mondial 
de tenis de masă, Johnny Leach, 
tși exprimă părerea că propunerea 
federației engleze de a se interzice 
paleta acoperită cu burete va în- 
tîmpina o serioasă opoziție cu oca
zia Congresului federației interna
ționale care va avea loc la Stock
holm. In continuare Leach arată 
că este necesar ca 75 la sută din 
majoritatea participanților să voteze 
pentru interzicerea buretelui pentru 
a se adopta propunerea engleză. 
Jucătorul englez a arătat de ase
menea că plănui de standardizare 
a paletei, inclusiv interzicerea bă
iețelul. va fi introdus în Anglia în 
sezonul viitor. (Agerpres).

SOLIDARITATE...
Sint li d 

atunci: 
f e h r n

1946 
dieni 
lupta 
fate, 
lanțurilor 
Greva 
din Bombay este 
sprijinită cu entu
ziasm și cu căldu
ră de către stu- 
denți. Englezii o- 
primatori primesc 
un crunt și sever 
avertisment, iar 
șubredul edificiu 
al colonialismului 
începe sa se cla
tine și să se sur
pe.

S-a îndătinat ca 
ziua de 21 februa
rie să- devină un 
simbol al priete
niei și solidarității 
intre studenții din 
țările coloniale și 
eolegii lor din alte 
părți ale lumii.

Colonialismul 
este poate stigma
tul cel mai hidos 
de pe chipul impe
rialismului. Mai 
este oare nevoie 
de exemple, tind 
sint atit de cu
noscute și atit de 
memorie atrocitățile comise de 
colonialiști in Egipt, Kenia sau 
Yemen, bestialitățile fără de mar
gini din Alger sau Cipru!

Starea de înapoiere, pauperi
zarea. mizeria morală și materiala 
sint întreținute de colonialiști in 
dauna popoarelor pe care le-au 
subjugat. In asemenea condiții 
necesitățile cele mai elementare 
ale omului sint călcate în picioa
re. Cultura națională este opri
mată, educația impregnată de ra
sism, limba națională suprimată.

Sportul, care se încadrează, de 
asemenea, in rindul necesităților 
culturale ale omului, nu este de 
loc sprijinit, supus discriminării. 
Și totuși, nu odată populația de 
culoare a dovedit vitalitatea sa, 
marile sale posibilități și resurse. 
Doi alterieni. El Ouafi și Mimouu 
au purtat pe culmile cele mai înal
te atletismul-, francez. Alergăto
rul de culoare din Trinidad. Mc. 
Donald Bailley a adus glorie

înt 11 ani de 
: in

februarie 
patrioții in
se ridică Ia 
pentru liber- 

împotriva 
robiei, 

generală

din toată

Festiuolurile Mondiale Tineretului s-au
transformat de fiecare dată in manifestații emoțio
nante de prietenie și frăție intre tinerii 
lumea, lată

a- 
în 
ee 
au 
ca

proaspete in ciți negri, 
Jăcut să 
Unite la

o imagine elo:: enfă 1 
sprintului britanic. Dar 
piei roșii, galbeni, au 
răsune imnul Statelor 
Jocurile Olimpice.

Dar cum poate fi vorba despre 
sport cînd populația din Nigeria, 
de pildă, este aproape în între
gime analfabetă și dispune de un 
medic la.„ 100.000 de locuitori. 
Situații asemănătoare se întîlnesc 
pe Coasta de Aur sau de 
în Kenia sau Uganda.

In zilele noastre, orice 
lucidă refuză organic ca 
nea lucruri să fie realități, 
aceea, lupta împotriva colonialis
mului este nu numai o cauză a 
popoarelor coloniale, ci a tuturor 
oamenilor cărora le este scumpă 
dreptatea, libertatea, viața.

De Ziua Internațională a luptei 
împotriva colonialismului și a so
lidarității cu studenții din colonii, 
urăm din inimă prietenilor de de
parte succes deplin in lupta lor 
închinată cauzei libertății și drep
tății.

Fildeș,

minte 
aseme- 

De

Astăzi începe la Zagreb
„Turneu/ Națiunilor” la handbal de sală

ZAGREB, 19 (prin telefon). — 
Joi la ana 19.30 se va inau^ra în 
Sala Expoziției din localitate com
petiția internațională de handbal de 
sală „Turneul Națiunilor'' prin dis
putarea primului joc: lugaslavia- 
Ungaria. Toate pregătirile au fost 
terminate și majoritatea . echipelor

. La F.I.G.f
„CUPA EUROPEI”

IN CENTRUL DISCUȚIILOR
• Intre 2 și 4 fe< 

bruarie, au avut loc 
Ia 'Geneva lucrările 
Comisiei tehnice femi
nine din cadrul Fe
derației Iniernstiona- 
4e de gimnastică, ia 
care au luat parte de
legați din U.R.S S-
R. P.U.. R.P.R.. Ita
lia, Franța, Austria, 
etc. Delegația noas
tră, formată din tov.
S, Lichtig, vicepre- 

ședințele comisiei cen
trale de gimnastică 
și prof. Adina Stro- 
escu. membră a co
misiei centrale, a pre-, 
zentat un raport a- 
supra pregătirilor «ri
mei ediții a „Cupei 
Europei'* la gimnas
tică feminină, care va 
avea ioc în luna mai 
la București. Rapor
tul a fost aprobat 
în unanimitate. între
cerile vor avea loc'

în sa'.a Floreasca; 
fiecare țară are drep
tul să înscrie în con
curs două gimnaste; 
se va concura numai 
cu exerciții liber alese

(sol, trimă. sărituri 
și paralele) ; con
cursul durează o săi. 
gură zi — 26 mai 
—; dimineața se va 
concura la toate apa
ratele stabi'.jndu-se, 
în urma rezuitateior 
obținxe clasa
mentul individual 
compus; primele 6 
clasate la fiecare a- 
parat vor concura, în 
dupâ-amiaza aceleiași 
zile pentru stabilirea 
clasamentului pe a- 
parate.

• La premieri se 
va oferi de către Co
mitetul olimpic ro- 
mîn o cupă trans
misibilă gimnastei 
clasate pe primul loc 
la exercițiile Ia sol.

• In urma inviita- 
ții’.or trimise de comi
tetul de organizare a 
„Qupei Europei" fe. 
minine tuturor federa
țiilor de specialitate 
din Europa au sosit 
înscrieri din partea t 
Uniunii Sovietice, 
Franței, Italiei, Aus

triei. R. F. Germane, 
R. P. Bulgaria. R.P. 
Polona Suediei. R. 
Cehoslovace, R.P.F. 
Iugosiavia, Belgiei. 
R.P. Ungare și Lu
xemburgului.

• Tot în cadrul lu- 
crări'or de '.a Geneva 
au fost definitivate 
exercițiile obligatorii 
feminine pentru cam. 
pfcmatele moodiale de 
gimnastică progra
mate în anul 1958 la 
Moscova și cu care 
se va concura pentru 
prima dată, în acest 
an la Festivalul de 
la Moscova. Intîlni- 
rile sportive interna
ționale prietenești de 
gimnastică din acest 
an se vor desfășura 
pe siadionul central 
din Capitala Uniunii 
Sovietice. Echipele 
vor fi formate din 8 
gimnaști sa<u gimnas
te. contînd în cla
sament primii 6. Pro
gramul cuprinde e- 
xerciții impuse, liber 
alese și proba de an
samblu.

parscipante se află 
cepție tac reprezentativele Româ
niei și Austriei care vor sosi in lo
calitate în cursul dîmvteții de joi 
(n.r. azi).

Sala Expoziției are o capacitate 
de 4.000 tocuri, și probabil va fi 
ptroâ piuă la refuz. datorită inte
resului cu care este așteptată a- 
oeasta competiție.

Dacă in prwînța echipelor stră
ine nu prea avem multe noutăți 
la această oră, în schimb vom da 
amănunte asupra echipelor gaadă. 
.Antrenorul federal Ivan Sooj a al
cătuit două formații la fel de puter
nice, care vor juca în fiecare 
serie cite una In seria I ecaipa 
Iugoslaviei (trice in albe) este 
formată din jucătorii echipelor 
din Zagreb, iar în seria Iî-a re
prezentativa Iugoslaviei (tricouri 
albastre) este ale a tortă din jucă
torii echipelor din Belgrad. Intrt-

ia Zagreo Ex cerile vor fi conduse de 3 arbitri 
iugoslavi și cile un arbitru austriac 
și maghiar. Cele două secii au ur
mătoarea componență : Seria I• 
Ungaria. Rominia Iugoslavia (al
bi) Seria a II-a: Polonia, Aus
tria. Iugoslavia (albaștri). Progra
mul complect al intîlnjrilor este 
turnătorul: Joi 21 februarie: Iugo
slavia—Ungaria și Iugoslavia (al
baștri)—Polonia. Vineri 22 februa
rie: Iugoslavia—Rominia și Aus
tria—Polonia. Simtxifd 23 februa
rie: Rominia—Ungaria și Iugos
lavia—Austria. Duminica 24 fe
bruarie: ora 10 a.m.: întâlnirea din
tre echipele clasate pe locul trei 
în focare scria care își vor disputa 
locurile 5—6. ora 11.30 ajn. : tn- 
tilnirea dintre echipele clasate pe 
locui 2 in fie.-are serie care își vor 
disputa focurile 3—4.; ora 18,30: 
finala intre echipele clasate pe pri
mul loc în fiecare serie.

PERO ZLAÎAR

Campionatul de șah al U.R.S.S.

Toluș, Tal și Bronstein 
la egalitate de puncte 
înaintea ultimei runde

-Runda a XX-a a fost penulii-, 
ma. dar situația în campionat este 
departe de a se fi clarificat. In
teresul publicului față de între
cerea maeștrilor șahului este l- 
mens. De aceea, marți după- 
amiază, cînd in fața Palatului fe
roviarilor zeci de oameni ne adre
sau întrebarea tradițională „nu a- 
veți cumva un bilet?", eram ten
tat să cred că mă îndrept spre 
stadionul Central in ziua cine știe 
cărui mare derbi de fotbal".

Așa și-a început Vadim Siniav- 
ski, popularul comentator al pos 
tului de radio Moscova, cronica 
rundei a XX-a a campionatului 
unional de șah. Cei care nu an 
vut șansa să găsească „biletul 

plus" au avut pe drept cuvînt 
regreta, deoarece partidele 
fost mai aprig disputate
urieînd. Lesne de înțeles: aproape 
zece concurenți candidează la 
medalia de aur a campionului. Jar 
ea este una singură.

Printre altele, marți s-a jucat 
și cea mai scurtă partidă a cam
pionatului. Toluș a cîștigat Ia 
Aronson intr-un număr record de 

mutări : 101 întreaga par'idă a 
durat 15 minute.

Tal, cu negrele, n-a putut trece 
peste apărarea lui Holmov șt par
tida s-a încheiat remiză. In felul 
acesta, Țoluș l-a egalat din nou 
pe Tal pe primul loc.

După „dușul rece" suferit cu o 
zi înainte la Gurghenidze, Bron- 
ștein a jucat prudent contra lui 
Tarasov. Atît de prudent îneît se 
părea, la un moment dat, că re
miza este inevitabilă. Dar marele 
maestru a știut să complice jocul 
și — cum s-a exprimat Bonria- 
revski — să-!.., păcălească ph Ta
rasov. La întrerupere, Bronștein 
are uri final superior. In partidele 
Petrosian-Spasski și Aronin-Korci- 
noi, de asemenea întrerupte al
bele dețin avantajul.

Antoșîri a cîștigat la Klaraari 
iar partidele Taimanov-Furman șl 
Boleslavski-Hasin au fost remize,

★

MOSCOVA (serviciul nostru de 
radio}. — Ieri după-amiază s-au 
desfășurat partidele întrerupte. Iată 
rezultatele tehnice- Tarasov-Bron
stein 0-1 (fără joO; Keres-Korci- 
noi */»-'/}, Keres-Nejmetdinov Vi-Va. 
Spasski-Petrosian '/{-Vi, Spasski- 
Boleslawski Va-’/j, Korcinoi-Aro- 
nin 0-1, Bannik-Aronin 1-0, Ban-’ 
nik-Gurghenidze 0-1, Mikenas- 
Stoiear 'h-'fa, Hasin-Furman 0-L

In felul acesta înaintea ultimei 
runde trei jucători se află la ega
litate de puncte în IrUntea clasa
mentului. Toluș, Ta| și Bronstein 
au acumulat câte 13 puncte fiecare. 
La o jumătate de punct în urmă 

’ se află Keres. Spasski are 12 
[ puncte, iar Petrosian lt'/2. In felul 
1 acesta titlul de campion de șah ai 
! U.R.S.S. se va decide astăzi, îh 
, ultima rundă, în care liderii susțin 
[ următoarei^ întîlnrl: Tal cu albele 
i contra lui Toluș, Bronstein cu al- 
, bele contra lui Holmov și Keres cu 
[ negrele contra lui Antoșin. Spasski 
întilnește cu albele pe Stolear.

Situația disperată a unor șahiști chilieni...
Lăsați in voia soartei Ia Paris, fiindcă au participat la olimpiada de la Moscova
Ziarul „El Sigto" publică un 

articol despre soarta tragică a 
sportivilor din țările capitaliste, 
referindu-se Ia situația disperată 
în care se găsesc șahiștii chilieni 
participant la ultima olimpiadă 
de șah desfășurată anul trecut la 
Moscova.

„Primind invitația de a parti
cipa la olimpiadă — scrie ziarul 
— federația de șah din Chile s-a 
izbit de mari dificultăți finan
ciare, cu toate că Uniunea Sovie
tică, ca țară gazdă, a luat asupra 
sa toate cheltuielile legate de șe
derea șahiștilor la Moscova. Șa
hiștilor chilieni li s-au plătit chiar 
și biletele de înapoiere de la Mos
cova pînă la Paris. Sportivii chi
lieni — scrie în continuare ziarul

— au obținut la Moscova rezul
tate bune, intrecînd echipele Fran
ței, Finlandei, Islandei, Norvegiei 
și altor țări.

La 3 octombrie șahiștii chilieni 
au plecat din Moscova. Trei dintre 
ei, Huaregi, Le tel le și Mallet au 
fost siliți, din cauza lipsei mij
loacelor materiale, să rămînâ la 
Paris în speranța că se vor putea 
înapoia in patrie pe bordul unui 
vas chilian. La sfîrșitul lunii de
cembrie s-a anunțat că din Anglia 
va pleca spre Chile un vas comer
cial. Președintele federației chi
liene de șah a primit din partea 
Ministerului Afacerilor Externe 
asigurarea că cei treî șahiști vor 
fi aduși cu acest vas acasă. Cînd

la minister s-a aflat însă că șa
hiștii veneau de la Moscova a- 
tunci s-a comunicat că transpor
tul lor cu vaporul nu mai poate fi 
efectuat cu toate că pe bordul 
acestui vas se aflau locuri pentru 
zeci de pasageri. Intre timp — 
scrie ziarul — șahiștii au fost 
dați afară din hotelul în care se 
aflau la Paris; toate bagajele și 
chiar paltoanele le-au fost reți
nute în contul sumei ce o aveau 
de plătit pentru șederea lor. A- 
cum cei trei șahiști nu mai au 
nici o speranță. In ultima lor scri
soare se anunță că Mallet este 
bolnav. După cum a declarat pre
ședintele federației chiliene de 
șah, cei trei sportivi dorm sub 
podurile Senei și trăiesc din cer
șit”.
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