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Tinărul nos'ru reprezentări.: Ion Cimpoia a dovedit încă odată rea
lele sale calități, clștigînd proba de 15 km. fond din cadrul con - 

cursului internațional de schi de la Sinaia.

Hans Schemmel (Austria) ciștigătorul probei de slalom uriaș ata- 
cind o poartă în timpul concursului.

Viitori finaliști ai Spartachiadei
Simbătă și duminică s-a desfă

șurat în cîteva regiuni din țară 
etapa a lil a (regională) a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 
lată spicuiri din relatările cores
pondenților noștri :

CONSTANȚA. 72 concurenți, re- 
prezentînd cele 7 raioane s-au în
trecut în cadrul etapei regionale 
a Spartachiadei. Concursurile s-au 
bucurat de o excelentă organizare. 
Iată care sint campionii regionali 
ai Spartachiadei în regiunea noa
stră : șah: Ion Cortnaș (Negru 
Vodă) și Ernestina Beșliu (Tul- 
cea) ; trîntă : cat. 57 kg. Ion 
Minciună (Tulcea) ; cat. 67 kg. 
I. Stepan (Negru Vodă) ; cat. 77 
kg. Dumitru Capră (Istria); cat. 
grea Ion Capră (Istria); tenis de 
masă; băieți-simplu: ' ~
(Constanta), dubiu: 
Colban (Negru Vodă) ;
fete: Ecaterina Dan (Constanța), 
dublu: Ecaterina Dan-Lidia Lazar 
(Constanta) ; dublu mixt: Victor 
Vlad-Ecaterina Dan (Constanta).

Constantin Enache — corespon
dent regional.

muncii a-

Ion Petcu 
Goldsteln- 

simplu

Concursul internațional de schi de la Sinaia

Austriacul H. Schemmel învingător la slalom uriaș 
. P.Și ia la 15

In sala Progr esul F.B. a avut loc duminică di
mineața etapa pe Capitală a Spartachiadei de iar
nă a Tineretului, In clișeu: o fază de la întrece-, 
rile de tenis de masă.

(Foto: N. NICULESCU)

PITEȘTI. între
cerile etapei regio
nale a Spartachia
dei la tenis de ma
să, trîntă și șah 
s-au desfășurat 
sîmbătă și dumini
că în frumoasa 
stațiune Călirnă- 
nești. Au partici
pat 150 concurenți 
din 14 raioane. 
Organizarea bună, 
întrecerile au fost 
urmărite de un 
mare număr de 
localnici și de oa
meni ai
flați Ia odihnă în 
stațiune. La trîntă, de pildă, sălile 
de concurs au fost arhipline. Iată 
campionii regiunii Pitești la Spar- 
tachiadă : trînță : cat. 57 kg. Vir
gil Rizea (Costești) ; cat. 67 kg. 
Grigore Marin (Potcoava); cat. 77 
kg. Glieorghe Pădureanu (Găești); 
cat grea Aurel Popescu (Potcoa
va) ; tenis de masă : băieți : Ser
giu Lugian (Rm Vîlcea) și Cor
nel Gheriu (Pitești); fete: Irina I. 
(Pitești) și Elena Clonșescu (Rm. 
Vîlcea) ; șah: Mihai Ivăncescu 
(Pitești) și Felicia lonescu (Rm. 
Vîlcea). La șfîrșitul concursurilor, 
maestrul sportului Dritner a dat un 
simultan de șah la 20 de mese.

Ilie Fețeanu — corespondent.

Sinaia (prin telefon de la’trimi
sul nostru). Concursul internațio
nal de schi de la Sinaia s-a bucu
rat de un mare succes, deși la 
startul primei probe (slalom uriaș) 
nu erau prezeriți decît concurvnții 
austrieci și cei din țara noastră.

Timpul rece și ninsoarea visco
lită nu au constituit o piedică pen
tru cei din Sinaia și din orașele 
apropiate în dorința lor de a ur
mări aceste interesante întreceri 
Astfel, cu rr.u’.t înaintea primului 
start, programat pentru ora 12, 
mii de oameni se aflau pe pirtia de 

'slalom uriaș așteptând începerea 
concursului.

La ora 12 su plecat deschizătorii 
de pirtie în număr de 3 și îndată 
după ei primul concurent austriac 
H. Schemmel. Față de deschizători, 
el a realizat un timp mult superi
or, timp care nu a mai fost în
trecut de nimeni pînă la șfîrșitul 
probei. Intre el și cel de al-'doilea 
concurent austriac (oaire a avut nu
mărul de concurs 2) a fost de alt
fel o diferență de aproape 8 se- 
cundle. Nădejdile noastre pentru 
victorie stăteau în Cristoloveanu, 
Pandrea. Bîră și Bîrsan. Dar din- 
tre aceștia, doar doi au reușit să 
termine cursa (Cristoloveanu și 
Bîrsan) și să se claseze imediat 
după cîștigător. Bîră și Pandrea au 
intrat pe fața mare a văii, lui Carp 
într-o viteză excesivă și nu au pu
tut trece porțile respective. Cris
toloveanu și Bîrsan au terminat 
cursa în același timp, împărțin- 
du-și locurile 2—3. Primul a mers 
în nota sa obișnuită și dacă nu ar 
fi ieșit mult sub o poartă, poate 
că am fi avut satisfacția unei vic
torii românești. De altfel, traseul a' 
„triat" mulți concurenți de valoare 
printre care și doi austrieci. O ob
servație îmbucurătoare este aceea 
că printre primii 10 clasați întâl
nim din nou numele cîtorva tineri 
ca Kurth Gohn (introdus în echipa 
R.P.R.), Horst Hanisch, C. Tăbă
raș, etc. O comportare meritorie 
au avut și concuronții I. Matei și 
M. Enache. Klaus Theil de la care 
aștqptam o comportare la nivelul 
posibilităților Iui clasat aub'

așteptări din cauza unei slabe... 
securități a piftiei.

AUSTRIECII DESPRE CON
CURS-

Am căutat să stăm de vorbă cu 
concurenții austrieci in legătură cu 
desfășurarea probei și despre o se
rie întreagă de probleme de ordin 
tehnic. Tinerii schiori, H. Sche- 
înmel, M. Siegl și E. Mitterboeck 
ne-au Stat la dispoziție și nu s-au 
dovedit deloc zgirciți la vorbă și 
în aprecierile tune despre frumo
sul hotel de la Cota 1.400, ca și 
despre comcurenții noștri.

In privința probei propriuzise. 
câștigătorul ei, H. Schemmel este 
de părere, ca și colegii lui de echi- 
pă de altfel, că a fost exagerat 
de rapidă.

— La un recent concurs la care 
am participat alături de Toni Seiler 
— mi-a spus el — am urcat trei 
sferturi de oră pină la locul de 
start. Toni Seiler a ciștigat cu un 
timp de peste două minute. Aici 
am urcai o oră și un sfert ca să 
realizez în timpul probei doar 
1: .34.0. iată deci că viteza a fost 
exagerat de mare. Cred că la un 
astfel de traseu se puteau aranja 
ușor și fără grijă peste 70 de porțt. 
Nu este suficient ca un traseu să

pună probleme numai in ceea ce 
privește viteza. Numărul porților j< 
aranjarea lor trebuie să decidă t-e 
cei mai tehnic".

întrebat dacă Toni Seiler sau un 
alt mare concurent austriac ar fi 
putut realiza un timp mai bun pe 
această pîrtie, H. Schemmel a fost 
de părere că unul dintre „cei inari" 
air mai fi putut scoate cam 10 se
cunde pe traseu.

Proba de slalom uriaș a avut o 
lungime de 1.800 m., o diferență 
de nivel de 500 m. și a fost pre
sărată cu 56 părți. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate: 1. H. Sche
mmel (Austria) 1 :34,0; 2—3. Gh. 
Cristoloveanu (R.P.R.) și I. Bîrsan 
(R.P.R.) 1:37,4; 4. N. Lipautz
(Austria) 1:37,7; 5. K. Gohn

(R.P.R.) 1:41,8; 6. M. Siegl (Aus
tria) 1:42,2; 7. M. Enache (R.P.R.) 
1:43,2; 8. I. Matei (Dinamo) 1:44,0;
9. H. Hanich (FI. roșie) 1:44,1,
10. G. Tăbăraș (Progresul) 1:44,7.
ION CIMPOIA ȘI-A CONFIRMAT 

VALOAREA
Ca șf la proba de slalom uriaș 

la cea de 15 km. fond au fost pre- 
zenți la start doar concurențu a 
două țâri: R.P. Ungară și R.P. 
Romînă. Cu toate acestea, proba 
a fost interesantă, mai ales prm

BAIA
din cei peste 190.000 cîți au luat 
parte la etapa I, și-au disputat 
întâietatea sîmbătâ și duminică în 
cadrul etapei regionale a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. 
Dintre concurenți s-au remarcat 
Silviu Mezaros (tenis de masă). 
Elena Durbiu (șah). Ion Nemeth 
(șah) și B. Toroiu (trîntă). Dato-

MARE. 145 concurenți.

rită faptului că în regiunea noa-- 
tră zăpada sa menținut s-a or
ganizat etapa regională șl la setrf. 
Rezultate schi; junioare: (sat> 
2 km.: Rodica Varna (Oaș); o- 
raș Maria Motescu (Sighet); ju
niori : 5 km (sat) : Aurel Mihaly 
(Vișeu) ; oraș: Vasile Iurek (Si+ 
ghet); senioare: 3 km. (sat);. 
Ioana Lutz (Tg. Lăpuș); oraș:: 
Elisabeta Detey (Baia Mare) 
seniori : 5 km. (sat) : lacob Mu
reșean (Tg. Lăouș) ; oraș : P— 
Feldman (Baia Mare) ; șah: Liana 
Durhu (Cehul Silvaniei) și Sil--- 
viu Mezaros (Sighet) ; tenis dar 
masă : fete : simplu : Elisabeta 
Fazekaș (Cărei); dublu: Elisa
beta Fazekaș-Eliza Nemeș (Cărei); 
băieți: simplu : Ludovic Incze
(Sighet) ; dublu : Ludovic Incze— 
Iosif Lincher (Sighet) ; dublu 
mixt: Maria Fargaș — L. IHe 
(Tg. Lăpuș) ; trîntă: cat. 57 kg.
I Petrescu (Tg. Lăpuș); cat. Wț 
kg. Traian Bonte (Tășnad); cat.. 
77 kg. Gheorghe MezSș (Tășnad)X, 
cat. grea Petre Man (Oaș). < 

»t
Vasile Săsăran — corespondent

TINEREȚE FĂRĂ DE BATRINETE

(continuare în pag. a 6-a)

40.000 de specta- | ] 1 _ ___
tori au i ' _ ______

duminică pe Sta- i 
Honul Republicii la 
originala deschidere a sezonului 
fotbalistic de anul acesta, unde 
peste 80 de foști internaționali au 
eooluat în fața unui public entuzi
asmat. arătînd, dacă nu vigoarea 
de altă dată, cel puțin marea lor 
îndeminare sportivă păstrată de-a 
lungul anilor.

N-am să pomenesc aici toate nu
mele glorioase ale protagoniștilor ... 
Ceea ce doresc, este să vă prezint 
cîteva aspecte inedite, pe 
blicul aflat în tribune nu 
unde să le știe, ele avînd 
se spune, ,jn culise'.

—.............   înaintea
de EUGEN BARBU\ două

coborît 
leilor", 

coridor strimt.

care pu- 
avea de 
loc, cum

Din nou laolaliă, după 20 de ani și pe același teren!... Fostele glorii ale fotbalului nostru zimbesc 
fericiți că se reintilnesc în jurul balonului rotund fi laț fața unui public numeros, cum n an avut 
nici petimpul olnd- erau jucători.• << (Foto;, L MIHAK3Ai

cetoff 
an 

cușca
lOcnn 
Jn 
străbătîrut 

un coridor strimt, luminai de 
un bec. Cunosc de multă vremi 
ceea ce se numește „atmosfera di*  
nainiea unui meci". Este un ames
tec de emoții, de speranțe, un frea- 
măi surd, o visare activă, ușoară, 
gituire a glasului, cînd vorbești cit 
unul din eroi, trădînd mai multe la*  
cruri decît cele ce pot fi mărfuri*  
site. 1

In cabinele Stadionului Republi
cii se adunaseră 20 de ani de fot*  
bal. Multi dintre cei aflați în tri
bunele de deasupra auziseră numai' 
de acești oameni încărunțiți, reinii*  
neriți miraculos într-o după-amiazd 
posomorită (din nefericire t), aștep*  
tind cu o ușoară paloare pe față, 
confruntarea cu un public părăsit 
de multă vreme.

Poate cei mai tineri, „juniorii*  
cum li se spunea în glumă, (aflați 
și ei la o maturitate blîndă: circa 
40 de ani), păreau mai gălăgioșii 
Unii dintre ei nu uitaseră șotii 
vechi: Iși ascundeau bocancii de, 
fotbal unul altuia sau iși înodau și
returile ca niște adolescenți. Veri
tabilii „veterani", seniorii cum li 
s-a zis imediat, erau gravi, preo
cupați, ca înaintea unui examen. 
Dar cînd proba primă a fost trecu
tă, adică au auzit de deasupra că*  
noscutul strigăt comun al arenei 
satisfăcute de fazele de joc, burtă 
voia a luat local acelei melari*  
colii preocupate. Și am puiat

(continuare In pag. a, 5-afc .



toate că iarna încearcă un
Ia viguros asalt, mobilizîndu-și 

ultimele rezerve de... frig 
Jți zăpadă ca să bareze dramul 
^ghioceilor, filele de calendar ne 
barată că nu mai e mult pînă cînd 
(soarele și zilele minunate ale pri- 
țmăverii ne vor îneînta din nou eu 
Harmecul lor. Tot atunci își vor 
(deschide larg porțile pentru tine- 
liii sportivi ai Capitalei noastre și 
(stadioanele...

Ne-arn gîndit că ar fi bine să 
(dăm o raită prin Capitală, avînd 
•ca obiectiv bazele sportive. Și iată 
ice-ani aflat :

(LA STADIONUL 23 AUGUST SE 
j MUNCEȘTE, NU GLUMA 1

Aci, de altfel, există o mică ar- 
țmată de oameni care se îngri - 
ițesc de gospodărirea marelui sta- 
idion. Chiar în zilele din urmă 
•cînd zăpada și crivățul au împre- 
Ușurat stadionul, oamenii harnici de 
ila 23 August n-au stat cu mîinile 
îtn sîn. Ne-au dat o serie de lă- 
4 muriri inginerul Șt. lonescu și 
^tehnicianul Sotir.

Astfel, am putut afla că stadia- 
\3iul 23 August își face o minați- 
loasă toaletă în așteptarea între - 
zcerilor sportive. Zgura pistei va fi 
[înlocuită cu o compoziție spe - 
teială care va asigura Calitatea 
(performanțelor atletice. De ase me. 
\nea, pe terenul de antrenament din 
(spatele tribunei a doua, sint în 
țcurs. Iticrările pentru amenajarea 
•■unei noi piste de atletism, care va 
[Ji folosită numai peri'ru încălzirea 
-atleților înainte de concursuri.

Interesează — în primul rînd 
■țpe fotbaliști — în ce stare se va 
[prezenta terenul ceti'ral. Nici n 
(grijă f El a fost reprofilat, însă- 
■.mlnțat, tăvălugit, și în momentul 
ide față gazonul se prezintă ad- 
tmirabil. De asemenea, s-au execu
tat lucrări pentru darea în folo
sință — pînă la 15 martie — a 
unui teren special de fotbal pen
tru copiii pînă la 14 ani. Cele 15 
terenuri de baschet și volei au 
fost și ele ținta pregătirilor a- 
terde și se prezintă în bune con- 

dițiuni. Paralel se desfășoară lu- 
-crări pentru asfaltarea aleilor de 
sus, care înconjoară stadionul (co
ronamente). Spectatorii nedisci
plinați, care obișnuiesc să escala
deze gardurile peluzei ca să se 
instaleze in tribune, vor avea fi
nul acesta o... surpriză. Pentru 
protejarea pistei și a terenului, 
conducerea stadionului a hotirît 
montarea unui gard de sîrmă ta 
peluze, care va stăvili astfel 

unoranumiți spectatori...
După cum se vede, stadionul 23 

'August se prezintă la începerea 
fiecărui sezon sportiv într-o haină 
diouă. mai strălucitoare.

LA CELALALT EA PAT AL
BUCUREȘTIULUJ...

-..dată stadionul Tinerelului. Șub 
"puful alb al zăpezii abia căzute, 
gazonul verde al terenurilor și 
Zgura pistei lăsau totuși să se în
trevadă că nu fuseseră uitate. Ad
ministratorul aaestei baze, tov.\ 

IFlorescu, ne comunică : „Terenu
rile au fost pregătite din timp ; 
armelor porțiuni au fost fnsămîn-' 
•țațe din nou și în general, li s-au 
tăcut toate retușările. Pista de at-' 
Jetism se prezintă în. condiții 
(time. Păcat că zăpada căzută 
stăvilit oarecum pregătirile, 
«ea mai însemnată realizare a 
tritonului este noua instalație 
•tru stropirea terenurilor și a 
,1ei de atletism”.

"Vești bune și 
/poligonul a fost 
tzece „paturi" el 
icesi'a 16. In plus, s-a amenajat o' 
^instalație electrică specială, caret 
ipermite efectuarea de antrena -1 
imente și concursuri de tir in noc-' 
(turnă. I

Vis-ă-vls, la comnlexul sportiv 
IT)(tnie Gherman (fost ștrandul Ti- 
ineretului), instalațiile sanitare au 
[fost revizuite în proporție de 60%.' 
,Au fost de asemenea complet re-< 
[făcute instalațiile peri'ru încălzi- 
țrea apei din bazine. I

..Decorul" ștrandului și al sto l 
idionului, frumos și altădată, va fij 
■fi mai plăcut datorită planarii, 
tttnor arbuști și amenajării a nu . 
oneroase răsaduri de flori. Nu ne\ 
imai rămîne decît să așteptăm pri- 
imăvara, ca să probăm pe viu fru-

sta-W '
Pen*®  i» -j-enumârate competiții sportive 
plS K F\J organizate pe intreg cuprin- 

■ ’ sui patriei exprimă entazfas-
pentru trăgători ~ ‘ ‘
mărit. In loc de\ 
va avea anul a-.

SPORTUL POPULAR

IN AȘTEPTAREA PRW&VESH^

stadwaoefe Capitalei.^

— Ce senzație, copii, ce senzație! Parcă auzi ropotele de aplauze.

moașele planuri ale conducători
lor acestor două baze sportive-

DAR MAI SINT STADIOANE 
IN BUCUREȘTI

• In Obor, de pildă. îngrijitorul 
stadionului Dinamo 6. D. Apostol, 
ne conduce pe teren unde putem 
constata că au fost însămihțați 
aproape 300 metri pătrați. Gardul 
de zid care înconjoară stadionul 
va fi reparat iar tribuna vopsită. 
Terenul a fost nivelat în unele 
porțiuni. Nu suit date uitării nici 
vediarele. Țevile de la baie au fost 
reparate, iar clubul va fi din noa 
zugrăvit și pus la dispoziția spor
tivilor.

IN UNELE LOCURI MAI PUȚINE 
REALIZĂRI...

• La terenul Locomotiva P.T.T. 
din Șos. Mihai Bravu. lucrurile 
stau mai puțin bine. Terenul de 
joc se prezintă destul de prost. 
In spațiul porților iarba a fost 
complet distrusă și nu s a însă
mânțat alta, pînă acum, 
buie iritat, de asemenea 
disgrațios pe care îl 
groapa imensă de lingă
exterior, unde se proiectase o In
trare

Nu tre- 
aspectul 
prezinți 

gardul

încălzirea apei nu 
de multă vreme și 
se gîndește că ar fi 
repare... Ce are de

.gen stadion Dinamo", lu
crare intre timp abandonată. Boi
lerul pentru 
funcționează 
nimeni nu 
timpul să-l 
spus colea ivul sportiv Locomotiva 
P.T.T. ?
• Pe strada Veseliei, intrăm pe 

poarta bazei sportive FL roșie Co
merț. Terenul de joc se prezintă 
destul de bine, deșt na este gazo- 
nat, iar instalațiile aflat sub tri
buna de beton, sint in bună stare. 
.Gospodarii" terenului se gîndesc 
să desființeze terenurile de volei 
ca pe spațiul lor să amenajeze în
că unul de fotbal pentru antrena- 

mul cu care sportivele noastre în- 
timpină 8 Martie, Ziua internațio
nală a Femeii. De pretutindeni, 
corespondenții ne scriu comuni- 
cîndu-ne rezultatele întrecerilor 
sportive organizate în ultimele zi
le. O parte dintre aceste rezultate 
vi le înfățișăm în rfndurile de 
față.

GIMNASTICA este unul dintre 
sporturile cu o vie activitate în 
întîmpinarea Zilei Femeii. Intr-un 
concurs organizat la București de 
colectivul sportiv Flamura roșie 
Comerț, an participat peste 60 
gimnaste de toate categoriile. Pri
mul loc pe echipe a fost ocupat 
de asoc. Locomotiva. S-au remar
cat Georgeta Rădulescu (Loc.), 
Soos Vasilica (Loc.). Ana Căti- 
neanu (C.C.A.) și Silvia Cojan. 
Si din Timișoara ni se comunică 
rezultatele unor reușite concursuri 
de gimnastică, cîștigate de Fla
mura roșie Timișoara și, respectiv, 
de echipa Școlii medii nr. 1.
^JiATAJlA £ «tras

meni. După părerea noastră.

le vreme ce nu s-au luat mi
dia vreme, adică din toamnă? 
Cam aceeași situație o întîl- 
și la baza sporttvă Energia

se 
face o greșeală. Principiul: .două 
terenuri de fotbal și iad unul pen
tru alte sporturi' nu e de loc 
sănătos. Se intenționează gazona- 
rea ambelor terenuri. Ne întrebăm, 
însă, cum va fi posibil acest lu
cru, 
sari

• 
nun
Electromagnetica, sunată la o a- 
runeătură de... praș-ie de terenul 
FI. roșie Comerț. Pentru lunile a- 
orppiate. se prevede împrejmui
rea cu plasă de sîrmă o terenuri
lor de volei și baschet existente. 
In plus; vestiarele vor fi urilate 
cu instalații de apă caldă
• Asociația Energia ar trebui 

să acorde tn viitor mai multă gri
jă bazei sale si oaie la Ghencea 
și care aparține acum cole picului 
Energia Mao-Tze^Dun. La ora a- 
ceasta, terenul de fotbal se pre - 
zintă destul de prost. Elr e nega- 
zortaf. are uneie denivelări și tn 
generai, nu este ape pentru intro- 
ceri sportive. Situația este cu atîl 
mai 
bază 
cu o 
și în 
pectivele să 
sportiv mult 
cartierului.

regretabilă cu cit această 
cuprinde două bazine de înot 
instalație sanitară adecvată 
general ar avea toa'e pers- 

devină un complex 
apreciat de tineretul

IN CONCLUZIE.»

Scurtul nostru raid ne-a dove
dit că, in general, există o vie 
preocupare pentru amenajarea și 
întreținerea bazelor sportive. Sin- 
tem convinși că în momentul cînd 
zilele călduroase vor vesti începe
rea activității sportive in aer li
ber, stadioanele Capitalei îți vor 
deschide larg porțile în haine sâr
bă or ești.

startul con-
La

la 
organizate.

multe concurente
cursurilor recent
București concursul organizat de 
C.C.S. la bazinul acoperit Floreasca,

Fază din meciul internațional de volei dintre echipele feminine ale
Ministerelor Agriculturii din R.P. Romină și R.P. Bulgaria disputat 

in cinstea zilei de 8 Martie. Citiți cronica în

De aici s-a aprins vâpaia...

ușurință care nu 
înaintată (moș 

din comuna Flă- 
vetaranif răscoa

vîrsta sa

unul din

— Ehei, dragul moșului, asta-i 
povesti tari lungă... Da oare pen
tru care pricină om zăbovi afară, 
în frig ? Mai bine poftiți în casă 
— ne îmbie moșul Mitru Gogescu, 
cu vorba-i dulce, moldovenească, 
ș-om cinsti împreună un păhăruț...

Ziciiid astfel, el ne conduse în 
interiorul plăcut al căsuței sale. 
Și după ce rindui pe masă cele tre
buincioase, cu o 
trăda
Mitru Gogescu 
mînzi, 
lei care a zguduit țara în acele 
zile de primăvară ale anului 1907, 
are 73 ani!). bădița ieși în tindă. 
O clipă mai tirziu. 
însoțit de lătratul 
vesel al cîinilor, 
Petrăchiță, nepotul, 
o zbunghea în sus, 
către capătul satu
lui.

Am trimis veste 
și lui Neculai Un
gureanu, îmi ex
plică el, fiindcă, 
vezi mătăluță, 
doi, vreau să 
eu și Neculai, 
tem prieteni 
cînd prinsese a ne 
miji o lecșoară de 
musteață; prieteni 
am fost la joc, 
prieteni am rămas 
și după ce ne-am 
rindnit fiecare Ia rostul și casa lui. 
Am muncit laclaltă la cînele de 
Sturza. Sufletele ne erau negre ca 
tuciul în care frămîntam fiertura 
de păpușoi.

—- Moș Mitru. i-am întrerupt noi 
firul amintirilor, ți-am văzut nu
mele într-o gazetă fa lași. In 
trecerea prin Hîrlău mi s-a amin
tit că 
1907.

Pictură de O. Bănciiă

ați luat parte la răscoala din 
Am dori...
Știu, știu, dragul moșului, 
mai întrebat mulți. Zilele de 
și de nevoie nu se uită ușor 1 
noi cei din Flămînzi sînteni

M-au 
amar 
Vezi, 
mindr; că am fost cei dintîi care 
neam rădicat împotriva hainului de 
Sturza, împotriva surtucarilor lui, 
vătaful lodgu Constantinescu, cum
natul lui CEiei, notarul.»

...Multă vreme, pînă la sosirea 
lui Neculai Ungureanu, moș Mitru 
ne-a tot vorbit. S-a apropiat de 
fereastră și ne-a arătat apoi co
nacul , locurile pe care le putem 
numi istorice. Printre acestea, dă
răpănată, casa lui Clone:, notarul, 
unde acum o jumătate de veac să
tenii din Flămînzi au cerut boie
rului învoieli mai omenoase, su- 
haturi pentru vite, dar au primit 
în schimb amenințări 
spurcate...

„Bă nătîngilor, bă 
îi „mîngîia” vătaful... 
pupați tălpile boierului că vă pă- 
suiește pe moșie, voi vă faceți ai 
dracului. Băgați-vă mințite în cap 
că vă rămîn copii pe drumuri*...

Dar n-a mai apucat vătaful să 
rostească ultimele cuvinte că să
tenii i-au astupat gura. Neînțele
gerile la învoieF, foamea, amenin
țările vătafului au făcut să... „era- 

și cirvinte

nespălaților, 
în loc să

a mobilizat 80 de înotătoare. Rezul. 
talele obținute nu s-au ridicat 
deasupra mediei. Pe echipe a cîș- 
tigat Știința (78 p.) urmată de 
C.CA (23 p.). Și la bazinul aco
perit din Cluj s-a disputat un in
teresant concurs, cîștigat de Lo
comotiva (55 p.) urmată de Pro
gresul și Recolta.

ATLETISMUL. în ciuda timpu-

pe cureaua”. Ura care a mocnit 
ani, decenii, a trecut peste margini 
și s-a transformat în jăratec. Pă- 
lălaiele au cuprins conacul, moșia... 
Vătaful scăpat cu greu din mii- 
niile pălmașilor a fugit însă la te
lefon și a cerut Botoșanii... Regi
mentul 8 Roșiori a sosit în grabă 
dar nici chinurile la care au fost 
supuși, nici arestul și nici tea
ma că își vor pierde viața, nu i-a 
împiedicat pe sătenii din Flătninzi 
să arate fraților lor din Rădeni, 
Storești, din întreaga Moldovă, 
din întreaga țară, că a sosit ziua 
când trebuia Începută lupta. Așa 
a început răscoala...

...însoțiți de cei doi bătrîni, co- 
borîm către Cordonu. la căminul 

cultural, zarvă 
mare ! Nepotul lui 
Moș Mitru ne ză
rește și se repede 
către noi:

— Bunicule au 
venit de la Bucu
rești instrumentele 
pentru < '
Acordeon, 
țambal...
dat și un patefon. 
După asta e film 
bunicule, nu ră- 
mîi? stărui el și se 
agăță de cioarecii 
moșneagului.

— Las, las că 
vin, îl îmbuna a- 
cesta. Cuvintele 
amintit însă lui

orchestră. 
, viori, 

Ne-au

nepotului i-au 
moș Mitru de vizita pe care au fă
cut-o în toamnă la București.

— Ehei, ce minunății 1 Au apu
cat să-mi vadă ochii ceea ce n-am 
visat de cînd mă știu. Ne-au dus 
cei de la „minister” la radio, la 
„Scînteia‘. Ce mai „blo-c", drâgul 
moșului 1 Eu nici acu nu sînt du
mirit, cum de fes ziarele, așa... ca 
la moară 1 Și discuția continuă. 
Ne oprim asupra schimbărilor 
survenite în viața satului care a 
dat semnalul marii răscoale. Moș 
Mitru, moș Neculai Ungureanu și 
toți ceilalți locuitori ai Flăminzilor 
sînt stăpîni azi nu numai pe ogo
rul cu care i-a împroprietărit sta
tut nostru, ci -și pe destinele lor. 
Viața cuftsra'ă e«te în plină în
florire. Echipa de „betrini" a 
căminului cultural a ocupat locui 
II pe țară în concursurile care 
au avut Ioc la București. Tineretul 
satului gustă cu nesaț frumusețea 
întrecerilor sportive. Am remar
cat popularitatea de care se bucu
ră, chiar în rindurile elevilor de 
școală, sportul nostru național, 
oinal Dovada? In recreații, în 
afara fotbalului, jocurile de oină 
atrag cei mai numeroși spectatori 
și cele două terenuri, construite 
cu multă migală, devin cu adevă
rat neîncăpătoare.

Am urcat în autobusul care ur
ma să ne ducă la Hîrlău impre
sionat de viața nouă care pulsează 
astăzi în întreg satul, viață pentru 
care au luptat cu ardoare și sătenii 
din comuna în care s-a aprins vă
paia, acum 50 de ani.

E. SOCOL

lui rece, a oferit de asemenea pri
lej de întrecere sportivelor. Un 
reușit concurs de cros s-a desfă
șurat la Cluj. Victoria pe echipe a 
revenit Flamurii roșii lanos Her- 
bac. iar individual Ninei Pasciuc 
(Știința). La Timișoara, întrece
rea de cros s-a disputat separat 
pentru colectivele sindicale și pen
tru cede școlare. Crosul colective
lor sindicale a fost cîștigat de 
Flamura roșie, iar cel al școlilor, 
de echipa Școlii medii nr. 1.

SCRIMA a fost reprezentată 
prin concursul de floretă organizat 
de colectivul Progresul F.B. din 
Capitală, la care au participat 26 
concurente din diferite clasificări. 
Interesant este debutul cu acest 
prilej al tinerelor floretiste de la 
FI. roșie Oltenița, primul colectiv 
din reg. București care și-a creat 
o secție de scrimă. Câștigătoare : 
Doina Alexandrescu (Progresul).

ȘAHUL. TENISUL DE MASA, 
POPICELE și alte numeroase 
sporturi sînt prezente în compe
tițiile organizate în cinstea lui 8 
Martie. Veți afla în viitoarele nu
mere ale ziarului și rezultatele 
obținute în aceste competiții, în 
prezent în curs de desfășurare.

(după corespondențe trimise de 
L Jfcitifc—n, Em. Bokos, AL Gross)



Astăzi după-amiază sala Floreascai

FINALA CONCURSULUI MASCULIN DE HANDBAL
Tot astăzi: al doilea meci București—Budapesta (feminin)

Amatorul de sport prețuiește 
mult competițiile care-J țin „cu 
sufletul la gură“ oferindu-i, la 
fiecare pas, surprize. Acest factor 
al neprevăzutului este cel care a- 
sigură „sarea și piperul" oricărei 
întreceri sportive și... ușurează sar- 

' cina reporterului sportiv de a re
dacta o cronică interesantă. Ei 
bine, din acest punct de vedere 
sarcina noastră este destul de in
grată, deoarece surprizele care n-au 
lipsit din turneul final al concursu
lui republican de handbal de sală 
al echipelor masculine — s-au con
sumat... în prima zi. In fond, pro
blema o constituia clasamentul ce
lor două serii care aveau să furni
zeze competitorii pentru meciurile 
finale. Și chiar prima zi a turneu
lui final — vineri — a elucidat si
tuația capilor de serie. Așa că as
tăzi, avînd datoria să consemnăm 
ceea ce s-a întîmplat în următoare
le două zile ale turneului, sîntem 
puși în situația, destul de dificilă, 
de a nu avea nimic... nou de re
dat.

Știind că vineri după-amiază 
Știința Timișoara a trecut „hopul 
cel iiiare“ învingînd Dinamo Ora
șul Stalin, iar C.C.A. a „capotat* 
în fața dinamoviștitor bucureșteni, 
veritabila surpriză a turneului, pen
tru următoarele două zile 
curs era de urmărit doar 
denții timișoreni sau 
București să nu... clacheze . 
curs. Acest lucru nu »-a întîmplat, 
așa că ne vom rezuma să vă des
criem, în cîteva cuvinte, meciurile 
desfășurate.

In programul zilei de sîmbătă. 
latenția spectatorilor era tn mod 
firesc concentrată asupra meciului 
Știința Timișoara—Energia Timi
șoara ; și aceasta nu numai pentru 
că metalurgiștii timișoreni consti
tuiau ultimul obstacol îrt calea stu
denților dar și pentru că între cele 
două formații timișorene există o 
veche rivalitate. Cu toate acestea, 
nu mult a lipsit ca punctul de a- 
tracție al zilei să fie partida 
C.C.A.—Energia Făgăraș, în care 
militarii, pe linia ultimelor lor com
portări, ajunseseră în min. 55 de 
joc să fie conduși cu 12—11. Nu
mai lipsa de rutină și mai ales de 
calm a făgărășenikr a făcut posi
bilă victoria realizată în ultimele 
două minute de C.C.A. Revenind 
însă la prima partidă a zilei, sîn
tem datori să menționăm caracte
rul dur pe care l-a căpătat jocul

de con- 
ca stu- 
Dinamo 
pe par-

Știința Timișoara—Energia Timi
șoara, Nu putem încheia comenta
riul asupra meciurilor de sîmbătă 
fără a aminti emoțiile prin care a 
trecut Dinamo București în prima 
repriză a întîlrririi cu Știința Iași.

Duminică fiind și ultima zi a 
preliminariilor, lucrurile păreau de
ja dare. Un singur semn de între
bare : cine va ocupa locul doi în se
ria a doua ? Răspunsul ne-a fost 
dat cît se poate de categoric de 
Dinamo Orașul Stalin, care regă- 
sindu-se în sfîrșit (mai ales în 
repriza a doua a întîlnirii) a între
cut cu 16—11 pe Energia Timișoa
ra.

Vom amina cu cîteva... rlnduri 
înșiruirea rezultatelor tehnice pen
tru a face un scurt popas printre 
arbitri. Mențiunea „foarte bine* a 
meritat-o C. Gattdi pentru arbitra
jul excelent prestat in meciul C.C.A. 
—Dinamo București. In rest, arbi
traje satisfăcătoare.

lata acum rezultatele tehnice din 
ultimele cout zile ale întrecerii: 
«îmblU: Dinamo Or. Stalin — Ști
ința Galați 32-14 OT-®; Dinamo
București — știilnța Iași 17-1» (7-9); 
CC.A. — Energia FUgăraș 14-42 
(9-7); Știința Timișoara — Energia 
Timișoara 14-U (l»-9); Smialei:
C.C.A. — Știința Iași 23-11 
Știința Timișoara — Știința Ga
lați 32-28 (17-14): Dinamo București 
— Energia Făgăraș 23-12 (S-S); Di
namo Orașul Stalin — Energia Timi
șoara 19-11 (S-S).

Ca urmare, clasamentele stnt ur
mătoarele:

Bacarești—Budapesta

Nu vom greși deloc afirmiod că 
selecționata feminină de handbal 
de sală a orașului București a oâ- 
răsit duminică seară terenul tnv'n- 
sâ nu atit de întreaga selecționată 
a orașului Budapesta, cît de.. ex
celenta realizatoare Magda Jona

Aceasta a avut meritul de a în
scrie goluri tocmai în momentele 
cînd echipa noastră, în plină reve
nire, stăpînea terenul, amenințînd 
să echilibreze situația. Exact în 
astfel de momente, în repriza se
cundă (cînd formația maghiară nu 
mai funcționa ea în prima parte a 
jocului) Magda Jona a înscris suc
cesiv trei goluri direct din lovituri 
de La 9 m., înfrîngînd de fiecare 
dată elanul jucătoarelor noastre. 
Scor fina! 11 —8 (6—3) în favoa
rea echipei Budapestei.

Iat-o 
pentru 
giuare

pe Magda Jona — excelenta realizatoare a echipei 
ea, aceea de apărătoare, iruxrcind s-o i, 
este însă inutilă, deoarece Elena Jianu oa marca.

Sena
Buc.

Flgâraș

Seria a

1
L
X
X 
«. Știința Iași

Sena •
1. Știința Timiș.
2. Dinamo Or. St.
X Energia Timiș.

4. Știința Galați ______
Astăzi după-atniază de ia ora 

14,15 In sala Floreasca se vor dis
puta meciurile finale: capii de se
rie se vor întrece pentru primele 
două focuri , urnătorii clasați 
pentru tocurile 3-4 ș ajiud.

Il-a

(feminin) 8-11 (3-8)

a echipei maghiare— lntr-e postură puțin obișnuită^ 
oprească pe Elena liana. Intervenția jucătoarei mp-e 

(Foto: I. Mihăică)

I Pe urmele materialelor publicate

Refractar la critică
Există cetățeni care, la o cri

tică justă adusă prin presă, se 
socotesc „nedreptățiți" și „catom- 
niațî** și, iu loc să ia o atitudine 
corectă față de greșelile semna
late, preferă să adreseze ca răs
puns scrisori (ba, uneori, ade
vărate... dosare) prin care caută 
să respingă învinuiri reale. Un 
astfel de exemplu fi constituie 
directorul centrului școlar agricol 
din Șimleul Silvaniei, M. Atodi
roaiei. Criticat intr-un foileton a- 
părut în ziarul nostru nr. 2960 
pentru' halul în care s-a găsit 
sala de sport a școlii — folosită 
pînă la mijlocul lunii ianuarie ca 
grajd și magazie de materiale de 
construcție — el ne trimite un 
răspuns insolent, însoțit de 5 de
clarații — în copie — destul 
de contradictorii (una din ele nu 
cuprinde nici măcar— numele de
clarantului) și de trei fotografii 
■lustrtnd situația actuală, după 

remedierea lipsurilor semnalate 
prin ziar.

In scrisoarea sa, adevărat poem 
închinat... virtuții calomniate, M. 
Atodiroaiei recunoaște că în 
sală s-au găsit „ceva materiale" 
ca 2 mc. seîndură geluită, 6000 
kg ciment (!) și două lăzi cu 
sticlă care nu stinghereau Insă 
o rodnică activitate sportivă. In 
schimb în declarația sa M. Che- 
recheș, fost administrator vor
bește despre... 3 m.c. scindară, in 
timp ce prof. Dealt luliu susține 
sus și tare că în sală nu se mai 
găsea nici un material, încă de 
Ia începutul anului școlar. Cît

despre starea de curățenie a sălîțj, 
directorul M. Atodiroaiei și toți.... 
salariații școlii care semnează de
clarații, plus declarantul cu nume» 
necunoscut, nu găsesc cuvinte În
deajuns de categorice pentru a O‘ 
prezenta drept perfectă. Ei res
ping cu vehemență orice afirma
ție cum că sala ar fi adăpostit) 
vreodată un măgăruș sau că ar,* 
fi fost murdară, neîngrijită, că 
aparatele de gimnastică erau de
montate și zvîrfite care încotro.

„Numai că tov. director scapă 
din vedere un amănunt: sala n-a. 
fost vizitată doar de organele 
sportive locale și regionale, care 
întocmiseră dosarul pe baza că
ruia fusese redactat materialul 
apărut în ziar, ci și de alți acti
viști. Unul dintre aceștia a fost: 
tov. Bernard Moscovici, activist 
al asoc. Voința, delegat de Comi
sia Centrală de organizare a 
Spartachiadei de iarnă să cerce
teze situația desfășurării compe
tiției în reg. Oradea. Dînsul a vi
zitat Șimleul Silvaniei exact în a 
doua săptămină a lunii ianuarie 
și a fost revoltat de halul in 
care se găsea sala centrului șco
lar agricol, fapt menționat tai 
discuțiile purtate cu prilejul șe
dinței de analiză ținute la Ora
dea, în procesul verbal întocmit* 
atunci și în raportul înaintat* 
comisiei Centrale de organizare a* 
Spartachiadei. De asemenea, alți. 
activiști a căror bună credință nu* 
poate fi pusă la îndoială — ca dai 
exemplu tov. Z. Dobranszky, an
trenor regional, Fr. Rethy, meto
dist regional pentru educație fizi
că. prof. Hidan, Peter Mihelfy. 
președintele consiliului regionaf 
Voința etc. — ne-au vorbit despre’1 
starea inadmisibilă a sălii trans
formate în grajd și magazie, a. 
vestiarelor ei transformate în bu
cătărie, a aparatelor de gimnas
tică demontate și răvășite. Spe
răm că directorul M. Atodiroaiei 
nu-i va acuza, pe toți în bloc, de 
ostilitate împotriva conducerii, 
școlii, așa cum a făcut cu tov. V- 
Dragoș, președintele comitetului 
raional C.F.S.!

Iată cum reaua credință a unui 
refractar la critică pune pe dru
muri atîția oameni, făcînd nece
sare cercetări interminabile și în
tocmirea unor dosare cu totul inu
tile. Sperăm că Direcțiunea învă— 
țămîntului agricol din Ministerul' 
Agriculturii va ști să stăvilească', 
zelul directorului din Șimleul Sil— 
vaniei în respingerea neîntemeiată’ 
a unor critici juste.

De fapt, lin dorite-Me mai sus 
oglindesc aspectul general ai par
tidei și explică victoria, echipei bu- 
dapestane. Ele nu vor Tnsă sâ sca
dă cu nimic din meritul formației 
maghiare, care a demonstrat o ca
pacitate tactică și tehnică supe
rioară. De asemenea, ele nu pot 
scuza pripeala și neatenția cu care 
jucătoarele noastre au alcătuit „zi
dul1* Ia loviturile de la 9 m. A- 
ceasta, cu atit mai mult cu cît tac
tica folosită de echipa maghiară 
și valoarea jucătoarelor Magda Jo
na și Eva Aranyi, de asemenea 
o excelentă realizatoare, dar mai 
ales tehniciană, ne erau cunoscuta 
din partida de Ia Orașul Stalin.

Arbitrul /. Rocck (R. Cehoslova
că) a condus corect următoarele 
formații: BUCUREȘTI: Ferencs 
(Borcea)-Jianu. Popescu. Răceantt, 
Starck, Dumitrescu, Pădurcanu, 
Noghi, Windt. Scheipp; BUDA
PESTA: Eger-Vnlyi, Jona. Aranyi, 
Csicsmanyi, Cseiâiey, Pacz. Furt, 
Szendi, Baranț-ai. Au marcat: 
Scheipp (3), Jianu (2), Starck (2), 
Dumitrescu pentru București șl 
Jona (7), Aranyi (2), Csicsmanyi, 
Racz pentru Budapesta

Al doilea meci dintre cele două 
reprezentative se va disputa azi, 
de la ora 18.45, în sala Floreasca.

Cota 1400“Popas la

Inainte de a porni pe pîrtiile

Soarele se ridicase cam de două 
sulițe cînd am ajuns La Sinaia. 
BucșoM, Colții M'oranului, masi
vul Gîrbova, acoperiți de mantia 
albă a zăpezii, străluceau în ra
zele unui soare neobișnuit de cald 
pentru ziilele de lebruarie.

Făceam parte dintr-un grup 
mai mare de turiști și de schiori 
care luaseră drnumtd „Cotei 1.400". 
După ce am lăsat în urmă caba
na Furnica, grupul s-a împărțit: 
unii au luat-o pe șosea, alții pe 
„drumul vacilor", cum este nu
mită poteca ce merge pe scurtă
tură. Pe șasea, urcușul este — 
ce-i drept — mai lin» dar mai lung 
(aproape 8 kilometri) în timp 
a pe scurtătură el măsoară de 
abia jumătate, dar este ceva mai 
greu pentru un turist începător. 
L-am ales pe cel mai scurt și 
cam peste o oră, din spatele unor 
brazi ne-a apărut deodată, în fa
ță, clădirea masivă a „Cotei11 așe
zată în bătaia soarelui.

După câteva minute, ne odih-

din jurul „Cotei 1400“...

neam într-un salon elegant, as- 
cultdnid «nuzioa transmisă la ra
dio. Lîngă noi, dbi tineri se adîn- 
ciseră în dezlegarea unei în
curcate probleme de șah, iar cei
lalți umpluseră frumoasa terasă 
care înconjoară dădirea. Pri
veam cu admirație prin încăperile 
din imensa clădire: peste tot o 
curățenie exemplară. Camerele de 
dormit cu 1, 2 sau 3 paturi riva
lizează în mobilier și confort cu 
cele mai mari hoteluri din țară.

★

„Acum vreo zece ani, amatori
lor de turism care poposeau Ia 
Sinaia le era cunoscută imaginea 
zidurilor cere se profilau sus, pe 
muntele Furnica. Iar atunci cind 
urcau sipre Vîrful cu Dor șt tre
ceau pe lingă ele, „admirau" lim
pezimea prozei die apă de aproa
pe 2 metri grosime, care ocupa 
subsolul II de azi. sau... oile ce 
se odihneau sub paza clinilor cio
bănești în adăposturile amenaja
te in locul camerelor. De jur ta-

inițiativei
Sindicate- 

construc-

pnejur, butoaie stricate și rugini
te, seînduri putrezite. Trecuseră 
ani de zile de etnd concesionarii 
fostului cazinou din Sinaia, în 
colaborai cu defuncta Eforie a 
Spitalelor Civile, cuprinși de un 
elan „patriotic”, hotărîseră con
struirea unui mane hotel-cazincu. 
pe un splendid tăpșan, pe mun
tele Furnica, în imediata apro
piere a Sinaiei. Lucrările au în
ceput în 1932, dar 4 ani mai tîr- 
ziu. nimeni nu se mai ocupa de 
continuarea construcției care ră
măsese la jumătate.

In 1950. în urma 
Consiliului Central al 
lor, zidari și ingineri
teri, dulgheri șl fierari betoniști 
au luat din nou drumul părăsstei 
construcții. In numai 10 luni de 
lucru intens, în locul zidurilor, lo
cuitorii din Sinaia puteau 
un adevărat palat care 
sus, pe munte11.

Aceasta ar fi pe scurt 
elegantului hotel turistic 
1400“, unde mii de oameni și-au 
petrecut pînă acum concediile de 
odihnă și pe care ne-a povestit-o 
tov. Virgil Iliescu, directorul com
plexului turistic „Cota 14001'.

Am avut prilejul să mă plimb 
prin actualul subsol fi. Încăperi
le, odinioară inundate cu apă, au 
fost transformate în imense bucă
tării moderne, spălătorii mecani
ce. In magaziile și camerele fri- 
gorifer, amenajate tot acolo, se 
află o adevărată „Alimentară” 
De fapt, este și necesară : hotelul 
turistic j(etajele I, II, III și IV),

admira 
apăruse

istoria 
„Cofa

și cabana iparterul și demisolul 
clădirii), au împreună o capaci
tate de 280 locuri I

Nu se poate spune că există 
vreun anotimp in care iubitorii 
drumeției — vara, sau cei ai schiu
lui — iarna, să nu populeze camere
le acestui adevărat palat. Și după 
ce se întorc, de la Vîrful cu Dor. 
Stîna Republicii. Piatra Arsă sau 
tocmai de departe de la cabanele 
de pe platou, găsesc o odihnă 
plăcută în liniștea bibliotecii. Ei 
pot juca tenis de masă sau face 
gimnastică în sala de sport ame
najată la etajul IV. Iama, pe 
pîrtiile din jurul cabanei, schiori 
de toate vîrstele și de toate cate
goriile își pot încerca puterile. 
Atunci cînd doresc, își pot dovedi 
îndemînarea intr-o partidă de po
pice : sala de popice se află la 
cîțiva pași de hotei.

Complexul turistic „Cota 1400“ 
cuprinde nu mai puțin de 6 caba
ne și anume : hotelul „Cota 1400“ 
și cabanele Vîrful cu Dor, „Cota 
1500, Piscul Cîinehii. Furnica și 
Stîna Republicii. Organizarea 
acestor cabane în sistemul unui 
complex s-a dovedit salutară 
drumeții pot găsi aci totdeauna 
nu numai un pat pentru dormit, 
ci și mîncare pentru toate gustu
rile.

Ordinea, curățenia, aproviziona
rea bună, mîncarea gustoasă iată 
ce găsesc turiștii, spre mulțumirea 
lor, la acest complex de la care 
ar dori să ia exemplu toate oaba- 
nele din țară.

MIRCEA TUDORAN ,

ABONAȚI-VA
LA REVISTA ILUSTRATĂ DE SPORIT

I)i)

VĂ ASIGURAȚI ASTFEL PRIM1REJC
Ei IA DOMICILIU, IMEDIAT DUP&

AFAMIIb -



Voința Orașul Stalin, performera etapei
campionatului feminin de baschet

r --------
A fost perfectat turneul boxerilor 

bucureșteni în Franța
r Etapa de duminică a campiona
tului republican de baschet a fost 
interesantă în primul rînd prin fap
tul că a programat întreceri ale 
căror rezultate au clarificat sau 
au încurcat situația echipelor în 
clasamentele respective. Faptul că 
majoritatea meciurilor s-au desfă
șurat între formații despre care se 
presupunea că sînt apropiate ca 
valoare a făcut ca partidele să fie 
extrem de disputate pe întreg par
cursul, dar nu a împiedicat înre
gistrarea unor apreciabile diferen
țe de scor.

Așa s-a petrecut, de pildă, la 
ââerbiul seriei a Il-a, disputat între 
formațiile neînvinse C.C.A. și Di- 
namo Tg. Mureș. Mureșenii au 
«Condus o bună parte din meci și se 
«'părea că victoria. va fi hotărîtă în 
lultimele minute. Jucătorii de Ia 
<e.C.A., care s-au situat în gene- 
3ral la o valoare sub cea normală, 
.au avut Insă un finiș puternic ca- 
^•e le-a adus o diferență finală de 
115 puncte. Echipa C.CA. a cîștigat 
îla scor, dar comportarea generală 
«a arătat că jucătorii sînt departe 
âde forma cea mai bună, afirmație 
tieare este valabilă și pentru dina- 
îpioviștii din Tg. Mureș.

O desfășurare asemănătoare B 
Mvut și meciul Energia București— 
IProgresul Orașul Stalin, în care 
«oaspeții au jucat bine și au avut îw 
IDumitrescu un excelent creator și 
Stealizator. Pînă la urmă, pregătirea 
(fizică superioară a bucureștenilor 

mai ales, aportul pivotului (No- 
■$fracek) au fost hotărîtoare. Aceste 
«elemente au decis de altfel și dife- 
ifrența dintre echipele Locomotiva 
iP.T.T. și Știința Timișoara. Stu
denții timișoreni au început meciul 
•cu multă timiditate, dar pe parcurs 
:și-au revenit și ati refăcut în mare 
jmăsură diferența din prima parte a 
jjocului. Notăm apariția în for-

MASCUMN, aeria I
Dinamo Oradea —. știința 

101-64 (47-26).
Voința Iași —■ Progresul Arta 49-57 

(25-17).
Energia Cluj — Dinamo București 

43-54 (30-20).

1. Dinamo Buc.
2. Progr. Arta Buc.
3. Dinamo Oradea
4. Știința Cluj
5. Energia Cluj
6. Voința Iași

Seria a 1
C.C.A. — Dinamo 

(30-26).
Locomotiva P.T.T. — Știința Timi

șoara 87-78 (47-31).
Energia — 

Orașul StaHn

Cluj

Clasament
3 3 • • 197-146 9 

. 3 3 t • 185-164 9
3 2 0 1 216-181 7
3 1 0 2 224-244 5
3 0 0 3 150-176 3
3 0 • S 174-235 3 

n-a
Tg. Mureș 68-53

D. Ciobotaru și I. Dragnea participă la un turneu de box la Zagreb <;
Siișbă'tă dimineața a sosit la C.C.F.S. o telegramă prin care 

' Federația Franceză de Box face cunoscut loriului nostru de speciali- 
1 late că este de acord să primească vizita selecționatei Bucureștiului. 

i îoxerii bucureșteni vor avea de susținut două întîlniri: prima, la 30 
aprilie la Paris, iar a doua, după 2—3 zile, într-o localitate care n-a 
fost încă stabili’tă, probabil Lyoo.

In vederea turneului în Franța, colegiul de antrenori a alcătuit 
' i lotul care va începe în curînd antrenamentele sub conducerea 

antrenorilor Ion Popa și Ion Chiriac. El are următoarea înfățișare; 
Mircea Dobrescu, Ludovic Ambruș (muscă). Victor Schiopu, Toma 
Constantin, Nicolae Mîndreanu (cocoș), Emil Cișmaș, Ștefan Văcaru

Folbert aruncind la coș dinîr-o 
poziție caracteristică.

București — Progresul
72-58 (29-30).
Clasament

33*0 190-146 9
3 2*1 198-186 7
3 111 211-210 6 
3 111 179-101 6
3 1 * 2 1*5-207 5 
3*92 159-194 3 

FEMININ. Seria I
București

3 veste bună pentru boberi 
eampwtete republicane 
ia Bartie la Poiana Stalin

: Sin tem informați că, datorită 
^condițiilor atmosferice, favorabile, 
(’către jumătatea lunii martie se 
Wor desfășura la Poiana Stalin 
«campionatele republicane de bob. 
UHaintea campionatului, cu prilejul 
^antrenamentelor oficiale, vor avea 
Ifoc și două Întreceri dotate cu 
«cupe, oferite de asociațiile Voința 
xși C.CA.
î 
i

mația timișoreană a două elemen
te noi (-Moldovan și Popovici) care 
și-au făcut un debut promițător.

Intenționat am lăsat la urmă 
meciul feminin Locomotiva Bucu- 
rești-Voința Orașul Stalin, în care 
tinerele de la Voința au obținut 
un rezultat pe care noi nu-1 mai 
considerăm surprinzător. Ele au 
întrecut o formație fruntașă, alcă
tuită din jucătoare de valoare și 
cu multă rutină. Voința Orașul 
Stalin trebuie cotată de acum 
printre echipele puternice ale bas
chetului nostru.

In ce privește comportarea e- 
chipelor masculine și feminine care 
au evoluat duminică vom preciza 
că, în general, ele nu sînt încă 
puse la punct. Și dacă constata
rea a fost inerentă primelor etape, 
acum a devenit supărătoare. Este 
adevărat că în formații au inter
venit schimbări și că unii antrenori 
doresc să modifice jocul echipelor 
respective, ceea ce, firește, nu se 
poate realiza decît după 'o activi
tate mai îndelungată. In schimb, 
nu sînt admisibile deficiențele de or
din tehnic și în primul rînd pro
centajele înregistrate pină acum, în 
special la aruncările din acțiune, ca
re sînt departe de a fi satisfăcătoa
re. Este cazul ca antrenorii să insis
te asupra îmbunătățirii procentajelor 
în aruncări și în general să acorde 
mai multă atenție execuțiilor pro- 

de

1. C.C.A.
2. Dinamo T.
3. Locomotiva
4. Energia Buc.
5. Știința Timiș.
6. Progr. Or. st.

Locomotiva Bucjrtști — Voința 
Orașul Stalin 43-46 (26-30).

Fl.roșle Tg. Mures — Progresul

■t
2 2 » • 1S3 -S9 6
2 1*1 114-110 4
14 11 1(2-117 3
1 ( 1 * 49- 49 2
1 ( « 1 43- 46 1

Seria « n-a

Progresul MI. București — Știința 
Cluj te--38 (36-15).

FI. roșie Oradea — Progresul F.B. 
București 51-51 (20-M).

1. Progr. MX Buc.
2. Energia Buc.
3. Progr. F.B. Buc.
4. Știința Cluj
5. Fi. roșie Oradea

Mureș 
PTT

Oradea 68-53 (3*-3U.
Clasam

1. Voința Or. St.
2. FL r. Tg. Mureș
3. Progresul Oracea 
«. Știința I.C.F.
5. Locomotiva Buc.

iitt
1 1 • •
2*11
* • • 2
1*1*

IM- M «
46- 35 3
*3-115 3
T3-ÎM 1
51- 51 2

d 
d 
d 
d 
d

♦
(pană), C. Dumitrescu (ușoară), Mihai Stoian (semi-mi’jlocie), Iliex 
Dragnea, Vasile Tiță (mijlocie-ușoarâ), Dumitru Gheorghiu (mijlocie) 
Gh. Negrea (semi grea) și Dumi
tru Ciobotarul (grea). Colegiu! 
de antrenori nu s-a fixat încă 
asupra selecționabililor la catego
ria semiușoară. De asemenea din 
lot lipsește campionul olimpic 
colae Linca. încă nerestabilit 
pe urma accidentului suferit 
Melbourne.

Pină la turneul în Franța, 
dintre componență lotului vor mai 
avea prilejul unei noi confruntări 
internaționale. Astfel, la invitația 
clubului Metalac Zagreb, boxerii 
dinamoviști Dumitru Ciobotaru și 

x llie Dragnea, însoțiți de antreno- 
i rul ton Popa, au părăsit în cursul 
( zilei de ieri Capitala, p’.ecînd în 

(( R.PJ7. Iugoslavia.
11 Ciobotaru și Dragnea vor ’ par- 
(i ticipa la turneul internațional 
11 care va începe la 6 martie la 

Zagreb și la care se vor întrece
11 pugiliști din mai muHc țări.

::

5

o
<•

(>

/LIE DRAGNEA

ZILEI

a orga- 
în sala

mai multă atenție execuțiilor 
cedeelor tehnice, care lasă 
dorit.

Și acum, iată rezultatele și 
samentele la zi: .

Cla-

• /

întîlniri internaționale la volei
Sala Recolta din Capitală a găzduit duminică după-amiază me

ciurile dintre echipele masculine și feminine de volei ale Ministere
lor Agriculturii din R. P. Romină și R. P. Bulgaria.

In ambele întîlniri victoria a revenit formațiilor Ministerului A- 
griculturiî din R.P.R. cu 3—2 (9—15, 12—15, 15—2, 15—5, 15—7) 
la fete și 3—1 (15—3, 15—11, 11—15, 15—12) la băieți, după jocuri 
disputate cu îndîrjire. In timp ce bucureștenii s-au dovedit superiori 
în atac (Deleanu și Sandu au lost cei mai buni), oaspeții s-au impus 
prin jocul bun practicai în linia a doua (Belocapov și Nikoîovj.Au 
arătat înșă deficiențe în pregătirea fizică. La fete, jucătoarele din 
R. P. Bulgaria au început foarte tare și au cîștigat primele două 
6eturi, lăsând spectatorilor prezenți impresia că vor cîștiga întîlnirea 
cu ușurință. Dovedind insă aceeași deficiență ca și băieții (lipsa p4-e- 
gătirii fizice) au cedat pasul în următoarele trei seturi. S-au remar
cat Viorica și Hajnal Mihalcz (M.A.-R.P.R.) si Radeva (M.A.- 
R. P. B.).

★
Ieri după-amiază a sosit în Capitală reprezentativa feminină de 

volei a asociației Start din R.P. Polonă care va susține mai multe 
întîlniri în țara noastră, după următorul program: Sibiu, 6 martie: 
Voința Sibiu—Start; Orașul Stalin, 9 martie: Voința Orașul Stalin— 
Start; București, 12 martie: Voința—Start

CONCURS ATLETIC 
STUDENȚESC

In sala Floreasca II din Capitală 
s-a desfășurat concursul atletic 
studențesc organizat în cinstea 
conferinței pe țară a Asociațiilor 
studențești. Concursul a cunoscut 
un frumos succes in ceea ce pri
vește participarea, organizarea șl 
rezultatele înregistrate. Iată citerva 
din performanțele obținute cu a- 
cest prilej: BARBAȚI: 50 m.: 1. 
Fl. Dinescu (I. Politehnic) 6,3; 
2. Gh. Vintilă (l.M.F.) 6,3; 3. 
Trăilă (l.M.F.) 6,3; lungime: 
A. “ ----------
I. 
E.
1.
Gh. Vintilă (l.M.F.) 1,70; 3. Ad.

Lup aș (I. Constr.) 1,70; triplu: 
1. M. Stein (I.M.F.) 14,18; 2. C. 
Dumitrescu (I.C.F.) 13,47; 3. Gh. 
Vintilă (l.M.F.) 13,08; greutate:
1. I. Iordan (I. Arhitect.) 13,41 ;
2. I. Vorovenci (I.C.F.) 13,31 ; 3. 
V. Manolescu (I. Politehnic.) 
13,17; FEMEI : 50 m. : 1. St. Chio- 
șeaua (I.C.F.) 7,3; 2. V. Răileanu 
(I.C.F.) 7,3; 3. X. Miliutm (I. 
Arhitect.) 7.4; lungime:
Kerst (I.C.F.) 4,94; 2. I. Grigore 
(I.C.F.) 4,74:
(I.S.E.P) 4,72;
Lucaci (I.C.F.) 
văra>n (I.S.E.P.)
(U. Parhon) 1,25; greutate: 
N. Barbu (I.S.E.P.) 10,02,

Dorel Dolberg șt Tudor Stan — 
corespondenți.

1. H.

A.
1.
2.
3.

Georgescu (I.T.C.F.) 6,48;
Vorovenciu (I.C.F.) 6,31;
Ignat (I.T.C.F.) 6,30 ; înălțime: 
C. Dumitrescu (I.C.F.) 1,91; 2.

Barbu
1. P.

Chi-

3. N. 
înălțime : 
1,43; 2. A.
1,30; 3. L. Beldie

1.

Sosirea in cursa de 50 m. plat din cadrul concursului studențesc.

Dinamo București, Energia D. G. S. M. și €. C. A. 
învingătoare în campionatul de lupte pe echipe

’Din cele 24 meciuri susținute în 
«cadrul etapei a doua a campiona- 
stnlui de lupte pe echipe, Dinamo 
LBucurești (cu formația: A. Ruzsi, 
IFr. Horvath, M. Sole, D. Cuc, N. 
iElefterie, M. Belușica, GB. Po- 
țppvici șiV. Onoiu) a cîștigat 22, a 
’.terminat unul la egalitate și a pier- 
tdut unul. Acest bilanț simplu este 
^suficient pentru a ne scuti de co- 
(inentarii. Ar li poate necesar să 
: amintim că printre adversari a li- 
jgurat și Progresul Lugoj, care cîș- 
ătigase în toamna trecută în fața 
«dinamoviștilor. De data aceasta, 
iProgresul n-a mai putut repeta per
formanța, trebuind să se „conso- 
ifaze" cu o victorie și un meci egal 
((individuale). In general, ■ lugoje- 
jnii, care au mulți tineri în echipă, 
Snu sînt încă puși la punct. Iți în-

tilnirea dintre Dinamo și Progre
sul Lugoj a reținut atenția meciul 
dintre cei doi vechi adversari L. 
Bujor și V. Or.oiu, tewninat cu un 
rezultat nedecis.

Locomotiva Oradea s a prezen
tat mai slab ca în prima etapă, dar 
faptul este în parte explicabil: i-au 
lipsit doi oameni de bază (plecați 
la campionatele europene ferovia
re), iar rezervele acestora s-au 
comportat sub așteptări. Progresul 
București (antrenor V. Constanti- 
nescu) a promovat în echipă mulți 
tineri, iar disciplina de secție lăsa 
de dorit. Aceasta se vede mai ales 
din faptul că o serie dintre com- 
ponenții formației s-au prezentat ia 
cîntar cu întîrziere, iar alții nu au 
putut „face" greutatea decît in 
ultima clipă. Iată rezultatele obți
nute în girupa de la Bucureștii 
Dinamo București cu l ocomotiva 
Oradea și Progresul Buciirești

16—0, cu Progresul Lugoj 13—3, 
Progresul Lugoj cu Progresul Bu
curești 10—6 și cu Locomotiva O- 
radea 8—8, Progresul București cu 
Locomotiva Oradea 10—6
• La Orașul Stalin, C.C.A. a ob

ținut trei victorii (cu FI. roșie Arad 
12—2, cu Energia Orașul Stalin 
9—7 și cu Voința Tg. Mureș 12— 
41). O surpriză o constituie înfrân
gerea Voinței Tg. Mureș in fața 
Energiei din Orașul Stalin cu sco
rul de 10—6; ultima echipă a ob
ținut victoria și in fața FI. roșii 
Arad cu 11—5. Mureșenii au rea
lizat și ei o victorie tn aauna ară
denilor cu 12—4. Cei ipai buni oa
meni ai concursului au fost D. 
Pîrvulescu, D. Turculcț (C.C.A.), 
I. Mureșan, Fr. Harry (En. O. St.), 
Șandor (FI. r. Arad), Zentai (Vo
ința Tg. Mureș) .Tr. Brenner-cares- 
£ondcnt.

• Sala Ianoș Herbak din Cluj 
a găzduit întrecerile altei grupe în 
cadrul etapei a Il-a. Aci Energia 
DGSM Ploești a trecut ușor pesTe 
cei trei adversari (cu Energia Cluj 
11—3, cu Lbcomotiva Timișoara 
15—1 și cu FI. roșie Cluj 12—2); 
Energia Cluj a întrecut FI. roșie 
Cluj cu 7—5 și a terminat la ega
litate cu Locomotiva Timișoara șt 
în sfîrșit FI. roșie CJuj a obținut 
victoria în fața echipei timișorene 
cu 11—5. De menționat că ferovia
rii timișoreni au fost lipsiți de doi 
titulari (Gh. Toth și C. Ujbar), 
ceea ce explică oarecum lezultatele 
slabe și de asemenea marele număr 
de descalificări (6) ca urmare a lup
tei lipsită de combativitate a unor 
concurenți. S-au remarcat I. Bîrz 
(En. Cluj), Gh. Dumitru, I. Cer
nea, V. Bulare? (En. Ploești), — 
Em, Bocoș, coresp. regional.

CONCURS IN CINSTEA 
DE 8 MARTIE

Asociația Flamura roșie 
nizat duminică dimineața
Floreasca un concurs atletic femi
nin. Iată rezultatele înregistrate: 
50 m.: 1. L. Bardaș 7,0; 2. G. 
Palade 7,1 ; 3. C. Ărtz 7,3; 40 
m.g.: 1. A. Baroga 7,1; 2. E. Za- 
hornic 7,5; 3. A. Pîrlea 8,0; lun
gime : 1. I. Mantea 5,01 ; 2. V.
Stein 4,93; 3. A. Pîrlea 4,73;
înălțime: 1—2. M. Pădureanu și 
E. Zahornic 1,30; greutate: 1. I. 
Georgescu 11,38; 2. A. Gu'iău
10,12; 3. A. Junele 10,02.

CURSA DE MARS
Comitetul orășenesc C.F.S. 

București a organizat duminică un 
concurs pentru seniori și juniori 
Rezultate tehnice: seniori (8. 
km.): 1. N. Liga (FI. r.) 37:44,0;
2. Gr. Angliei (El. r.) 39:26,0;
3. I. Barbu (FI. r.) 40:28,0; ju
niori (3 km.): l. V Dobre (FI. r.) 
15:16,0; 2. O. Roates (FI. r.) 
15:22,0; 3. Gh. Vasile (Energ.) 
15:22.0

CUPELE 6 SI 8 MARTIF 
LA CRO«

Crosurile organizate în bune 
condițiuni de asociațiile Energia 
și Flamura roșie s-au'încheiat cu 
următoarele rezultate: junioare 
(600 m.): G. Luță (Loc.) : juniori 
(2.000 m.) : Ion Dăndăroiu (E- 
nerg.) ; senioare (1.200 m.) Geor- 
geta Mogoș (Energ.) ; seniori 
(6.000 m.): St. Rizescu (Loc). 
In clasamentul general pe echipe 
primul loc a revenit asociației E- 
nergia cu 730 p. înaintea Locomo
tivei 659 p. și Recoltei 55 p. ('.ra
surile s-au bucurat de un frumos 
succes luînd parte peste 100 de 
concurenți

CONCURS ATLETIC 
IN AER LIBER

La Cîmpia Turzii, în condițiuni 
atmosferice deosebit de grele 
(pista înghețată, temperatura mi
nus 6 grade, și viscol) s-a desfă
șurat totuși primul concurs în aer 
liber din acest an. La întreceri 
au participat 33 de băieți și 14 
fete, în majoritate juniori, lată 
cîteva dintre rezultatele înregis
trate : BARBAȚI: 60 m.: S. Pop 
7,9; 300 m.: I. Opriș 39,6 ; 1.000 
m.: P. Pietraru 2:56,2; 55 m. g.: 
S. Pop 9,7; lungime: E. Schmidt 
5.25; greutate: N. Udrea 11.00; 
FEMEI : 60 tn.: El. Ștefănescu 
8,4; 300 ra. : El. Pîrțog 45,1; lun
gime : El. Ștefănescu 4,65; greu
tate: M. Mureșan 10 79; Ol. Cîm- 
peanu 10,55. Corespondentul nostru 
din Cîmpia Turzii. Virgil Ștefă
nescu, el însuși antrenor al secției 
de atletism, ne șezi sa faptul că 
jucătorii echipei de fotbal fac an
trenamente chiar pe pista de atle
tism, fapt care prejudiciază serios 
calitatea pistei și împiedică buna 
desfășurare a antrenamentului at- 
leților.

Niko%25c3%25aeovj.Au
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TINEREȚE FARA DE
(Urmare din pag. I)

auzi atunci cu o ureche indiscretă 
glasuri care spuneau:

— Mai ții minte, mă... (numele 
n-am să le trădez, deși pot fi ușor 
identificate) cînd te-am fentat la 
Timișoara de ajunseseși in tribună 
fi-mi făceai bezele 7

Interlocutorul acestei voci, nu 
mai puțin sigur pe sine, mi se pare 
că i-a răspuns cam așa, și am o 
adevărată plăcere să vă reproduc 
cele auzite:

— Care, domnule, care fentă? 
Uiți că dacă jucam eu la halfie 
nici nu te înfîlneai cu mingea timp 
de 90 de minute 7

Ne mai despărțeau numai citeva 
minute de începerea acestui meci. 
Stadionul vuia deasupra noastră. 
Lingă noi, pe coridoare, fotogafii 
nu mai terminau cu țăcănitul apa
ratelor. Tinăra generație de fotba
liști poza lingă bătrîna gardă a 
fotbalului nostru: Voinescu ii adu
sese lui Mircea David un buchet 
de garoafe roșii ca obrazul emoțio
nat al acestuia din urmă. luliu Ba
rai ki stătea de vorbă cu Titus Ozon 
care i-a declarat, vă rog să mă 
credeți că am auzit cu urechile me
le, că mai are și el 30 de ani și o 
să joace in echipa aceasta (a „se
niorilor", voia să spună).

De aici, de sub tribune se pare 
că a plecat propunerea pe care 
crainicul postului de radio al sta
dionului a făcut-o cunoscută tutu
ror : aceea ca in loc de două repri
ze a 30 minute să joace 30 de re
prize a două minute...

Nu se poate spune că atmosfera 
nu se încălzise suficient și asta 
nu numai din pricina sobelor cu 
gaz metan care emanau o. căldură 
sufocantă și a ceaiurilor care par
fumaseră aerul cu mirosul lor de 
lămiie strivită. Pe fețele unora 
dintre acești oameni în virsfă mai 
puteam citi nerăbdare și o tristețe 
ușoară, era tristețea „rezervelor", 
care trebuiau să aștepte ' cea de a 
doua repriză pentru ca să joace. 
Timpul nu a putut altera cu ni
mic aceste suflete de copii mari 
și am deslușit cu ușurință: tn a^‘~ 
tudinea unora dintre eț‘ entuzias
mul. juvenil al altor ani, .

Tn sfîrșit fluierul strident al ar
bitrului i-a adus pe teren pe mult 
așteptații jucători. Cine iși închi
puie că arătau foarte departe de 
ceea ce fusese fiecare înainte, se 

Bindea și Albu din nou adversari și din nou în „duel", ca pe 
. Venus".

Consfâtuirea.pe țara a antrenorilor
de categoria A, B și CH if.'/

9

51
9
9
I
9
7

A

Pentru prima dată O asemenea consfătuire a reușit să reunească 
un mare număr de antrenori. Și tot pentru prima dată, participarea 
lor la lucrările consfătuirii-----deschisă de prof. 1. Șictovan, vice
președinte al comisiei cehtfale — a fost activă și eficientă, antre
norii înscriși la cuvîntiuftianifestînd o preocupare specială față de 
problemele tehnice și nu, față -de cele administrativ-organizatorice, 
ca pînă acum. Acesta a; și constituit unul din aspectele pozitive 
ale consfătuirii, care a cuprins o serie de referate foarte interesante 
și apreciate , ca un ra^re ajutor în munca lor de către antrenori: 
Obiectivele organizatorțceș^fi profesionale pe anul 1957 (antrenor de 
stat C. Braun), Obiectivele tehnice pe anul 1957—58 (antrenor de 
stat Gh. Popescu), . Problemele metodice ale fotbalului (asistent Gh. 
Ola), Despre munca practică a antrenorilor (antrenor R. Weitzer), 
Planul de muncă al colegiului central (antrenor Gh. Niculae), Indi
cații privind planificarea țși.evidența antrenamentului sportiv (candi
dat în științe pedagogice. Em. Ghibu). întrebările și discuțiile care 
au urmat după fiecare ' r^rat au subliniat interesul și frămîntarea 
antrenorilor noștri privipd ’ îmbunătățirea muncii de instruire-antre- 
nainent și ridicarea calitativă a fotbalului nostru. Concluziile trase S 
de președintele Colegiulții central, antrenorul de stat C. Braun șis? 
cuvîntul de închidere ro-sțiț, de tov. Tudor Vasile, Directorul Foltbalu-S 
lului din C.C.F.S./C.M., au scos în evidență reușita acestei impor-(6 
tan te’consfătuiri și au'subliniat sarcinile ce revin întregului coiȚ) >9 
al antrenorilor în jșrimul an al planului de perspectivă pe patru ani. «

Consfăf-tiirea pe țară’ ă antrenorilor a ridicat o serie de pro- (4 
bleme importante pentru viitoarea activitate fotbalistică, asupra că-» 
rora vom reveni într-unuj. din numerele viitoare. (6

înșeală. Poate mai puține fire de 
păr pe cap (nu e nici o aluzie la 
Vintilă), poate un oarecare exces 
de kilograme la alții (e vorba de 
Juhasz și Cotormani), dar numai 
atît.

Nu știu cîți spectatori îi mai vă
zuseră cu ani în urmă ,Ja lucru" pe, 
acești maeștri ai jocului cu balonul 
rotund, dar emoția generală, simți
tă în tăcerea de o secundă a sta
dionului, l-a copleșit pe fiecare. 
Pentru cei care au absentat din tri
bune e greu de închipuit ce-au sim
țit credincioșii „chibiți", care nu 
părăsesc fotbalul nici in somn, in 
momentul în care l-au revăzut pe 
,11 dio", plonjind cu aceeași îndrăz
neală in picioarele lui Bindea, care 
încerca, și nu fără succes, reedita
rea celebrelor sale „curse". Legenda 
tinereții fără bătrinețe iși găsea a- 
ici, pe cei 100 de metri de gazon, o 
confirmare surprinzătoare.

Bătrînul ,Jakir" se mișca pe tot 
terenul cu o ușurință nebănuită, 
ca să nu mai pomenesc de vigoarea 
neostenitului Rudolf Burger și de 
tenacitatea plină de agerime a lui 
Lengheriu.

Voiam numai să vă amintesc că 
după terminarea acestui joc drama
tic, încheiat cu un just rezultat de 
egalitate, limba venerabililor se 
deslegase și cu aceeași ureche in
discretă i-am putut auzi spunîn- 
du-și amabilități de genul acesta;

— Tu să taci, ai face mai bine 
dacă mi-ai duce bocancii pentru ci 
și azi, ca și acum 15 ani, pe „Ve
nus", ți-ar fi trebuit un taxi ca să 
mă ajungi!

Nu am mai auzit răspunsul ce
luilalt pentru că lingă mine doi 
oameni cărunți se îmbrățișau, să
rut indu-se. Unul din ei, o fi spus 
poate, ca acum două decenii:

— Fără „gaura" pe care mi-ai 
făcut-o, nu marcam golul!

Tîrziu cînd ultimii spectatori pă
răsiseră stadionul și de deasupra 
nu se mai auzeau vocile cunoscute 
ale îndrăgostiților de fotbal, in ca
binele în care mai rămăseseră nu
mai tricourile umezite și bocancii, 
am surprins privirea unuia dintre 
cel care timp de un ceas, ne făcu
seră să ne amintim de meciurile 
de altă dată. Se gindea probabil că 
va mai trece încă multă vreme pi
uă va mai avea prilejul să se in- 
tilnească cu cei care-i așteptaseră, 
pe lr‘g fi zăpadă, eu o nerăbdare

BĂTRINEȚE
justificată. In ceea ce ne privește, 
sperăm că astfel de confruntări se 
vor repeta, pentru că nimeni nu 
are de ce regreta că ele au loc—

REZULTATE, FORMAȚII

PESTE 48 DE ANI
BUCUREȘTI-PROVINCIE 1-1 0-0). 

Au marcat: Constan tin escu-Grecu și 
Bindea. Arbitri: Em. Kroner, Șt. 
Alexandriu șl I. Ceaureanu.

BUCUREȘTI: David (P. Rădu-
lescu)-Sfera (Eisenbeisser), Juhasz 
(Râșinaru), Albu (Moldoveanu)-Vln- 
tilă (A. Bărbulescu), Rafinskl (Co
lea Vîlcov)-Mold oveanu (Bogdan), 
Ploeșteanu, Baratki (Constantinescu- 
Grecu), Bogdan (N. Covaci), CIpu- 
șan (Nagy Geza-Csotnag).

Antrenor: R. Wetzer.
PROVINCIE: Șepci (MarldȘ-BUr- 

ger (lonescu Crum), Cotormani (Sll- 
văț), Lengheriu-Wetzer ni, Lup-aș 
(Gorgorin)-Bindea, Beitoe, Reuter 
(Dincă Schileru), Schwartz (Beumer, 
Unguroiu), Cociș (Iovicin).

Antrenor: C. Braun.
SUB 48 DE ANI

BUCUREȘTI-PRO VINCIA S-3 (2-1). 
Au marcat: E. Iordache (din 11 m.). 
Marian și Lungu, respectiv Pop 

Aiex. Flamaropol (2 — unul din 11 
m.), Arbitri: D. Schulder, S. Segall. 
M. Cruțescu.

BUCUREȘTI: Stănescu (Savu) 
Ghiurițan (I. Dragan), Glcă Petrescu 
(Pal), Mihăilepcu (Wass)-A. Nlcu- 
lescu (Gh. Bărbulescu), stelovun- 
Fabian (Lungu), Marian, Gică Po
pescu, Tor joc (E. Iordache), E. Ior- 
dache (Incze n).

Antrenor: Em. Vogi.
PROVINCIE: Tr. lonescu (lordă- 

chescu)-Csikl (Catena), Teodorescu 
(Mladin), Ambra (Novac)-Reinhardt 
(Pepelea), Socec-Nagy st. (Oană). 
St. Covaci (Flamaropol) Flamaropol 
(Ambra), Pop Alex., Tr. Iordache 
(Schertz).

Antrenor: Fr. Bonei.

Se intensifică 
pregătirile echipelor
Duminică, echipele de categorie 

A. B și C au susținut partide de 
verificare în vederea „Cupei Pri
măverii". lată citeva din aceste 

( rezultate:
București: Progresul-Dinamo 6 

3—2 (2—1). Joc cu alură rapidă care 
a satisfăcut spectatorii. Au marcat: 
Ozon (2) și Știrbei, respectiv Gh. 
Vasile și Babane. Progresul a ju
cat în formația: Birtațu (Mindru)- 
lonifă, Caricaș, Dobrescu-Stirbei, 
Mihăilescu-Oaidă, lonescu. Ozon, 
Banciu (Ciocea), P. Mcldoveanu.

Arad: FI. 'oșle-Locnmotiva A- 
rad 2—0 (0—0). In cadrul „Cupei 
CCFS-Arad". Starea terenului a în
greunat desfășurarea jocului, iar 
înaintașii au ratat mutte ocazii 
FI. roșie: Coman (Demșoreanu)- 
Szucs. Dușan. Formali (Sereș)- 
Petschowski, Băcuț ll-lurcă, Ca- 
paș, Szekely, Mercea. Boit aș. Alte 
rezultate din cupă: Energia Con- 
structorul-Fl. roșie UTA II 2—1 
(0—1) și Energia Metalul-Fl. roșie 
7. Nov. 6—1 (3-0).

Alte rezultate: Energia Mediaș- 
Energia Copșa Mică 2—1 (0—1), 
Energia Hunedoara-Energia Orăș- 
tie 5—3 (2—2), Dinamo Brăila- 
Energia SNG Galați 0—I (0—1), 
Dinamo B. Mare-Energia Phonix 
3—0 (1—0), Lotul de juniori 
FIFA-Locomotiva Cluj 9—0, Știin
ța I Cluj-Știința II Cluj 2—1 
(2-0).

Straton 
str. 
T.
28.

Ptrejmer.
Seve- 

Brezoianu 
Gheorghe

ochiuri și

București, 
<fln

C. Dumitrescu a meritat titluT 
de campion regional de ciclo-cros

Numeroși spec
tatori care au ve
nit duminică di
mineață în Calea 
Șerban Vodă pen
tru a asista la des
fășurarea întrece
rilor de cicJo-cros 
(faza regională a 
campionatului re
publican) au fost 
martorii celor mai 
spectaculoase dispu
te din ultimul 
timp. Ei au aplau
dat cu entuziasm 
victoria luî Cons
tantin Dumitrescu 
ciclistul care a do
vedit din nou 
marele său talent . curindu-se 
și care a eîștigat 
de o manieră categorică în fata 
favoritului, alergătorul M. Vasile, 
Important pentru C. Dumitrescu și 
mai ales semnificativ pentru viitor, 
este faptul că de această dată ei 
a aruncat în joc nu numai calități
le și pregătirea sa, ci și gîndirea 
tactică, lucru care l-a dus fără di
ficultăți la victorie.

Întrecerea a fost decisă In ulti
mul tur. Pe această parte a cursei 
fiecare din alergătorii aflați în 
primul pluton a căutat să-și pre
gătească o evadare, să se distan
țeze de adversari. La coborîrea 
scării din aleia Suter, în frunte se 
afla 6. Dumitrescu, urmat de Mo- 
raru, Vasil eseu, Șelaru, Dragomir 
și alții. Pe strada care Înconjoară 
Parcul Libertății (o pantă destul 
de dificilă) D. Dragomir încearcă 
o distanțare (nereușită). Apoi, 
sprintează puternic C. Dumitrescu 
căruia îi prinde „plasa" numai N. 
Vasileseu. Mai departe ne-a fost 
imposibil să urmărim întrecerea, 
dar iată cum ne-a relatat-o chiar 
(X Dumitrescu : „Mi-am dat sea
ma că singura mea șansă este să 
trag puternic pentru a-l sufoca pe 
principalul meu adversar, Vasiles

\ziarului
la

ciclo-cros 1-iPentru duminică, cicliștilor specialiști ai probelor de ciclo-cros, 
lle-a fost rezervat un i
publican: concursul organizat 
ziarul „Sportul popular". Traseul, care,' în cea mai mare j 
străbate Străzile Capitalei, asigură unui număr mult mai mare de 
spectatori posibilitatea să vadă la lucru pe cei mai buni cicliști ai 
noștri, să-și dea seama de frumusețea acestui gen de întreceri 
cicliste. Pentru cucerirea „Cupei ziarului Sportul popular" oferită 
cu ocazia celei de a XII-a aniversări a ziarului, vor lupta numai 
cicliștii avansați din grupul cărora va fi desemnat și campionul re
publican pe acest an. Iată, de altfel, ce ne-a declarat despre această 
competiție D. Dragomir, unul dintre cei mai valoroși ciclo-crosiști:, 
„Aștept cu nerăbdare competiția de duminică pentru că îmi va oferi 
prilejul să-mi măsor din nou forțele cu cei doi mari adversari ai 
mei: C. Dum trescu și N. Vasilescu. Și apoi, trofeul pus în joc, 
„Cupa ziarului Sportul popular", este fără îndoială o atracție deo
sebită pentru oricare ciclist".

„Cupa campaniei agricole de primăvară" va fi decernată de aso
ciația Recolta echipei care va totaliza cele mai puține puncte (se 
Înțelege prin aceasta cucerirea celor mai bune locuri) în cele 5 probe 
ale competiției. Vor fi oferite premii în echipament sportiv celor care 
se vor situa pe primele tocuri în clasamentele individuale.

___________________________________________

Q^onospoit

Este

gramul concursului nr. 10 din 10 
martie:

Primul meci, prima piatră de În
cercare dat fiind importanța deose
bită a derbiului la care va trebui 
să vă acordați pronosticul, 
vorba de Intilnirea Internazionaie — 
Milan. Dc* *i  liderul (Milan) a... uitat 
de cînd nu a mai înregistrat înfrîn- 
ceri, totuși noi nu avem „curajul” 
să vă afătuim pentru un „2” solist. 
Aceasta din trei motive: primul 
este vorba de derbiul orașului Mi
lan și chiar al etapei: al doilea-In- 
ter vrea desigur să șteargă penibila 
impresie lăsată de acel 1-5 cu Ju
ventus duminică și al treilea motiv: 
dinfte cele două formații locale 
milanezii se pare că preferă pe In
ternazionaie. In concluzie un meci 
deschis oricărui rezultat. Aceiași 
lucru l-ara putea spune și despre 
întâlnirea Torino-Roma. Dornică 
să-și mențină locul secund în cla
sament Fiorentina va încerca să ob
țină 2 puncte în meciul susținut în 
deplasare cu Bologna. Credem însă 
că realizarea acestei dorințe este 
foarte grea. Mal mult chiar, noi 
acordăm gazdelor prima șansă. Tot 
victoria echipei gazde o indicăm 
și în lntîlnirea Udinese-Juventus 
deși Juventus a învins duminică la 
scor Internazionaie (5-1). O dispută 
echilibrată este Padova-Genoa spre 
deosebire de cea dintre Palermo șl 
Ataianta în care sicilienii benefi
ciind de avantajul terenului vor 
încerca să... scape de „lanterna ro
șie”, Acest lucru- s-ar putea să le

• in urma trierii celor 814.430 va 
riante depuse la concursul prono
sport nr. S (etapa din 3 martie 1357) 
au fost găsite:

51 variante cu 12 rezulta .e; 
857,95 variante cu 11 rezultate; 
7.471,03 variante cu 10 rezultate.
Operațiunile de omologare sînt in 

curs de desfășurare.
• Premiile speciale acordate va

riantelor cu „0” rezultate ce 1a con
cursul Pronosport nr. 7 (etape din 
17 februarie 1957) au revenit urmă
torilor particlpanți:

Metoeicleta IJ. de 350 cne. acoi- 
dată participantului cu cele mal 
multe variante cu „0” rezultate a 
revenit lui Oprescu Dumitru din 
Lugoj str. I. V. Stalin nr. 3 care 
a avut M variante cu „0“ rezultate :

Motocicleta Jawa de 125 cmc. a- 
cordată participantului următor eu 
cele mai multe variante eu „0” 
rezultate a revenit lui Turcu Nieo- 
lae din București str. Grivlțel nr. 174, 
care a avut 32 variante cu „0” re
zultate.

Premiile speciale acordate prin 
tragere din urnă au revenit urmă
torilor:
O motocicletă Jawa de 125 cmc. I

Grunberg Arnold din București, 
str. Petru Rareș 23.
Cite un aparat de radio „Mureș"

Orișu Ion din com. ~ ‘
Piața Victoriei 5«0, 
reanu din București, 
13, lt. major Fîtu 
București, str. Horia 
Cîte un aragaz cu trei

butelie :
Coman Gheorghe din 

str. Griviței 43, Kiss Andrei, 
Satu Mare, str. Baia Mare 10.

In urnă au fost introduse 922 va
riante eu „0" rezultate.

Să facem acum o scurtă analiză 
a șelog 12 meciuri cuprinse în pro-

Traseul ciclo-crosului de duminică a trecui Și prin
Parcul. Libertăț it. /n fotografie; concurenții stre- 

cu indeminare pe aieile parcului.

cu. Așa am făcut pe toată por
țiunea de rulaj din Calea Șerban 
Vodă. La intrarea în groapă, ca 
urmare a efortului depus, Vasiles- 
cu n-a mai rezistat coborîșului, a 
alunecat, a căzut și astfel am cu
cerit titlul de campion regional".

Clasamentul final este următo
rul: 1. 6. Dumitrescu (G.C.A.) 
43:40,0 ? 2. N, Vasilescu (Dinamo) 
44:05,0 J 3. D. Dragomir (Recolta) 
44:07,0 ! 4. O. Bacău (C.C.A.); 5. 
1. Moraru (Progr.) • 6. M. Voines- 

■cu (Dinamo) | 7. 1 Baciu (C.C.A.); 
8. 1. Stoica (C.O.A.) • 9. N. Stepa- 
nian (Recolta) • 10 Gh. Dumitres- 
cu (Recolta)? 11. A. Faniciu (fi- 
nergia) j 12. Gh. Șerban (C.C.A.) J 
13. St Poreceanu (CC. A.) ? 14. G. 
Istrate (FI. roșie): 15. G. Petres
cu (Energia). Toți acești alergă
tori s-au calificat pentru finală. 
La fete, învingătawc < tost din nou 
Maria Bisak, dar asociațiile ne-au 
oferit o glumă nereușită: pentru 
finală trebuiau să :' califice 4 
concurente și la start s-au prezen
tat... numai trei) ,

Primul campionat rezervat juni
orilor a revenit talentatului Ariton 
Simion (Sc. sp. de tineret).

H. NAUM

intermezzo înaintea finalei campionatului re- 
fanizat de asociația Recolta, în colaborare cuPorare eu ! 

parte, va 
mato

/

reușească cu atît mal mult cu olt 
Ataianta nu a reușit încă nici o vic
torie în deplasare. U«io, una din-1' 
tre echipele cu cea mal frumoasă 
comportare din ultimul timp va în
frunta pe teren propriu șl cu mari 
șanse de succes pe Spăl. Ultima 
întilnlre din cadrul campionatului 
Italian este Sampdoria-Triestina. A- 
nalizată prin prisma clasamentului, 
ca și a comportării anterioare, lntîl
nirea de mal «us are șansa de a sa 
termina cu victoria primei formații.

Programul ce concurs se încheie 
cu patru meciuri din cadrul cam
pionatului francez. Nîmes va în
frunta pe teren propriu (unde a 
suferit o singură) înfrîngere) pe 
Reims, bine cunoscută datorită fru
moasei comportări avute nu nu
mai acasă, d șl în deplasare. Pă-t 
rerea noastră poate fi concretizată 
de două pronosticuri: 1 șl 1. Angara 
va căuta să-și ia revanșa după în- 
frîngerea suferită la scor în tur 
(2-Ș). Vom vedea însă dacă Racing 
Paris va 11 de a-corc’ cu aceasta... 
Nouă ne vine destui de greu să o 
credem și de aceea vă sfătuim să 
acordați pronosticurile pornind de 
la 2 spre 1. Asemănătoare nl se pare 
situația șl în meciul următor: Nan
cy-Marseille. Cum însă ambele e- 
chipe arată o adevărată pasiune 
pentru meciurile egale vă sfătuim 
ca la acest meci să nu neglijați 
„X’’-ul. Ultima întîlnire a progra
mului este Sedan-Monaco. Deși oas
peții sînt mari „furnizori” de sur1 
prize, totuși noi acordăm prima 
șansă gazdelor încă nescăpate de 
emoțiile pe care le provoacă pre
zența în plutonul candidat la retro
gradare!
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Concursul motociclist organizat in cinstea zilei de 8 Martie
Cu toată temperatura scăzută 

de duminică dimineață (minus 7 
grade), 81 de motocicliști au luat 
startul în concursul de regulari
tate organizat de C.C.F.S. oraș 
București, în cinstea zilei de 8 
Martie.

Din piața Bella concurenți! au 
pornit spre Giurgiu, capătul pri
mei etape. Nid șoseaua, prin une
le porțiuni acoperită de gheață și 
nici gerul aspru nu i-au împiedicat 
pe concurenți să realizeze media 
orară impusă de regulament.

La ora 12, întreaga caravană 
de motocicliști, în frunte cu aler
gătoarele Maria Iliescu (Energia), 
Marieta Antonescu (Voința) și 
Paula Cojocaru (Locomotiva) au

Programul 
campionatului 

republican feminin 
de volei 1957

mers pe Podul Prieteniei unde, 
din partea femeilor romîne, grupul 
de motocicliști a înmînat ua me
saj de salut reprezentantelor fe
meilor bulgare care le-au venit în 
întîmpinare. După această solem
nitate, motocicliștii au luat parte 
la un concurs! de suplețe și înde- 
mînarS desfășurat pe una din ar
terele principale ale orașului Giur
giu. Proba s-a dovedit absolut 
necesară pentru a putea fi de-: 
partajați concurenții și echipele' 
care se găsesc la paritate de 
puncte. In urma departajării, Cupa 
Primăverii, pusă în joc pentru 
maeștrii sportului și motocidișfi 
de categoria îrttîi, a revenit for
mației C.C.A. I,’ Cupa 6 Martie, 
trofeu oferit echipelor în a căror 
componență intrau alergători de 
categoria a Il-a, a Ill-a și necla
sificați a fost cucerită de rnote- 
cicliștii de la Voința (a căror 
comportare merită toate laudele).

iar Cupa 8 Martie alergătoarei 
Maria Iliescu (Energia). Iată a- 
cum rezultatele tehnice: CUPA 
PRIMĂVERII—echipe: 1. C.G.A. I 
(Gh. Ioniță, Gh. Ion, N. Sădeanu, 
Al. Lăzănescu, C. Florian); 2. C.C.A. 
Hj 3. Dinamo II; 4. Dinamo Lj 
5. Energia I; 6, Energia II; 7. 
Voința I. — Individual: 1. Gh. 
Ioniță (O.C.A.)’ 2. AL Lăzarescu 
(C.CA)’ 3. A. Munteanu (C.G.A.)! 
4. Gh. Voiculescu (C-CLA.); 5. G. 
Mormocea (C.C.A.); 6. Gh. Stolecu 
(Dinamo). CUPA 6 MARTIE: 1. 
Voința II (Gh. Mîndroiu, Bărăi- 
faru. Al. Ghelea, I. Roșu, P. Oto- 
peanu, N. Mățăuaou); 2. Dinamo 
III; 3. Energia III. — Individual: 
1. Th. Balamat (Dinamo): 2. I. 
Roșu (Voința): 3. Al. Ghelea (Vo
ința). CUPA 8 MARTIE: 1. Ma
ria Iliescu (Energia); 2. Marieta 
Antonescu (Voința): X Paula Co
jocaru (Locomotiva).

— g. șt —

DE LA SINAIA

Austriacul H. Schemmel învingător la slalom uriaș 
și Ion Cimpoia (IL P. R.) la 15 km. fond

Voința

Etapa I, 11 martie
Knurgia București — rvogrosul

BDinamo București — Știința I-c^‘ 
FU roșie Cluj — Progresul Alba

Iulia. _,Voința Orașul Stalin — Voința Si
biu.progresul Cluj — Looomotiva 
București.

Etapa a H-a, 24 martie 
Locomotiva București — FI. roșie 

Cluj.
știința I.C-F. — Progresul Cluj. 
Progresul București — Dinamo 

București.
Progresul Altfe Iulia

Orașul Stalin.
Voința Sibiu — Energia București.

Etapa a m-a, Z7 martie
Dlnamo București — Voința s3^iu- 
voința Orașul

București.
Progresul

resti.
FI. roșie
Progresul

tiva Ducwești.
■tava a iV-a. 31 martie 

Locomotiva București — Voința 
Orașul Btalin.

știința I.CJ". s-> Progresul Alba 
Iulia.

Progresul București
C3uj. 

Bfaergia București
București.

Voința Sibiu — Progresul Ciul. 
Etapa a V-a, 7 amriiie 

.Locomotiva București — Știința

Voința Orașul Stalin 
Bucmești.

Progresul Cluj — Energia Bucu
rești.

FL roșie Cluj — Voința Sibiu.
Progresul Alba Iulia — Progresul 

București.
Etapa a Vl-a, 14 aprilie 

Știința I.CJ. — Voința Orașul Sta' 
lin

Progresia București — Locomotiva 
București.

Energia
Ciul.

Dinamo
Cluj.

Voința
Iulia.

Stalin Energia

Cluj — Progresul Bucu-

Cluj ■ 
AJba

- Știința I.C.F. 
Iulia — Locomo-

FI. roșie

Dinamo

Dinamo

București

București

Sibiu

FI. roșie

Progresul

Progresul Alba

Etapa a Vn-a, 16 aprilie 
Voința Orașul Stalin — Progresul 

Cluj
18 aprilia

Locomotiva București — Voința 
Sibiu.

Stiiința I.C.F. . — Progresul Bucu
rești.

FI. roșie Cluj — Dinamo Bucu
rești.

Progresul Alba Iulia — Energia 
București.

Etapa a VTIT-a, 21 aprilie 
tzieomotiva București — Dinamo 

București..
Știința I.C.F. — Energia Bucu

rești.
Progresul București — Voința Si

biu.
Fi. roșia Cluj — Voința Orașul 

Stalin.
Progresul Alba Iulia — Progresul 

Cluj.
Etapa a IX-a, 28 anrilie

Progresul București — Voința Ora
șul Stalin.

v.nereia București — Locomotiva 
București.

riinamc București — Progresul 
AIM Tuna.

Voința Sibiu — Știința T.CF 
Progresul Cluj — FI. roșie Cluj.

Lotul schiorilor austrieci pârtiei panți la concursul internațional de 
schi de la Sinaia este gata pentru antrenament..

(Foto: L. Tibor)

{urmare din pag. I) -^9 

confruntarea lui Pal Sajgo cu C. 
Enache și Aldescu, ca și cu cei
lalți concurenți dinamoviști cu 
care se mai întîlnise de curînd în 
Germania și pe care îi învinsese. 
Totodată a fost interesant de ob
servat dacă concurentul maghiar 
va reuși să-l întreacă pe Cimpoia 
cu care încă nu se întîlnise și 
dacă acesta din urmă va confirma 
excelenta sa comportare de la cam
pionatele republicane.

Traseul probei de 15 km a fost 
insuficient de variat, din cauza re
liefului care nu a permis o altă 
alegere. Ei a cerut totuși eforturi 
deosebite participanților, fapt de
monstrat de abandonurile iui M. 
Aldescu (înregistrat pe prima par
te a traseului) și Gh. Olteana, am
bii concurenți cu o bogată expe
riență. In aceste condiții, lupta 
pentru victorie s-a circumscris la 
an grup de trei schiori, in care 
P. Sajgo avea de îniruntat un 
„duo" puternic, alcătuit din Cim
poia și Enache. Ion Cimpoia a 
confirmat în mod strălucit compor
tarea sa de la campionatele R.P.R- 
Mergînd foarte tare pe priina bu
clă de 7 km., el reușește să cîștige 
an avantaj de un minut față dc 
principalul său adversar, maghia
rul P. Sajgo și de celălalt preten
dent ia victorie, C. Enache. Ste- 
lian Drăguș a avut un număr mic 
de start și poate din această cauză 
el nu a fost angrenat în lupta di
rectă pentru primul loc. In partea

a doua a cursei, P. Sajgo, arc o 
revenire puternică, fapt care-i per
mite să-l depășească cu 7 secunde 
pe C. Enache și să se claseze pe 
locul II. Trebuie să remarcăm fru
moasa comportare a lui I. Sume- 
drea, precum și a tinerilor I. Su- 
pealâ, I. Leampă, Dinu Petre și 
A. Seidei. Iată clasamentul primi
lor zece la această probă: l. L 
Cimpoia (R.P.R.) lh 06:41,0; 2.
Pal Sajgo (R.P.U.) lh 07:13,0; 3 
C. Enache (R.P.R ) lh 07:20,0; 4. 
St. Drăguș (R.P.R.) lh 09:29,0; 5. 
I. Sumedrea (Dinamo) lh 10:42,0;
6. Imre Betak (R.P.U.) lh 10:59,0;
7. I. Supeală (R.P.R.) lh 11:16,0:
8. I. Leampă (Voința) lh 11:30,0;
9. Dinu Petre (R.P.R.) lh 11:59,0;
10. A. Seidel (FI roșie) lh 11:59,0.

EM. VALERIU

Institutul de Cultură Fizică 
anunță că în zilele de 7, 8 șt 9 
martie 1957, începînd de la 

orele 8,30, în localul din str. 
Maior Ene nr. 12, se va ține 
cea de a IV-a sesiune de co
municări științifice a cadrelor 
didactice.

Comunicările cuprind lucrări 
teoretice, metodice, ce se re
feră atît ia procesul antrena
mentului sportiv cit și la acti
vitatea sportivă de masă. Aces
te lucrări începînd cu data de 
4 martie, se pot consulta la Se
cretariatul Institutului.

Sînt invitați să participe pro
fesorii de educație fizică, an
trenorii, cît și activiștii din 
diferitele sectoare de activitate 
ale mișeii, ii de cultură fizică

MÎINE INTERESANTA 
REUNIUNE DE LUPTE

• Mîine începînd de la ora 11 
se va desfășura în sala Floreasca 
un concurs de lupte denumit „tur
neul celor 4“. Participă sportivi 
fruntași invitați special pentru ve
rificare în vederea turneului pe 
care reprezentativa republicii noa
stre îl va întreprinde la sfirșitul 
acestei luni și începutul lunii a- 
prilie în R.F. Germană și R. Ce
hoslovacă. Verificarea va ocaziona 
întreceri tradiționale: D. Pîrvule- 
scu—Fr. Horvath, M. Sole—I. Po
pescu, D. Cuc—D. Gheorghe, ș a.

• Duminică se desfășoară etapa 
IlI-a a campionatului republican 
de lupte pe echipe în orașele 
Ploești, Arad, Timișoara, Oradea.

CAMPIONII JUNIORI 
DE SCRIMA AI ORAȘULUI 

BUCUREȘTI
Sîmbătâ și duminică. în sălile 

„Tînărul Dinamovist" și „Progre
sul Finanțe Bănci" au avut loc 
întrecerile de scrimă pentru desem
narea campionilor de iuniori ai o- 
rașului București. Pentru prima 
dată juniorii au fost impărțiți, 
după vîrstă, în două catego
rii, la fiecare dintre ele stabi
li ndu-se seoaral următorii cam
pioni: FLORETA BĂIEȚI: cat. I— 
Marian lonescu (Sc. sp. țin.), cat. II 
— Paul lonescu (Voința); FLORE
TA FETE: cat. I — Oprita Draga- 
lina (Sc. sp. tin.), cat. II — Tatia
na Gheorghe (T. D.); SPADA: cat 
I — Marius Popescu (Sc. sp. tin.), 
cat. II — Johan Coflear (Voința); 
SABIE: cat. I — Nicolae Constan-

tinescu (Progr. F. B.); cat II — 
Radu Manoiiu (Sc. sp. tin.). Nu- 
tnărui participanților și valoarea 
concursului nu s-au ridicat la înăl
țimea posibilităților.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
DE ȘAH AL CAPITALEI

Ieri au început finalele campiona
tului de șah al Capitalei.

, Finala masculină reunește un nu- 
număr de 14 candidați de maeștri 
și jucători de a I: 1. S. Olteanu; 
2. L. Cățeii; 3. M. Sutiman; 4. G. 
Nicolaeanu; 5. H. Kapucinski; 6. C. 
Bozdoghină; 7. L. Zetlin; 8. Gh. 
Rotam: 9. M Andritoiu; 10 H. I«- 
railovici; 11.1. Fischer j 12. D.
Gram: 13. M. Paviov; 14. H Kan- 
del. Se joacă în sala Progresul din 
intrarea Dr. Staicovici 442—44. 
(lîngă bazinul de înot), în zilele 
de luni, miercuri si vineri.

La fete participă un valoros Iot 
compus din 12 jucătoare de catego
ria I: 1. Veturia Simu; 2. Sanda 
Filipescu; 3. lrina Tzitron; 4. Mar- 
ga Teodorescu; 5. Maria Taraoa- 
nov; 6. Alexandra Nicolau; 7. Eli- 
sabeta lonescu; 8. Elena Sigalas; 
9 Lidia Giuroiu; 10. Natalia Ilie
scu; 11. Rodica Reicher;'12. Rodica 
Manolescu.

REUNIUNEA DE HALTERE 
DIN CAPITALĂ

Duminică s-a desfășurat în mul
te centre din țară prima fază a 
campionatelor republicane indivi
duale de haltere. In București în
trecerile au avut loc în sala com
plexului sportiv ..Dante Gherman" , 
Au participat 40 concurenți din co
lectivele C.C.A., Flamura roșie, 
Dinamo, Știința, Progresul și Vo
ința. Rezultatele nu s-au ridicat 
însă la cerințele unui campionat — 
chiar regional, dacă avem în ve
dere că la aceste întreceri au par
ticipat halterofili mai vechi. Re
zultate promițătoare au reușit, în 
afară de concurs, Nicolae Bălcăcea- 
nu de la Știința care a reușit să 
totalizeze la categoria grea 360 kg. 
(115, 115, 150) și Nicolae Amzuică 
Ia categoria semiușoară : 277.5 kg. 
Sub nivelul lor obișnuit s-au pre
zentat — tot în afară de concurs
— Tiberiu Roman și Nicolae Segal. 
Acesta din urmă a totalizat numai 
305 kg. la categoria semtmijlocie, 
performanță cu mult sub posibili
tățile lui.

lată rezultatele fazei regionale
— (primii clasați se califică la fi
nalele campionatelor R.P.R. care 
vor avea loc la sfîrșitul acestei luni 
Ia Constanța) Cat. cea mai ușoară: 
Ion Panait (C.C.A.) 220 kg. Cat. 
semiușoară: Nicula Gavrilă
(C.C'.Â.) 232,5 kg. Cat ușoară: Gh. 
Constantin (FI. roșie) 235 kg. 
Cat. semimijlocie: Tiboldi (Dina
mo) 290 kg. Mihai Rotaru (Din.) 
282,5 kg., Bădărău (FI. r.) 272,5 
kg; Cat. mijlocie : Isac Sterian 
(Progr.) 320 kg. ; Vasile Rudan 
(C.C.A.) 310 kg ; Florea Nicolae 
(FI. r.) 285 kg. Cat. semi grea: 
C. Tăbîrcea (Fi. r.) 310 kg: Du- 
mitrache (Din.) 307,5 kg. Iosep 
Oreste (Șt.) 290 kg. Cat. grea: 
Liviu Hnidei (Voința) 310 kg.

O SUGESTIE

Radu lorgulescu (Progresul) a cîștigat 
primul concurs de triatlon al anului

Duminică s-a încheiat în Capi
tală primul concurs de triatlon al 
anului. Cu această ocazie a fost 
verificat stadiul actual de pregă
tire a pentatloniștilor consacrați 
și, totodată, au debutat în 
concursuri de acest gen o seamă 
de tineri bucureșteni. Și într-un 
caz și în celălalt rezultatele sînt 
promițătoare. Pentationiștij s-au 
comportat mai bine de«.ît in ori- 
mul concurs de anul trecut, ceea ce 
denotă creșterea lor valorică, iar 
numărul începătorilor fcca 20) a 
întrecut așteptările mai cu seamă 
în condițiile timpului total nefavo
rabil. Consacrării n-au putut ti în-

trecuți pe trei probe de către debu- 
tanți, în schimb, unii dintre aceș
tia (Traian Croitoru, Octavian O- 
priș. Nicolae Marinescu. Emil Con- 
stantinescu, etc.) au încheiat în
trecerea în aoropierea avansaților.

Iată rezultate'e tehnice ale ulti
melor două probe (înot și alerga
re) și ale triatlonufui- ÎNOT: 1. 
W. Toma (Știința) 975 p., 2. Al. 
Stoenescu (C.C.A.) 930 p.. 3 D. 
lonescu (C.CA.) 925 p.; ALER
GARE: 1. V. Teodorescu (Progre
sul) 1189 p„ 2. A. Bruja (Progre
sul) 1171 p, 3. B. Constantinescu 
(C.C.A.) 1153 n.; TRIATLON: 1. 
R. lorgulescu (Progresul) 2891 p.. 
2. V. Teodorescu (Progresul) 2849 
p., 3. D. Țintea (C.C.A.) 2831 p.. 
4. AL Stoenescu (C.C.A.) 2782 p.

Sportivii noștri ne-au făcut de 
multe ori să ne mîndrim cu re
zultatele obținute. In 1956, ei au 
cucerit cinci medalii olimpice de 
aur; echipe'e feminine de tenis de 
masă și handbal au devenit cam
pioane mondiaie; voleibaliștii și 
voleibalistele sînt vne-campioni ai 
lumii, etc. lată cîteva dintr-ufl șir 
întreg de succese care au p.mctat 
activitatea sportivilor romini în 
anul care a trecut.

Fără îndoială, alături de ei, me
rite dintre cele mai mari revin 
antrenorilor respectivi care au 
știut să găsească cele mai bune 
metode de pregătire, unele origi
nale, ca și interesante concepții 
tactice, apropiate sau chiar speci
fice temperamentului nostru, con
cepții care s-au dovedit viabile, 
impresiociînd în mod deosebit pe 
specialiștii străini.

De-a lungul sutelor de întîlniri 
internaționale la care au luat parte, 
și sportivii și antrenorii noștri au 
căpătat un bogat bagaj de cunoș
tințe de care se servesc atît în 
timpul meciurilor, pentru rezol
varea anumitor situații de moment, 
cît și — de ce nu ? — în dome
niul organizării întrecerilor. Cu alte

cuvinte, ei au căpătat rutina com
petițiilor internaționale, lucru care 
de multe ori atîrnă greu în sta
bilirea unui rezultat final.

Mulți antrenori și-au notat a- 
ceste observații, pentru a le folosi 
fie în viitoare studii, fie în vede
rea unei cît mai bune pregătiri a 
sportivilor pe care-i au în grijă. 
Ca adevărați cunoscători ai spor
tului, cu ocazia deplasărilor peste 
hotare ei au observat metode noi 
în pregătirea sportivilor străini sau 
în conținutul orelor de antrena
ment, fie la disciplinele unde a- 
cești antrenori sînt specialiști, fie 
la alte sporturi.

De aceea venim cu următoarea 
sugestie : r»u ar fi oare necesare 
cîteva consfătuiri ale antrenorilor 
diferitelor loturi republicane în care 
aceștia să-și împărtășească expe
riența ? De pildă, în ce privește 
obținerea unei cît mai bune pre
gătiri fizice. In această direcție, 
sînt cunoscute aprecierile unanim 
elogioase făcute asupra handba
listelor noastre și a rugbiștifor 
selecționatei Bucureștiului, care au 
reușit să-și „sufoce" — termenul 
aparține unor ziariști occiden
tali — adversarul prin necontenită

mișcare pe teren, prin rezistența 
în regim de viteză de care au dat 
dovadă. Pe de altă parte, s-a spus 
de multe ori că fotbaliștii noștri 
nu sînt bine puși la punct cu 
acest capitol al pregătirii lor. Din 
conlucrarea antrenorilor respec
tivi s-ar putea poate remedia a- 
ceastă deficiență.

De asemenea, s-ar putea realiza 
o mai bună pregătire tehnică. 
De pildă, între baschet și hand
balul de sală există foarte multe 
asemănări (tehnice), care s-ar 
putea extinde în bună măsură și 
Ia handbalul de cîmp. Tot astfel, 
multe chestiuni privind proble
mele de tactică s-ar putea rezolva 
sau îmbunătăți cu ocazia acestor 
consfătuiri.

Mai mult chiar, acest gen de 
conlucrare. în care fiecare antre
nor își va goli tolba de cunoștin
țe, ar contribui — socotim noi 
— la găsirea unor metode de 
pregătire originale cu o eficaci
tate mai mare și chiar cu un ran
dament sporit. Iată pentru ce su
gerăm consfătuiri operative ale 
antrenorilor reprezentativelor na
ționale.

m. r.



începe meciul de șah Botvinik-Smîslov

Titlul de campion al lumii 
va rămine la Moscova

Pe pîrtil de zăpadă, pe piste de gheață

Iubitotrii de șah din Moscova au 
avut doar cîteva zale de „vacanță". 
Abia 6-a încheiat finala celui de 
,al XXIV-lea campionat al U.R.S.S 
și iată-i în fața unui nou și mare 
eveniment șahist: meciul Botvi
nik— Smîslov pentru titlul de cam
pion al lumii.

Istoria campionatelor mondiale 
de șah este lungă și cunoaște două 
perioade dlistincte. Pînă la ceil de 
al II-lea război mondial, titlul su
prem era considerat... proprietatea 
campionului și negociat în conse
cință de acesta. Nu odată s-a în- 
tîmplat ca deținătorul să refuze 
meciurile cu adversarii „incomozi", 
stabilind condiții financiare foarte 
greu de îndeplinit. Nu-i de mirare 
că întrecerea a purtat permanent 
un caracter haotic.

Istoria luptei pentru titlul de 
campion mondial începe oficial în 
anul 1886 oînd Steinitz l-a învins 
în meci pe Ziikertort. Opt ani mai 
tîrziu, Lasker îl detronează pe 
Steinitz păstrând! timp de 27 de 
ani irenumele de prim șahist al lu
mii. In 1921 Capablanca devine 
campion, deținînd titlul pînă în 
1927 cînd este, la rîndul său, în
vins de Alehin intr-un meci rămas 
celebru. Intre anii 
o întrerupere de 
1937, când Euwe 
al lumii) Alehin
suprem, fiind de altfel singurul șa- 
Wst care a luat cu el în monmînt 
marele trofeu al „jocului regilor".

După cel de al II-lea război 
mondial problema campionatului a 
fost reglementată în sensul că s-a 
Introdus pentru deținătorul titlu
lui obligația «ie a susține din trei 
în trei ani un meci cu un adver
sar desemnat la capătul unei suiite

• La Holmenkollen, lingă Oslo, 
s-a desfășurat un mare concurs de 
sărituri pe schiuri cu participarea 
unora dintre cei mai buni specia
liști europeni. Pe locul întîi s-a 
clasat Helmuth Recknagel (R.D. 
Germană) cu 217 puncte (sărituri 
de 64,5 m și 65 metri). Finlande
zul Kirjonen a fost al doilea cu 
215 puncte, Korkinen al treilea — 
212,5 puncte $f germanul Han 
Glass al patrulea — 212 puncte. De 
remarcat că Glass a realizat cea 
mai lungă săritură în acest con
curs: 67,5 m.

în proba feminină pe distanța de 
1500 m. Medalia de 
pioană unională 
de Inga 
tirrfcp de

a
Artamonova 
2’33”7/10.

aur de cam- 
fost cucerită 
cu excelentul

• Pe 
Helsinki 
revanșă 
echipele

stadionul 
a avut loc 
de oatinaj 

orașelor Leningrad

acumulînd 
patinatorul 
199,187 p.,
(Finlanda) 200,318 p. Pe echipe 
victoria a revenit formației orașu
lui Leningrad cu scorul de 1.207,205 
p. — 1.221,723 p.

198,155 p. Pe locul II 
finlandez 
urmat de

Jarvinene
Salonen

mai 
vre- 
din

1927 și 1946 (cu 
doi ani, 1935— 
a fost campion 
a deținut titlul

de tuimee preliminare, deschise tu- 
turorz șahiștilor lumii.

Primul campion de după război 
a fost Mihail Botvinik, care în 
1948 a cîștigat meciul turneu or
ganizat de Federația Internaționa
lă. De atunci, Botvinik și-a apănat 
de două ori titlul și de fiecare da
tă adversar i-a fost tot un șahist 
6ovietic. In 1951, dreptul de a-1 în
tâlni pe campionul lânii l-a cuce
rit Bronstein iar în 1954 Smislov. 
Ambele meciuri s-au încheiat la e- 
galitate și, conform regulamentului, 
Botvinik și-a păstrat titlul.

Acum, Smislov, unul din cei 
reprezentativi mari maeștri ai 
murilor noastre, își încearcă
nou șanșele. Va reuși el oare să 
stxiibere mitul invincibilității lui 
Botvinik ? Greu de spus. Asistăm 
la ciocnirea a doi titani ai șahu
lui. Cu zece ani mai tînăr decît 
adversarul său, Smislov va juca, 
cum se spune, totul pe o carte, 
știind ce greu este sa ajungă a 
treia oară măcar pină ia... picioa
rele „tromAii" mondial. Botvinik, 
la cei 46 ani ai săi, se află în plină 
maturitate șahgstă arătîndu-se, ca 
și altădată, foarte greu de învins. 
Meciul începe astăzi. Se vor juca 
24 de partide, sub arbitrajul ma
relui maestru suedez G. Stahtberg. 
Fără îndoială, vom asista la o con
fruntare șahistă dramatică, de cel 
mai înalt nivel, care va aduce noi 
și prețioase contribuții la progre
sul minunatului sport al gîndirii 
iscusite.

• Pe stadionul Dinamo din Sverd
lovsk a început campionatul unio
nal de patinaj viteză.

In proba de 500 m. femei cel 
mai bun timp și titlul de cam
pioană unională au fost obținute 
de Tamara
48”4/10. Pe
R. Menșeva (Kalinin) — 48’’8/10, 
iar pe locul trei Inga Artamonova 
— 49*’0

Deosebit de strinsă a fost lupta

Rîlova (Leningrad) 
locul doi s-a clasat

Campionatele eercpeire fenwrâre 
de lupte litere

ISTANBUL 4. (Agerpres). —
Duminică seara au luat sfirșit la 

Istanbul campionatele europene fe
roviare de lupte libere.

Iată clasamentul general pe e- 
chipe: 1. Turcia 43 puncte; 2. Iran 
36 puncte; 3. Ungaria 31l/2 punc
te; 4. Finlanda 24 puncte; 5. Po
lonia 11 puncte; 6. Rominia 9*/2 
puncte etc.

Campionatele europene 
de aeromodelism vor avea foc 

la Moscova
Intre 23 și 28 august 1957 se vor 

desfășura la Moscova în organi
zarea Aeroclubului centrai al 
U.R.S.S. „V.P. Cikalov” campio
natele. europene de aeromodelism. 
Potrivit regulamentului internațio
nal această competiție este organi
zată de țara al cărei reprezentant 
a cucerit titlul european la ultima 
ediție a campionatelor. După cum 
se știe, anul trecut titlul de cam
pion al Europei a revenit aeromo- 
delistului sovietic Vladimir Petu
hov.

întrecerile din acest an se vor 
desfășura pe aeroportul Tușmo. Au 
fost trimise invitații de participare 
aerocluburilor naționale din nume
roase țări europene — membre ale 
F.A.I. Sportivii vor prezenta sute 
de aeromodele simple și cu moto
raș. Cîștigătorii diferitelor probe 
vor primi premii și diplome.

(Agerpres)

o'implc din 
recent meciul 
viteză dintre 

Șl 
Helsinki. In prima întîlnire victo
ria a revenit, după cum se știe,, 
patinatorilor sovietici. Șl de data 
aceasta, reprezentanții orașului 
Leningrad au reușit să cîștige în- 
tîlnirea. A. Titov a ocupat primul 
loc în cursa de 500 m. cu 44,0 sec. 
Distanțele de 5.000, 1.500 și 10.000 
m. au revenit lui Boris Silkov, care 
s-a clasat primul și la tetratlon,

• In munții Uktusk, de lîngă 
Sverdlovsk a luatsfîrșit campiona
tul de schi al R.S.F.S.R. Un mare 
succes a repurtat sportivul din 
Murmansk, V. Vankov, care a în
cheiat primul distanța de 50 km. 
cu timpul de 3h 18:57,0. De re
marcat că în cursul celor 4 zile 
de întreceri, 20 de concurenți au 
îndeplinit norma de maestru al 
sportului, 162 de cat. I și 332 
de cat. a I!-a.

Trebuie 50.000 de dolari 
pentru Art Larsen ...

V. Ch.

In 1957 la țel ca și în 1954: la masa de joc Botvinik și Smislov.

TOT DESPRE 
„STADIONUL COMUN"

Ideea „stadionului comun" lan
sată de ziarul I’Equipe — 
problemă de care sa ocupat 

recent și ziarul nostru —

IRniBMjlIllH
J

este vehement (și pe bună 
dreptate) criticată de presa

A treia ediție a turneului
de polo „Trofeo d’Italia* |

ZAGREB. — (Corespondență).
Tradiționala competiție de polo 

„Trofeo d“ Italia" se va desfășura 
anul acesta la Zagreb. Ea are loc 
totdeauna în anul următor întrece
rilor din cadrul turneului olimpic. 
Anul acesta întrecerile vor fi și mai 
disputate, ținînd seama de partici
parea reprezentativelor U.R.S.S. 
și Romîniei, care iau pentru prima 
oară startul în competiție alături 
de echipele Italiei, Iugoslaviei, Un
gariei și Olandei.

Pină acum „Trofeo <T Italia" 
s-a desfășurat de două ori. Prima 
oară concursul a avut loc la Nea- 
poli în anul 1949. Atunci, s-au 
întrecut echipele reprezentative 
ale Italiei Suediei, Olandei, 
Belgiei și Iugoslaviei. Pri
mul loc a fest ocupat de 
poliștii italieni, urmați de cei olan
dezi. A doua ediție care s-a desfă
șurat în anul 1953 în orașul olan
dez Niemegen a reunit la start un 
mănunchi și mai puternic de echi
pe. Au participat reprezentativele 
Ungartți —■ campioană olimpică —a

Iugoslaviei, Italiei, Olandei, Belgi
ei și Suediei. Jucătorii iugoslavi au 
obținut un mare succes ocupînd 
primul loc, ca urmare a 
obținute asupra echipei Ungariei & 
cu scorul de 6—5. Cea de a treia y, 
ediție se va desfășura anul acesta /< 
între 13—78 august. Întrecerile 0 
vor avea loc în bazinul „Șalata" W 
din Zagreb care are tribune cu o 0 
capacitate de 5000 locuri, și care, 0 
în vederea acestei competiții, vor 5; 
fi simțitor mărite. Jucătorii iugos- 0 
lavi vor începe în curind antrena- 0 
mentele. Alături de vechi și expert- S 
montați jucători internaționali, an- g 
trenorul federal Bojo Grkiruci a 0 
selecționat o serie de jucători tineri. Sj 
Printre aceștia sint: portarul Muș- 0 
ketirovici, atacanții Roje, Nerdelli, 0 
iCukvaș, fundașii • țincnț șt Ar- 2) 
neri. După toate probabilitățile, re- 0 
presentation Iugoslaviei va juca 0 
în următoarea formație: Kovcici— 8 
Cipci, Kacici, lujei, lejici, Roie și 0 
Frankovici. Desigur că pină în 0 
august mai pot surveni multe & 
schimbări. 0

PERO ZLATAR

victoriei

Acesta este titlul sub care 
Ia începutul anului au apărut 
In presa sportivă din occident 
repetate articole și apeluri. 
Despre ce este vorba? Așa 
cum ne relatează intr-unui din 
ultimele sale numere revista 
„Tennis de France". Art Lar
sen. cunoscutul tenismen ame
rican. a suferit un grav acci
dent de motocicletă pe o șo
sea din California. Găsit de- 
abia după cîteva ore într-o stare 
disperată, cu fracturi ale bazei 
craniului și cu grave leziuni 
pe tot corpul, Larsen a fost in
ternat la un spital din San 
I-eandro (California). După 
zece zile de comă. Art Larsen 
și-a reven’t cu greu la viață. 
Medicii au constatat insă că 
are întreaga parte dreaptă a 
corpului paralizată și coardele 
vocale grav atinse. In plus, 
Larsen nu mai vedea deloc cu 
ochiul drept. Perioada 
decare va fi lungă și 
optimiști doctori cred 
sen nu poate părăsi 
în mai puțin de un an.

Larsen este disperat, 
numai din cauza stării
zice deplorabile. O altă pro
blemă i se pune cu toată gra
vitatea: de unde își va pro
cura el banii necesari pentru 
îngrijirea medicală? Așa cum 
ne relatează aceeași revistă 
franceză, o singură zi de spF

de 
cei 
ca
spitalul

vjn- 
mai 
Lar-

dar nu 
sale fl-

talizare costă imens: cu 100 
dolari nu poți plăti decît ca
mera și infirmierele. In această 
situație un an de internare ar 
însemna pentru Larsen cel 
puțin 50.000 dolari. Or. sin
gura sumă de care a dispus 
Larsen după accident a fost— 
prima de asigurare de 2.000 
dolari. Cunoscînd că în Statele 
Unite ca și în celelalte țări ca
pitaliste, asistența medicală se 
plătește cu bani grei, pentru 

restul de 48.000 dolari, lui Lar
sen nu i-a mai rămas decît 
speranța în... obolul public.

Prietenii și admiratorii fui 
au organizat în vederea strtn- 
gerii fondurilor necesare spi
talizării, competiții de tenis 
sub denumirea „Ziua lui Lar
sen", ia care au participat unii 
dintre cei mai buni tenismani 
ai lumii.

Pină azi nu știm încă dacă 
in țara unde s-au alocat mi
liarde de dolari pentru înar
mare, unde s-a creat un fond 
de 100 000.000 dolari pentru 
organizarea activității subver
sive împotriva U.R.S.S. și a 
țărilor de democrație populară, 
s-au strîns banii necesari pen
tru vindecarea unui sportiv 
care a adus țării sale nume
roase succese. Ceea ce știm 
insă sigur este că statul nu a 
contribuit măcar cu un cent!

PRESA IMTER WiOWALÂ

STA- 
de 
să 
au 
să

democrată occidentală. In cu
noscuta revistă Miroir Sprint 
sub semnătura lui Maurice Vidai, 
au apărut — printre altele — 
rindurile de mai jos:

„Trebuie să ne dăm seama de 
gravitatea acestei afaceri a
DIONULUI COMUN" lansată 
I'Equipe. Deși este încă dificil 
cunoaștem toate motivele care 
determinat acest ziar sportiv 
ia o asemenea poziție, un lucru 
este sigur: este vorba de a face 
să coincidă o inițiativă 
cu o organizație politică 
nomică.

N-aveți argumente, ni 
ne. Așadar, a denunța 
gravă tentativă de a „politiza" 
sportul in sensul cel mai nefast 
ai cuvintului nu 
gument în ochii

Melbourne n-a existat decit o sin
gură echipă germană unită ? De ce 
această reîntoarcere la 
ceasta încercare de a 
imensă victorie pașnică 
de sport, decit numai 
servi „imperative politice" ? Pen
tru aceleași considerațiunl, promo
torii au omis Elveția, pe care au 
socotit-o neutră (lucru de discu
tat după abținerea acesteia de la 
J. O ). &

trecut, a- 
turbura o 

obținută 
pentru a

sportivă 
si eco-

se spu- 
această

constituie un ar- 
acestor domni.

noi na scindăm.Ni se replică: 
noi unim. Sofism 1 A uni Franța, 
Luxemburg. Belgia, Italia, Olanda 
și Germania (de Vest) înseamnă 
a diviza sportul. A mărturisi des
chis că au fost alese aceste țări 
pentru că ele sint de acum gru
pate într-o asociație politică și e- 
conomică 
lor șase" 
seamnă a 
că grație 
suport moral unei idei care des
parte chiar pe IrancezL

Adversarii noștri spun: am 
Ies aceste țări deoarece ușurează 
lucrurile din punct de vedere geo
grafic. De cine-și bat joc? (n. n 
organizatorii „stadionului co
mun")... Admițînd chiar aceasta, 
ni se poate explica de ce promo
torii „stadionului comun" au ales 
doar Germania de Vest, deși la

„Sportul a reușit in domeniul 
înțelegerii Intre poioare, a priete
niei, adevărate m.racole. Un ast
fel de exemplu 11 constituie parti
ciparea Germaniei la Jocurile O- 
limpice. Dar nu ii mai poți pre
tinde (n. n. sportului) un aseme
nea rol dacă acesta este folosit in 
a copia organizații politice".
„MOMEALA ESTE OTRĂVITĂ"

Presa sportivă din R.D. Ger
mană continuă să demaște 
intențiile necinstite ale con

ducătorilor sportului vest german. 
Se știe de pildă că guvernul lui

numeroarse declarații șl articole 
ale sportivilor din Germania de
mocrată, demascînd adevăratele 
intenții ale revanșarzilor de la 
Bonn. Sub titlul „ATENȚIE MA
RITA: MOMEALA ESTE OTRĂ
VITĂ", Deutsches Sport Echo scrie: 

„Sportivii, antrenorii și activiștii 
sportivi german’ nu găsesc cu
vinte destul de tari pentru a con
damna cu suficientă indignare ac
țiunile mîrșave ale federației spor
tive vest-germane care după cum 
se știe caută pe diferite căi să sub
mineze activitatea sportivă a ger
manilor cinstiți. Toți sint de părere 
că drumul ales de federația spor
tivă vest-germană este de-a drep
tul periculos... Este o rușine că 
însăși federația de sport din Ger
mania occidentală vrea să tulbure 
relațiile sincere de prietenie ale 
sportivilor din cele două Germanii.

Președintele secției de ciclism 
din R. D. Germană,
Scharch a făcut în această direcție 
o declarație semnificativă: „Com
portarea tovărășească și spiritul 
sportiv cinstit ai cicliștilor și al 
organelor sportive au contribuit la 
încheierea cu mult succes a se
zonului ciclist. Noi nu vom tolera 
ca sportul German'ei întregi să 
fie pus vreodată sub controlul or
ganizațiilor de spionaj ale guver
nului Adenauer. Noi nu ne sfiim 
să o spunem pe față: este dar că 
fondurile puse la dispoziția Fede
rației de sport vest-germane de 
către ministerul lui Keiser (Minis
terul pentru problemele întregii 
Germanii) sint alocate împotriva 
republicii noastre. Vom lupta per
manent pentru a zădărnici planu
rile lui Adenauer, de a face din 
sportivii noștri niște trădători de 
patrie 1"

Werner

denumită „Europa ce- 
sau „Mica Europă", în 
mărturisi în același timp 
sportului se aduce un

EZ9TSCUS

X-
Adenauer a alocat în scopuri de 
spionaj suma de 7,5 milioane 
mărci, organizațiilor sportive din 
R.F.G., iar pe de altă parte își 
intensifică campania pentru reor
ganizarea „Wehrmachtului1. folo- 
sindu se de sport. Ziarul .Deutsches 
Sport Echo" din Berlin, organ al 
mișcării sportive democrate, publică



LA STOCKHOLM, CU DOUĂ ZILE ÎNAINTEA ÎNCEPERII 
CAMPIONATELOR MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

ț STOCKHOLM (prin telefon). —
Delegația noastră a sosit în ca- 

țiîtala Suediei joi seara, adică cu 
o zi mai devreme decît fusese pre
văzut inițial. Aceasta datorită fap
tului că sportivii romîni, care au 
ajuns joi la prînz la Zurich, ve
nind de la Belgrad, au găsit ime
diat locuri în avionul pentru Co- 
penhaga-Stockholni. Călătoria de 
la Belgrad pînă în Elveția a du
rat patru ore, avionul zburînd trei 
ore deasupra Alpilor prin furtună. 
La aterizarea pe aeroportul din 
Stockholm, Angelica Rozeanu, Ella 
Zeller, Tiberiu Harasxtosi, Matei 
Gantner, Tom*  Reiter și Paul 
Pesch au fost întîmpinați de re
prezentanți ai tenisului de masă 
suedez m frunte cu <L K. A. Ra- 
ben, președintele federației de spe
cialitate.

Jucătoarele și jucătorii romîni—' 
care sînt cazați la hotelul Maimen 
— au făcut primul antrenament 
chiar a doua z» după-amiază An
trenamentul a avut fee într-o sală 
de expoziții, în care sînt instalate 
două mese, de altă fabricație decît 
cefe pe cane se va juca la mon
diale. Această sală, amenajată spe
cial de organizatori pentru antre
namentele concurenților străini, e 
ornată cu numeroase fotografii ale 
cekr mai renumiți jucători și ju
cătoare de tenis de masă din lu
me. Tot în această sală se află 
expuse numeroase afișe cu reclame 
de palete, mingi și alte materiale 
pentru tenis de masă, iar în vitri
ne sînt expuse premiile care se vor 
acorda cîștîgătorilor campionatelor

fa. 
de

mondiale. Antrenamentele s-au 
cut cu public, contra unei taxe 
intrare. In afară de reprezentanții 
noștri s-au mai antrenat și jucă
torii japonezi, francezii Roothooft 
și Ehrlich, americanul Mllles Ș*  
englezul Leach. Intr-o partidă a- 
micală, Gantner l-a învins pe fos
tul campion mondial Milles cu 
2—1. Simbâtă, duminică, luni și 
marți reprezentanții noștri au con
tinuat antrenamentele, urmîad ca 
abia miercuri ei să joace în sala 
și pe mese’.e pe care se vor des
fășura meciurile oficiale. " 
timpului liber, delegația

In restul
______ _____ _ _ rocnini
face plimbări prin oraș Și vizi»-
nează diferite filme.

Tot joi a sosit la Stockhotfn și 
delegația japoneză, venind cu a- 
vionul peste Polul Nord Jucători» 
japonezi sînt foarte optimiști, din 
declarațiile lor reteșind convingerea 
că vor cîștiga toate probele. Ei 
slut însoțiți de 15 ziariști, repre- 
zentînd diverse ziare, posturi de 
televiziune și radio di« Japonia. 
Opinia publică japoneză acordă 
mare interes participării jucătorilor 
niponi Ie aceas'ă ediție a campio
natelor mondiale. După cum ni a-a 
relatat, peste 1000 de persoane i-au 
condus pe sportivii japonezi la ple
carea de pe aeroportul Haneda din 
Tokio.

Miercuri va avea loc și congre
sul federației internaționale de 
tenis de masă, unde printre alte 
puncte ale ordinei de zi va figura 
și problema buretelui. la această 
privință, aici pulsul este ptnă a-

cum în favoarea utilizării paleta 
cu burete.

Programul întîlniriior interechipe 
este următorul: bdieții noștri vor 
juca joi cu: Luxemburg și Scofia, 
vineri: cu Belgia și Portugalia, 
slmbătă: cu India și R P. Chine
ză, duminică: cu Elveția și apoi, 
în caz de ciștigare a primului loc 
în serie, vor susține una dm semi
finale. Finala se va desfășura luni 
seara. Fetele noastre vor intîlm 
foi: Finlanda și Irlanda; vineri: 
Iugoslavia. Politia și Suedia; sim- 
băli: Coreea de sud, F'artfa și 
Austria Meciurile celor trei echipe 
din turneul final, vor avea ioc du
minică și luni.

J întreceri sportive ale studenților

I
r) Competiția sportivă „Să întimpmăm conlerința pe țară a Aso

ciațiilor studențești din R.P.R.“ se bucură de o largă participare în 
rîndul studenților bucureșteni. La întrecerile sportive din cadrul 
campeliției iau parte 1.017 participanți, membri ai echipelor repre
zentative ale ceior 14 colective sportive din instituțiile de învăță- 
mint superior din Capitală. La tir, locul tatii a fost cîștigat de 
echipa reprezentativă a Institutului de arhitectură, iar la natație pe 
pritnui ioc s-au clasat echipele reprezentative ale Institutului de 
construcții C.F.R. și ate Institutului de arhitectură. întrecerile de 

atletism au lost cîștigate de reprezentanții Institutului de cultură 
fizică și sport Competiția de șah și întrecerile sportive la volei 
și baschet vor lua sfîrșit în ziua de 10 martie, 
lucrărilor conferinței.

In această zi se va desfășura și ștafeta în stea, 
participanțiior La Conferința pe țară a Asociațiilor 
mesaj de salut din partea studenților sportivi din București.

ziua închiderii

care va aduce 
studențești un

(Agerpres )

SELECȚIONATA DE TINERET ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL IN ORIENTUL MIJLOCIU 
CU 0 NOUĂ VICTORIE LA BEIRUT

Tinerii noștri fotbaliști au renunțat la jocurile din Arabia Saudită

Campionatul mondial de hochei 
pe gheață

MOSCOVA (serviciul nostru de 
radio). Intîln;rea de hochei dintre 
reprezentativele Uniunii Sovietice 
și Cehoslovaciei, disputată sîmbă
tă seara pe terenul din incinta ma
relui stadion „V. I. Lenin” a stîr- 
nit un interes deosebit. Nu mai pu
țin de 40.000 de spectatori au luat 
loc în tribunele stadionului pentru 
a urmări întrecerea a doua dintre 
cele mai bune echipe ale campio
natului. Și speranțele rrj le-au fost 
înșelate. Cele două formații au pre
stat un joc de înalt nivel tehnic, 
au creat faze spectaculoase satisfă- 
cind din plin publicul spectator.

Sore deosebire de comportarea 
avută în meciul cu Suedia, echipa 
cehoslovacă a jucat sîmbătă la a- 
rievărata sa valoare, a respectat 
întocmai indicațiile date dț antre
nor și a reușit să termine la egali
tate cu puternica formație a Uniu-' 
nii Sovietice.. Hocheiștii cehoslovaci 
au adoptat o tactică de apărare 
strictă, nepermițînd atacanților so
vietici să se apropie și în special, 
să tragă nestingheriți 'a poarta 
lor.

In prima repriză, jocul »-a rezu
mat doar la atacuri puternice ale 
.jucătorilor sovietici și la o apărare 
ermetică a bocheiștilor cehoslovaci. 
In reprizele a doua și a treia, am
bele echipe au făeut uz de tot ar
senalul de cunoștințe tehnice și 
tactice înscriind pînă la urmă fie
care cîte două goluri, astfel că sco
rul final a fost de 2—2 (0—0, 1— 
I, 1-1).

Scorul este deschis de echipa ce
hoslovacă. In min. 27. Ia un atac 
al oaspeților, după o combinație 
Ia oare au participat toți jucătorii, 
Pantucek înscrie primul gol. Pga- 
larea s-a produs în momentul în 
care echipa Uniunii Sovietice era 
în minoritate numerică. La un con
traatac prin surprindere, jucătorii 
sovietici ajung în fața porții ceho
slovace și Sologubov egalează. In 
ultima repriză, în timp ee jucătorii 
sovietici erau masați în fața porții 
cehoslovace, pucul este interceptat 
de Pokorny care îl driblează tn ul
tima instanță pe Sologubov și în
scrie pe lîngă Pucikov care iesise 
din poartă. Egalarea este adusă de 
Hlîstov. cu 6 ininufe înainte de sfir- 
șitul întîlnirii. Ambele echipe mai 
au cîteva ocazii de a înscrie insă 
portarii sînt la post și apără cu 
succes. Cele două reprezentative 
au aliniat următoarele formații : 
Uniunea Sovietică: Pucikov-Sido- 
renko, Sologubov. Jiburtovicl, Tre- 
gubov-Bobrov, Uvarov, Babici-Ce. 
repanov, Alexandrov, Loptev-Pan- 
tiuhov, Hlîstov. Gurișev. Ceho
slovacia: Straka-Gut, Tikal, Sven- 
tek, Bacilek-Pokorny, Pantucek,

Grabovsky-Sașek, Vinș, Vaclav- 
Barton, Vanek, Vlach.

Tot sîmbătă s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate: R.D. Ger- 
mană-Polonia 6—2 (2—t, 3—0, 
1—1). Suedia-Japonia 13—0 (5—0, 
10—0, 3—0), Finlanda-Austria 
g._2 (4—2, 4—0, 1—0). Duminică 
s-a desfășurat un singur Joc. Echi. 
pa Poloniei a dispus de reprezenta
tiva Austriei cu scorul de 5—1 
(3—0, I—0 1—1).

In cursul zilei de luni ’-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S.-R.D. Germană 12—0; 
Suedia-Finlanda 9—3; Cehoslova
cia-Japonia 25—1. In urma acestor 
rezultate și înainte de ultima eta
pă clasamentul se prezintă astfel:

Suedia
U.R.S.S.
Cehoslovacia 
Finlanda
Polonia
R.D. Germani 
Austria 
Japonia
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zi a cairplona-Astăzi în ultima
telor au loc următoarele întilniri: 
U.R.S.S.-Suedia ; Cehostovacia- 
Polonia ; Austria-R.D. Germană; 
Finlanda-Japonia.

Serviciul nostru 
de radio vă comunică

• Din nou. Milan, liderul can>- 
I pionatului italian a cîștigat într-o 
singură etapă... trei puncte! Două 

| ca urmare a victoriei sale în fața 
Padovei și unul din pasionanta în
trecere pentru locul doi care se dl 

I între yiorentina și Internazionale. 
Cea de a «tapă a fost favorabilă. 

I în general, echipelor gazde. Insă 
ultimele două clasate — jucînd în 

| deplasare — în încercarea lor de a 
părăsi aciuai ele lor poziții (foarte 
periculoase) au obținut puncte pre- 

| țioase, tot în ’ *
codașe. Astfel, 
rească situația

.devine tot ii«.i
nlcă s-a disputat șl tradiționalul 
derbi roman urmărit de peste 90.000

dauna unor formații 
în loc să se lăznu- 
în zona „lanternei”, 
încurcată. Tot duml-

BEIRUT, 4. (Prin telefon). — 
Al treilea meci disputat m Liban 
a însemnat o nouă alternare a se
lecționatei noastre de tineret, care 
— de data aceasta — a înfruntat 
un adversar mai greu: reprezen
tativa Libanului. Prezentind o e- 
chipă bună în general, încurajată 
de rezultatul meritoriu obținut în 
meciul cu echipa Berlinului (2—2) 
și, mai ales, susținută frenetic de 
cei peste 8000 de spectatori, s*  - 
lecționata Libanului a opus o dîr- 
ză rezistență și a realizat un re
zultat onorabil. Selecționata de ti
neret a jucat destul de bine, ea a 
desfășurat acțiuni bine concepute, 
variate, spectaculoase, foarte mult 
apreciate și aplaudate de specta
tori, care — din nou — Ia sfîr- 
șitul meciului cîștigat de jucă
torii romîni cu 1—0 (0—0), au 
făcut acestora o manifestație de 
simpatie. De altfel, opinia gene - 
raU — spectatori, specialiști și 
presă — este că fotbaliștii romîni 
au realizat un meci superior jucă
torilor berlinezi.

Datorită comportării ambelor e- 
chrpe, jocul a fost de bună cali
tate, presărat cu numeroase ac
țiuni alternative. Libanezii au ri - 
postat cu un joc bun în cîmp, 
dar ineficace la poartă, unde apă
rarea echipei noastre a respins cu 
regularitate toate acțiunile, ini
țiind contraatacuri foarte pericu
loase. De altfel, inițiativa în joc 
a aparținut majoritatea timpului se
lecționatei de tineret, care putea 
cîștiga la o diferență mai mare. 
In min. 29. a ratat cea mai mare 
ocazia: o acțiune desfășurată ra
pid a dus mingea la Bukossy care 
l-a lansat în adincime pe Sera- 
dai. Acesta, ajuns singur în fața 
porții, a tras în bară! In repriza 
a doua, selecționata de tineret 
joacă din ce în ce mai bine, mai 
ales în ultimele 20 de minute cînd 
este mereu peste adversar. Dar 
comite aceeași greșeală, ca și în

prima repriză, înghesuind jocul pe 
centru și ușurînd sarcina apărării 
libaneze (în 7—8 oameni). Totuși, 
fotbaliștii romîni au reușit să în
scrie golul vic'oriei în min. 76

COZMA

printr-o acțiune care s-a desfășu
rat pe aripă. Acțiunea a pornit din 
fund; Nunweiller l-a lansat pe V. 
Anghel, care face o cursă specta
culoasă și trage de la colțul ca - 
reului de 16 m. în colțul opus al 
porții : 1—0.

Din formația : Cozma-Pahonfu. 
L.azăr. Soare-Al. Vasile, Nun - 
toeiler-Copil (Ene II, din min. 80) 
Seredai, Bukossy, Erie II (Stancu 
din min. 80), V.- Anghel cei mai 
buni au fost Pahonțu, Nunweiller, 
Seredai și Al. Vasile.

Cu acest joc, selecționata de ti
neret și-a încheiat turneul în O- 
rientul Mijlociu. Jocurile din Ara
bia Saudită nu mai au loc; modul 
cum au fost programate (vineri 8 
și marți 12 martie) nu a convenit, 
astfel .................
văzut
Lotul 
marți 
pe 
pesta.

Selecționata de tineret a susți
nut în cursul acestui turneu 9 me
ciuri. ctștigind 8 și terminînd u- 
nul la egalitate. Golaveraj 23—4; 
Bukossy a înscris 11 goluri, iar 
Ene II 5 goluri, fiind cei mai efi
cienți înaintași. Mai presus de 
cest bilanț cifric, stă faptul 
scopul turneului — pregătirea 
tului — a fost atins integral.

că delegația noastră s-a 
nevoită să decline oferta, 

fotbaliștilor romîni va pleca 
spre țară, pe calea aerului, 

ruta Beirut-Istanbul-Buda-

a- 
că 
lo-

RugbiștH de la €• €• A. 
învingători la Potsdam

BERLIN 4 (prin telefon de 
la corespondentul nostru GER
HARD LERCH).

De cîteva zile rugbiștii echi
pei C ,C.A. sînt la Potsdam.

Primul meci olicial dintre
C.G.A. și A.S.K. a avut loc 
duminică la Potsdam în fața u- 
nui numeros public. După un 
joc spectaculos, mult apreciat 
de spectatori și chiar de rug- 
biștii germani, C.C.A. a obținut

romîni s-au impus 
tehnică individuală 
și în special prin vi-

Casei Centrale a Ar- 
continuă turneul in 

jucînd încă

o victorie Ia scor: 19—3 (8—0). 
Jucătorii 
printr-o 
excelentă 
teză.

Echipa 
matei își
R.D. Germană.
două partide. Mîine C.C.A. joa
că la Heningsdorf cu echipa 
Stahl, iar mai apoi, rugbiștii 
romîni vor juca din nou la 
Potsdam cu A.S.K. Vorwărts.

spectatorl. Cele două formații, Roma 
•I Lazio, și-au împărțit punctele. 
Din această întrecere aprig dispu
tată a avut de cîștigat centrul îna
intaș al Romei, sudamericanul Da 
Costa care și-a întărit poziția sa 
de golgetter, avînd în momentul de 
față la activul său 16 goluri înscrise.

Iată și rezultatele tehnice înregi
strate: Atalanta-Spat 1-4 (!î), Bo-
loraa-NapaU 2-1, Florentina-Samp- 
doria 3-4 (au nxrcat Parodl, Ju- 
Imhe, Virgili), Genova-Palermo 3-2 
(an înscris: sudamerlcanii Abadie 
pentru Genova și Vernazza pentru 
Palermo), juvenUis-Internazionale 

5-1 (3, Lane Rossi-Torino 1-2, Milan 
Padova 2-4, Roma-Lazio 2-2, Tries- 
tlna-Udinese 1-». Clasamentul după 
etapa 22-a: Milan 34 p., Fiorentina 
27 p., Internazionale, Lazio 2« p., 
Sampdoria 24 p„ Roma, Juventus 23 
p., Bologna, Napoli 22 p., A talar, ta, 
Triestlna. Udlnese, Spăl, 20 p., Pa
dova, Genova 19 p., Torino 18 p., 
Lane Rossi 17 p.. Palermo 16 p.

MECIURI DE „CUPA” 
IN FRANȚA ȘI ANGLIA

• In Franța s-au desfășurat opti
mile „Cupei". Surprize pot fi soco
tite eliminarea lui Nancy de către 
Cannes (din divizia B) și meciul nul 
realizat de Grenoble în fața forma
ției din Toulouse. De remarcat că 
ultimei» două formații amatoare 
(Denaln șl El Biar) n-au mal putut 
face fată ritmului impus de compe
tiție, fiind eliminate, Sedan — deți
nătoarea trofeului — pare decisă să 
repete figura de anul trecut. Re
marcabilă, victoria lui Nîmes în 
fața echipei Monaco. Aceasta (rin 
urmă dispusese acum o săptămînă 
de Nîmes (în campionat) cu cate-

goricul scor de 4-1. Iată*  rezultatele: 
Sedan-Sochaux 3J1, Nîmes-Monaco

4- 3 (preț.), Nice-Lyon 1-», Toulouse- 
Grenoble 4-a (prel.), Cannes-Nancy 
1-4 (prel.), Bordeaux-Perpignan 1-4, 
Angers-Denaln 1-4, Liîle-El Biar 4-» 
(•-0).
• Drin cele patru meciuri (sferturi

de finală) jucate sîmWătă în Cupa 
Angliei trei s-au terminat la egali
tate si vor fi rejucate în cursul 
acestei săptămîni. In singurul meci 
tfecis, Manchester United — frun
tașa clasamentului primei ligi — 
a eliminat echipa din liga treia, 
Bomemouth. cu 2-1. Celelalte re
zultate: Birmingham City-Nottin-
gham F. 4-0. Bumley-Asten Villa 
1-1. West Bromwich-Arsenal 2-2. 
In campionat s-au înregistrat urmă
toarele : rezultate: Blackpooi-Sher- 
fteld W. 3-1, Bolton-Preston North 
End 2-3, Chariton-Portsmouth 1-3, 
Leeds-Tottenham 1-1, Manchester 
C.-Newcastle U. 1-2, Wolverhamp
ton-Chelsea 3-1. In meci amical, 
Everton a întrecut formația ceho
slovacă Banik Ostrava cu 3-2.
• Echipele militare ale Italiei șl 

Franței — alcătuite din jucători 
divizionari — au dispus duminică 
de formațiile S.U.A. (6-0) șl respec
tiv Portugaliei (3-1).

A REÎNCEPUT CAMPIONATUL 
IUGOSLAV

’• Duminică a fost reluat campio
natul de fotbal al Iugoslaviei, prin 
disputarea -primei etape a returului.
5- au înregistrat următoarele rezul
tate: Partîzan-Beogradski Sport
Kîub J—1 (2—1); Steaua roție-Radni-

eikl 1—1 (8—1): Dinamo-Zagreb 2—2 
<2—2); Hajduk Split-Velej Mostar 
3—1 (2—1); Vojvodina Novi Sad-
Buduenost Titograd 2—0 (1—6);
Spartak Subotița-Vardar Skoplle 

5—1 (3—1); Sarajevo-Lokomotiv Za
greb 5—3 (2—4). In clasament con
duce Steaua roșie cu 24 puncte ur
mată de Vojvodina 21 p., Hajduk 
20 p., Dinamo 17 p. etc.

ECHIPELE MAGHIARE SUSTH*  
JOCURI PESTE HOTARE

• Duminică. echipele maghiare 
aflate pește hotare au susținut mat 
multe jocuri internaționale. La 
Stuttgart echipa M-.T.kI a obținut 
o categorică victorie (9—2) în fața 
echipei divizionare V. f. Stuttgart, 
care cu o săptămînă înainte jucase 
la Madrid cu selecționata Spaniei 
Si a fost învinsă cu 3—1. Echipa 
Ujpesti Dozsa a jucat la Istanbul 
cu Demispor, de care a dispus cu 
9—0. Vasas Budapesta a susținut 
un meci la Nilrnberg unde a fost 
învinsă cu 3—2 de echipa Filrth. 
Un rezultat de egalitate. 0—0, a ob
ținut Cseoeli Vasas la Orzowe CR.P. 
Polonă) în compania unei selecțio
nate locale.

DE PRETUTINDENI

• Reprezentativa <le Juniori a Po
loniei a susținut duminica un med 
de verificare în compania echipei 
de categoria A Polonia Bytom. Ju
niorii polonezi au pierdut cu sco
rul 5—0 (3—0).
• Inaugurarea sezonului de fotbal

în Polonia va avea loc la 10 mairtie, 
cînd se va desfășura meciul de fot
bal Gwardia-Polonia ambele din 
Varșovia. 1_
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