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Mitter Boeck. Aceștia vor lua star
tul in probele alpine și desigur 
vor reprezenta cum se cuvine 
școala austriacă de schi.

Dacă austriecii deplasează

| La 17 fi 23 martie

Cupa Festivalului
Prima competiție a anului 
între echipele fruntașe 
ale fotbalului nostru

De-abja au luat saîrșit întrece
rile primei etape a campionatului 
republican și iată că cei 
schiori din țara noastră 
mâți să înfrunte noi și 
adversari. Este vorba 
cursurile internaționale 
programate între 3—7
pe pîrtiile de pe Furnica și Vîrful 
cu Dor și la care vor lua parte, 

noștri.
Ș» 

locul 
decît 
repu- 

ur- 
mează: probe alpine: M. Biră, Gh. 
Cristoloveanu, N. Pandrea, I. 
Bîrsan, I. Letcă. Klaus Theit, M. 
Enache și tinerii N. Iovici. Kurt 
Gohn și P. Clinei; probe de fond: 
I. Citnpoia, M. Aldescu, 
nache, St. Drăgnș, 
Dinu Petre.

In cursul zilei de 
așteptați să sosească pe calea ae
rului schiorii austrieci, al căror 
lot se compune din: antrenorul 
Rudolf Poelman și concurenții: 
Hans Schiemmel, Frantz Tritscher. 
Herbert Lupputz, Sigl Martin și

alături de reprezentanții 
schiori din Austria, Ungaria 
Bulgaria. Deocamdată, la 
întrecerilor nu se găsesc 
concurenții lotului nostru 
blican, alcătuit după cum

la 
București numai concurenți în pro
bele alpine, maghiarii vor fi re- 
prezentați doar în cursa de fond. 
Astfel este așteptat cu mult inte
res campionul de fond al R.P. Un
gare pe anul în curs. Pali Saigo, 
cunoscut fondiștilor noștri cu ca
re s-a mai întilnit în diferite con
cursuri. Dacă pină în acest an el 
fusese mereu întrecut de puțin de 
reprezentanții fondului romînesc. 
anui acesta el i-a întrecut la _Di- 
namoviada" desfășurată la Ober
hof. Ală’uri de el vor lupta pentru

pe talentatul schior Gheorghi Di
mitrov, desigur cel mai valoros 
concurent bulgar. La ultima Olim
piadă, desfășurată în Italia, el s-a 
clasat înaintea reprezentanților 
noștri. La coborîre, Dimitrov a 
ocupat locul 18. In întrecerea din 
anul 1955 desfășurată în Bulgaria 
el a cedat primul loc Ia coborîre 
lui Gh. Cristoloveanu, care a fost 
urmat de M. Biră, dar a ieșit vic
torios în slalomul special. Vor 
mai face deplasarea: Peter An- 
ghclov, Dimiter Atanasov, Gheor
ghi Varoskin, iar dintre iondiști 
Peter Lipaev, Lubomir Lazarov 
și antrenorul Nikola Nikolov.

După cum se știe, scena dispu
telor o vor constitui piftiile din

Comitetul Național de pre
gătire a participării tineretu
lui din Republica Populară 
Romînă 
Festival 
tului și Studenților pentru 
pace și prietenie de ia Mos
cova a inițiat, cu sprijinul 
diferitelor organizații cultu
rale, sportive, etc. o seamă 
de acțiuni în cinstea Festi
valului.

Prima din aceste acțiuni 
este organizarea cu sprijinul 
Comisiei Centrale de Fotbal

la oel de al VI-lea 
Mondial- al Tinere-

și a unor asociații sportive, 
a competiției ..CLIPA FESTI
VALULUI", ce se desfășoa
ră cu prilejul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului.

Programul este următorul:
Duminică 17 martie 1957— 

DINAMO BUCUREȘTI — 
LOCOMOTIVA BUCU
REȘTI, C.C.A. — ENERGIA 
FLACĂRA PLOEȘTI.

Sîmbătă 23 martie 195f — 
ÎNVINȘII INTRE EI, ÎNVIN
GĂTORII INTRE EI.

Loturile definitive pentru jocurile 
de duminică

C. E-
I. Supeală,

astăzi sînt

t

•A

Delegația remină la campionatele 
nwndiale de tenis de roasă 

a plecat la Stockholm
Ieri dimineața a părăsit Capitala, 

plecînd cu avionul spre Stockholm, 
Iotul jucătoarelor și jucătorilor ro- 
tnîni de tenis de masă care vor 
reprezenta Republica Populară Ro- 
mînă la campionatele mondiale ce 
vor avea loc între 7 și 15 martie. 
Delegația noastră s-a oprit pemtru 
o noapte la Belgrad, iar astăzi di
mineață își va continua călătoria 
tot pe ca'ea aerului, făcînd o escală 
la Zurich unde va sosi în cursul 
zilei. In orașul elvețian sportivi 
romirri var rărrnîne pî.nă vineri la 
prînz cînd, tot cu avionul, vcr pleca 
spre capitala Suedie’, via Copen
haga. La Stockholm lotul român va 
ajunge vineri seara.

Au făaut deplasarea maesițrele 
emerite ale sportului Angelica Ro- 
z.eanu și Ella Zeller, jucătoarea 
Maria Golopența și maeștrii spor
tului Tiberiu Harasztosi, Matei 
Gantner, Toma Reiter și Paul 
Pesch. Conducătorul delegației este 
tov. Alexandru Gruia directorul di
recției Jocuri Sportive din 
C.C.F.S./C.M.

38»

Pe această pirtie se va des fășura proba de coborîre a Cam- 
sportului Ion Coliban, Puiu Ar- 
R.xiu Sârneci discută posibilită- 

i
Sinaia, ușor accesibile publicului 
din localitate și excursioniștilor, 
deoarece sînt situate în imediata 
vecinătate a hotelului de la cota 
1.400. Aci spectatorii vor putea 
inapta și lua masa sau vor 
putea reveni în Sinaia după fie
care probă. Menționăm că aceste 
concursuri sînt primele care se 
organizează La noi după o între
rupere de cîțiva ani și că ele a- 
duc în mijlocul schiorilor noștri, 
pentru prima oară, pe reprezen
tanții schiului alpin din Austria,

piona'elor internaționale. Maestrul 
ghiropol din Comisia centrală și 
țile de marcare.

succesul culorilor maghiare și 
Imre Betac ca și Andor Gali. Con
ducerea lotului maghiar este asi
gurată de antrenorul Sandor Ba- 
r-abas.

Oaspeții maghiari și-au anunțat 
sosirea pentru vineri dimineața in 
gara Sinaia. Tot ou trenul, dar la 
Buaurești, vor veni probabil astă- 
seară și schiorii bulgari pe care-i 
cunoaștem cel mai bine. Ei depla
sează un lot alcătuit și din fon- 
diști și din specialiști ai întrece
rilor alpine. II vom revedea astfel

Zilele trec și iată-ne in apropie
rea lui 3 martie cind STADIONUL 
REPUBLICII va găzdui originala 
deschidere a sezonului fotbalistic 
din Capitală : jocurile foștilor inter
naționali.

De ieri casele de bilete au cunos
cut afluența obișnuită ajunului de 
meciuri internaționale. Interesul 
pentru jocuri este mare ceea ce do
vedește că miile de amatori de fot
bal din Capitală acordă prețuire 
celor care au reprezentat cîndva 
cu c’nste fotbalul nostru în între
cerile internaționale. Sîntetu siguri 
că spectatorii vor ști să creeze 
duminică pe stadionul Republicii a 
atmosferă sărbătorească, fiindcă 
cele două jocuri tind în special să 
aducă un omagiu foștilor interna
ționali, astăzi anlrenori.

„Eroii* înșiși, așa cum... trans
pira din reportajul pubDcaț în 
ziarul nostru de marți, resimt emo
țiile reapariției. „Desigur că ne vom 
strădui să arătăm în special exe
cuții tehnice cît mai frumoase, mal 
precise, ne spunea Colea Vîlcov. 
Dar nu vom putea fi tot atît de 
sprinteni ca acum 20 de ani și de 
aceea la capitolul viteză, mobili
tate, rezistență cerem circumstan
țe atenuante". Este de la sine în
țeles că și spectatorii vin pregătiți 
cu rezerve de... indulgență. Nu tre
buie să uităm că majoritatea celor 
cane vor evolua duminică pe sta
dionul Republicii au întrerupt de 
mult contactul cu competițiile pro- 
priu-zise și că anii... lasă, oricum, 
urme. In consecință, să nu ne de
plasăm cu un sac prea mare la un 
pom care numără... ceva ani!

★
In ședința de iert a Colegiului 

Central de antrenori au tost 
analizate loturile celor patru echi
pe programate duminică și s-a

ajuns la următoarele formații cu 
rezervele respective:

BUCUREȘTI (peste 40 de ani); 
David (P. Rădulescu) -Slera, Ju- 
hasz (Colea Vîlcov), Albu-Vinti- 
lă (A. Bărbulescu), Lupaș (Bran* 
dabura)-Moldoveanu, Ploeșteanu, 

Baratki (Constantinescu-Grecu), 
Bogdan. Căpușan (Nagy Geza- 
CsoinagJ.

PROVINCIE (peste 40 de ani): 
Șepci (Marki)-Burger (SlivâțJ. 
Cotormani, Lengheriu (lonescu 
Grumj-Wetzer III (Gorgorin). Ka- 
finski (Eisenbeisser)-Bindea, Beke, 
Reuter (Schileru)1, Schwartz, Do- 
bav (Cocis)'.

BUCUREȘTI (sub 40 de ani): 
V. Stănescu (llie Savu)-Ghiurițan 
(Catanâ)', Gică Petrescu (Pali)1, 
Mihăilescu (Fănescu)-Angelo Ni- 
culescu (Gh. Bărbulescu), Siclo- 
van-Fabian I (Lungu), Marian, 
Gică Popescu, Torjoc (I. Drăganj. 
Eugen Iordache

PROVINCIE (sub 40 de ani): 
Traian lonescu (Iordăchescuj- 
Ambru, Mladin (Gh. Teodoresctt), 
Novac (Darok)-Reinhardt, Zilahi 
(Pepelea)-St. Nagy (Oană), St 
Covaci (Schertz), Flamaropol, tso- 
cec (Mărdărăscu), Traian lorda
che

Căpitanii celor patru echipe, 
sînt în ordine: Lazăr Sfera, Ru
dolf Burger, Ion Mihăilescu și 
Traian lonescu. .

★
Iată acum clteva amănunte de 

organizare.
PROGRAMUL DE PE STADIONUL 

REPUBLICII

,,Stadionul comun” variantă sportivă a -,pieții comune44

Ora 14.30: București-Provițicia
— categoria pînă la 40 de ani —* 
arbitri: D. SCHULDER (S. SegaL 
M. Popa). Se vor juca două reprize 
de cite 45 de minute;

Ora 16.30: București-Provtncje
— categoria peste 40 de ani —t 
arbitri: E. KRONER (St. Alexan
drin. J. Petrescu). Se vor juca două 
reprize a cîte 30 de minute.

Echipa de ragbi C.C.A. va juca 

hi R. D. Germană
•

Imediat după terminarea ulti
mei etape a campionatului repu
blican. rugbiștii militari și-au con
tinuat pregătirile în aer liber — a- 
tît timp cit le-a permis vremea — 
și apoi în sală. Meciurile de bas
chet și handbal, exercițiile de gim- 
nastică la sol și aparate etc. au 
asigurat rugbiștrlor de la"“ C.C.A. 
o temeinică pregătire fizică.

Lotul echipei C.C.A. a plecați 
ieri dimineață cu avionul spre 
Berlin, unde militarii vor susține 
în compania valoroasei formații 
militare de rugbi Z.A.S.K. din 
R.D. Germană mai multe meciuri 
demonstrative.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători: Danciu, Teofilovici, Ș.
Dumitrescu, Blăgescu, Martnache 
(căpitan), Lazarache, Merghișescu, 
Chîriac, Kramer, Nana Radu, Ve- 
luda, Dobre, Enache. Penciu și 
Ghiondea.

S
uccesele sportive obținute de reprezentanții 
Uniunii Sovietice în arena întreceulor inter
naționale au produs o adevărată panică în 

cercurile imperialiste. Infrîngerea Statelor Unite la 
Melbourne (pentru prima oară în istoria Olitnpia- 
delor); a fost pusă pe seama a fel și fel de cauze, 
căutîndu-se diferite „circumstanțe atenuante" eșe

cului american de Ia J. O. Ca să nu mai vorbim 
despre atît de slabeJe performanțe „obțSHte" de 
echipele olimpice ale Franței. Angliei și altor țări. 
De pe acum diverși comentatori și specialiști apu
seni pregătesc terenul, sugerînd felurite formule 
de disputare a jocurilor, sisteme 
noi de acordare a medaliilor, supri
marea unor sporturi așa-zise mi
nore etc., numai și numai în scopul 
de a împiedica repetarea unui nou 
succes sovietic la marea confrun
tare a sportivilor lumii.

Recent, cotidianul francez „L’Equipe", în coloa
nele căruia, de altfel, asemenea idei și-au găsit cel 
mai mult spațiu a lansat formula „stadionului 
comun".

„Stadion comun !“ Formularea nu vă spune ni
mic ? Nu vă sună ciudat la ureche? După nume, 
asemănarea cu „piața comună" este izbitoare. Dar 
nu numai după nume...

Ideea „stadionului comun" este geamănă cu 
aceea a inspiratorilor organizației politice cu un 
nume asemănător. L’Equipe nu face altceva decît 
s-o ofere cu puțin sos sportiv. Precum se vede, 
cotidianul francez ține neapărat să-și aducă par
tea sa de contribuție, să pună și el, cum se zice, o 
cărămidă la ridicarea unui edificiu pe care popoa
rele îi refuză cu hotărîre.

Ori de cîte ori într-o argumentare se pornește 
de la premize greșite, concluzia la care se ajunge 
este totdeauna falsă. Adevăr logic de necontestat, 
dar din păcate necunoscut, probabil, redactorului 
ziarului L’Equipe, în mintea căruia s-a născut a- 
ceastă năstrușnică propunere, de inspirație ameri
cană.

Spune L’Equipe că națiunile mijlocii (cum sînt 
de pildă... Germania Occidentală, Franța, Italia) 
vor fi surclasate pe plan sportiv într-un răstimp 
mai mult sau mai puțin lung, dacă vor rămîne 
izolate. In consecință, ziarul francez sugerează ca 

șase țări vest-europene, Germania 
Occidentală, Franța, Italia, Belgia, 
Olanda și Luxemburg (coincidență, 
exact participanții la „piața comu
nă”) și-ar putea uni mijloacele, teh
nicienii, sportivii și ideile lor. Din 
însuși modul cum se face enume

rarea, L’Equipe lasă să se înțeleagă că în acest 
„concert* sportiv apusean, „vioara întîia" va fi 
Germania Occidentală, adică aceeași țară căreia și 
în piața comună imperialiștii americani i-au asi
gurat un rol dominant.

Punînd pe hîrtie cele de mai sus. autorul artico
lului a omis intenționat fapte verificate de istoria 
sportului. Și anume, că valoarea pe plan sportiv a 
unei țări nu este condiționată neapărat de numă
rul locuitorilor, ci de o serie întreagă de alți fac
tori care sînt atît de cunoscuți îneît ni se pare 
inutil a-l mai enumera. *

(Continuare in pag. 4-a\

• Sînt valabile toate permisele 
de liberă intrare eliberate de 
C.C.F.S./C.M. precum și carnetele 
eliberate de C.C.F.S. oraș Bucu
rești antrenorilor de fotbal, toata 
cu viza pe anul 1957.

• Bilete cu preț redus penfrt» 
studenți și elevi s-au pus în vîn- 
zare la casa specială de la Sta
dionul Republicii (Bd. Hașdeu). |

Luptători din R. P. R. 
la campionatele feroviare 

europene
Un grup de luptători, din aso

ciația Locomotiva, a plecat ieri la 
Istanbul pentru a participa la 
campionatele feroviare europenei* 
Au făcut deplasarea Gh. Toth {cot. 
67 kgr), Cornel Ujbar (cat. 73" 
kgr.), N. Baciu (cat. 79 kgr.) șt 
V. Banta (cat. grea),

La aceste întreceri care 6e des*' 
fășoară între 1 și 3 martie vort 
participa luptători aparținînd aso
ciațiilor sportive feroviare din Aut 
stria. Bulgaria, Cehoslovacia, Fuk 
landa, R. F. Germană, Iugoslavi») 
Suedia, Ungaria și Turcia.



^Observații- telegrafice după două etape de baschet |>••• SMRTACHH1M DEMWÂÂ TMRETUIM
După două etape din campiona

tul masculin de baschet sîntem ia 
măsură să facem primele obser
vații.

Pozitiv se poate vorbi despre 
loviturile libere. Deși abia la al 
doilea joc oficial, formațiile mas
culine s-au arătat, în ansamblu, 
neașteptat de bine puse la punct 
în această privință. Exemplu eloc
vent îl constituie partida Loco- 
motiva P.T.T.-Energia MALE.. ca
le — deși deosebit de disputată 
•și desfășurată sub semnul unei ac
centuate nervozități — ne-a oferit 
procentaje la loviturile libere de 
jeste 70% pentru ambele echipe 1

Dintre jucătorii celor două for
mații merită o mențiune specială

în acest sens Novacek și Căiugă- 
reanu. Aprecieri frumoase se pot 
face și despre Dinamo București 
și Dinamo Oradea, acceptabil pre
gătite, și ele din acest punct de 
vedere.

In schimb, cu aruncările din joe 
situația este mai „neagră**. Deși 
mai toate echipele au încercat des-

Un concurs de gimnastică cu. 
im singur participant

In dreptul zilelor de 9 și 10 fe
bruarie, în calendarul asociației 
Energia scria: faza de regiune a 

«campionatului școlilor care apar
țin de asociația Energia. Printre 
orașe e gazdă figura și numele o- 
rașului Turda. In vederea acestui 
important eveniment, organizatori, 
școala prof, metalurgică de pe lin
gă fabrica de căment ,,Victoria 
Socialistă", au depus toată stră
duința și priceperea pentru a or
ganiza un concurs după toate „re
gulile artei". Și nu se poate spune 
că nu au reușit. Dar cele 7-8 e- 
chipe de la școlile de acest gen 
din regiunea Cluj (este vorba de 
școlile profesionale chimice din Tur
da, Ocna Mureș, metalurgice din 
Aiud, Cîmpia Turzij, Dej și Cluj) 
au... uitat să se prezinte. In ziua 
întrecerii, la start erau prezente 
doar două echipe: cea a școlii de 
construcții nr. 2 din Cluj și cea a 
organizatorilor. Dar după cum ne 
scrie corespondentul nostru Chișu 
Galaction, lipsa echipelor așteptate 
n-a fost singura latură negativă. 
In timpul 'concursului, prof. N. 
Dragomir, de la școala de con
strucții din Cluj, și-a retras echi
pa din întrecere pe motivul că ar
bitrii ar fi nedreptățit-o prin no
tele acordate. Atitudinea tovară
șului profesor a sfîffiit nemulțu
miri atît în rindul spectatorilor, 
ale juriului, cit și în cadrul echi
pei sale, care se vedea ieșită din- 
tr-un concurs pe care îl așteptase 
cu a.ti ta nerăbdare și pentru care 
se și pregătise atît de mult. Un 
concurs I Cifra nu e mare, dar 
cînd te gîndești la numărul mic 
de concursuri organizate pentru 
elevi, vă dați seama că mîhnirea 
gimnaștilor era întemeiată. Ast
fel, faza de zonă a campionatului 
școlilor profesionale, desfășurată 
la Turda, a continuat cu un sin
gur concurent: echipa organizato
rilor, care s-a calificat, de altfel, 
pentru faza de zonă (normal, nu ?).

tul de mult coșul, procentajele rtu 
șite pe echipă și în ansamblu, pe 
etapa, sînt departe de a fi satis
făcătoare. Cel puțin procentajul 
pe etapă nu se ridică peste 304/»! 
Ceea ce nu este măcar onorabil. 
Lupta trebuie dată, deci, în această 
direcție.

Vulnerabile, prea vulnerabile sînt 
apărările. Majoritatea echipelor vă
desc o neglijență pentru defensi
vă și aceasta‘nu este de loc lău
dabil. Oricît de tare ar fi în o- 
fensivă, o formație care se apără 
prost nu va realiza niciodată per
formanțe. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că fără o apărare bună 
și mingile de care dispui pentru 
atac se împuținează. Clasamentele 
după două etape sînt grăitoare în 
ceea ce privește debilitatea defen
sivă actuală a echipelor noastre. 
După numai două jocuri, doar cinci 
echipe au coșaveraj pozitiv 1

Și fiindcă a venit vorba
clasamente vi le prezentăm. Dar 
numai pe cele ale campionatului 
masculin, intrucît în întrecerea 
feminină s-a desfășurat doar o 
etapă și jocurile 
nimic concludent

de

nu reprezintă

Ultimele rezultate din faza raională
Duminică începe

Florin Cucoș a înscris! Mihai- 
lescu (Energia) nu mai poate 
face altceva decit... să culeagă ba
lonul din coș ! Fază din jocul Lo
comotiva PTT — Energia MEE.

(Foto: I. MIHAICA)

SERIA

1. Dinamo Buc.
2. Projr. Arta Buc.
3. Știința Cluj
4. Dinamo Oradea
5. Energia Cluj 
B. Voința Iași

SERIA

1. C.C.A.
2. Din. Tg. Mureș
3. Știința Timiș.
4. Locomotiva PTT
5. Energia
4. Progr. O. Stalin

T

2180 143:183 6
2 2 4 0 136:115 6
2 10 1 160:143 4
2 10 1 115:117 4
2 0 42 lCTî:122 2
2 0 0 2 125:178 2

n
2 2 • € 1£2: 93 0
2 2 0 0 137:118 6
2101 117:120 4
2 0 11 124:132 3
2 0 2 1 107 :123 3
2002 101:122 2

Faza raională a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, care se a- 
propie de sfîrșît, a cunoscut și du
minica trecută un succes deplin.

Din Zalău, corespondentul nos
tru Vasile Buciu ne relatează că 
faza raională desfășurată în acest 
oraș a constituit o reușită propa
gandă pentru sportul de masă, 
concursurile ridieîndu-se la o bună 
valoare tehnică. întrecerile s-au 
desfășurat la șah, tenis de masă, 
trîntă și gimnastică. Au participai 
cei mai buni sportivi din comunele 
Bănișor, Cizer, Stîrciu, Crasna, 
Ortelec, Agrij, Buciumi și de la 
colectivele sportive din Zalău. Iată 
și rczultațele înregistrate ; șah fete : 
Elena Lakatos (școala medie „Ady“ 
Zalău), băieți: Zoltan Pop (Re
colta Crasna); tenis de masă: fete: 
Aurica Molnar (școala medie 
„Ady" Zalău) și Marja Geczo (Vo
ința Zalău); băieți: Iosif Straub 
și Enteric Kwbaszek (ambii de la 
Progresul Zalău). Trîntă: cat. 57 kg-: 
Traian Harda (Recolta Crasna); 
cat. 67 kg.: Mihai Hăbăgău (Re
colta Bănișor); cat- 77 kg.: Florian 
Baboș (Recolta Bănișor); gimnasti
că : (fete și băieți) : școala medie 
nr. 1 Zalău.

★

In ce privește etapa imediat ur
mătoare, cea regională, reamintim 
că ea se organizează Ia schi, tenis 
de masă, șah și trîntă. La sfîrși- 
tul acestei săptămîni se va da 
startul în primele întreceri, după 
cum urmează: reg. Hunedoara:

faza regională
schi, la Hunedoara; reg. Galați: 
tenis de masă, șah și trîntă la 
Galați și schj la Soveja; reg. Pi
tești : schi la Cîmpulung Muscel, 
tenis de masă, șah și trîntă la Că- 
limănești; reg. Suceava : schi la 
Vatra Dornei, șah Ia Suceava; reg. 
Oradea : toate întrecerile la Oradea 
(mai puțin schiul neprogramat din 
lipsă de zăpada); reg. Autonomă 
Maghiară : tenis de masă la Gheor- 
ghieni; șah la Reghin (schiul ne
programat din lipsă de zăpadă); 
reg. Constanța : tenis de masă și 
șah la Constanța, trîntă la Medgi
dia ; reg. Bacău: schi la Piatra 
Neamț, tenis de masă, șah și trin- 
tă la Roman; reg. Baia Mare și 
Timișoara : toate întrecerile au loc 
în orașele reședințe de regiuni.

Comisiile regionale de organizare 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului au datoria să se preocupe cu 
toată seriozitatea de buna organi
zare a etapei regionale pentru ca 
ea să constituie realmente o bună 
propagandă a acestei largi com
petiții de masă.

Miine Ia Orașul Stalin,

BUDAPESTA —08. STALIN 
LA HANDBAL FEMININ

De vtorbă cu boxerii de la C. C. A

După infrlngere: tristețe, explicații și dorințe de... revanșă!
La sosirea boxerilor C.C.A. din 

R.D.G. n-am întilnit, ca de obicei 
acea veselie și seninătate în pri
virile Ier... Pugiliștii militari e- 
rau destul de afectați de infringe- 
rea suferită la Magdeburg și 
...zgîrciți ta vorbă.

— Sini multe cauze care au 
tribuit la înfrîngerea noastră, 
mărturisește Vasile Tiță. In 
mul rlnd, trag greu în balanță 
trei decizii care ne nedreptățesc 
in mod evident. Este vorba de 
meciurile Iui Șchiopa și Mindrea- 
ntt, pe care aceștia le-au cîștigctt 
in mod evident. Noi și publicul 
am primit cu stupoare decizia din 
ring care îi anunța învinși!... Nici 
Șerbu Neacșu n-a pierdut meciul 
cu Olech. Un rezultat de egalitate 
era clar ca lumina zilei-.. De alt
fel, publicul scanda înainte de a- 
nunțarea deciziei „unverschieden" 
(meci nul). Chiar cei doi arbitri 
polonezi au recunoscut, după ter
minarea reuniunii, că au greșit și 
eă -greșeala este omenească"

cam
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Volei
Energia Or.Stalin—Stabl Eisleben 3:1

13—15, 16—14. 15—4). Arbitrul N. 
Mateescu — București a condus 
corect următoarele formații:

Stahl: Schreiter Einert, Koiod- 
niak, Hardmuth, Reicher, Jasnoch, 
Nen::eman, Ramdohr, Prause, Hahn.

Energia : Schmidt, Fieraru, Rusu, 
Iliescu, Bărbuță, Dodu, Iordache, 
Macovei.

Slabă consolare, pentru noi!
Emil Cîșmaș are un plasture la 

arcadă. El ne mărturisește:
— Meciul meu cu Schultz a fost 

foarte îndirjit. Schultz a cîștigai 
pe merit. E un pugilist tehnic, bo- 
xează cu garda inversă și m-a 
dominat cu alonja sa superioară!

Natural, cel mai mult ne-a sur
prins tnfringerea lui Mircea Do- 
brescu. Cerem, deci, nerăbdători 
amănunte și ele ne sînt servite cu 
promptitudine:

— Mtrcea a pierdut, confirmă 
Șerbu Neacșu. La -jumătate de 
roată" dar a pierdut! Milek s-a 
bătut cu o energie rar întîlnită. 
A fost, de altfel, revelația galei- 
E „stlngaci", plin de vitalitate și 
l-a -supărat" des pe Mircea cu se
riile sale la cap. Alături de Robak, 
Schultz și Olech, Milek se nu
mără printre cei mai buni boxeri 
germani.

— Dar de partida ta cu Olech. 
ce ne poți spune?

— După aprecierile publicului și 
ale colegilor, se pare că a fost cel 
mai tare meci al serii. S-au schim
bat lovituri năpraznice 
amindoi, am trecut 
grele.

— Vreau să remarc
vine Victor Schiopu. Chiar 
uneori a trebuit să luăm act 
mărăciune de unele greșeli de ar
bitraj, totul a fost compensat de 
comportarea minund ă a publicu
lui. Spectatorii germani s-au do
vedit plini de sportivitate, aplau- 
atnd cu entuziasm fazele frumoase 
ale meciurilor, protestind la deci
ziile injuste și, în general, păs rind

0 
0 i:
0

o notă de obiectivitate perfectă. 
Cei mai buni oameni ai noștri au 
fost: Francisc .Ambruș, Vasile Ti
ță și Gh. Negrea. Ambruș a făcui 
„scrimă" cu Waidner și cu toate 
că și-a stricat mina în ultima re
priză, l-a depășit clar.

Gh. Negrea a .prins’ o directă 
teribilă în prima repriză, zdrunci- 
nindu-l serios pe Robak care a 
fost nevoit să abandoneze!

Gh. Negrea conchide: — In ge
neral, am resimțit lipsa antreno
rului în colț și oboseala. Am stră
bătut aproape 1.000 kilometri (în 
deplasări cu autobusul).

Antrenorului Marcu Spakov, tw-i 
mai rămin decit ...concluziile:

— La 2 octombrie, la București, 
sperăm să ne luăm revanșa.

G. MIHALACHE

Orașul Stalin 27 (prin telefon de 
la subredacția noastră) — Vineri va 
avea loc în sala de sporturi a Uzi
nelor de Tractoare din Orașul Sta
lin,, întîlnirea internațională de 
handbal dintre selecționatele femi
nine ale orașelor Stalin și Buda
pesta, Ținînd seama de valoarea 
echipei budapestane, jucătoarele 
noastre au o misiune dintre cele 
mai dificile. Conștiente de acest 
lucru, ele s-au pregătit cu cea mai 
mare atenție sub îndrumarea an
trenorului Popescu Colibași. Echipa 
reprezentativă a Orașului Stalin va 
fi alcătuită pe scheletul echipej 
Progresul din localitate. Din echipă 
nu vor lipsi cele trei maestre eme
rite ale sportului Mora Windt, Ana 
Starck și Ana Scheipp. In vederea 
întăririi echipei vor fi folosite și 
alte cîteva jucătoare ale echipelor 
de categoria A din regiunea Stalfci, 
ca de pildă: Telehuz și Wonerth de. 
la FI. roșie Sighișoara și maestra 
emerită a sportului Lucia Dobre 
și jucătoarea Gross de la FI. roșie 
Sibiu.

In prezent, organizatorii fac ul
timele pregătiri în vederea desfășu
rării acestei partide internaționale 
în cele mai bune condițiuni.

AL. DINCA

și pe rînd. 
prin du»

ceua.

Dozsa (Budapesta)—Combinata Cluj-Dinamo: 14-6

Orașul Stalin 27 (prin telefon de 
la subredacția noastră). —

Sala de sporturi a Uzinelor de 
Tractoare (slab luminată și fără 
sta(ie de radioamplilicare) a găz
duit întîlnirea internațională de vo
lei dintre echipa locală Energia 
Uz. Tr. și formația Stahl Eisleben 
din R.D. Germană. Victoria a re
venit localnicilor cu 3—1 (15—11,
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Se mai pat
Ochiul vizitatoru

lui de azi s-a de
prins să întîlnească 
în orașele, comunele 
sau satele patriei 
noastre, pe lîngă e- 
dificiile nou ridicate, 
parcurile frumos în
treținute sau noile 
bulevarde, și stadioa
nele sau simplele, dar 
atrăgătoarele terenuri 
de sport. Creșterea 
numărului acestora și 
cointinua lor înfrumu
sețare a devenit o 
preocupare importantă 
atît pentru organele 
centrale cît și pentru 
cele regionale sau ra
ionale.

Cu totul altă Impre
sie îți produce însă 
aspectul neîngrijit si 
sărăcăcios al anumi
tor baze sportive dacă

numi oare
ai neplâc. Ia surpriză 
să le întikieștj. 
astfel de surprize 
au fost scutiți nici 
respondent» noștri 
Bnikner-Constanța, 
Weinberger Arad, 
N. Tocacek-Mediaș.

La Constanta, 
pildă, stadionul Loco
motiva P.C.A. este o 
urîță carte de vizita 
a minunatului oraș de 
pe malul mării. Gro
pile, murdăria și tri
bun-a șubredă sînt as- 
pec‘e care recomandă 
pe tovarășii din con
ducerea colectivului 
mai sus amintit, ca și 
pe cei care îndrumea- 
ză activitatea sportivă 
din acest oraș, ca ne- 
pricepuți în ale go’ ■ 
podăriei. Aceeași notă 
disc'-rdarPă o face și

De 
nu 
co-
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CLUJ (prin telefon de la co
respondentul nostru regional, E- 
mil Bocoș).— Marți seara, peste 
3.000 de spectatori au populat sa
la Armatei, asistînd la întîlnirea 
internațională Dozsa (Budapesta) 
-— Combinata Cluj-IJinamo. Pugi
liștii maghiari au obținut o vic
torie clară, făcînd o frumoasă im
presie. Iată rezultatele înregis
trate:

CAT. MUSCA. Puiu Nicolae l-a 
dominat net pe K. Trimel (Dozsa), 
O directă în plin l-a trimis pe 
Trimel la podea. El s-a ridicat cu 
greu'ate dar arbitrul a oprit lup
ta, declarîndu-l pe Puiu Nicolae 
învingător prin k.o. tehnic în re
priza I. CAT. COCOȘ: Karpati 
(Dozsa) a fost declarat învingăto
rul lui /. Mihalic, dar un meci nul 
era mai echitabil. CAT. PANA: 
L. Wagner (Dozsa) b. k.o.t. III 
Al. Urlățeanu. CAT. SEMI UȘOA
RA: /. Borsics (Dozsa) b. p. Du
mitru Prunoiu. Această decizie

es:e total eronată. De remarcat că 
arbitrul Magyar (R.P.U.) l-a dat 
învingător pe Prunoiu. CAT. U- 
ȘOARA: AL Trimet b. dese. rep. 
a II-a pe Mihai Trancă. In repriza 
a II-a, Trancă l-a făcut k.o. pe 
Trimel, dar juriul judecind con
testația introdusă de conducătorii 
echipei Dozsa, i-a atribuit victoria 
prin descalificare, lui Trimel. 
CAT. SEMI-MIJLOCIE: Dori An
dras (Dozsa) b.k.o. rep. a II-a pe 
Al. Balasz. CAT. MIJLOCIE U- 
ȘOARA: Pal Budal (Dozsa) b.p. 
I Rakoczi. A fost un meci presă
rat cu lovituri puternice. Rakoczi 
n-a avut pregătirea fizică nece
sară. CAT. MIJLOCIE: K. Prlncz 
(Dozsa) b.p. St. Russu. CAT. 
SEMI-GREA: O. Cioloca b.p. Sî- 
pocz (Dozsa). Meciul a decurs în 
avantajul lui Sipocz. CAT. GREA: 
Eugen Furesz b.p. Atilla Kovacs 
(Dozsa). Arbitrajul a fost slab, 
arbitrii judecători Z. Ferber, 
Popescu. Magyari și Gesdodi, 
dat multe decizii injuste.

acestea baze sportive ?
terenul dt fotbal •• 
colectivului Energia 
S.M.N.C. care este 
plin de gunoaie, porți 
desfăcute, garduri rup
te și tot felul de gropi. 
Și etnd te gîndești că 
pe aceste terenuri vor 
trebui să evolueze în 
curînd echipele de 
fotbal în categoriile 
B și C. I

De asemenea, nu poa
te fi trecută cu 
derea atitudinea 
lectivului Flamura 
șie UTA, care a 
mas pasiv în fața 
fecțiunilor ivite la
stalația de apă de la 
vestiarul sălii de 
sport. Această negli
jență a adus colecti
vului însemnate pagu
be materiale. Și poa‘e

ve- 
co-
ro- 
ră- 
de- 
in-

câ și acum mai curge 
robinetul de apă în 
«ala de sport a colec
tivului Flamura roșie 
UTA, robinet pe care 
timp de 4 luni de zile 
nu s-a gîndit nimeni 
să-l repare.

Nici colectivul spor
tiv Enci gia Mediaș 
nu face excepție de la 
exemplele negative ce 
ne stau la dispoziție: 
acoperișul stadionului 
„7 Noiembrie" conti
nuă să se găsească în 
aceeași stare de plîns 
ca și anul trecut.
* Să fie care aceasta 
tot ce pot face cei în 
cauză pentru dezvol
tarea bazei materiale 
a activității sportive 
și pentru îr.fruinuse- 
îa*ea r "țelcr lor ?
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ȘTIRI DIN FOTBAL
® Sîmbătă, dc la ora 9 dimi

neața, la sediul C.C.F.S. din str. 
Vasile Conta nr. 16, va 
consfătuirea cu 
categoriile A, B, C și președinții 
colegiilor de antrenori din țară. 
Foarte importantă pentru viitoa
rea activitate a fotbalului nostru, 
această consfătuire va cuprinde o 
serie de referate cu privire la: o- 
biectivclc organizatorice, admini
strative și profesionale pe anul 
1957—1958, obiectivele tehnice pe 
anul 1957, planul de muncă al 
colegiului centra) de antrenori, 
planificarea și evidența procesu
lui pedagogic de antrenament, 
probleme de metodică oe anul

începe
antrenorii din

1957—1953 și munca practică a 
antrenorilor pe anul 1957. Avînd 
în vedere importanța consfătuirii, 
este de dorit ca toți antrenorii să 
participe la lucrări.

• Echipele își continuă pregă
tirile în vederea „Cupei Primăve
rii", cele mai multe prin jocuri dc 
verificare. Dinamo întîlnește as
tăzi Ia ora 15,30 pe stadionul său 
echipa Energia Electromagnetica, 
iar la aceeași oră, în 
Locomotiva MCF 
rești.

Alte întîlniri 
nentni duminică

Giulești, 
pe Știința Bucu-

Scj 
dribl

atîiasînt prevăzute
3 martie.



Geta Pitică învingătoare în concursul internațional 
oe tenis de masă de la Russe

RUSSE 27 (Prin telefon). Concursul individual de tenis de 
masă care s-a desfășurat marți în localitate a luat sfîrșit cu vic
toria pe deplin meritată a jucătoarei romîne Geta Pitică. Succesul 
reprezentantei noastre vine ca o răsplată pentru perseverența și 
seriozitatea cu care s-a pregătit. Geta Pitică a luptat cu. o deose
bită dîrzenie, a arătat un joc complet. De altfel, Geta Pitică a fost 
jucătoarea de bază a selecționatei Bucureștiului în competiția pe 
echipe, în care nu a pierdut nici o partidă, fiind factorul determi
nant al victoriei formației Capitalei.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: turul 1: Geta Pitică—Szal- 
kaî (Budapesta) 2-0 (14, 15), Irma Magyari—Baianova (Russe) 
2-0 (11, 9), Mariana Barasch—Ianeva (Sofia) 2-0 (9, 16); turul II: 
Geta Pitică—Irma Magyari 2-1 (—19, 15, 18), Mariana Barasch—Bo- 
yadjeva (Sofia) 2-0 (18, 16); semifinale: Mathe (Budapesta) — 
Mariana Barasch 2-1 (—19, 20, 12), Geta Pitică—Iancso (Budapesta) 
2-0 (13, 15); finala: Geta Pitică—Mathe 2-1 (—18, 7, 99-

t-o-

II
fih. Frătilă (Dîko) campion 
al R.P. R. la combinata nordică

seu: Tovară-
răxnîn totuși
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Noua Comisie centrală la lupte
sportul luptelor. Asupra importan
ței asistenței medicale la compe
tiții a vorbit tov. Z. Ab rudari (B 
Mare), iar tov. Bolea (București) 
a propus organizarea unei >,Cupe 
RPR" cu participarea reprezenta
tivelor de asociații. S-au mai ridi
cat și alte probleme de ordin ge
neral de către tov M. Ciucă 
(București), dr. M. Albuț (Bucu
rești), Is trate (Galați), FI. Lașii t 
(București) etc. Dar și de data 
aceasta unii dintre cei prezenfi au 
adus chestiuni de ordin pecspnal, 
probleme care pot și trebuie să 
fie rezolvate oe plan local.

Conferința și-a atins scopul și 
— așa cum a subliniat unul din 
vorbitori — a trasat importările 
sarcini pentru o mai rodnică ac
tivitate viitoare. La încheierea lu
crărilor tov. M. Vlaicu, vicepreșe
dinte al CCFS/CM, a remarcat 
părțile pozitive ale activității des
fășurate de către comisia centrală, 
insistind asupra acelor lipsuri care 
au frînct munca și care se cer nea
părat lichidate.

A fost aleasă cu acest prilej o 
nouă comisie centrală formată din 
42 membri, activiști obștești, pre
ședinți de comisii regionale, an
trenori, sportivi șa. Biroul comi
siei centrale a fost alcătuit astfel: 
tov. M. Mujic, președinte, P. Co
vaci, N. Deac, Gh. Uță, D. Pe- 
trică, I. Șeinescu, D. Mihăiescu,' 
Dr. Albuț, N. Pușcașu, Dr. Brana, 
Vascu Popovici, I. 
Tupicîcă, M. Ciucă,

Ca și in alți ani comisia cen
trală de lupte a prezentat in ca
drul conferinței sale anuale, da
rea de seamă asupra felului cum 
și-a dus munca. Raportul susținut 
de tov. Gh. Uță, vicepreședinte ai 
comisiei centrale, a reținut aten
ția numeroșilor participant care 
s-au recunoscut in parte sau to
tal și în părțile pozitive ale aces
tei activități și cînd au fost citate 
minusurile.

Apreciată ca satisfăcătoare de 
toți cei prezenți darea de seamă a 
mobilizat la discuții fructuoase. L'.-t 
număr de 23 participant au luat 
cuvîniul, reușind în mare măsură 
să aducă o prețioasă contribuție 
la lucrările conferinței. Interesan
tă a fost intervenția tov. I. Vir- 
dău (Bocșa Romînă) care a fur
nizat un exemplu pozitiv in ce 
privește munca pentru înființarea 
unei noi secții de lupte. Tot tov. 
I. Virdău a ridicat problema cali
tății și a prețului materialelor și a 
echipamentului specific. Despre 
dezinteresul manifestat de mulți 
activiști in sportul luptelor tn ce 
privește clasificarea sportivă a 
vorbit tov. M. Demetrovici (Timi
șoara). Antrenorul I. Pontici (O- 
radea) a scos in evidență ajuto
rul pe care l-a dat ordinul nr. 49 
al Ministrului Invățăminlului pri
vind îmbunătățirea activității de 
educație fizică in școli. Tov. I. 
Pontici a arătat că acest ordin 
i-a deschis căi noi pentru recru
tarea de tineri dornici să practice

Corneanu,’ M.
C. Stoicu.
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Conferința Comisiei
Sala amfiteatrului Institutului 

Zootehnic din Capitală n-a cunos
cut nici cînd discuții mai aprinse 
despre cal și însușirile lui ca 
sîmbăta 23 februarie cînd s-au 
desfășurat aici lucrările conferin
ței Comisiei Centrale de călărie 
cu privire la activitatea pe 
1956.

Raportul — documentat și 
cis — prezentat de tov. N.
dulescu, secretar, a reușit să an
treneze la discuții un însemnat 
număr de vorbitori care pe lingă 
observațiile juste, au făcut și o 
serie de propuneri interesante în 
legătură cu activitatea viitoare a 
acestui spor*. Astfel, antrenorul 
Purcherea (Sibiu). M. Dumitriu 
(președintele comitetului regional 
C.F.S. lași) și alții, au arătat că 
în aceste orașe, ca și In multe 
altele, sportul călare cucerește pe 

zi ce trece t'f mai mulți simpati- 
zanți. fapt care a determinat în
ființarea unor centre de călărie 
cărora. Comisia Centrală va tre
bui să le acorde în viitor mai 
mult sprijin ca pînă acum. De 
aprobarea unanimă s-au bucurat 
propunerile antrenorului F. Țopes- 
cu și cele ale călărețului fruntaș 
de dresaj Gh. Teodorescu (Dina
mo) rereri*oare la îmbunătățirea 
sistemului actual de organizare a 
competițiilor interne, pregătirea 
tehnică a călăreților și majorarea 
numărului concursurilor interna
ționale. Deosebit de interesantă 
ni s-a părut propunerea făcută de 
tov. profesor ’’’rddov-anu,
ful catedrei cabaline de la Ins
titutul Zootehnic București 
privire la înființarea unei 
ghelii în care să fie crescuți cai 
numai pentru sportul hipic.

Planul de perspectivă prezentat 
tov. locotenent colonel Virgil 

Safer prevede printre altele îm
bunătățirea procesului de instruire 
sno-ti î nrin fixarea unor haremuri 
corespunzătoare nivelului la care 
a ajuns călăria din țara noastră.

Numeroși vorbitori au adus cu 
acest prilej în discuție prob'ema 
valorii materialului cabalin exis-

tent la noi în țara, 
împărțite. Un răspuns edificator 
în legătură cu această propunere 
l-a dat în concluzie asupra lu
crărilor conferinței tovarășul MAR
CEL VLAICU vice președinte al 
C.C.F.S./C.M. care a precizat că va. 
loarea materialului cabalin de 
noi din țară este ridicată dar 
este nevoie de o studiere mai 
tentă pentru descoperirea Iul.

Conferința a fost urmată de 
film documentar despre întrecerile 
olimpice de călărie de Ia Stock
holm și o demonstrație hipică la 
manej.

părerile tiind

la
ca
a-

un

$e-

cu 
her-

ORAȘUL STALIN (prin, tele
fon). — Duminică dimineața, la 
Poiana Stalin, s-a desfășurat pro
ba de sărituri din cadrul combi- • 
natei nordice (campionatul R-P-R.J. 
Trebuie să amintim că după pro
ba de fond conducea în clasament 
Moise Crăciun (C.C.A.). El a fost 
insă întrecut de Gh. Frățilă (Di
namo), care a realizat un punctaj 
superior la sărituri Iată clasamen
tul general al combinatei nordice 
pe acest an: 1. Gh. Frățilă (Di
namo) — campion R.P.R. pe 1957 
— 441 p.; 2. Moise Crăciun
(C.C_A.) 418 p.; 3. Constantin
Tiron (Energia) 400,8 p.; 4. Ion 
Buga (Recolta) 377,5 p.

★
Proba de sărituri din cadțul e- 

tapei a III-a a „Cupei Tineretu
lui" s-a desfășurat tot în Poiana 
Stalin în organizarea asociației 
Locomotiva. Rezultatele tehnice 
au fost: 1. Cezar Batoia (Progre
sul); 2. Ion 
roșie); 
(Voința).

de asociația Progresul. Rezuita- 
teie înregistrate: 1. N. Munteanu 
(Dinamo) 216 p.; 2. FL Voinea
(Dinamo) 211 p.; 3. Gh. Bîrlea
(Dinamo) 207 p. Cunoscutul să
ritor Cornel Crăciun (C.C.A.) nu 
apare în primele locuri deoarece 
a căzut.

a III-a a „Ctiflei Tineretului’’ 
te lend a fost cîștîtată de schiorii 

asociației Voința
De curînd s-au desfășurat la 

Predeal pe pîrtiile din jurul caba-

3.
Vușmuc (Flamura 
Klaus Scheminger

★
competifiile de mai 

al 
în

Paralel cu 
sus a avut loc și un concurs 
specialiștilor acestei probe, 
scopul verificării stadiului de pre
gătire a săritorilor 
tași. Organizarea a

IN LOC

noștri frun- 
fost asigurată GH. FRAȚILA

nei „Trei Brazi“ întrecerile etapei 
a III-a a concursului republican de 
tineret pe echipe la fond. Rezul-; 
țațele bune obținute de ti
nerii schiori sînt explicabile, pe 
de o pairte, datorită zăpezii bune,- 
iar pe de alta faptului că pîrtiile 
(mai scurte) au avut un grad mic 
de dificultate. Iată rezultatele teh
nice înregistrate: 3 km fete; 1. 
M. Arvay (Energia) 12,36; 2. G. 
Klein (Știința) 13,00 ; 3. M. Solo- 
văstru (Recolta) 13,12. 5 km. fete:
1. M. Arvay (Energia) 19,06;
2. R. Bonfert (Voința) 19,19: 3. 
G. Klein (Știința) 19,33. 5 km. 
băieți: 
16,16;
16,25;
16,26. 10 km. băieți: 1. I. Leanipă 
(Voința) 32,07;
(Voința) 32,17;
(Știința) 32,34. In clasamentul pe
echipe de asociații locul întîi a 
fost ocupat de schiorii asociației 
Voința, Urmați de Energia și 
Știința.

1. Dinu Petre (Voința)
2. I. Bogdan (Voința)

3. Gh. Cîncu (Energia)

2. Dinu Petre
3. A Barabaș

CARNET ATLETIC

Handbal in sală
DE AVANCRONICĂ...

Kîndurile acestea 
fie o avancronică la 
al concursului republican de handbal 
de sală pentru echipele masculine. 
Deci, ar fi necesar să începem — 
ca întotdeauna — prin prezentarea 
finaliștilor, a șanselor lor, prin a

ar trebui să 
turneul final

I pronostica rezultatele și valoarea 
partidelor. Astăzi însă votn face o 
excepție. Aceasta pentru că ni se 
pare mai interesant și — în orice 
caz — mai folositor ca acum, în 
preajma întrecerii finale, să arătăm 
cît de mult ar putea să însemne 
aceste jocuri finale pentru handba
lul nostru de sală, dacă...

... arbitrii — să ne ierte că înce
pem cu ei, dar adevărul e că ră- 
mîn totuși un factor hotăritor în 
buna desfășurare a competiției — 
s-ar mobiliza în așa fel încît să 
conducă aceste meciuri decisive fără, 
sau aproape fără, greșeală. Și pen
tru că sîntem la acest subiect, să 
precizăm că în mod special arbitrii 
de poartă sînt datori să-și sporească 
atenția la greșelile de semicerc atît 
de mult discutate.

...jucătorii și-ar aduce mereu a- 
minte că se găsesc la cea mai im
portantă competiție a handbalului 
nostru de sală și ar trebui să re
nunțe la duritate și la comentariile 
— de cele mai multe ori total ne
justificate — față de deciziile ar
bitrului.

...antrenorii ar contribui și ei la 
întărirea disciplinei pe teren, dar 
mai ales pe banca jucătorilor de 
rezervă, acolo unde nu de puține

ori s-au iscat discuții nereconianda- 
bile privind deciziile arbitrului etc.

Ne oprim aici, cu toate că lista 
ar putea fi mai lungă. Facem acest 
lucru deoarece sîntem convinși că 
fără aceste aspecte negative jocurile 
finale vor fi interesante, -disputate și 
de valoare

Și acum, fără îndoială, nu pu
tem încheia decît prin a vă anunța 
programul după care se v jț desfă
șura partidele; mîine, 1 martie: 
Știința Galați — Energia rhiiișoaraț 
Știința lași — Energia Făgăraș; 
C.C.A. —Dinamo București; Ști
ința Timișoara — Dinamo Orașul 
Sîalin. Ultima partidă poate Ii con
siderată ca un veritabil derbi al se
riei a Il-a. De altfel, cam același 
lucru, însă în mai mică măsură, se 
poate spune și despre meciul C.C.A. 
—Dinamo București. Primul joc 
va începe în sala Floreasca, la ora 
15,30.
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VA INVITAM LA UN CONCURS 
DE TRIATLON

Dacă vreți ca „mîlne" să devenițl 
un bun pentatlonist, participați la 
concursul de triatlon organizat— în 
Capitală — de comisia centrală de 
pentatlon modern ți asociația Recol. 
ta. înscrierea este deschisă ori
cui, electuîndu-se individual îna
intea primei probe (la poligonul 
„Gh. Vasillchi" in ziua de 1 martie.

Concursul nr. 8 din 24 februarie, 
s-a soldat, așa cum era și de aștep
tat, cu cîteva surprize care au dus 
Ia obținerea de premii mari. Așa 
cum am mai arătat și in comenta
riile noastre de săptănruna trecută, 
participant!! au început să dea do
vadă de mai multă maturitate în 
alcătuirea pronosticurilor.

Mărturie sînt cele 8 premii I 
(mai precis 7,S3) care au fost „prin
se** folosind sisteme de joc «Me
rite.

Să le luăm pe rînd:
Ordinea de preferință indică în 

capul listei pe participantul Hîrjeu 
Heinrich din Bucuroșii care a ob- 
ținut în afară de premiul I, încă 
14 variante cu 11 rezultate și 69 
variante cu 10 rezultate. Pentru 
aceste premii, ridică aproximativ 
58.000 leL

Pentru ca să nu vă mal puneți 
întrebarea, de ce are atitea premii, 
vă vom lămuri îndată. Tov. Hîrjeu 
a depus la acest concurs două mari 
desfășurări după sistemul redus. 
Pe una dintre ele a prins varianta 
cu 12. Am uitat să vă spun ea des
fășurările sînt pe buletine colective, 
fapt care explică numărul mare de 
premii II și HI.

Un alt participant care - ,_ _-
tot după sistemul redus este... Nis 
tor Emilia din Craiova, care a de
pus nouă buletine colective a cita 
32 lei fiecare. Mulți dintre chimnea- 
voastrâ cunosc acest sistem. Fentru 
cei care, nu-1 cunosc să dăm cîteva 
lămuriri: De exemplu, inspirata
participantă din Craiova a ales pen
tru acest concurs următoarele pro
nosticuri:

6 (etapa 
revenit

a juc«t

I: 1, II: 1x2, IH: 1. IV: 1x2, V 
1 x, VI: 1, Vii: 1 x, VIII: 1x2, IX 
1x2, X: 1 x, XI: 1 x, XII: 1.

onosport
Deci 4 triple, 4 duble, 4 soliți. 

Dacă ar fi depus după sistemul nor. 
mal ar fi plăftit 2.592 lei. Desfășu- 
rînd însă această „bază** după sis
temul redus, a plătit numai 288 lei. 
Pentru cei care vor să se pună în 
curent cu acest sistem, precum și 
cu altele la fel de „fructuoase", le 
recomandăm să consulte broșura 
tehnică Pronosport, care cuprinde 
un bogat material de acest gen.

Un alt participant inspirat este 
Strui Adrian din Adjud-Reg. Ba
cău.
tiv:

I: * a, ui 
Vi: 1, VII: 
1, XI: 1 X, A-Ui A, UfllC UVbld 
a obținut 1 premiu I, 6 premii II și 15 
premii III, * * ...
37-WO lei.

Patru dintre ceilalți part: ci pan U 
cu 12 rezultate, au reușit 
„performanță" pe cîte un 
cu 5 variante.

Insfîrșit, ultimul premiu 
este pe un buletin colectiv __ 
loare de 3.456 lei, pentru care s-a 
plătit-.. 2.246 lei.

Da, nu vă mirați! Este un bule
tin de agenție, pentru care s.a de
pus 65’9 din valoare. De aceea și 
repartizarea premiului s-a făcut tul 
după același procentaj.

Cu toate acestea suma care i re
vine acestui buletin este destui de 
mare (37.090 lei).

Iată deci, încă odată, avantajele 
oferite de participarea pe buletinele 
de agenție.

O Premiile speciale acordate va
riantelor cu „9" rezultate de la

t participant Inspirat este 
.drian din Adjud-Reg. Ba- 

Cu următorul buletin colec-

1 x, n: x Z ni: 1. IV: 12, V: 1. 
lx, VOT: 1. IX: 1 x, X: 
XII: 1, care costă 128 lei.

care fac in total aproape

această 
buletin

„mare’* 
în va-

concursul Pronosport nr. 
din 10 februarie 1957) au 
următorilor participant:

Motocicleta I. J. de 350 
cordată participantului cu 
multe variante cu „0‘*

stt.~L V.’ suCr lS care a avut 
variante cu „0" rezultate.

Motocicleta Jiwa de 125 cmc. 
cordată participantului următor 
cele mai multe variante cu „0“__
zuitate a revenit lui l'cescu Ion din 
corn. Ciutura reg. Craiova care a 
avut mo variante cu ,,O“ rezultate.

Premiile speciale acordate prin 
tragere din urnă au revenit ur
mătorilor:

O motocicletă Jiwa de 125 cmc-: 
Filnsian Andronic din Constanța 
Str. Temișanei 55. Cîte un aparat 
de radio „Măreț**: otzan Dumitru 
«Un Constanța str. Dorul-ji 27; fio. 
£1“ Apostolescu din Corn. Zemeș 
reg. Bacau; Baciu Gheorghe din 
Sinaia str. Republicii Z7

nn aragaz <m trei ochiuri și 
butelie: Sacui Ștefan din Arad str.

3; Savu I. Savu din corn. 
Pianul d» Jos raion Sebeș, in urnă 
au lost introduse 1.793 variante cu 
„l»‘* rezultate.

e Pentru concursul nr. 
minică 3 martie, precum 
următoarele concursuri 
mart e, I. S. Pronosport 
continuare premii pentru 
cu „0" rezultate după 
mează:

— O motocicletă I. J. de 350 cmc. 
pentru participantul cu cel mai 
mare număr de variante cu „0" re
zultate.

— O motocicletă Jawa de 125 cmc. 
pentru participantul următor cu cel 
mai mara număr de ,.0" rezultate.

Pria tragere din urnă: 1 motoci
cletă Jawa de L25 cmc.; 3 aparate 
radio; 2 cupoane a cîte 3 m. ștofă 
import.

a-cmc. « 
cele mai 

_____ ______________ rezultate a 
revenit iul Guțu Matei <Jin Giurgiu

190

a- 
cu 
re.

9 de du- 
Si pentru 

din luna 
acordă în 
variantele 
cum ur-

• Competiția de sală „Cupa ora
șelor” prin corespondență s-a înche
iat cu următorul rezultat final: 1 
București 579,5; 2. Oradea 474,5; 3. 
Arad 411,5; 4. Cîmpia Turzii 123,5. 
Iată și rezultatele înregistrate la 
Oradea: BĂRBAȚI • 30 m.: Mă- 
runțelu (O) 4,1; Pop St. fC.T.) 4,3; 
35 m.g.; V. Pop (O) 5,3; St. Pop 
(C.T.) 6,0; lung.; Partyk (O) 6,47;
j ■. 5,55; triplu

12,87; Schmidt 
Zabo-jski (O) 

(C.T.) 1,45;
great.: 
m.; T. 

Roșea (O) 4,7; Mureșanu (C.T.)
4,9; 30 m.g.: Roșea 55; Mihășjn 
(C.T.) 6,1; înalț.: T. Roșea L4G; 
H Ștefănescu 1,20; lung.; Pax- 
many (O) 5,00 record de sală ju
nioare cat. II-a ; Ștefănescu 4,55 ; 
greut, Cîmpeanu (C.T.) 11,21; Co- 
cimaroș (O) 9,89.

• Crosul organizat de colectivul 
sportiv Recolta M.A. a reunit peste 
200 de participanți. Pe echipe pri
mul Ioc a revenit colectivului Lo
comotiva P.T.T. cu 314 p. Au. ur
mat în clasament: Energia 368 p. - 
și Progresul 574 p. Individual au 
cîșțigat: M. Cae (Loc. P.T.T.) la 
juniori 1.000 m. M. Sladeker (Rec) 
jun. 2.000 m.; St. Rizescu (Loc. 
P.T.T.) seniori 5.000 m.; Gabriela 
Luță (Loc. P.T.T.) junioare 800 m.: 
Georgeta Mogoș (En.) senioare 
1.000 m. («V. D. Nicolae corespon
dent).

Schmidt
Hadfalud
11,62;
1.65;
prăj.; Dombi (O) 2,90 : 
Flora (O) 12,83; FEMEI 30

(C.T.) 
. <°) 
înalt.: 

Marinca

ora 14.30). Concursul cuprinde: TIR 
CU PISTOLUL (probă din pentatlon 
modern): ÎNOT 300 METRI ORICE 
STIL (sîmbătă 2 martie, orele 17,30, 
în bazinul acoperit Florcascaj; 
ALERGARE 3000 METRI PLAT (du
minică 3 martie, orele 19, la sta
dionul Tineretului). Odată cu acea
stă întrecere va avea loc și prima 
verificare pe trei probe a pentatlo- 
niștilor consacrațl din Bucureșu.
DOUA CONCURSURI DE SCRIMA 

IN CAPITALA
Campionatul republican individual 

de juniori (faza regională) și Cupa 
„8 martie"*, ambele organizate — 
sîmbătă și duminică — de comisia 
de scrimă a Capitalei. Faza regio
nală a campionatului de juniori se 
va desfășura la toate probele (sîm
bătă ora 16.30: floretă băieți și flo
retă fete în sala Tînărul Dinamo- 
vist, iar duminică1 ora 9; spadă și 
sabie în sala Progresul F. B.). Cupa 
„ă martie" este rezervată floretiste- 
lor din Capitală și cîteva Invitate 
din Ploești,
A DOUA ETAPA A CAMPIONA
TULUI DE LUPTE PE ECHIPE
• Cele mai echilibrate întreceri 

de duminică par să se desfășoare 
la Hunedoara. Aci, Energia din lo
calitate va încerca să reediteze 
Derformanța din prima etapă, oo_ 
ținîntJ victoria în ±ața colegelor 
de asociație din Reșița și Baia Mare 
și a echipei Dinamo din Satu Mare. 
Va reuși oare? Este posibil. Dar 
tot atît de bine luptătorii reșițeni 
și cei din Baia Mare pot încurca so
cotelile celor din Hunedoara. Destul 
de echilibrate ni se par și întîlni- 
rile de la Orașul Stalin, unde sin
gură Fl. roșie Arad face notă „dis
cordantă0. C.C.A. va avea de lup
tat de la egal la egal cu Energia 
Or. Stalin și Voința Tg. Mureș. Cît 
privește Energia DGSM, aceasta va 
încerca „reabilitarea" în grupa aia 
cărei meciuri se dispută ia Cluj. 
Ținînd seama de adversari (Loco
motiva Timișoara, Fl. roșie Cluj, 
Energia Cluj) noi credem că ploeș- 
tenii vor reuși acest lucru. In sfîr
șit, la București Dinamo — frun
tașa clasamentului — va avea de 
„plătit o poliță“ Progresului din 
Lugoj (singura echipă care are la 
activ o victorie asupra dinamovis- 
tilor bucureșteni) și va încerca să 
rezolve cît mai rapid întrecerea cu 
Locomotiva Oradea Progresul 

București.



UN ORAȘ IN PLIN DEȘERT
In dimineafa zilei de 18 iantui- 

fie părăsim Cairo, îndreptinda-ne 
în plin deșert, pe lingă piramidele 
din Ghizeh, spre El Tahrir, o lv 
calitate pe care în zadar al cău
ta-o pe hărți... Este un oraș abso
lut nou, răsărit din deșertul Sa- 
harei. El Tahrir, ridicat prin stră
dania harnicilor egipteni, se află 
în centrul unei regiuni din deșert 
care poartă numele de „Provincia 
eliberării'. Aci este începută o mă
rea fă operă de irigație. Printr-un 

■ sistem de canalizare se aduce din 
Nil apa cu care mii de hectare vor 
fi irigate și transformate în pd- 
mint roditor, unde au și început 
ptantafiile de bumbac șl pomi 
fructiferi.

El Tahrir nu reprezintă o simplă 
experien(ă în agricultură, ci a de
venit un adevărat simbol al forței 
constructive a nono'ului egiptean 
dornic de libertate și o viată mai 
bună.

Seara, sîntem invitați de guver
natorul provinciei, maiorul Fuad, 
la o serbare culturală, la care îfi 
dau concursul tineri din „Muna- 
zamat", organizație care reunește 
tineretul egiptean intre 10 și 18 
ani. Aci am ascultai clntece patrio
tice executate de coruri, versuri 
recitate de tineri lucrători vorbind 
despre muncă, despre pace, apoi 
am vizionat scurte scenete inspi
rate din lupta împotriva agresori
lor. Rină tîrziu au răsunat cinle- 
cele tinerilor egipteni cu intonată 
care Păreau strana pentru urechi
le noastre, dar ale căror cuvinte 
purtau tn ele năzuinți ale unui 
întreg popor.

Ea plecarea din acest oraș al 
munci, chiar in start, elevii unei 
școli primare ne strigă Cu însufle
țire .Hai R-P.R.'. Surprinși pen
tru un moment, ne lămurim în
dată cînd aflăm că tnvăță'orul a- 
cestei școli este un vechi prieten 
al tării noastre, participant la 
Festivalul de la București și poate 
și la cel de la Moscova... Părăsim 
Ei Tahrir purlînd o amintire plă
cută despre AU, prieten devotai 
și despre micuții săi elevi— copii 
din acest

Note de drum (III)
scăldat 
mii de 
această

oraș al muncii pașnice.
SUEZ—

chiar oe locui de desfd- 
evenimentelor singeroase

Iată-ne 
șurarg a 
care au ținut încordată atenția. în
tregii opinii publice mondiale.

Deși traseul Turului fusese mo
dificat fi cicliștii nu mai făceau 
escală la Port Said, organizatorii 
ne-au mijlocit vizitarea întregii 
zone a Canalului, acea bucată din 
teritoriul Egiptului despre care 
s-a scris și s-a vorbit atit de mult 
în ultima vreme. împreună cu cei
lalți participanți la Tur. am caid- 
torit în autobus de la is mail ia la 
Port Said, iar pe urmă înapoi 
către Suez, deci de pe malul mării 
Mediterane oină la Marea Poște, 
mergind pe șoseaua care se în
tinde paralel cu Canalul. In dru
mul nostru, autobusul s-a încruci
șat adesea cu mașinile forțelor 
polițienești O.N.U. care goneau In 
viteză și ne forțau să luăm 
viraje brusce, puțind sd sperie 
chiar pe „rutieri” experimentați ca 
Șandru sau Dumitrescu. Mai ales 
că de apa Canalului ne despărțeau 
mai puțin de 3 metri... Membrii 
forțelor O.N.U., în uniforme ca
racteristice. cu berete albastre șt 
banderole pe braț, se văd pretu
tindeni pe acest traseu.

Vizitind Cana'ul de Suez ne-am 
pis'ut da seama mai bine de im
portanța pe care o reprezintă a- 
ceasta cale de apă pentru viața 
economică internațională. Desigur, 
ha pentru acțiunile Companiei 
Canalului de Suez pierdute prin 
naționalizare, au făcut agresorii 
pasul lor odios intervenind cu 
forța armată în această (ară 
Cercurile agresive engleze și 
franceze erau preocupate mai 
mult de importanța strategică d 
Canalului în sistemul lor de baze 
militare prin care încearcă să-și 
prelungească dominația In »- 
ceastă parte a lumii. Să nu uităm 
că din Orientul Apropiat provine 
mai mult de jumătate din în
treaga producție mondială de pe
trol, acaparată de țările capitaliste. 
Suezul nu este numai a „cheie" 
strategică ci — exprimîndu-ne 
plastic — și o arteră care alimen- 
tezz- cu petrol inima industriei 
ocadeniale.

Port Said este o mărturie dară 
a sălbăticiilor, agresorilor impe
rialiști. Orașul poartă urmele 
proaspete ale bombardamentelor 
aeriene și de pe mare, unele car
tiere, cum sini cele din vecinăta
tea portului, fiind complet distruse. 
Stat istica spune că peste 7.000 de 
familii au rămas fără adăpost, iar 
aproximativ 5.000 de oameni paș
nici au murit tn timmil atacurilor. 
Împrejurimile orașului sint împ n- 
zite cu mii de corturi în care se 
adăpostesc familiile sinistrate. 
Tablou deosebit de impresionant-

Am vizitat si cartierul de vile 
In care locuiaa foștii funcționari 
superiori ai Companiei Canalului, 
dintre care bineînțeles nici unul 
nu era egiptean de baștină Ei 
primeau lefuri grase. ajungnd
— după spusele localnicilor — 
plnă la 4—500 lire egiptene lunar. 
Drept comparație putem să cităm 
că, în același timp, un muncilor 
necalificat primea 10—15 piaștri 
Pe zi. iar o liră egipteană are 100 
piaștri— Funcționarii englezi și 
francezi n-aveau numai case'e l'jr 
proprii, d și cluburi somptuoase, 
cazinouri, terenuri de tenis și golf, 
ca și școli soeciale pentru odras- 
lele tor (toate acestea în imediata 
vecinătate a cartierelor băștinașe 
mizere). Intr-un cuvînt. le stătea 
la dispoziție toi ce era necesar 
pentru ca huzurul lor să fie de
plin și pentru ca cei cîțica ani
— cîțl erau necesari pentru căpă
tuirea fiecărui funcționar supe 
rior — să treacă mai repede

Drumul de-a lungul celor 160 
km. ai Canatului ne-a arătat că 
lucrările de deblocare sint pe cale 
să fie terminate; numai dteva 
vase scufundate ișt mai arătau 
carcasa ieșind la suprafața aoei. 
Am asistat la munca atit de inie 
resanfă a scafandrilor și remor
cherelor care înlăturau ultimele 
oiedid ce blochează această tm- 
portantă arteră de comunicație.

Pe cheiul Port Scudului, chior 
la intrarea in Canal, ne-am oprit 
an moment in fața localul unde 
se ridica oină foarte de 
staiu'a imensă de bronz 
Ferdinand de Lessens, cel 
la 1859 condusese primele

curi nd 
al Iul 
care pe 
lucrări

de săpare a acestui canal 
din belșug de sîngele a 
muncitori egipteni. Azi. 
statuie, simbol al dominației co
loniale, zace răsturnată de pe 
du tn colbul ce a început să se 
aștearnă deasupra ei...

Intre Port Said si Suez, orașele 
principale sint El Cantora și Is- 
mailia. La El Cantora, Canalul se 
desparte intr-o 'amară anexă, care 
permite încrucișarea vapoarelor pe 
traseu. Portul Suez, așezat la mar
ginea golfului celui mai înaintat 
spre nord al Mării Roșii, are o po
ziție extrem de pitorească, străjuit 
de o parte de înălțimile munților 
Ataka și avind o largă perspectivă 
spre deșertul Sinai, cpre se întinde 
spre răsărit. Aci am vizitat o «- 
ri.așă rafinărie, utilată eu cele mai 
noi mijloace tehnice, pini de eu- 
rînd proorieta'ea societății engle
ze ^Shelf, care prelucra petrolul 
împins prin conducte din Arabii 
Saudită. Bineînțeles, și această 
rafinărie a fost naționalizată daoă 
evenimentele politice recente. De 
altfel. Egiptul este ne cale să de
vină ei însuși producător de pe
trol deoarece nu de mult s-a» 
descoperit > Sahara bogate zăcă
minte petrolifere. Acestea om atras 
de pe acum prezența faimoasei 
societăți americane .Standard Od“ 
care activează aci sub denumirea 
camuflată de .Sahara'.

Tot la Suez am avut o 
deosebit de plăcută, cînd 
inflmoinati cu buchete de 
un grup numeroas de marinari, 
caret aclamau in special oe tînă- 
rul Șelaru, clasat pe locul 11 tn e- 
tapă. Mare ne-a fost mirarea cînd 
i-am auzit că ni se adresează pe 
rominește cu tradiționala urare 
„Bun venit, fraților!” Erau Intr-a
devăr români, marinari de pe vasul 
„Friedertch Engels' care așteaptă 
deblocarea completă a Canalului, 
pentru a-și continua călătoria. F-i 
ne cereau nerăbdători vești proas
pete din patrie și ne-a părut rău 
ci ha Ir puteam oferi fiind 
înșine de multe zile călători 
meleaguri străine. S'înd de vor
bă cu acești compatrioți ai noștri, 
simțim cum ne cuprinde dorul de 
patrie șl pentru toți cel rămași 
acasă. De altfel, mai avem n sin
gură etapă, a Xll-d. Mîine sîntem 
din nou la Cairo, iar peste trei 
zile. In sfîrșit, întoarcerea acasă...

I. BALAȘ

surpriză 
am foit 
flori de

noi 
pe

Reprezentativă de box ă regiunii Craiova 
susține 3 intilniri in R. P. Polonă

In cursul ziiet de azi va părăsi ea urmînd să fie fixată după sosi-
Capîtala plecînd în R.P. Polonă. rea lotului craiovoan în R.P. Po
reșrezentativa de box a regiunii 
Craiova. Pugilițtii era io veni vor
susține acolo trei întilniri în com
pania unor selecționate regionala. 
Prima dintre acestea se va desfă
șura duminică 3 martie, la Craco
via, iar cea de a doua va avea loc la 
5 martie, la Nowa Huța. Ultima Wi- 
tlnire nu a fost încă definitivată.

tonă.
Va face deplasarea un lot nume

ros. în frunte cu maestrul sportului 
Petre Zaharia, Petre Deca, Con
stantin lordache, Dumitru Prunoiu, 
Vasile Mariuțan, Matei Godeanu. 
Iosif Olaru etc. Antrenorul cra- 
îovenilor este Gh. Duduleanu.

„Stadionul comun” variantă
(Urmare din pag. 1)

Cum de a „uitat* L’Equipe succesele sportive 
■le Ungariei, Finlandei, Australiei, Cehoslovaciei, 
țări care s-au impus cu autoritate în atletismul și 
natația mondială, 'adică în sporturi de care face 
cel mai mult caz cotidianul francez pentru a-și 
sprijini și justifica propunerea. Fără ca populația 
lor să atingă... 200 milioane locuitori, cifră care 
după logica ziarului francez pare să fie o condiție 
indispensabilă a succesului sportiv, aceste țări au 
atins un nivel de măiestrie impresionant Exemple 
de acest gen pot fi servite cîte doriți. Cel mai 
elocvent este chiar al țării noastre, care, cu o 
populație numerică inferioară celei a Franței, de 
pildă, a reușit să obțină mai multe medalii olim
pice de aur decît reprezentanții cocoșului galic.

Semnificativ este faptul că ideea stadionului co
mun a încolțit abia atunci cînd Uniunea Sovietică 
s-a impus cu autoritate și pe plan sportiv mon
dial. Faptul că multe decenii la rînd americanii 
dominaseră copios sportul nu-i supărase niciodată 
pe cronicarii de la L’Equipe sau ai altor ziare.

Nu trebuie trecut cu vederea un fapt deosebit de 
important. In propunerea sa, L’Equipe, enumerînd 
cele șase țări, viitoare membre ale stadionului co
mun, arată că „Elveția, din cauza neutralității 
(halal neutralitate) se află în afara circuitului 
vest-european“. Dar, corectează pe loc ziarul, „ni
mic nu se opune unei colaborări".

Să ne înțelegem. Dacă am avea de-a face, în- 
tr-adevăr, cu o organizație PUR SPORTIVA nu

Echipele de baschet ale R. P. R. joacă ai Tnrcia (băieții) 

cb R. P. F. Iugoslavia (fetele/ - -
încă două întreceri internaționale vin să se adauge la șirul întilni- 

rilor programate pentru echipele de baschet din țara noastră. Este 
vorba, în primul rînd. de meciul dir.„e formațiile feminine ale R. P 
Romine și R. P. F. Iugoslavia, care se va desfășura, probabil, la 25 
mai la Belgrad.

Interesant se anunță și turneul echipei feminine Slavia din Praga, 
clasată pe locul trei în campionatul R. Cehoslovace. Echipa Slavia, 
care are în componență trei jucătoare din echipa națională, va susține 
citeva partide în țara noastră între 30 aprilie și 15 mai.

Mai trebuie să amintim că meciul masculin Romînia — Turcia a 
fost perfectat, urmînd să se dispute în septembrie la Istanbul iar re
vanșa tot în toamnă. în București.

Reprezentativele de volei ale R. P. R.
și Capitalei vor evolua la Istanbul și Bratislava

Voleibai.știi fruntași din țara noastră vor susține la începutul lunii 
mai o serie de importante întreceri internaționale prin participarea la 
două interesante turnee.

Intre 3 și 7 mai, echipa națională de băieți va juca la Istanbul în- 
tr-un turneu la care mai iau parte reprezentativele Turciei, R. P. F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria. Franței, Italiei și Libanului.

Intre 8 și 12 ale aceleiași luni, orașul Bratislava va găzdui o altă 
importantă întrecere, organizată cu prilejui aniversării eliberării ora
șului. întrecerile se vor desfășura sistem turneu între reprezentativele 
feminine și masculine ale următoarelor orașe: Praga, Bratislava, 
Budapesta, Sofia, Varșovia, București, Dresda (numai băieți) și Halte 
(numai fetei.

Campionatul mondial do hochei pe gheață
2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

zii de a înscrie. Jucătorii suedezi 
s-au apărat excepțional. In repriza 
secundă, în plină dominare cehos
lovacă, „Tumba" 
scrie primul punct în urma unei 
acțiuni personale. Cu un minut 
înainte de sfîrșit Petersson sta
bilește scorul final.

In deschidere. Finlanda a dis
pus de R. D. Germană cu 5—3 
(3—1, 1—1, 1—1). Pe stadionul Di
namo s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Polonia-Japonia 8—3 
(1 — 1, 2—2, 5—0). U.R.S.S.-Aus- 
tria 22—1 (9—0, 10—0, 3—1).

In urma acestor rezultate în 
Uniunii 

Sue 
4 
2 
I

Suedia — Cehoslovacia
MOSCOVA 27 (serviciul nostru 

radio*. La 26 februarie, în cadrul 
campionatelor mondiale de hochei 
pe gheață care se desfășoară în 
capitala Uniunii Sovietice s-a dis
putat un singur meci, cel dintre 
reprezentativele Austriei și Japo
niei, terminat cu un rezultat de 
egalitate: 3—3 (2-0, 0—3, 1-0).

Miercuri, cel mai important joc 
al zilei s-a desfășurat între repre
zentativele Cehoslovaciei și Sue
diei în incinta stadionului central 
„V.l. Lenin”, prezenți fiind 35.000 
de spectatori. Partida a prilejuit 
o întrecere dîrză, la capătul căreia 
Suedia a terminat învingătoare cu 
scorul de 2—0 (0—0, 1—0, 1—0). 
Trebuie de menționat faptul că ju
cătorii cehoslovaci au avut o ușoa
ră superioritate în tot timpul me
ciului și au ratat numeroase oca-

.— 3-2 la Damasc,
Primul meci în Siria, selecțio

nata de tineret l-a susținut vineri 
22 februarie la Damasc, în compa
nia reprezentativei Armatei siriene 
(care de fapt 
riei). A fost 
disputat pînă 
tanții noștri.
frumos și putea fi maâ reușit dacă 
arbitrul nu ar fi intervenit deseori 
cu decizir părtinitoare, căutînd 
schimbe rezultatul, care pînă la 
mă a fost de 3—2 (1—1) în 
voarea echipei noastre. Scorul

este selecționata Si- 
cel mai greu meci 
acum de reprezen- 

Jocul a fost foarte

să 
ur- 
fa-

a
fost deschis de sirieni prin interul

sportivă a „pieții comune”
vedem de ce s-ar face caz de neutralitate. Or, în 
cazul de față, apare evident că această asociere 
sportivă se bazează pe o alianță militară, după 
cum o mărturisește de altfel chiar ziarul L’Equipe. 
Răspunzînd într-un editorial criticilor justificate 
pe care presa democrată din Franța le-a adus 
„stadionului comun*. L’Equipe arată că „însăși 
existența acestei instituții (este vorba de blocurile 
militare agresive din Occident N. R.) căreia nu 
sîntem in măsură să-i apreciem aspectele econo
mice sau politice, poate să contribuie la transfor
marea unei idei generale, platonice, într-o realitate 
concretă. Și, aceasta nu se poate face declt sub 
patronajul organizației comune deja existente*.

Nu este greu de văzut căror interese trebuie să 
servească „stadionul comun*. In nici un caz însă 
intereselor păcii, prieteniei și înțelegerii între 
popoare. Propunerile ziarului L’Equipe calcă în 
picioare "însăși demnitatea națională a poporului 
și sportivilor francezi. Cu atît mai ciudat pare ca 
o asemenea teză să aparțină unui ziarist... francez.

Așa cum am arătat mai sus, în acest „stadion 
comun”, variantă sportivă a „pieții comune*, 
rolul principal îl va juca Germania Occidentală. 
In caz de realizare a ideii n-ar fi exclus să se 
adopte ca imn al acestei uniuni sportive, imnul 
Germaniei Occidentale, țara cu cel mai mare nu
măr de locuitori din asociație.

Și atunci, închipuiți-vă că în cinstea succesului 
unui sportiv francez învingător va trebui să se 
cînte... Deutschland, Deutschland fiber alles.

Johansson în-

clasament conduce echipa 
Sovietice cu 6 p. urmată 
dia cu 6 p.. Cehoslovacia 
Finlanda cu 4 p. Polonia 
Austria cu 1 p.. Japonia 
R.D. Germană 0 p.

3-0 la Alep

de 
cu 
cu 
eu

P- 
P-.
P-

20). In ultimul ml- 
reprize, la o acțiune

dreapta (min. 
nut al primei 
masivă a echipei noastre, stoperul* 
sirian constrîns de înaintașii ro- 
mini a fost nevoit să dea mingea 
înapoi la portar. Dar a greșit și a 
înscris. De remarcat că în min. 35 
Al. Vasile a fost eliminat de ar
bitru pentru o vină imaginară (a și 
fost reprimit în joc la reluare !...) 
șî că echipa noastră, deși în 10 
jucători, a fost mereu în atac, for- 
țînd egalarea. în repriza doua, se
lecționata de tineret joacă mai de
cis, urcă scorul în min. 52 prin 
Bukossy care in min. 75 înscrie 
din nou după o lungă perioadă de 
dominare. La 3—1, sirienii forțează, 
Joacă dur, reduc handicapul în 
min. 81 și în min. 85 sînt la un 
pas de egalare. Arbitrul intervine 
din nou acordind nejustificat un 
penalty. Centrul înaintaș îl ratează 
șl arbitrul decide... repetarea. Dar 
același jucător trage din nou a- 
fară f.„

Duminică, selecționata de tine
ret a evoluat la Aleo în compania 
selecționatei orașului. Jucînd la 
fel de bine ca la Damasc, dar cu 
un adversar mai slab, jucVoriî 
noștri au făcut o demonstrație 
teușrtă, mult apreciată, terminată 
cu o victorie mai netă decîf indică 
scorul de 3—0 (0—0) stabilit de 
Bukossy în min. 80, 82 și 85. Por
tarul gazdelor a salvat echipa de 
la un scor mai mare.

In cele două jocuri au fost fo
losiți jucătorii: Cozma-Pahontu, 
Stâncii (Lazăr), Soare-AI. Vasile, 
Nunweiller (Lazăr, Stancul-Copil 
Seredai, Bukossy. Ene II, V. An- 
ghel. Cei mal buni: Stancu. Pahon- 
țu, Seredai, Ene II, Al. Vasile, An- 
ghel și Bukossy.

Joi 28 februarie, selecționata de 
tineret joacă la Beirut cu clubul 
Hcmenmen, la 3 martie la Beirut 
cu selecționata Libanului, iar la 
5 și 8 martie în Arabia Snudită. 
Plecarea spre țară, probabil la 
9 martie.
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