
CII

3O.V£

EACU (Dinamo)
Văzuți de NEAGU

A
 m stat de vorbă cu TIBE-
RIU BONB dumunică la prinz

Ia plecarea de pe stadionul Re
publicii. Nu erau condiții tocmaC 
fericite pentru un interviu, cre
deam noi. Dar Bone a fost chiar 
■iai vorbăreț ca de obicei. înseam
nă că internaționalul nostru ștje 
să primească la fel și înfrîngerea, 
după cum știe să se bucure de 
victorie. Și parcă pentru a risipi 
de la început ezitările din con
vorbire, Bone ne-a vorbit tocmai 
despre jocul terminat cu o jumă
tate de ceas mai înainte,

„Astăzi am jucat slab. Am pier
dut absolut meritat. Dar apropo 
de felul de a vedea un joc! Ea 
consider nelogic faptul că alunei 
ciad jucăm bine ca ansamblu, 
dar nu marcăm goluri, sintem 
consternați. De pildă, eu cred că 
în partida de joi cu Dinamo 6 
„ne-a mers" jocul, chiar dacă 
n-am realizat decit un rezultai de 
egalitate. Astăzi, a fost intr-ade
văr negativ nu numai... scorul dar

Olga Orban și Tudor Hie învingători 
în concursul de scrimă de la Leipzig

Prima confruntare internaționa
lă. din acest an a scrimerilor 
noștri a coincis cu un strălucit 
succes. Cele două probe ale com
petiției tradiționale de la Leipzig 
(organizată an de an, cu ocazia 
Tîrgului de mostre) au revenit re
prezentanților noștri, OLGA OR
BAN la floretă fete și TUDOR 
ILIE, la floretă băieți. Victoriile ob
ținute duminică la Leipzig sînt cu 
atît mai valoroase cu cît in acest 
an au luat parte trăgători valo
roși did . Uniunea Sovietică și 
R; P. Ungară.

La floretă fete, superioritatea 
reprezentantelor noastre s-a im
pus fără dificultăți. Olga Orban a 
cîștigat de o manieră categorică 
opt asalturi: Macioszek (R.P.P.)' 
4-0, Herold (R.D.G.)' 4-0, Rejte
(R.P.U.) — campioana mondială
de junioare 4-3, Pawlowska 
(R.P.P.) 4-1, Rastvorova (U.R.S.S.) 
4-2. Maria Vicol 4-3, L6ze (R.D.G)'. 
4-0 și Zsabka (R.P.U.) 4-0, pier- 
zînd unul singur în fața concu
rentei sovietice Șitikova (2-4, 
după ce Orban a condus cu 2-0). A 
doua reprezentantă a noastră, Ma- 
ria Vicol, a obținut 6 victorii 
(Macioszek 4-0, Herold 4-0, Paw
lowska 4-2,. Rastvorova 4-2; Loze 
4-2 și Zsabka 4-2), fiind învinsă 

de Șitikova cu 4-2, Orban și 
Rejt*  cu 4-3. Clasamentul .probei 
este următorul : 1. OLGA ORBAN 
8 v., 2. Șitikova 7 v., 3. Maria 
Vicol 6 v-, 4. Rejtd 6 v., 5. Rast- 
vocova 5 v.. 6. Zsabka 5 v.. 7., 
Pawlowska 4 v., 8. Macioszek 3 
v., 9. Herold 1 v., 10 Loz? 0 v.
tSîștigătorul în proba de floretă

Bone: ,,Smt convins 
că vom face 

o figură frumoasă
însuși nivelul meciului pe care 
l-a realizai echipa noastră. Sini 
puțin afectat dar cred că putem 
să facem partide foarte bune chiar 
in zilele următoare'.

— Te gîndești la „Cupa Fes
tivalului0 ?

— Chiar la ea. Să nu uităm că 
noi jucătorii mai cu experiență 
știm să ne regăsim tind trebuie. 
Așa că am început să simțim de 
pe acum atmosfera de competiție. 
Sini convins că vom face — îm
potriva aparențelor de astăzi — 
o figură frumoasă In întrecerea 
care începe duminică. Nu de alta, 
dar trebuie să ne specializăm... tn 
cupe! Cum se 
vom fi solicitați 
nifor europeni*,  
pem deci de pe

— Ce crezi

știe, anul acesta 
în „Cupa eampio- 
Trebuie să înce- 

acum acomodarea. 
despre adversarii 

din „Ctma Festivalului” ?
— Sînt înfr-aderăr„. necunos

cute Ti se pare curios ? Dar e 
chiar așa. N-om văzut de loe 
anul 'acesta ntct pe Energia Fin 
ești, cu care vom fu ca în prima 
etapă, șl nici pe vreunul dintre 
eventualii adversari din a 'doua 
'etapă r Dinamo sau Locomotiva. 
Mi se par însă mal ‘ari ca anul 
trecut. As'a prin simcda citire 
a formațiilor. Pentru noi. Ener
gia Ploești a fost totdeauna un 
adversar dificil. Ne-a învins de 
multe ori. așa că stntem tn gardă 
pentru 
început 
Cupei.

— I-n 

a face fată chiar de ta 
unei eventuale sttrorize a

ea echipa 
jocul nor- 
nevoie —

încheiere, ce dorești pen
tru actualul sezon ?

— In primul rînd, 
noastră să-și revină la 
mal. Pentru asta e
credem noi, cei din apărare — 
oa atacanții să redevină tot așa 
de harnici ca anul trecut. Dacă 
vom... îndeplini acest punct, putem 
privi cu încredere viitorul. Adică 
spre „Cupa Festivalului", spre
„Cupa Primăverii" și — mai ales 
— spre „Cupa campionilor euro
peni", unde vrem să ne prezentăm 
cit mai bine. Eu sper în realizarea 

acestor dorințe.„

de scrimă de la Leipzig

TUDOR ILIE OLGA ORBAN

băieți a fost desemnat de meciul 
de baraj dintre Tudor llie și S«*cs  
(R.P.U.). In turneu, Tudor llie fu
sese întrecut de Szocs cu 5-4 (cu 
același scor, Tudor a pierdut și 
în fața maghiarului Raloczi), dar 
în baraj el s-a revanșat învingînd 
tot cu 5-4. Tudor llie a repurtat 

următoarele 7 victorii cu care s-a 
clasat primul : Mandera (R.P.P.) 
5-3, Midler (U.R.S.S.) 5-4, Athen

stedt (R.D.G.) 5-4, Wojda (R.P.P.)
5-0, Osipov (U.R.S.S.) 5-3, Ta- 
palagj 5 4 și Hebert 5-2. Ștefan 
Tapalagă s-a clasat pe locul VIII 
cu 2 victorii (Athenstedt 5-2 și 
Wojda 5-3), după ce a pierdut 4 

asalturi Ia limită (4-5 in întîlnirile 
cu Midler, Tudor, Szâcs și Paloc- 
zi). Clasamentul este următorul:
1. Tudor 7 v. după baraj, 2. Szocs

v., 3. Paloczi 6 v., 4. Midler 6 
v.. 5. Hebert 6 v.,_ 6. Osipov 5 v., 
7. Mandera 3 v., 8. Ștefan Tapa
lagă 2 v., 9. ■ Wojda 2 v., 10. 
Athenstedt 1 v,

7

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA !

CULTURA FIBDĂ $1 SP6RT DE PE UN6Ă C0MSH.4UL DE MMQMI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

ANUL XIII Nr. 2973 * Marti 12 martie 1957

ȘMMACHfĂDA Dț/ARWĂ Ț/NEREȚULUf
LA BUCUREȘTI ÎNTRECERI SPECTACULOASE
Sîmbătă și duminică în sala Re

colta și cea a Institutului de Pro
iectări Agricole s-au reunit peste 
170 de tineri din cele 19 raioane 
ale regiunii București. 19 raioane 
și-^u trimis reprezentanții la faza 
regională a Spartachiadei de iar
nă, fiecare din ele cu nădejdea că 
aici, la București, sportivii lor, în 
întrecere dîrză cu solii celorlalte 
raioane, vor fi cei mai ixmî.

Și iatâ-i pe sportivi pășind pe 
zgura roșie a sălii Recolta. După 
festivitatea de deschidere, șahiștii, 
care-și vor disputa întîietatea în 
altă sală, pleacă. La despărțire, u- 
rări reciproce de succes și îndem
nuri : „Să nu te lași, Florioo". îi 
spune la despărțire Gherghina 
Neguți, jucătoarei de tenis de ma
să Florica Brain Amîndouă repre
zintă raionul Roșiori. Florica Bra- 
tu „nu s-a lăsat" și a cîștigat con
cursul de tenis de masă, iar Gher
ghina s-a calificat în finală Ia 
șah...

Intre timp au fost așezate me
sele de tenis. Primele perechi s-au 
și prezentat la joc. Curînd a lost 
cunoscut și primul învingător: 
Ștefan îordache din satul Periș, 
raionul Snagov. Apoi, alte și alte 
jocuri. Este ușor să vă închipuiți 
bucuria învingătorilor, dar și amă-

După concursuri, participanții la etapa regională a Spartachio- 
dei din București iau parte la un 
Traian lehim.

mai 
celă- 
Sînt 
n-au

răciunea învinșilor. Insă, de fie
care dată, jocul s-a încheiat cu o 
prietenească strîngere de mină.

Deodată, rumoare în sală. Pri
virile tuturor se îndreaptă către o 
singură masă unde are loc o dis
pută dintre cele mai dîrze. Unul 
din ,,combatanți“ este puțin 
înalt decît masa de joc, iar 
Ialt..., poate ceva mai răsărit, 
doi copii. Și unul și altul 
nici 13 ani. Au fost invitați de 
Comitetul regional C.F.S. intr-o 
competiție specială „Cupa celor 
mici". Cel mai mic e Ovidiu Ra
dulescu elev la Școala de băieți 
nr. 1 din Giurgiu. Vioi, bătăios, 
trage mingt „In serie*  și acumu
lează puncte prețioase.

După amiază mesele de joc au 
cedat locul saltelelor pentru trtn- 
tă. 66 tineri viguroși și-au pus la 
Încercare puterile și pregătirea teh
nică. Pe saltea, în timpul disputei 
fiecare a luptat din răsjniteri să-și 
„dovedească" adversarul. Acum, 
însă, după luptă, învingător și în
vins pășesc alături buni prieteni...

...întrecerile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sărbătorească. Or
ganizatorii și-au . făcut datoria. La 
fel și eoncurenții. Cei mai buni 
au fost răsplătiți cu premii fru- 

simultan dat de șahistul fruntaș 
(Foto: N. NICULESCU)

moașe. Dar cea mai frumoasă răs- 
plată este cîștigarea dreptului de 
• participa alături de sportivi! ce> 
lorlalte regiuni din țară la fina
lele Spartachiadei de iarnă.

Și acum, iată cîștigătorii fa-i 
zei regionale: tenis de misă: sirni 
piu fete: Florica Bratu (Roșiori);. 
simplu băieți: llie Lazăr (Alexan- 
dria); dublu fete: Doina Badea-j^ 
Florica Bratu (Roșiori); dublu bă
ieți llie Lazăr, Pană Ioan (Ale-: 
xandria); dublu mixt: Doina Ba
dea, Vasrlescu Ion (Roșiori). Tria
tă: categ.57 kg.: Ion Lungii (Stiar 
gov) ; categ 67 kg. Dumitru Banu 
(Călărași) categ. 77 kg. V Ni- 
colae (Călărași) categ. peste 77 
kg.: C. Peicej (Giurgiu). ȘaA.- 
fete.- Eugenia Mitran, băieți. Li-i 
viu Burcea.

Primele înscrieri la turneul 
internațional de șali 

de la Ploești
După cum am anunțat, calen

darul internațional al șahiștilor 
noștri prevede în cursul acestei 
primăveri un interesant turneu 
a cărui gazdă va fi orașul Plo- 
aști. Acest turneu urmează să 
înceapă la 6 aprilie cu participa
rea a 14 concurenți. Dintre aceș
ti*,  jumătate vor fi invitați' din 
străinătate. Au fost trimise in
vitații pentru cîte un concurent 
din U.R.S.S., R. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană 
și R. P. F. Iugoslavia.

Zilele trecute s-au anun
țat primele înscrieri de I 

peste hotare. Forul de specialita
te din R. Cehoslovacă a anunțat 
că această țară va fi reprezen
tată la turneul internațional de 
șah de la Ploești de maestrul dr 
Alster, membru al echipei olim
pice cehoslovace. Se precizează 
că în caz de indisponibilitate, 

. Alster va fi înlocuit de Retjfir, 
un alt șahist cehoslovac ou bu
nă reputație în arena internațio
nală.

Forurile șahiste din U.R.S.S. 
și R.P.F. Jugoslavia au confir
mat de asemenea participarea 
cîte unui concurent, încă 
nefixat.



Penultimul „act“ al Sparta
chiadei de iarnă s-a consumat: 
sîmbătă și duminică au avut 
loc ultimele întreceri din ca
drul etapei regionale.

Sint cunoscuți acum toți cei 
ce se vor întrece în etapa fi
nală care va avea loc la 23— 
24 martie. In vederea acestui 
important eveniment concuren- 
ții vor trebui să se pregătească 
cu toată seriozitatea, antre- 
nîndu-se temeinic. Sarcini spe
ciale au comisiile regionale 
care răspund de felul în care 
se vor comporta — 'la finale — 
concurențiî lor.

' CLUJ (prin telefon). — Etapa 
'regională a Spartachiadei de iarnă 
«a tineretului s-a bucurat de mare 
«succes. 156 de concurenți și coneti- 
'rente reprezentînd 14 raioane și 
«orașele Cluj și Turda și-au dispu
tat cu multă însuflețire primele 

Tocuri la șah, trîntă și tenis de 
masă. Este de apreciat în mod 
deosebit și faptul că organizarea 

fost ireproșabilă.
lată rezultatele înregistrate: 

șah fete: locul 1. Ana Bogăție 
({Gherla), locul 2. Cornelia Cocoi

(Beclean), 3—4 Irina Lengyl 
(Sărmaș), și Margareta Duriay 
(Aiud); șah băieți: locul 1. Ma
rius Weinberger (oraș Cluj), 2. 
Andre Ficher (Aiud), 3—4. Vale- 
riu Voiculescu (raion Turda) și 
Ștefan Suceg (Huedin).

La sfirșitul concursului de șah, 
candidatul de maestru Mihai 
Breazu a dat un simultan la 14 
mese încheiat cu rezultatul 12'/2— 
l'/n.

Concursul de trîntă desfășurat 
în sala de gimnastică a școlii 
medii de băieți nr. 5 a fost ur
mărit de un public numeros, fapt 
care dovedește că acest sport este 
tot mai mult gustat de publicul 
clujan. S-au înregistrat următoa
rele rezultate: categ. 57 kg.: Mî- 
hai Grigoreanu (Gherla); categ. 
67 kg: Nicolae Rîseanu (Gherla); 
categ. 77 kg: Aurel Banea 
categ. peste 77 kg: Emil 
(Cîmpeni).

întrecerile 
s-au ținut 
Herbak și 
putate, la 
desemnați 
simplu băieți: Comei
(Aiud); simplu fete: Armida Si- 
mulei (Huedin); dublu băieți: Ciu-

tea + Crișan (Aiud); dublu fete: 
Moțoc-j-Predoianu (oraș Cluj); 
dublu mixt: Indolean + Moțoc 
(Cluj). (Emil Bocos — corespon
dent regional).

(Dej)'. 
Uldea

masă 
lanos

de tenis de 
sala uzinelor 
prilejuit jocuri dis-

în
au
capătul cărora au fost ' 
următorii cîștigători: 

băieți: Cornel Chitea

RĂDĂUȚI (prin telefon).
Duminică s a desfășurat în orașul 
nostru etapa regională a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului la 
trîntă și tenis de masă. Au parti
cipat 50 de concurenți reprezen
tînd 10 raioane ale regiunii Su
ceava (au lipsit nemotivat concu- 
renții calificați pentru această e- 
tapă din raioanele Darabani și 

Săveni).
La întreceri au asistat numeroși 

spectatori din Rădăuți și satele 
cele mai apropiate de oraș. Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit sportivii 
din colectivele Progresul Rădăuți 
și Flamura roșie Botoșani. (S. 
Sontag — corespondent).

POT WCEPt PRESĂTIRILE

11

fost infor- 
schitnbarea

„SĂ ÎNTÎMPINĂM 1 MAI
în acest an crosul ,Na intim- p[NȚB|l CROSUL DE MASĂ 

pinăm 1 Mai' va trebui să insem- rLn,BW hhUOUI. ML IBJUft 
ne un nou succes al' mișcării spor
tive de masă.

In fotografie, un aspect de la una 
din edițiile acestei competiții.

<•$

IN VALEA JIULUI...

Titlurile de campioni ai Spartachiadei la trină pe regiunea Bu
curești au ]ost foarte disputate. Iată, în clișeu, un aspect de la 
intîlnirea dintre Mihai Petrescu (Răcari) și Ion Mirgău 

(Oltenița).

Despre activitatea colectivelor 
sportive Energia din Valea Jiului 
s-au scris numeroase și ample ar
ticole. Ele au oglindit deseori in
teresul pe care membrii acestor 
colective îl au pentru activitatea 
sportivă de masă ca și pentru cea 
de performanță. Intr-adevăr, spor
tivii din colectivele Energia sînt, 
în marea lor majoritate, purtători 
ai insignei G.M.A. și au participat 
in număr impresionant la întrece
rile din cadrul Spartachiadei; 
printre aceștia există 12 campioni 
regionali și un număr de 9 echipe 
campioane regicnale.

Cu toate succesele dobîndite, în 
ultima vreme s-au semnalat o se
rie. de lipsuri care au contribuit la 
Irînarea activității colectivelor 
sportive din această importantă 

parte a țării. Astfel, în colectivele 
sportive de la minele Lone a, Pe- 
trila, Aninoasa și Vulcan, munca 
de control și îndrumare s-a efectu
at sporadic și superficial iar 
la colectivul sportiv de pe lingă 
Trustul VII Construcții nu se mai 
poate vorbi de mult despre o ac
tivitate sportivă. Lipsă de interes

în această direcție manifestă 
conducerea Șantierului Național 
Tineretului de la Uricani. Trebuie 
spus că de nouă luni de zile se fac 
eforturi pentru reorganizarea co
lectivului sportiv de pe lîngă acest 
șantier, dar fără vreun rezultat, 

unii dintre ti- 
foloseascâ 
și-l pierd 
în genere,

manifestă

Sportul în satele patriei noastre!

■SUCCESELE TINERILOR SPOR
TIVI DIN SACOȘUL TURCESC

în toate satele noastre, spor- 
devenit un prieten bun și

€a 
■tul a 
spentru tinerii țărani muncitori din
■ comuna Sacoșul Turcesc (raionul 
Timișoara). Comuna. nu prea 
mare, se înscrig astăzi printre co
munele fruntașe ale regiunii Ti-

. mișoara in ceea ce privește activi
tatea sportivă, drși primul pas a 
‘lost făcut cu puțină vreme în ur- 
JBă.

în 1955 a luat naș’erc colecti 
•vul sportiv Recolta. A fost ales 
ea președinte al acestui colectiv 
iov. Viorel Alexia, directorul cămi
nului cultural din comună. Și acti
vitatea a început'. Rezultatele n-au 
apărut dintr-o dată. lata însă că

■ în 1956, după un an de ia_ înfrin- 
•țare, colectivul sportiv numără 52
purtători ai insignei G.M.A din; 
tre care patru fete, iar Spartachia- 
da de iarnă a tineretului din anul 
acesta a arătat roadele muncii, 

-modeste, poate, dar perseverente a 
t iubitorilor de sport din comună. La 
:startul întrecerilor au fost prezenți 
2110 șahiști, 22 concurenți la trîntă 
îți două echipe de gimnastică. 
iPeste 350 tineri constitmți în pa- 
rtru echipe de oină, patru echipî
■ de fotbal, opt echipe de volei, de 
’tir, șah, atletism, cros și ciclism,
participă la concursuri de casă.

Am omis însă din această îtișF- 
riurre un sport care se bucură de 
.îmiltă popularitate în comună*

rugbiul. Despre 
aici poate veți 
Viorel Aiexiu, fost jucător de rugbi 
la Știința Cluj, antrenează o echi
pă de seniori și una de pitici iar 
colectivul din comună a cerut în
scrierea în campionatul republican 
de rugbi categoria B

De curînd, pentru rezultatele 
frumoase obținute, colectivul spor
tiv Recolta Sacoșul Turcesc a lost 
premiat de către comitetul C.F.S. 
al regiunii Timișoara. Faptul tre
buie să constituie un imbold în 
activitatea de viitor a tinerilor 
sportivi din Sacoșul Turcesc.

rugbiul practicat 
mai auzi. Tov.

ȘI IN COMUNA CARE POARTA 
NUMELE LUI MIHAI VITEAZUL

tate sportivă. Pe lingă o largă par
ticipare la diferite concursuri raio- ■ 
nale și intercomunale sportivii și 
tineretul din această comțnă parti
cipă cu mnltâ -dragoste și la tra
diționalele crosuri de masă și, bine
înțeles, la concursurile din cadrul 
Spartachiadelor. Numai la con
cursurile din cadrul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă din anul 
acesta an luat parte peste 300 ti
neri și tinere 1

O frumoasă contribuția "ia creș
terea activității sportive aduc pre
ședintele colectivului sportiv Recol
ta, Emanoil Pascu Și profesorul 
de educație fizică, Sergiu Buga.

Viorel Cacoi-eanu-corespondent.

Nu e de mirare că 
nerii de aici, în loc să-și 
în mod util timpul liber, 
prin restaurante sau duc, 
o viață dezordonată.

Lipsă de interes se 
și față'de întreținerea bazelor spor
tive. La Petrila, de pildă, terenul 
de sport a căpătat aspectul unui 
veritabil
Petroșani popieăria, 
glijată. ;
In general, este de remarcat 
în colectivele sportive din Valea 
Jiului bazele sportive se află intr-o 
stare cu totul necorespunzătoare.

Aspectele amintite mai sus au 
lost analizate nu de mult, în ca
drul cnei ședințe ținute Ia comite
tul raional C.F.S. Petroșani, la ca
re au participat delegați din ca
drul tuturor colectivelor sportive 

Energia din raion și invitați din 
conducerea unor întreprinderi din 
Valea Jiului.

Pentru îmbunătățirea activității 
sportive au fost elaborate, cu acest 
prilej, o serie de măsuri, printre 
care reorganizarea imediată a 
colectivului sportiv de la Șantie
rul Național al Tineretului din U- 
ricani, crearea unei comisii forma
tă din activiști voluntari care să. 
treacă la controlarea și îndruma-" 
rea tuturor colectivelor sportive 

din raifftt, precum șl formarea unei 
comisii de control cu sarcina de a 
urmări felul în care sint folosite 
și administrate bazele sportive.

S-a stabilit, de asemenea, ca în 
perioada ce urmează să fie iniți
ate cursuri de instructori voluntari 
și de antrenori precum și nume
roase competiții de casă, inter- 
cercuri și intercolective, în măsură 
să scoată la iveală noi elemente 
de talent și să asigure o activitate 
sportivă organizată.

I. Zamora și I. Palița, 
corespondenți

fi 
al

maidan, în timp ce la 
’ cu totul ne-

amenință să se dărime.
‘ J --------- 1 c.ă

Cititorii noștri au 
mâți la timp de 
survenită în regulamentul cro
sului de masă „Sd Initnpinăm P
I Mai", schimbare avînd drept', 
scop creșterea interesului față ,, 
de această competiție. ' , i

In fapt, este vorba de des- i1 
fășurarea acestui concurs de <1 
masă în cadrul unei singure e-’ 
tape programată pentru data de . i 
28 aprilie. (,

Noua formulă este canside- (1 
# rată ca fiind mai 
Itrucît ea oferă în 

prilejul unei mai 
îecțîî în vederea 
masă.— individual 
■r— „Să îni 
brie“. Se înlătură 
timp paralelismul ce 
pînă acum între cele 
petiții.

In plus, intervine
• stimulativ — mai substanțial ca ? 
J pînă acum — deoarece cîștigă- a 
J torifor probelor ii se decerne șt i 
f trilul de campioni ai competi- 
<1 ției pe localitate.

Este de apreciat de aserr.e- , I 
(inea faptul că organele C.C.F.S.,'' 
C cărora fe revine sarcina de a \ 

organiza acest cros de masă, p 
(,au primit directive în sensul ur-0 
ii măririi elementelor evidențiate t-

indicată, în- '
primul rind 1 
eficiente se- r 
crosului de J 
și pe echipe . 

timpinăm 7 Noiem- i
în

a existat 
două com-

același f

și factorul

niaiHil CICiitvikMCHM C VlUtilI Lid.Lt.

11 și îndrumării lor pentru a par-®| 
p ticipa și la crosul de toamnă. F 
(i Pentru a lua parte la între- 
l'cere cu deplini sorfî de izbîndă, , 

colectivele sportive sînt datoa- (» 
re să se îngrijească încă de pe 
acum de pregătirea sportivilor ', 
lor, organizînd o serie 
concursuri de casă și interco-11 
lective și asigurînd totodată j' 
condițiile necesare (ecElpament ,, 
adecvat, traseuri bine alese, ar- F 
bitri pe traseu, etc.). '

(i

de

Pe zi ce trece, sportul pătrunde 
și se dezvoltă în satele și comu
nele patriei noastre. Printre aces
tea se numără și comuna Mihai 
•Viteazul raionul Turda.

...In urmă cu cițiva anL a luat 
ființă^ ir. această. ctmiuriă colecti
vul sportiv Recolta. De atunci, nu- 
mărol jnenibri’or colectivului a I

“ D I S P A
Este de ajuns să treci 

Pe la un birou de obiecte 
găsite \ (la I.T.B. %!T' 
C.F.R. de exemplu) pen
tru d-gî da &airr\ de di-

creVcuT mereu, ajUngtnd versitatea VcfătȘoc P?
nu mai puțin de 150. Celor 6 secții 
pe ramură de sport (atletism, vo
lei, fotbal, popice, șah și" schi) îi 
s-a alăturat în acest an încă una.

care le poate pierde un 
om. Ai să vezi, acolo mă- 

>.nușb șt căciuli (da,. nu 
vă mira(H), portofele șiV C4 HI cili lijVCl Uliu. 1 • 1 J

Este vorba de secția de tenis de a^e’ P°?e^ $l Pac'^ e»
masă, mult așteptată de tinerii ță
rani muncitori. Dar nu numai în 
cadrul activității compeliționale ti
nerii din corpuna Mihai Viteazul 
au o rodnică și frumoasă activi:

Tineri și tinere !
Parficipaji la munca obștească pentru 
amenajarea de terenuri de sport 

PE FIECARE LOC VIRAN—UN TEREN DE S** ’
„

mă 'rog, orice poate pier
de, rătăci sau uita un om 
distrat. Uneori, cînd pa
guba e mai importantă, 
omul dă de 
gazetă; așa 
despre pierderea 
te sau hirtii de 
etc. Jficipdflță 
mi-a fost dai să 
anunț redactat cam ast
fel: .........................
sportiv. 
mii»'1'

știre și la 
poți afla 

unor-ac- 
valoare, 
însă nu 
văd un

„Pierdut colectiv 
Declar nul în 
oricui s-ar afla, 
•ii bună recom- 
Niciadată n-am 

■semgnea anunț 
nici n-o să

văd vreodată așa ceva, 
pînă cînd, cu ocazia unei 
vizite făcute în Tg. Mu
reș, am aflat că acolo s-a 
înregistrat o asemenea...

■ pagubă: din Regiunea
Autonomă Maghiară au 
dispărut fără urmă nici 
mai mult nici mai puțin 
de... 80 de colective spor
tive. De altfel, cazul nu 
este izolat. In regiunea 
Craiova, de pildă, s-a în- 
tîmplat același lucru: 
spre sfirșitul anului mul
te colective sportive — 
dintrg care unele cu fru
moase realizări — n-au 
mai... răspuns la apel, 
provocînd astfel adevă
rate goluri în rapoartele 
anuale ale respectivelor 
comitete regionale C.F.S.

Cînd șF cum au dispă
rut aceste colective spor
tive? Cine știe ceva de 
urma lor? Iată întrebări 

i legitime care, la prima

R I T I I
»

vedere, păreau sortite să 
rămină fără răspuns pi
pă cînd... vreun norocos 
găsitor .le-ar fi adus a- 
colo înde trebuie, pri
mind... mulțumirile de 
rigoa'e. Din fericire în
să, misterul n-a persistat 
multă vreme și lucrurile 
s-au lămurit: colectivele 
nu s-au pierdut, sînt tot 
la locul lor, bme-mersi, u- 
nele dintre ele își conti
nuă chiar activitatea. Iar 
dacă la un moment dat 
soarta lor inspira îngri
jorări, aceasta se dato- 
rește.. birocrației.

birocrației pe care 
lăsat-o

vire
treburile

li

Da.

O■

săinima 
codița și 

sportive,

da, 
n-ia 
nu-și 
în
înctirclndu-le.

In fapt, lucrurile siati 
astfel: anul trecut cu O*  
cazia diferitelor reorga
nizări în cadrul asocia»

fiilor sportive sindicale, 
ceea cc s-a făcut sus, la 
centru, a fost amînat în 
colective. In Regiunea 
Autonomă Maghiară. Cra
iova șl, probabil, în alte 
regiuni, fostele colective 
Avtntul, Constructorul, 
unele colective sătești 
etc. n-au fost preluate la 
vreme de noile asociații 
contopite, ele dispărlnd 
literalmente din eviden
țe. Ceea ce este mar trist 
e faptul că odată cu dis
pariția din evidență s-a 
produs și o stagnare a 
activității...

Acum, tind colectivele 
au fost în sfirșit găsite, 
mai. rămin de găsit nu 
numai vinovății ci mai 
ales măsurile care tre
buie luate pentru ca ast
fel de „dispariții’' să 
nu se mai repete. în oca
zii asemănătoare.

V. A.



Bukossy, Ene II 
și alții

Făi»ă echipe puternice de colectiv 
nn vom mai avea, in viitor, o reprezentativi 

puternica de handbal

i

*

Sîmbătă, cupa amiază, au re
venit în Capitală tinerii fot
baliști care ne-au reprezentat 
țara în Orientul Apropiat, in 
cadrul unui lung turneu, încu
nunat de succes. Comportarea 
acestor vrednici ambasadori ai 
fotbalului nostru este cunoscută. 
Bilanțul impresionează: 9 me
ciuri: 8 cîștigate; 1 terminat Ia 
egalitate; golaveraj 23—4.

Nu intenționăm ca la aceas
tă rubrică, pe care o inaugu
răm astăzi, să discutăm în
vățămintele prețioase ale aces
tui lung turneu. Ziarul nostru 
va publica în curind un astfel 
de material. Astăzi vrem să ri
dicăm doar o problemă. Cu
noscută de mult, dar nerezol
vată. Așa cum reiese lesne din 
titlu, ne referim la acești ti
neri fotbaliști înzestrați, dar 
insuficient folosiți.

Ca lucrurile să fie și mai 
limpezi, vom face apel la graiul 
cifrelor. Ni se pare cel mai con
vingător. Din totalul de 23 de 
goluri înscrise în cele 9 me
ciuri, Bukossy a marcat lt și 
Ene II — 5 goluri. In meciul 
de la Alep toate cele 3 goluri 
au fost înscrise de Bukossy.

Nu vorbesc oare suficient a- 
ceste cifre despre talentul a- 
cestor tineri fotbaliști? Pentru 
cei întotdeauna sceptici, adăo- 
găm că echipe redutabile din 
Ungaria, Austria, Suedia, care 
obișnuiesc să viziteze țările O- 
rlentului Apropiat, întilnind ace
leași echipe cu care s-a între
cut reprezentativa de tineret a 
R.P.R., n-au obținut rezultate 
la nivelul celor realizate de e- 
chipa noastră.

Antrenorul selecționatei, tov. 
N. Petrescu, ne-a declarat că 
Bukossy a entuziasmat prin ta
lentul, pregătirea, eficacitatea 
sa predzînd că „el este un ju
cător pe depilin format". Cit 
privește pe Ene II, dnpă ce a 
arătat că acesta a dat deplină 
satisfacție, dovedind talent 
„cu carul", tov. Petrescu, a a- 
dăogat că el mai are nevoie de 
pregătire.

Ni se pare că chestiunea este 
lămurită acum. Și totuși, Bu
kossy a jucat in tot sezonul

trecut doar o singură dată în 
campionat, antrenorii echipei 
campioane C.C.A. țiriîndu-1 cu 
încăpățânare „pe tușă". Noi nu 
afirmăm că acum Bukossy este 
mai bun ca Alexandrescu. Știm 
de asemenea că el s-a făcut 
vinovat în trecut de manifestări 
de vedetism, a vădit multă co
moditate etc. Dar nu au, oare, 
la îndemînă antrenorii noștri 
mijloace educative suficiente 
pentru a debarasa un astfel de 
tînăr cum este BălSssy. de rtari 
năravuri? Firește că da! Și a- 
tunci, ce-i de făcut? Foarte 
simplu; Bukossy să fie folosit? 
Nu permanent, ci alternativ cu 
Alexandrescu. Aceasta, la În
ceput. Apoi se va dovedi care-i 
mai bun dintre ei. Sau dacă vor 
fi ambii foarte buni (cum este 
cazul cu portarii Voinescu și 
Toma) să continuie a fi folosiți 
cînd unul cînd celălalt. Această 
măsură trebuie luată urgent atît 
în interesul echipei C.C.A. cit 
și al fotbalului nostru. Știe 

oricine cît de puțini centri îna
intași de valooare avem. Ar fi 
o greșeală de neiertat să conti
nuăm a ține departe de compe
tițiile regulate un element pe 
cît de tînăr pe atît de valoros 
ca Bukossy.

Aceeași situație este și cu 
Ene II. Pe acesta — e drept— 
antrenorii Locomotivei Bucu
rești l-au folosit mai des. Dar 
nu în suficientă măsură. Și 
mereu pe alt post. Acum, Lo
comotiva București dispune de 
o înaintare tinără și totuși în
cercată. Copil III—Raab (Se- 
redai)—Ene II—Georgescu — 
Virgil. Să fie folosită cu în
credere! Să se omogenizeze și 
rezultatele bune nu vor intîr- 
zia.

Și pentru că in titlu am tre
cut și cuvîntul „alții", să-i a- 
nrintim: Ghibea, Bibere, Stai- 
cu — la C.C.A.; Banciu și Țir- 
covnicu (în sezonul trecut) la 
Progresul București și Apter și 
Sztklay la Locomotiva Timi
șoara care, ca de altfel și ju
niorii Științei Cluj, na au 
întrebuințați decât atunci 
antrenorii au fost forțați 
împrejurări.

Spațiul nu ne permite să
tinuăm lista. Dar acum... antre
norii au cuvînfol.

ȚICU S1MJ0N

fost 
ciad 

de

con-

I
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Expoziția concursului

Elena Roșu pe care o puteți vedea in fotografie trâgind spec
taculos la poartă, este una din jucătoarele care s-au remarcat in 
ultima vreme, fiind selecționată in lotul reprezentativ. Dar ca 
Elena Roșu mai sini încă multe jucătoare de handbal care doresc 
să se afirme. Să le asigurăm cele mai largi posibilități pentru 
aceasta. (Foto: I. MIHAICA)
In momentul de Țață, nu raai e- 

xistă nici o îndoială asupra faptu- 
lui că echipa feminină de handbal 
a țării noastre este cea mai bună 
din lume. Din păcate insa, succe
sul echipei noastre reprezentative 
nu este completat de munca dusă, 
în colectivele sportive cu secții de 
handbal. Problema ar fi deci, a- 
ceasta: avem un lot de jucătoare 
de certă valoare — spre care s-a 
îndreptat mai ales atenția forurilor 
de specialitate — în schimb, ca 
aspect general, handbalul feminin 
din țara noastră a rămas în urmă 
față de nivelul atins de echipa re-., 
prezentafivă.

Urmărind evoluția echipelor frun
tașe, veți Tenures cu ușurințâ"cîte- 
va jucătoare: Victoria Durriitrescu 
și Aurora Popescu (El. roșie Bucu
rești), Aurelia Sălăgeanu-Szoko, 
Elena Pădureanu, Carolina Răcea- 
nu-Cirl’geanu (Progresul Min. In- 
vățămîntului), Ana Starck, Mora 
Windt, Maria Scheip (Progresul 
Orașul Stalin), Lucia Dobre (Fl. 
roșie Sibiu). Cine sînt aceste spor
tive? Componentele de bază ale 
echipei reprezentative. Citiți croni
cile meciurilor de handbal din cam-: 
pionat și veți vedea că ele au 
marcat cele mai multe goluri și 
că tot ele s-au evidențiat cel mai 
des. Și asta nu de ieri, de alaltă
ieri, ci de o bună bucată de timp.

Se naște în mod firesc întreba
rea : valoarea handbalului nostru 
feminin se sprijină doar pe citeva 
Jucătoare care compun echipa na
țională? Cu regret trebuie să spu
nem că da.

Cauzele care au dus la această 
situație sînt multiple. Ele și-ar gă
si focul intr-un referat de speciali
tate, și nu intr-un articol. Aci 
ne vom opri doar la două din ele, 
considerîndu-le deosebit de „arză
toare".

I. INSUFICIENTA PREOCUPA
RE A CADRELOR TEHNICE 
PENTRU INSTRUIREA ELE
MENTELOR TINERE. IN GENE
RAL, ȘI, IN MOD SPECIAL. A- 
TENȚIA SPORITA CB SE. ACOR
DA PREGĂTIRII JUCĂTOARE
LOR DIN ECHIPA REPREZEN
TATIVA LA COLECTIVELE LOR. 
Aceasta din două motive: a) pen
tru că nici unul din antrenorii a- 
cestor echipe nu dorește să fie 
acuzat că jucătoarea X sau Y nu 
mai este în formă și b) pentru că, 
în ultimă instanță, victoria depin
de (sau cred unii că depinde...) de 
felul în care va juca X sau Y.

De aci un decalaj simțitor în
tre valoarea jucătoarelor aceleiași 
echipe, referind u-ne, firește, la for
mațiile care numără în rândurile lor 
jucătoare din lot. Concret, acest 
lucru se poate vedea în sumara 
pregătire lactică a echipelor frun
tașe, în cadrul cărora cel mai mult 
..solicitate" sînt — ați ghicit! — 
componentele echipei reprezentati
ve. Mai grav este că uneori în
treg jocul formației este subordo
nat preocupărilor pentru punerea în 
valoare a jucătoarei X sau Y.

Din fericire, pe ici pe coio, și 
foarte timid, apar semne că unii 
antrenori au început să-și dea sea
ma că o echipă nu poate trăi prin

valoarea jucătoarei X sau Y, ci 
prin valoarea omogenă a întregii! 
formații. Este cazul echipelor Fla
mura roșie București (antrenor CL 
Popescu) și Progresul Min. Invă-» 
țămîntului (antrenor G Zugrăvea*-  
cut.

II. IN GENERAL, ÎNTREAGA1 
SARCINA DE A REPREZENTAM 
HANDBALUL NOSTRU l'EMl- 
NIN PESTE HOTARE A REVE+ 
NIT MĂNUNCHIULUI DE JU-f- 
CATOARE DIN ECHIPA REPRE-ț 
ZENTATIVA. Este foarte a de vă*  
rat că ele s-au achitat de această1 
sarcină cu multă cinste, dar tre*-  
buie să ne mulțumim doar cut- 
atît? Viitorul nu constituie o pro
blemă? Sumara activitate inter— 
naț:onală a echipelor noastre di- 
colectiv este ușor de redat: abia; 
în anul 1955 o selecționată a aso
ciației Progresul a disputat un joc- 
eu echipa vieneză 
iar un an mai tîrziu 
lecționată a întreprins 
în Iugoslavia.

Consecința directă a 
cru este că jucătoarele care nu lac 
parte din echipa națională și care 
au totuși o valoare oarecare, ni*  
au. în schimb, rutina jocurilor in
ternaționale și, ceea ce este mai 
grav, sînt pe cale să piardă spe
ranța de a o mai căpăta vreodată 
dacă asociațiile și colectivele spor., 
five cu secții de handbal vor con-1 
tinua să neglijeze această problem 
mă.

In concluzie, noi considerăm că 
acum la începutul unui ncu sezon 
competițional comisia centrală de 
handbal, cu sprijinul Inspecției de 
handbal din Direcția jocuri a 
C.C.F.S./CM trebuie să ia de urs 
gență măsuri pentru: 1. controlul 
și îndrumarea mai atentă a antre
norilor echipelor noastre de handJ 
bat; 2. acordarea unei mai mari 
încrederi echipelor de "colectiv în 
contractarea jocurilor internațioi 
nale. CĂLIN ANTONESCU

ADMIRA,- 
aceeași se- 
tin turneu

acestui luj.

CROS IN PADUREA 
DE LA SNAGOV

de fotografii turistice

Un minunat caleidoscop al pitorescului patriei
600 de imagini, oglindă fidelă 

a frumuseților patriei te înconjoa
ră Și-ți solicită admirația fără 
margini. Te ații in sala expoziției 
celui de al Ill-lea concurs de fo
tografii turistice, faci turul ei de 
orizont și nu știi unde să zăbo
vești mai mult. Toacă poezia pla
iurilor noastre, cu locuri și oame
ni, ți se perindă prin fața ochilor 
și te desfată.. Parcă ai răsfoi 
pagini din Vlahuță, Hogaș, Sado- 
veanu, Bogza, parcă ai simți jo
cul de umbre șt lumini a1 unor. 
Grigorești populari, parcă ai as
culta fermecătoarea muzică a ge
nialului nostru rapsod George E- 
nescu. Și toate acestea create de 
măiestria unor simpli fotografi a- 
mat ori!

Grea dilemă pentru juriu în a 
tria și premia miile de fotografii 
trimise de participanți. Există o 
imagine în sala Magheru care ex
primă plastic greutatea acestei a- 
legeri. Imaginea — care de altfel 
este distinsă cu o mențiune și su
gestiv intitulată: „ Mă iubește — 
nu mă iubește ?’’ — arată o t'nă- 
ră țărancă ce caută să pună capăt 
acestei eterne alternative, smulgind 
getală cu petală dintr-o margar'e- 
ftt. Nehotărîrea juriului trebuie să 
ne bucure, ea confirmă apropierea 
de perfecțiune a celor mai multe 
exponate și totodată amploarea 
foto-turismului in rîndul oamenilor 
muncii de la noi.

Tematica expoziției este extrem 
de variată; totuși ca s-a concen
trai — e drept in mod strălucit — 
mai ales în jurul unui element și

anume muntele, răpind poate dm 
drepturile legitime ale altor peisaje 
(citadine, campestre etc.). Intr-ade
văr, muntele este prins sub aspec
tele lui cele mai variole și atrăgă
toare. cu deosebire cele de iarnă 

cu ochii numai zăpa-.Cit vezi

dă" sau „Vraja zăpezii", titlurile 
unora dintre subiecte, nu fac de- 

clt să sporească vestita frumuse~ 
fe a munților noștri, să ne adre
seze o irezistibilă incitație la dru
meție. Carol Lehmann (mențiune 
specială pentru întreaga iui cotec-

Prin conținutul
Coștila-Bucegi'

pitoresc și poezie, imaginea „Spreei plin de
(Alexandru Papp) a obținut un bine meritat pre

miu HI.

(ie), Gh. Vulpaș, I. Hirschfeld, Ba- 
zil Roman (minunat ilustrator al 
simplei poezii a Apusenilor), OU o 
Huttera, Emil Selișcan și atifia 
alții și-au dat cu prisosință omagi
ul înălțimilor.

Imaginile cu conținut sportiv 
sînt mai rare. Aproape că le poți 
număra pe degete și, să 
drept, am fost surprinși 
știam că o serie de 
fi talentați și stăpini 
seria 
acest 
pase 
parte 
tivității sportive. Din redusa T 
lecție sportivă" reținem subiectele 
Iui Gh. Epuran — din care s-ar 
putea detașa un sugestiv faptic 
de imagini bine gradate, expri
mând lupta sportivului cu muntele : 
„Alpiniste", „Rapel", „O clipă de 
odihnă", — „Proba de curaj" a lai 
C. Săvtdescu, tabloul plin de miș
care al „Taberei aipiniștilor", de 
Lehmann, „Concursul de orientare*  
al lui Zolfan Daniio, numeroisele 
„vele” ale lui St. Biriolon, și alte 
cîteva fotografii oglindind mxt a- 
Ies turismul alpin.

...Turul de orizont al expoziției 
a luat sfîrșit. Munci s'.rguincîoasă 
și măiestria miilor de fotografi te
mători ne-au în citit at ceasuri în
tregi, ne-au apropiat mai mult de 
frumusețile patriei, hotărîndu ne să 
le cunoștem cit mai îndeaproape. 
Astfel, strădaniile Direcției Turism 
și Excursii a C.CS. vor >i realiza
te cu prisosință și landă.

N. MARDAN

spunem 
deoarece 
foiogra- 
pe me- 

lor s-au și consacrat in 
domeniu. Fotografiilg ex- 
nu îmbrățișează dectt în 

bogăția de subiecte a ac- 
.co-

Pădurea Snaeov era nustie ia 
primele ore ale dimineții de du

minică. Deodată, printre pomii 
desfrunziți, a prins a răzbate zgo
motul motoarelor unor autobuze, 
apoi zvon de glasuri tinerești și 
pădurea s-a trezit la viață. Un 
pădurar somnoros s-a apropiat: 
alene de locul unde se instalau 
mesele secretarilor, unde se prin
deau printre copaci Irînghiile cu
loarului de sosire și se puneau pe 
cărări stegulețe colorate.

— Ce se întîmplă aici? a în
trebat el. Răspunsul a lost foarte, 
simolti: organizăm un cros 1 Și 
pădurarul, cucerit de tinerețea ce
lor din jur, a pus mina cu hărni
cie să ajute la montarea steagu
rilor pentru pavoazare, la întinde
rea frânghiilor, la pregătirea ceaiw-r 
lui pentru coneurenți.

Alergătoarele au de parcurs 1.600 
m. Bine pregătită, .El jlabeta B«dă 
(Dinamo) a câștigat întrecerea cu 
autoritate. Timpul de 5 : 25,8 poa

te nu contează prea mult pentrti 
toți cititorii noștri, dar comparing 
du-1 cu cel al următoarelor le 
poate ajuta să „vadă" diferențele’ 
care le-au separat pe concurente. 
Pe locurile următoare s-an clasat: 
Irina Zegreanu (Progresii!) 5:29.5: 
Maria Pișta (Energ.) 5:47,0: 
ria Miclea (Știința") ; Zamfira' 
Voinea (Energia) ’ etc. întrecerea 
crosiștilor (pe 8.000 m.) a fost' 
și maî disputată și a angrenat uri 

.număr mult mai mare de condu— 
rențî (peste 50 față de cele mi
mai 6 
condus 
seul ui, 
trecut 
cursei. __ _ __ _
cescu (Din.) 24.00,0’ 2. F. Moscow 
viei (Prog.) 24.06,0 ț 3. V. Weis3f 
(Din) 24:14.0’ 4. N. ButreS»
(C.C.A) ; 5. U. BWări (Din), fcv 
I. Bădici (Din.) > 7. I. Pricojl! 
(Prog.) • 8. D. Tîlmaciu (G.C.A)U 
9. I. Puică (Știința) ’ 10. V. Pojfi 
(Din.) • II. C. Dinu (Energ.) : 12! 
C. Aioanei (C.C.A.) ; 13 T. StrzeU*  
hiski (Din.) > etc. '■

Acest concurs 'de' Sos’ a cons*  
tituît uri bun prilej de verificare 
a forțelor în vederea apropiatelor 
campionate’ republicane și mai ci? 
seamă în vederea parficiDăriî5 
noastre la crosul L’Humanite drf 
la Paris.

concurente). După ce a’- 
c.ea mai mare parte a tra-s- 
Ferd. Moscovici a fost în- 
abia pe ultima' parte £•- 
Iată rezultatele: 1. 0. Grea-
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Mircea 
tpecial. El 
din cadrul

de slalom 
trei probe

TIBOR)

preajma celei de aSîntem în preajma celei de a 
ddoua etape a campionatului repu
blican de schi (probe alpine) șl 
incă aproape de concursul inter
național desfășurat de curînd pe 
pirtiile 
mentul 
tru a 
bleme 
perioadă pe schiorii noștri fruntași, 
pe antrenori, ca și pe toți cei 
care sînt angrenați intr-un fel sau 
altul în activitatea acestui mi
nunat sport de iarnă.
TINERETUL PE PRIM PLAN 

Sezonul actual a 
schimbare In tradiția 
de schi de la noi. 
văzut alături de cei 
o veritabilă pleiadă de 
ori, care au beneficiat 
de concurs bune, deoarece, 
baza unor, rezultate, ei au fost cu
prinși în prima categorie a par- 
ticipanților. Faptul a stîrnit multe 
discuții, mai ales printre schiorii 
fruntași 
credem
rere c«

din Sinaia. Socotim mo- 
indeajuns de potrivit pen- 
consemna aci cîteva pro- 
care preocupă in această

marcat o 
in treceri lor 
Astfel, am 

consacrați 
tineri schi- 
de numere 

in

(destul de regretabil, 
no',) care sînt de 

aceste ,,înie<-nir “
pă-

__ ___ __ ce 
se fac tineretului, departe de a-l 
ajuta, îl vor împiedica în ascen
siunea normală, deoarece schiorii 
tineri nu vor reuși să-și confirme 
categoria. Pe de altă parte, se 
afirmă că tinerii nu vor putea 
crește firesc fiindcă li se „pre
gătește un drum fără greutăți**.  
Nu pe unul singur l-am auzit 
spunînd: „Noi ne-am luptat cu 
greutățile, am stat ani de zile 
„la cutie**  și de aceea am învă
țat schiul cum trebuie. La treabă 
ușoară, rezultate bune nu pot să 
apară...**

Această 
greșită, a 
rezultatele 
tinerei generații. La prima etapă 
a campionatului republican și mai 
ales la concursul internațional de 
la Sinaia schiori ca Petre 
Clinei (antrenor Dai» Busuioc), 
Kurt Gohn (antrenor Marin Nicu- 
lescu), N. lovici și Horst Hanisch 
(antrenor V. lonescu). Comei 
Tăbăraș (antrenor Dan Busuioc) 
»-au dovedit foarte bine pre
gătiți și constanți. Ei practică 
un schi modem și in ciuda lip
sei de experiență știu să lupte 

indife-
evo-

mentalitate, cu totul 
fost infirmată chiar de 
obținute de schiorii

F 
F 

-F
F

ILIE DRAGNEA A CIJT1GAT TURNEUL D£ BOX
DE LA ZAGREB LA CATEGORIA MIJLOCIE - UȘOARA

— Ce ne poți spune despre
------------- ------------ ..... TX--------------1 ?j

Duminică dimineața, boxerii 
D. Ciobotaru și I. Dragnea, 
precum și antrenorul lor. Ion 
Popa, s-au întors de la Za
greb, unde au participat la 
turneul organizat de clubul Me- 
talac din localitate. Firește, a- 
mănuntele în legătură cu acest 
turneu ne interesau în cel mai 
înalt grad, întrucît agențiile de 
presă ne furnizaseră date des
tul de sumare.

— In primul rînd — și-a în
ceput declarațiile antrenorul 
Ion Popa — țin să vă aduc o 
veste bună. Ilie Dragnea a 
cîștigat și cel de al doilea meci, 
primind astfel cupa pusă în joc 
la categoria mijlocie ușoară. 
Turneul a fost destul de greu. 
La „start" s-au aliniat pugi- 
lișii din R.P. Romînă, Austria, 
R.P. Ungară și R.P.F. Iugosla
via. Cele două reuniuni ale 
turneului au oferit spectatorilor 
numeroase meciuri atractive, 
de înalt nivel tehnic. N-au lip
sit nici surprizele. De pildă, 
campionul austriac Leopold 
Potesil, socotit pe drept cuvînt 
anal dintre cei mai buni boxeri 
de categorie ușoară din Euro
pa. a înclinat steagul în fața 
pugilistului iugoslav Tisanic. 
Cei mai buni boxeri ai competi
ției au fost, după părerea mea, 
Tisanic, Strucker și Benedek 
(R.P.F. Iugoslavia) pi Dragnea 
(R.P. Romînă).

<>toi 
nai 
rea 
cîtva această problemă. Credem 
că teama schiorilor noștri frun
tași că vor fi dezavantajați in
tr-o întrecere unică provine din 
modul defectuos de așezare a 
slalomelor (despre acestea fiind 
vorba în special, ca probe teh
nice). Oaspeții austrieci ne-au a- 
tras atenția că ia noi se pune 
foarte mult accentul pe viteză în 
detrimentul tehnicii. S-ar putea 
trage concluzia (și rezolva astfel 
problema celor două etape in ace
lași campionat) 
ar fi montate 
incit să trieze 
să nu permită 
campionatul ar 
vechea formulă

Singura 
mine in acest caz zăpada, dar 
ea nu joacă un rol prea mare 
decit la coborire și asta nu în
totdeauna.
CAMPIONII VOR FI CUNOS- 
CUȚI IN ACEASTA SAPTAMINA 

Etapa ■ 
republican 
ceplnd de 
Stalin. Cu 
km.) 
restul 
tru a 
finitiv 
du-se 
cu cele de acum, lată și progra
mul: miercuri 13 martie: 50 km. 
fond și slalom uriaș; joi 14 : sla
lom special; vineri 15 : coborîre; 
duminică 16: sărituri speciale.

E. V.

a venit concursul internațio- 
de la Sinaia și, după păre- 
noastră, el a lămurit intru-

că dacă slalomele 
de ața manieră 
pe concurent! și 

unora să „scape ", 
putea reveni 

de disputare, 
.necunoscută**  ar

la

râ-

o

comportarea lui Dragnea 
Ciobotaru ?

— Trebuie să subliniez 
am ajuns la Zagreb chiar 
dimineața competiției. Este 
la sine înțeles că cei doi boxeri 
au fost obosiți. Dragnea s-a a- 
ratat în formă satisfăcătoare. 
Primul său adversar, Z. Tkal- 
cic, cu garda pe dreapta, l-a 
incomodat la început, dar din 
clipa în care a plasat o puter
nică contră de dreapta, în re
priza l-a. Dragnea a luat cu 
hotărîre conducerea ostilități
lor. Al doilea adversar, Feketi- 
ja, așteptînd numai lovitura 
decisivă, n-a constituit un ob
stacol prea greu. Cele două vic
torii 
clare 
avut 
încă 
schimb de lovituri cu 
Sretenovic, și-a fracturat 
na stingă, continuînd 
xeie pînă 
ră mină, 
nească în 
Vojnovic, 
dat voie 
Impresia 
noștri a l 
urmare, am fost invitați să ve
nim eu echipa asociației Dina
mo in R.P.F. Iugoslavia pentru 
două meciuri, la Z-agreb și Bel
grad, în luna aprilie.

că 
în 
de

::

<!

F 
P 
F 
P 
P1

Enache surprins de ob iectiv în timpul probei 
s-a clasat pe locul trei la combinata de 
concursului inUrnâționai de la Sinaia.

(Foto: L.

important să facem un apel 
către schiorii fruntași, deți
nători ai titlului de maestru al 
sportului, ca și celorlalți și să 
le amintim că datoria lor este 
să contribuie la creșterea ele
mentelor tinere. Acest .asalt" al 
tinerilor schiori nu trebuie să 
producă o rezistență din partea 
actualilor fruntași ai schiului nos
tru. In fond, mai devreme ori 
mai tirziu, acești tineri vor de
veni reprezentanți de drept ai 
schiului rominesc, tot astfel cum 
in prezent această onoare revine 
unor oameni ca maeștrii sportului 
M. Biră, Gh. Cristoioveanu, I. 
Bîrsan, N. Pandrea, Theil Klaus, 
I. Letcă și altora. Faptul că <n 
concursuri „consacrații" sint ad
versari direcți cu „puștii" nu tre
buie să-i facă pe cei dinții să 
uite că au datoria de cinste de a 
sprijini dezvoltarea sportului pe 
care l-au îndrăgit, aplecindu-se 
cu grijă asupra creșterii tinerelor 
elemente.
O NOUA FORMULA DE CAM

PIONAT
Forul conducător ai schiului din 

țara noastră a luat o îndrăzneață 
hotărîre: titlul de campion repu
blican se va acorda anul acesta 
după desfășurarea a două con
cursuri. Prima etapă a avut loc 
la Sinaia, iar cealaltă incepe 
miercuri la Poiana Stalin.

Este bună noua formulă? Unii 
o susțin și printre ei intîlnim nu
meroși schiori fruntași. Motivul: 
Ia naționale unii pot .„scăpa" 
in clștigători sau pot ocupa locuri 
foarte bune, deși un sezon întreg 
nu au arătat nimic deosebit, iar 
alții care au cîștigat cursă de 
cursă nu se clasează. De aseme
nea, ei consideră că o singură 
probă nu este concludentă pentru 
desemnarea celui mai bun schior, 
așa cum trebuie să fie campio
nul republican.

Adversarii spun că fiind vorba 
de un 
respectată tradiția universală 
acestui gen de sporturi și 
titlul trebuie acordat după 
singur concurs. De asemenea, 
arată că măsura este „scviaia , 
în sensul că s-a aplicat doar la 
probele alpine și nu și la cele 
de fond de pildă, ori la sărituri. 
Campionatul nu trebuie să fie o 
probă de regularitate, ci o probă 
unică. Pentru regularitate s-ar 
putea acorda o cupă, de pildă 
Cupa R.P.R., ori o distincție gen 
„Schiul de aur" sau altceva.

Cînfl aceste discuții erau in

sport individual, trebuie 
a 

că 
un 
ei 

.sectară'*,

doua a campionatului 
se va desfășura în- 
miercuri la Poiana 

excepția fondului (50 
săriturilor speciale.și a 

probelor se desfășoară pen- 
doua oară. Clasamentul de

va fi întocmit combinin- 
rezultatele din prima etapă

ale lui Dragnea au fost 
și categorice. Ciobotaru « 
neșansa să se accidenteze 
din prima repriză. La un 

tînărut 
mi

să bo
ia sfîrșel ou o singu- 
Et trebuia să-l întîl- 

i al doilea meci pe 
dar medicii nu i-ati 
să mai urce pe ring, 

produsă de boxerii 
fost pozitivă și, drept

P

::
Clarificări m campionatele republicane de baschet

Fără a se ridica, nici de astă 
dată, la o valoare corespunzătoare, 
meciurile de baschet disputate du. 
minică au plăcut totuș; datorită e- 
lanului și combativității cu care 
jucătorii și jucătoarele au luptat 
pentru victorie, pentru consolidarea 
sau îmbunătățirea locului ocupat în 
clasamentul campionatului republi
can. De altfel, etapa de duminică a 
avut darul să clarifice în mare mă
sură clasamentele, care constituie 
o adevărată oglindă a comportării 
și valorii — actuale a formațiilor 
noastre fruntașe.

in întrecerea echipelor masculine, 
de pildă, seria 1 este dominată de 
echipa bucureșteană Dinamo. Fiind 
neînvinsă după patru jocuri, este 
puțin probabil să piardă în ultima 
etapă a turului, în care întîlneș- 
te formația studenților clujeni. Di
namo București a tranșat clar riva
litatea cu Progresul Arta București., 
de care a dispus categoric, dove
dind o evidentă superioritate tehnică, 
tactică și fizică. Locul doi în -aceas
tă serie va fi hotărît în mare măsu
ră duminică, prin disputarea întîl- 
nirii dintre Progresul Arta și Di
namo Oradea, aflate acum la egali
tate de puncte.

In seria a 11-a. echipa C.C.A., de
și este departe de forma cșa mai 
bună, conduce fără vreo înfrîngere. 
Al doilea loc este deținut de Dina
mo Tg. Mureș, care a realizat du
minică o frumoasă victorie asupra 
Energiei București. Meciul disputat 
la lg. Mureș a piodus un adevărat 
entuziasm printre spectatori. întru- 
cît le-a oferit un joc extrem de 
disputat, cu faze frumoase și cu o 
evoluție a scorului de-a drep''"'

Fază din meciul Dinamo Bu curești-Progresul Arta, 
lescu și N. lacob iși dispută o minge sub panou, fiind 

■ toți ceilalți coechipieri.

Dan Nicu- 
ur muriți de

pentru locurile fruntașe 
rent de compania în care 
Juează.

In afara celor amintiți, 
sînt și alți tineri schiori care 
făcut remarcați, dar ale < 
rezultate nu sînt încă de valoa- 
:rea celor obținute de colegii lor. 
.Decit să-i numim mi se pare mai

Wl~lADX lTli—l-fin ~ — ■» ——-*Ț-

mai 
: s-au 
căror

Succesul competiției sportive studențești
Sala Floreasca s-a dovedit ne- 

’fncăpătoare pentru spectatorii 
t(4nai numeroși ca oricîrid) care au 
•"ținut să asiste la întrecerile finale 
;ale competiției organizate de con- 
•ibul orășenesc al asociațiilor stu
dențești din București și ziarul 

.«informația BucureștiuliH", în cin- 
istea conferinței pe țară a asocia
ților studențești.

întrecerile au fost viu disputate, 
mneorj cu faze spectaculoase și de 
mn înalt nivel tehnic. A plăcut în 
■special meciul de volei dintire 
.«Politehnica*  și „Construcții**.

In rîndurile celor două echipe

se numărau mulțj jucători ai e- 
chipelor bucureștene participante 
la campionatul republican de volei. 
(Miculescu, Pelin. Constantinescu 
la „Politehnică", Claici și Bănuț 
Ia „Construcții"), fapt care a con
tribuit la realizarea nivelului teh
nic ridicat al partidei. A cîștigat 
echipa Institutului Politehnic, pen
tru că a avut o pregătire mai 
bună.

Iată rezultatele 
Universitatea G. I.
tutuS Agronomic (f) 3—0 (9, 13, 
45); I.C.F—Institutul Agronomic 
(m) 3—0 (8, 8, 4); Institutul Po
litehnic^—Institutul de Construcții 
(m) 3—1 (13—15, 15—13, 22—
20, 15—4).

Ordinea în clasament: feminin: 
1. I.C.F.; 2. Univefsițatea „C. 1. 
Parhon"; 3. lnstițjUnl Ajgjoncwnic. 
Maacuhn: 1. lnstrtuiiil Pohtehme;

înregistrate:
Parhon—Insti-

2. Institutul 
I.C.F.

de Construcții; 3.

’. Dumitru
corespondent
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Finala interesantului 
la care au luat parte 
șahiști din Capitală a pus față^ 
în față echipele Universității „C." 
I. Parhon" și Institutului Medico-' 
Farmaceutic. Primii au învins/ 
după o luptă strînsă: 4'/2—3’/2/ 
Iată rezultatele individuale: Stăn- 
culescu—Pogorievici 1—0, Scurtu 
—Drăguț 1/o—'/o, Furman—lubu 
0—1, Frecuș—Grubea 1—0, Iancu 
—Țacu 1—0. Purcărescu—Martin^
>/2—'/2i Alexandra Nicolau—«
Sanda Filipescu 0—1, Elisabeta ' 
lonescu—Maria Pogorievici ’/2;
-’/o.

concurs’ 
studenjii'

D. Munteanu 
corespondent

palpitanta. Bucureștenii au făcut 
un joc pur pozițional, lent, bazat pe 
pivotul Novacek’, iar mureșenii le-au 
opus acțiunj rapide, cu multe con
traatacuri și aruncări de la semidis- 
tanță. O altă pretendentă pentru 
locul doi este Locomotiva P.T.T. 
Ea va trebui însă în retur să-și îm
bunătățească procentajele în arun
cări și rezistența. Surprinzătoare 
este comportarea slabă a Științei 
Timișoara, care și duminică a jucat 
sub așteptări. Un motiv al aces
tei comportări 
gur și recenta 
trenorului. Sperăm 
te principala cauză 
șa nu ne îndoim că 
face simțită sudura 
si jucători.

In seria a 11-a a
pelor feminine, Progresul M.l. Bu
curești a dispus de Energia Bucu
rești și ocupă, neînvinsă, locul prim. 
A fost un meci cu o valoare tehnică 
foarte scăzută, care a creat un spec
tacol cum nu ani vrea să mai ve
dem.

In seria I s-a înregistrat o nouă 
surpriză : Progresul Oradea a în
trecut formația Locomotiva Bucu
rești, care, din favorită a seriei, a 
devenit codașă, înregistrînd două 
Infringed din două meciuri. In mod 
surprinzător, primele locuri sînt o- 
cupate de formații din Orașul Sta
lin șj Oradea. Prin rezultatele ob
ținute și, mai ales, prin comporta
rea de pînă acum acestea se anun
ță candidate serioase la șefia

. sămentului.
Iar acum iată rezultatele și 

samentele la z:

îl constituie desi- 
schimbare a an

că aceasta es- 
șj dacă este a- 
în retur se va 
dintre antrenor

întrecerii echi-

cla-

cla-

MASCULIN, SERIA I:

Dinamo Bucureștl-P-’ogresul 
București 78—43 (38—18);

Energia Cluj-Șiiința Cluj 67—58 
19-19);

Arta

Oradea 57—59

s.
4.
5.
6.

a

4
4
4
4
4
4

4
3
3
1
1 
0

o o 
o 
o 
o 
o

0 
1 
1
3
3
4

275-189
230- 190 
228-242 
283-31-1 
169-190
231- 294

12
10
10

6
5
4

acest clasament

Voința lași-Dlnamo 
(25—26) ;

1. Dlnamo București
2. Dlnamo Oradea

Prog. Arta Buc.
Știința Cluj 
Energia Cluj 
Voința lași

Menționăm că
fost alcătuit prin anularea re

zultatului meciului Dinamo Ora- 
dea-Energia Cluj (64—58). De
oarece în această partidă Ener
gia Cluj a folosit ca jucător pe 
antrenorul E. Sarosi, ceea ce nu 
e regulamentar, Energia a pier
dut întîinirea cu 0—20.

EKIA A II-A

P.T.T.-Progresul 0- 
76—62 (37—26);

Mureș-Energia Bu- 
(25—26).

Locomotiva
ra^ui Stalin

Dinamo Tg
curești 45—43

știința Timișoara-C.C.A- 36 — «8 
(25— 33).

1. C.C.A. 4 40 9 259—204 12
2. Dinamo Tg. M. 4 3 0 1 236-229 18
S.L-tiva P.T.T. Buc. 4 2 11267-272 9
4. Energia București 4 1 12 222-226 7
5. Știința Timișoara 4 1 0 3 253 278 8
6. Progr. Or. Stalin 4 0 0 4 221-270 4

FEMININ. SERIA I:.

Știința I.C.F.-Flamura roșie Tg. 
Mureș 61—46 (29—17);

Progresul Oradea — Locomotiva 
București 58—53 (33—22).

1. Voința Or. Stalin 2- “ - - - 3
2
3
2

2. Progresul Oradea
3. știința I.C.F,
4. Fi. roșie Tg. M.
5. Locomotiva Buc.

SERIA A

îse—no c 
no— »4 s 
159—171'0

98—184'3

II-A

Progresul M'. I. 
gia București 43—37

Știința
«tea 47—55 (22—22).
1. Profir. M.l. Buc.
2. Flam. r. Oradea
3. Energia București
4. Progr. F.B. Buc.
5. Știința Cluj

București-Enw- 
(21—21);

Cluj-Flamura roșie Ore-

3 3 0 0 167-117 9
2 110 106— 98 5 
2101 «3- 78'4 
2 6 11 93-1163

3 0 9 3 120—181 3
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Comisia de transferări și-a încheiat lucrările l

Comisia de transferări, înfiin
țată conform regulamentului de 
transferări prin Decizia Nr. 827 
idin 29 octombrie 1956, și-a înche
iat lucrările.

In perioada de trecere dintr-un 
colectiv în a-ltul, prevăzută de re
gulament, au fost introduse 2500 
zfe cereri de transferare. După 
trierea și discutarea lor în 
prevederilor regulamentare

ter-

lumina 
, - S’* ?
actelor depuse în sprijinul cereri
lor, comisia a aprobat un număr 
de 1845, dintre care •

— 51 pentru categoria A
— 186 pentru categoria B
— 332 pentru categoria C.
— 1276 pentru categoriile 

gională, raională și orășenească.
Celelalte 655 de cereri au fost 

respinse pentru motive arătate la 
articolele 1, 2, 3, 5, 6, și 11 din re
gulament și anume :

a) nu au fost motivate 
schimbarea locului de 
de învățătură și prm 
sau lăsare la vatră :

re-

prin 
muncă sau 
încorporare

0) nu au fost introduse în 
men ;

c) nu au fost motivate 
schimbare de regiune;

d) nu au avut dezlegare 
partea colectivului din care 
cau jucătorii (pentru depunerea 
ei s-a acordat un termen pină la 
data de 2 februarie a. c.)

e) acte incomplete;
f) jucătorii erau juniori.
In condițiunile prevăzute de art. 

4 și cu respectarea articolelor 3 
și 5 din regulament, jucătorii că
rora le-au fost respinse cererile 
pot introduce noi cereri în perioa
da de vară, dinaintea începerii 
campionatului pe anul 1957—58.

Se atrage atenția tuturor colec
tivelor sportive că la jocurile din 
cadrul „Cupei Primăverii" nu pot 
folosi decît jucători legitimați cu 
drept de joc.

Folosirea jucătorilor fără drept 
de joc atrage după sine aplicarea 
masurilor prevăzute în regulamen
tul „Cupei Primăverii".

prhi

diri 
ple-

PRMtft JOC imNATIONAL M AMJLUI LA BtCURUTI
meci internațional al 
București. Energia

In primul 
anului la 
Electromagnetica din campionatul 
regional a reușit o frumoasă per- 
forman-iă dispunînd cu 2—1(1—1) 
de echipa de categorie B Torpedo 
Russe (R. P. Bulgaria). Cei 2000 
de spec atori prezenți pe terenul 
..Electromagnetica" au urmărit un 
joc viu disputat, cu nmite faze 
spectaculoase la ambele porți Bu- 
cureș enii. deși conduși cu 1—0 
prin golul marcat de Trendafilov 
in min. 22, ca urmare a superio
rității în cîmp a oaspeților, nu au

descurajat și au luptat cu mult 
elan și dîrzenje reușind nu numai 
egalarea (in min. 34 prin Ion Va- 
sile), ci și victoria, prin Cocoș 
(min. 51).

Energia Electromagnetica: Vîr- 
joacă (Ciobanu) — Mergeanian 
Neagu. Dragu (Nicoară)—Anghel, 
Nedelcu II — Nedelou I (Popa), 
Iliescu, Cocoș, Ion Vasile, Pe
trescu.

Torpedo; Mihailov — Calaigev, 
Tihonov, Pienev—Tanov, Kireev— 
Icalovschi. Caicev. Trendafilov, 
Vasilev, Dișlev (Goțev). tr. i.

DUMINICĂ FE TERENURILE DIN CAPITALĂ ȘI DIN ȚARĂ
Ziua de duminică a fost 

sită de majoritatea echipelor 
tru verificarea formațiilor in me
ciuri amicale, în vederea începerii 
„Cupei Primăverii",
DIMINEAȚA, PE STADIONUL

REPUBLICII...
...s-au întîlnit două din echi

pele fruntașe: C.C.A. și Progresul 
București. Rezultatul: 5—2 (4—1) 
pentru Progresul, datorită goluri
lor înscrise de Banciu (3), Ozon 
și Oaidă, C.C.A. a redus scorul 
prin Constantin și Știrbei (auto
gol).

Scorul, desigur, pare surprinză
tor. E prea categoric, prea mare 
în raport mai ales cu valoarea 
și pretențiile echipei C.C.A. Și 
totuși, el este real, exprimînd si
tuația de pe teren. Meciul a opus 
echipe cu stadiu de pregătire di
ferit : de o parte Progresul, mai 
bine 
menținerii într-o 
defungată 
altă parte 
lor cu o 
pletă și inegală. Din punct de 
vedere fizic, tehnic, tactic și mo
ral, Progresul s-a prezentat mai 
bine decît C.C.A. și în raport ca 
valoarea 
să de 
multe
și nu ■ pentru 
cut mai puține greșeli, in special 
în execuții tehnice. In orice caz. 
Progresul a considerat meciul ca 
un bun prilej de verificare, ceea 
ce nu se poate spune și de jwcâ-

folo- 
pen-

rodată ca urmare 
activitate 

și constantă; 
formația 
pregătire

a 
În
de 

militari- 
incom-

sa, formația condu- 
Ozon, abil dar de 

ori pentru spectatori 
echipă a fă-

Rugbîștii încep în ourund pasionanta lor întrecere...
Rugbiștii sînt primii dintre spor

tivii noștri care vor inaugura, anul 
acesta, — la 17 martie — activi
tatea competițională oficială in aer 
liber. Duminică, pe terenurile din 
București și Petroșani,. echipele 
fruntașe ale rugbiului' nostru vor > _ . ,___, ... ______
Începe întrecerea pentru mult rîv- Primele partide oficiale din cam

pionat vor constitui totodată cel 
mai judicios criteriu de selecție, 
prilejuind evidențierea celor mai 
în formă jucători, demni de a îm
brăca în luna mai tricourile de 
internaționali.

Echipele noastre și-au început 
pregătirile în sală și mai apoi în 
aer liber, sub atenta îndrumare a 
antrenorilor. In ultimele săptă- 
mîni aceste pregătiri au fost com
pletate cu jocuri amicale în țară 
și peste hotare (echipa C.C.A.). 
S-au întîlnit de fapt între ele toate 
echipele noastre care iau parte 
la campionatele celor două cate
gorii (A și B). Nu au interesat 

rezn’tatele cit mai ales verificarea 
stadiului de pregătire a echipelor 
înaintea întrecerii De menționat 
că anul acesta. în cadrul pregă
tirilor din perioada precompelițio- 
nală, s a organizat pentru prima 
dată în țara noastră — din ini
țiativa echipei campioane, — un 
turneu de rugbi în șapte. S-a con
statat că acest joc ajută Ta forma
rea unei condiții fizice deosebite 
și la însușirea unor elemente teh- 
nico-tactice superioare, iar jocul 
la mină, repliajul și rapiditatea 
fazelor, care sînt specifice acestui 
joc, sînt elemente 
ochiul spectatorului

bească tot mai mult de țara noastră, 
lată de -ce acest început de cam

pionat republican capătă, anu'. ace
sta, o semnificație deosebită. Spe
răm că echipele competitoare vor 
înțelege acest lucru și se vor stră
dui să se comporte în consecință.

au ajutat la crearea acelei

.Duelul' Ozon-Apolzan a fost 
partidei amicale Progresut-C.C.A.

terii militari, care ne-au făcut im
presia uneori că smt plictisiți, al
teori nervoși. Cert este că compor
tarea lor nu a satisfăcut, lăsind 
să se întrevadă — prin joc static, 
fără țîșniri și prin greșeli in exe
cuții 
fizică și tehnică, 
atac, unde toate 
oprit Ia marginea

o insuficientă pregătire 
mai ales în 

acțiunile s-au 
careului.

(•P ei
DURA MASA LA .DIMAMO"

unul din punctele 
(Foto:
roșie

de atracție ale
L. TIBOR)

U.T.A. II 3—3

nitul titlu de campioana repubTcănă. " 
Este o întrecerea grea, plină de ne
prevăzut, pe care o sperăm mai fru
moasă, mai pasionantă decît n edi
țiile precedente. Speranța noastră 
este îndreptățită de cchTbcul mult 
mai evident dintre formațiile noa
stre fruntașe, ca și de perspectiva 
unui sezon internațional de-a drep
tul excepțional.

Intr-adevăr, ce-și poate dori un 
pasionat al sportului cu balonul o- 
val, mai mult decît să vadă jucind, 
în același sezon, cei mai buni rug- 
biști din Franța. Anglia și I ara 
Galilor, țări cu o binecunoscută 
tradiție în acest sport ! Și iată că 
anul acesta. — în 'una mai — spec
tatorii bucureșteni se vor grăbi spre 
stadionul în sărbătoare, unde-i vor 
vedea la „lucru" pe rugbiștii fran
cezi, englezi, gali și romîni. tră
ind desigur emoția firească unor 
asemenea evenimente sportive. A- 
ceastă deosebită cinste care se a- 
cordă sportului cu balonul oval din 
Romînia este o recunoaștere a unei 
valori mereu crescînde, o prețuire 
a ultimelor performanțe internațio
nale ale rugbiștilor romîni care, 
«u numai că au apărat așa cum se 
cuvine un prestigiu cîștigat de îna
intași dar mai mult, au dus îna
inte acest sport făcînd să se vor-

loc
forme sportive, atît de necesare 
unui început de campionat. Noi 
sperăm --
Dinamo 
motiva
I.S.P. li 
capabile 
plinească unele inerente lipsuri de 
ordin tehnic, ca de pildă Știința 
Institutul de Mine, Energia 
D.G.S.M. din Ploești, Locomotiva 
P.T.T., etc.

Aceste pregătiri, mai asidue și 
mai timpurii ca în alți ani, ne 
îndreptățesc să privim cu deplină 
încredere începutul campionatului 
ca și viitoarele întîlniri internațio
nale.

In orice caz noi urăm, la început 
de nou an competițional, tuturor 
echipelor succes deplin în frumoa
sa lor întrecere.

D. CAL1MACHI

că echipelor consacrate : 
București, C.C.A., Loco- 

Grivița Roșie, Energia 
se vor mai adăuga altele, 
prin tinerețea lor să su

Iată cum arată un buletin Pronos
port cu 12 rezultate exacte de la 
concursul nr. 1» (etapa din 
tie 1957):

I. Internazionale-Milan 
n. Torino-Roma
HI. Bologna-Fiorentina
IV. Utîinese-Juventus
V. Padova-Genoa

‘ VI. Palermo-Atalanta 
VII. La zio-Spăl 
vm. Sampdoria-Trieatina
IX. Nîmes-Reims
X. Angers-Racing Paris
XI. Nancy-Merseiile
XII. Sedan-Monaco

10 măr

x
1

X
1
1
1
2

X
2

X
2

X

care incintă 
Toate, la un

• In urma trierii și omologării 
buletinelor 
Pronosport 
martie) au fost stabilite următoa
rele premii:

depuse la concursul 
nr. 1» (etapa din 1*

Confruntare» dinamoviștilor eu 
formația Energia 23 August Bucu
rești din categoria C, a scos în 
evidență comportarea slabă a liniei 
de atac condusă de Ene. In 
prima repriză, dinamoviștii au ac
ționat confuz, concentrind jocul 
in tripletă. După pauză însă, di
namoviștii au jucat mai bine, 
mai curat și mai eficace. La a- 
ceasta a contribuit mai ales for
mula atacului (Boian — Nicușor 
— Ene — Lazăr — Suru). Scor 
final: 5—1 (2—1), autorii puncte
lor fiind : Nicușor, Ene (3) și Că- 
linoiu, respectiv Radu Tudor.

Arad—FI.
(0-0).

Codiea:
Energia uz. tr. Orașul Stalin 5—2 
(4-1).

Oradea: Progresul—Fi. roșie O- 
radea 2—0 (0—0). Recolta Sa- 
lonta—Energia IREC Oradea 2—2 
(0—1), Energia Metalul Oradea— 
Voința Oradea 6—0 (2—0).

Tg. Mureș: Recolta—Energia
Mediaș 3—0 (0—0). Au marcat 
Joszi (2) și Tordk.

Cluj : Lotul de juniori — 
Energia C. Turzii 2—I (0—0). 
Știința Cluj—Dinamo Birlad 6—1 
(4—1). Locomotiva Clui—Voința 
Cluj 6—2 (5—1). FL roșie I.H.— 
Casa Ofițerilor 3—8 (3—0).

S. Mare: Progresul—Dinamo 6 
București 2—2 (1 — 1): Zimnicea: 
Progresul—Progresul Alexandria 
0—2 (0—1); Bacău: Dinamo—E- 
nergia Steaua Roșie 6—0 (1—0): 
Galați: Energia—Voința (I — 1) 
(I—0) și Locomotiva—Știința 
4—0 (2—0); Bistrița: Progresul— 
Voința Tg. Mureș 1—0 (0—0); 
Tg. Jiu: Energia—Energia Mineriți 
Luoeni 2—2 (0—1):

Dinamo Orașul Stalin —

ALTE REZULTATE

Buzău: Locomotiva—Locomotiva 
București 1—4 (1—3). Bucurește- 
nii au făcut o bună verificare a 
lotului de jucători.

Ploești: Energia Flacăra-Energia 
Moreni 6—1 (4—0). Joc de bună 
calitate mai ales din partea ploeș- 
tenilor. Energia 1 Mai—Energia 
Sinaia 4—2 (4—1).

Timișoara: Știința—Energia Mi
nerul Petroșani 4—0 (3—0). Gaz
dele au dovedit o pregătire mai 
bună. Echipa din Petroșani a 
avut o apărare slabă.

Arad: FI. roșie U.T.A.—Energia 
Metalul 1—1 (0—0). Joc disputat, 
mai ales de apărări. Locomotiva

Miine jocuri amicale in Giulești 
și la Progresul F. B.

Echipele bucureștene vor sus
ține săptămîna aceasta noi me
ciuri de verificare. Astfel de par
tide vor avea loc miine, miercuri, 
pe următoarele terenuri :

Stadionul Giulești; Locomotiva 
București—Știința București,

Stadionul Progresul F.B. (str. dr. 
Staicovici) : Progresul București— 
Energia 1 Mai Ploești.

In ambele partide, care vor în4 
cepe la ora 16, echipele vor aii4 
nia formații complete.

@^onospori

multe variante cu „8* ’ rezultate : 
Avram Leon din lași str. Sft. Teo
dor nr. 28 care a avut 137 varian
te cu „8” rezultate.

Motocicleta Jawa de 1’5 cmc. 
cordată participantului următor 
cele mai multe variante cu „8*  
Bullate: Mustață Georgeta din 
iova str. Horia nr. 28 care a 
68 variante cu „P*  rezultate;

Premiile speciale acordate 
tragerea din urnă au 
de;

cu 
re- 

Cra- 
avut

prin 
fost obținute

înaintea primei etape a- campionatului republican categoria 
A — echipele de rugbi au susținut meciuri de verificare, lată o 
faza din pinitlnirea Progresul-F.B. Energia Republica.

(Foto : I. MIHAICA)

Premiei I: 29,51 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecirei va
riante cite 6.218 lei;

Premiul II: 385.99 variante cu 18 
rezultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 555 lei;

Premiul III: 3.858,16 variante cu 9 
rezultate exacte revenind •
variante cîte 106 lei.

fi ecâr ei

buletin 
intere-

ITupă cum vedeți, nici un 
cu 12 rezultate exacte: Este 
sânt totuși de remarcat că, dacă ar 
fi existat un participant care să 
indice toate cele 12 pronosticuri e- 
xacte la acest concurs, ar fi ob
ținut peste 200.000 lei.

Acum însă, interesul cel mare s-a 
rezervat pentru concursul de dumi
nica viitoare, pentru care, conform 
regulamentului, neexistind Ia acest 
concurs nici un buletin cu 12 re
zultate exacte, sa reportează suma 
de 85.718 lei

• Premiile speciale acordate va
riantelor cu rezultate de la con
cursul Pronosport 
24 februarie 1957) 
de:

nr. 8 (etapa din 
au fost obținute

Motocicleta I. J. de 55*  cm< 
datt participantului cu cele

O motocicletă Jaw» 
Stelian Joja din corn. 
M un te-r eg . Pitești.

de 125 emc.:
Vălenii de

Cîte un aparat de radie ..Mare?’: 
Chițu Constanța din Ploești str. 
Rahovei nr. 35; Ionescu Gh. din 
București str. Mărășești nr. 66; Cri
stian Mihai din com. Movilița-reg. 
Galați.

Cile un aragaz eu 3 echiuri și bu
telie: Petrescu N. Mihail din Bucu
rești b-dul Tolbuhin nr. 146; Ceau
sescu Mircea din com. Rățești reg. 
Pitești.

in urnă au fost introduse 
riante cu „8” rezultate.

1.2M vă

Pronos- 
este al-

• Programul concursului 
port nr. 11 din 17 martie 
câtuit din 8 meciuri din campiona
tul italian și 4 întîlniri din cadrul 
campionatului francez.

Milan întîlnește pe teren propriu 
pe cea de a doua clasată Fiorentina. 
In mod normai pronosticul cel mai 
indicat ar fi „1°. Totuși, noi sîntem 
convinși că Fiorentina își va mobi
liza toate forțele și va încerca să-și 
concretizeze aspirațiile la titlu cu 
o victorie asupra liderului. Un meci 
de asemenea echilibrat — în ciuda 
clasamentului — este și cei dintre 
Lan cross i „proaspăta44 deținătoare

a lanternei roșii și Internaționale, 
clasată pe locul trei dar fără nici 
o victorie în deplasare (în schimb 
cu 7 meciuri egale din 11 disputate).

Torino pornește favorit în întîl- 
nirea cu Juventus formație a cărei 
inconstanță dă mult de furcă pro- 
nosportiștilor. La acest meci credem 
însă că n-ar trebui să neglijăm nici 
,,X“ destul de obișnuit ambelor 
echipe. Atalanta va întîlni la Ber
gamo pe Lazio a cărei comportare 
duminică a surprins pe mulți (1—2 
cu Spăl pe teren propriu). Urmează 
două întîlniri care ne pot aduce 
eventuali soliști: Napoli-Padova și 
Roma — Tries tina. Intr-adevăr, în 
ambele întîlniri echipele gazde sînt 
favorite. Nu la fel se prezintă si
tuația în ultimele meciuri italiene 
din program: Genoa-Sampdoria și 
Palermo-Bologna De data aceasta 
oaspeții au o situație mult mai bună 
decît gazdele care sînt așezate la 
periferia clasamentului.

Disputele înverșunate*  din cadrul 
campionatului francez și desele re
zultate puțin așteptate au făcut pe 
mulți participant! să considere întâl
nirile dintre echipele franceze ca în 
tîlniri de... 1,X,2 indiferent cine joa
că! Indiscutabil există destul de 
multă exagex'are în aceasta părere. 
Totuși găsirea soliștilor în rîndul ce
lor patru meciuri franoeze din pro
gramul concursului nr. 11 este des
tui de grea. Intre Marseille și St. 
Etienne noi vom prefera — spre 
surprinderea unora — formația gazdă. 
Lens în schimb, deși joacă în depla
sare cu Lyon are șanse de a ob
ține o victorie care să-i mărească 
sansele de... detronare a liderului. 
Nice ca și Metz fructificînd avan
tajul terenului pot să ob'țină victorie 
în întîlnirile cu Monaco și respec
tiv Toulouse. In mod normal pro
nosticul de bază trebuie deci să fie 
— pentru ambele meciuri „1“. Noi 
nu trebuie să uităm însă că Mo
naco nu vrea să se depărteze de 
plutonul fruntașelor în clasament 
iar Toulouse dorește să se apropie 
de ele.

In concluzie, noi vă sfătuim să 
studiați cu atenție meciurile a-cestui 
concurs și bine înțeles să vă com
pletați și depuneți buletinele. De 
un mare ajutor în această direcție 
vă este nr. 152 al revistei „Pro
gramul Pronosport44 care vă oferă 
un bogat material documentar.



Surprize in etapa a
• După cum era de așteptat, E- 

nergia DGSM a obținut 3 victorii 
în grupa sa: a învins cu 14—2 pe 
Energia B. Mare, cu 12—4 pe E- 
nergia Orașul Stalin și cu 10—1> 
pe Progresul București. O victorie 
și un meci egal a obținui Energia 
Orașul Stalin (10—6 cu Progresul 
București și 6—6 cu Energia B. 
Mare). Progresul București a în
vins Energia B. Mare cu 10—Q.

Organizarea întrecerilor a lost 
destul de bună. O lipsă s-a făcut 
totuși, resimțită : saltelele de pro
tecție nu au fost suficiențe. Con
cursul s-a desfășurat la un nivel 
destul de iklicat

dat plecarea în -competiția de ciclocros organizată de aso
ciația Recolta și ziarul „Soortul Popular".

O VICTORIE

S-a

NEAȘTEPTATĂ:

<• ION STOICA A CUCERIT „CUPA ZIARULUI 
SPORTUL POPULAR” LA CICLOCROS
Stoica, tînărul ciclist care duminică s-a afirmat puternic, n-a

i1

Ion Stoica, tînărul ciclist care duminică s-a afirmat puternic, n-a 
apărut niciodată pe listele premiaților marilor concursuri și nici n a 
făcut niciodată parte din loturile republicane. De altfel, acest lucru 
nici nu era posibil, deoarece Ion Stoica, este foarte tînăr în ciclism și 
mai învață încă din tainele sportului cu pedale de la profesorul său, 
antrenorul Iulian Gociman.

Siguranța cu care a cucerit primul loc duminică i-a impresionat 
plăcut pe tehnicienii prezenți in .caravană" și pe spectatorii care 
i-au intîrnpiuat pe cicliști de-a lungul traseului. El a întrecut o serie 

nul republican din ultimii doi ani, obtinînd o victorie netă.

i:

i' 
de speciailiști ai probelor de ciclocros, printre care figura și campio-', 
nul republican din ultimii doi ani, obtinînd o victorie netă, (l

Se pleacă puternic și prin fața ziarului „Sportul popular" primii (i 
trec Gh. Dumitrescu, A. Faniciu și D. Dragomir. O parte dintre con-p 
curenți rămîn pe planul doi. In față, forțează puternic alergătorii de(> 
Ia Recolta (N. Stepanian, Gh. Dumitrescu) care vor să-i favorizeze i1 
o evadare colegului lor D. Dragom'r în dauna lui I. Moraru (Progre-? 
sul). Aceasta nu reușește și urmează un moment de acalmie bine fo- P 
losit de plutonul doi, care face joncțiunea cu primul pluton. Printre 
cei care au revenit pe primul plai se află și I. Stoica. In apropiere 
de șoseaua Ștefan cel Mare, Dragomir și Moraru au un moment de 
sufocare, de caie profită tînărul Ion Stoica. El preia inițiativa, con
duce puternic plutonul, se detașează împreună cu N. Stepanian și 
cîștigă cu un finiș impresionant Victoria sa este pe deplin meritată 

REZULTATE: Avansați: 1. Ion Stoica (C.C.A.); 2. N. Stepanian 
(Recolta); 3. Ion Baciu (C.C.A.); 4. A. Faniciu (Energia); 5. D. Dra- 
gomîr (Recolta); 6. Gh. Dumitrescu (Recolta); 7. Ion Moraru (Pro
gresul); 8. C. Istrate (Fl. r.); Fete: 1. Maria Bisak (Progresul); 2. 
Silvia Stănescu (Progresul); Juniori: 1. Ariton Shnion (Șc. de ti
neret); Semicurse: 1. C. Grigorescu (Recolta).

„Cupa campaniei agricole de primăvară", oferită de asociația 
Recolta, a revenit tot... asociației Recolta cu 78 p„ urmată de Ener
gia S3 p„ Progresul 115 p„ C.C-A. 116 p., Șc. de tineret 120 p„ Voința 
131 p., etc H. NAUM

u

INDUSTRIA ÎN SPRIJINUL AEROMODELIȘTILOR
Hotărit lucru, aviația sportivă 

din țara noastră a intrat intr-o 
nouă etapă a dezvoltării sale. 
După avionul de școală 1A.R. 
813, ptanoarele Pescăruș, Partizan, 
I.S. 3 și I.S. 3 B, C.T. 2, O.P. 22, 
parașuta cu fantă, parașuta cu 
deschidere progresivă, iar de cu
rînd ayionul de sport RQ 6 și 
alte realizări ingenioase destina
te să asigure sportivilor noștri 
cel puțin o participare onorabilă 
în competiții, iată că și aeromode- 
iiștii se bucură de sprijinul teh
nicienilor și al industriei autoh
tone. Astfel, uzinele I.O.R. din 
București au fabricat un nou tip 
de motor pentru aeromodele, a 
cărui lipsă a constituit pînă a- 
cum un serios handicap în compe
tițiile din țară și de peste hotare. 
In special aeromodeiliștii concu
rent i la categoriile „aeromodele cu 
tootor mecanic zbor liber“ și ,,ae- 
romodele captive de viteză" au re
simțit puternic această lipsă.

Motorul I.O.R. are o capacitate 
cilindrică de numai 2,47 cmc, ffi- 
cadrîndu-se în condițiile regula
mentare de concurs stabilite de

lila a campionatului de lupte pe echipe
ENERGIA REȘIȚA SUB AȘ

TEPTĂRI

• La Timișoara, C.C.A., a avut 
în echipa locală Locomotiva un ad
versar Raite dificil cu care a și 
terminat la egalitate (8-—8). A în
vins surprinzător de ușor pe Ener
gia Reșița (cu 12—4), dispunînd, 
de asemenea, și de Progresul Lu
goj cu 8—4. Locomotiva a învins 
— la rindu-i — cu 12—4 pe Pro
gresul Lugoj și cu 8—6 pe Energia 
Reșița. Lugojenii au obținut o sin
gură victorie <n dauna Energiei 
Reșița (cu 10—4). Bine s-au com
portat C. Ofițerescu (Loc.), Gh. 
Mircea (CCA) și P. Popescu (En. 
Reș.).

Din informările primite de la

F.A.I.: grupa 1 (de la 0 la 2,5 
cmc) și o greutate de 125 grame. 
Motorul funcționează prin autoa- 
prindere (fără bujie, aprinderea fă- 
cîndu-se prin comprimarea puter
nică a combustibilului în cilindru), 
are axul montat pe rulmenți mi
nusculi, carburatorul plasat în 
spatele carterului, admisia făcîn- 
du-se prin intermediul unei palete 
rotative. Drept combustibil motorul 
I.O.R. folosește eterul. La 13.000 
de turafii pe minut el dezvoltă o 
putere de 0,25 h.p. Aceste caracte
ristici fac din motorul I.O.R. răs
punsul mult așteptat la doleanțele 
miilor de sportivi aeromodeliști 
din tara noastră, permițîndu-le în 
viitorul apropiat o ridicare a nive
lului performanțelor lor. Ținînd 
seama de faptul că regulamentul 
de clasificare în sporturile aeriene 
pretinde realizarea unei viteze de 
minimum 150 km/h pentru titlul 
de maestru, apariția acestui motor 
— prin efortul comun al Aeroclu
bului Central, Centrului Experi
mental de Aeromodele și tehnicie
nilor de la I.O.R. București — va 
duce fără îndoială la lichidarea ră- 

corespondentul nostru Al. Gross și 
dAn partea delegatului comisiei 
centrale de lupte, reiese că aci or
ganizarea a fost necorespunzâtoa- 
re. Reuniunea s-a desfășurat în 
două săli, dimineața în incinta Cir
cului, iar după-amiază în sala de 
antrenament a feroviarilor. Surprin
zătoare apare comportarea sub aș
teptări a Energiei din Reșița, for
mație care reușise să se impună 
în primele două etape De aseme
nea, nesatisfăcătoare continuă să 
fie comportarea Progresului Lugoj. 
Ni se maj comunică faptul că de
legații Progresului Lugoj ca șl 
antrenorul I. Lovasz (Reșița) au 
avut atitudini nesportive. De altfel, 
în raportul său arbitrul principal 
de la Timișoara socotește că este 
necesar să se ia măsuri împotri
va delegaților lugojeni, care sînt 
recidiviști.

FR. HORVATH ÎNVINS LA 
ARAD

• Dinamo București s-a impus 
la Arad învingînd Energ-a Cluj 
cu 16—0, pe D'namo Satu Mare 
cu 14—2 și pe El. roșie Arad cu 
12-4. Dinamoviștii au utilizat for
mația: A. Ruzsi. 1. Ghmcea, Fr. 
Horvath. M. Sole, D. Cuc, M. Be- 
lușica, Gh. Popovici, și V. Onora. 
Dintre aceștia Fr. Horvath a pier
dut în fata lui M. Șandor (FI. r.), 
iar V. Onoiu a fost întrecut de 
I. Radu (Din. S.M.) și de P. Daș- 
cău (FI. r.). In celelalte meciuri. 
Energia Cluj a întrecut pe FI. roșie 
Ared cu 10—6 și pe Dincmo Satu 
Mare cu 9—5 Dinamo Satu Mare 
obține prima vicione in acest cam- r 
pionat. dispunînd de FI. Toșie A- 
rad cu 9—5.

LOCOMOTIVA ORADEA A 
CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE
• Relatările corespondentului din 

Oradea, M. Pop au confirmat pre
viziunile noastre in ce privește bu
na comportare in etapa de durui:.i- 
că a noii divizionare. Locomotiva. 
In același timp el ne-a comunicat 
că aceasta n-a reușit decit în par
te să se achite de datoria sa de gaz
dă. Pe salteaua de concurs Loco
motiva a învins cu același scor 
(11—5) atit pe FI. roșie Cluj cit 
și pe Voința Tg. Mures (!), ter- 
minind la egalitate (8—8) cu E- 
nergia Hunedoara. Mureșenii s-au 
revanșat după infring/rea suferi
tă in fața Locomotivei, dispunînd 
la rindul lor de Energia Hunedoa
ra și de Fl. roșie Cluj cu 10—6. 
Energia Hunedoara a întrecut Fl. 
roșie Cluj cu 8—4. In această gru
pă s-au înregistrat și două surpri
ze: N. Baciu (Loc.) — concurînd 
în cadrul cat. semigrea — l-a în
vins prin tuș pe Fr. BaHo (Voin
ța), iar Fr. Boczoni (Voința) a 
dispus tot prin tuș de Gh. Marton 
(Fl. roșie).

In urma rezultatelor obținute în 
etapa a III-a clasamentul are ur
mătoarea înfățișare: 
Dinamo București 9 9 0 0 133:11 27
Energia DGSM 9 • 1 • 1«2:34 2€
C.C.A. 9 > 1 0 92:46 26
Energa Hunedoara 9 6 12 62:52 21
Loc om. Timișoara 9 4 2 3 71:69 19
Voința Tg. Mureș 9 5 0 4 79:79 19
Energia Reșița 9 5 0 4 65:69 19
Locomotiva Oradea 9 3 3 3 63:76 18
Energ Or. Stalin 9 4 14 63:75 18
Progresul Lugoj 9 3 2 4 60:79 17
Ehergia Cluj 9 3 2 4 56:78 17
Progr. București 9 3 0 6 60:73 15
Energia Baia Mare 9 2 15 56:30 14
FL roșie Cluj 9 19 9 40:92 11
Dinamo Satu Mare 9 19 1 39:95 11
FL roșie Arad 9 0 0 9 37:103 9

minerii în urmă de pînă acum. 
Un prim lot de 100 de exemplare 
vor fi distribuite în curînd cercu
rilor de aeromodele din țară. Tot
odată va fi organizat un curs spe
cial pentru cunoașterea caracteris
ticilor și funcționării lor, pentru 
că în curînd aeromodeliștii din

DIN ACTIVITATEA UNOR SPORTIVI ENTUZIAȘTI
La vreo 30 km., mai sus de 

Cîmpulung Muscel, dai de pi
torescul defileu al Dîmbcvi- 
cioarei. Aici se desfășoară o 
vie activitate sportivă, datorită 
centrului de schi din satul 
Dîmbovicioara. Cu cîțiva ani 
în urmă, puteau fi văzuți prin 
aceste locuri doar cîțiva ti
neri săteni folosind în depla
sările lor schiurile. Iată însă 
că, în ultima .vreme, ca urma
re a acțiunii întreprinse de co
lectivul sportiv din Dimbovi- 
cioara (instructor voluntar Ion 
Bulugea) pesta 120 de tineri, 
printre care mulți din comu
nele învecinate, au fost îndru
mați spre practicarea schiului, 
acest minunat sport de iar
nă, Recent, ei au participat 
la o serie de concursuri în 
care s-a putut remarca buna 
lor pregătire, în special în 
probele de fond. Dintre nu
meroșii tineri, care și-au dis
putat intîiefatea cu o deosebită 
însuflețire, merită a fi no
tați : Ion Buliga, frații Tc- 
posu. I. Oprescu, D. Istrate, 
G.- Dumitrescu $i încă mulți 
aWi dornici să se afirme. Și 
lucrul acesta este cu putință 
pentru că în cadrul centrului 
de schi din Dîmbovicioara se 
lucrează cu multă tragere de 
inimă. Dovadă stă faptul că 
dm numeroasele perechi de 

schiuri pe care le posedă cen
tru!, peste 50 au fost confecțio
nate cu multă hărnicie și pri
cepere de înșiși tinerii schiori.

Iată deci că acolo unde 
există entuziasm și vrednicie 
se pot realiza lucruri frumoase.

CONSFĂTUIRE PE MARGINEA 
ROMANULUI „UNSPREZECE”

Jucătorii, antrenorii și arbitrii de 
fotbal din București s-au întîlnit 
sîmbătă în sala de festivități a Co
mitetului pentru Cultură Fizică șl 
Sport. In mijlocul lor a venit scri
itorul Eugen Barbu, autorul romanu
lui „Unsprezece". împreună, ^ei au 
discutat despre acest roman, despre 
problemele pe care la ridică această 
operă literară cu subiect sportiv. 
Organizată de revista „Fotbal” șl 
de colegiul antrenorilor de fotbal de 
pe lingă C.C.F.S. oraș București, 
consfătuirea s-a bucurat de mult 
succes.

Printre cel care au luat cuvlntul 
au fost tov. Tudor Vaslle directorul 
Direcției fotbal din C.C.F.S./C.M., 
R. Ghlurițan, i. Lupaș și alții.

CONCURSURI ATLETICE LA BU
CUREȘTI ȘI CLUJ

Sîmbătă șl duminică s-a desfășurat 
in sala Flor ease a II din Capitală 
un nou concurs atletic Ia care au 
participat o serie de atleți fruntași. 
Iată clteva din rezultatele înregis
trate: BĂRBAȚI: 58 m.: St. Kadar 
6.0; T. Ardeleanu 6,1; Gr. Enache 
6,2; 55 m. g.: E. Ignat 8,1; St Stoi- 
cescu 8,3; A. Tudose 8,3; lungime: N. 
Sobeșanski 6,21; înălțime: N. Popa 
1.70; O. KSrner 1,70; triplu: V. Ven- 
cu 13,30; prăjină: M. Trandafilov 
3,06; Z. Szabo 3,75; greutate: A. 
Raica 16,55; N. Ivanov 15,39; L. 
Purdea 13,29; FEMEI: 50 m.: A. Că- 
pitănescu 7,5; V. Slavici, N. Eana

țara noastră vor ataca actualele 
recorduri naționale și internațio
nale, bizuindu-se și pe acest mi
nuscul motoraș pe care-I vedeți 
în fotografia noastră. Le dorim 
mult succes!

— î. v. p. —

Pînă acum un an, colecti
vul sportiv Recolta IPROFIL 
'din Rm. Vîlcea exista doar în 
carnetele de evidență ale ac
tiviștilor sau în scriptele aso
ciației respective. In ultima 
vreme însă, acest colectiv a 
reușit să se numere printre 
cele mai harnice din regiunea 
Pitești. Este desigur un salt 
considerabil la care au contri
buit efectiv conducerea între
prinderii și comitetul die între
prindere, factori care au sti
mulat angrenarea tuturor sa- 
lariaților în practicarea dife
ritelor discipline sportive. Ast
fel, de la 83 de membri cît nu
măra colectivul pînă nu de 
mult, totalul acestora depășeș
te astăzi cifra de 730.

S-a lucrat cu multă însu
flețire în colectivul reorganizat 
și muncitorii de la IPROFIL’ 
se mîndresc astăzi cu echipele 
lor de fotbal și baschet, recent 
promovate în campionatul re
gional. Un alt motiv de le
gitimă satisfacție >1 consiitue 
și construirea^ prin resurse lo
cale a unei frumoase arene 
sportive, situată pe malul drept 
al Oltului, în apropierea fa
bricii.

Strădania și entuziasmul 
membrilor colectivului Recolta 
IPROFIL ilustrează din plin 
acțiunea creatoare a tineretu
lui iubitor de sport.

Ilie Fețeanu, 
-corespondent.

și V. Ionescu 7,6:. lungime: G. Belu 
5,23; L. Jung 5,13; greutate: I. 
Georgescu 11,41; A. Wateescu 10.96.

Nicolae D. Nicolae-corespondent
★

La Cluj s-a desfășurat, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, un nou con
curs de verificare, în cadrul căruia 
a fost obținut, un rezultat remar
cabil în proba de aruncarea cio
canului. Tînărul Acațiu Szigmund a 
aruncat 54,35 m. (Ia 58 cm. de cel 
mai bun rezultat al său). Alte re
zultate: l.M*  m. cros: Tr. Sudri- 
gean 2:29,6; A. Ursu 2:34,0; M. Ja- 
blonovszki 2:45,6; 1.2»o m. cros: N. 
Pasciuc 3:44,0; M. Cuțui 3:57,0; M. 
Ionescu 3:57,6.

l, A BUCUREȘTI ȘI CLUJ BAZINELE 
ACOPERITE SINT BINE FOLOSITE

Bazinul acoperit de la Floreasoa 
a găzduit sîmbătă și duminică un 
nou concurs de natație rezervat îno
tătorilor bucureșteni de categoria a 
Il-a și a III-a. precum și copiilor 
pînă la 12 ani. Iată câștigătorii 
probelor: BĂIEȚI: 100 m. spate: T. 
Ghidali (Voința) 1:16,4 (!); 10® ra. li
ber: M. Ștefan (Șc. Sp. Tin) 1:06,5; 
10*  m. bras: P. Cheța (Șc. Sp. Tin.) 
1:23,4; 100 m- fluture (delfin) T. Ghi
dau 1:20,2; 2*0  m. bras: V. Mtedianu 
(Progr.) 3:10,4; 33 m. liber: L. Berea 
(T. D.) 23.9; A. Bota (Știința) 24,3; 
33 m. spate: L. Berea (T.D.) 27,5; A. 
Bota (Știința) 27.7; 33 m. bras: A. 
Nlcolau (Energia) 31,4 FETE. 200 ț®. 
bras: E. Ghinea (Progr.) 3:13,0;-ljH
m. fluture (delfin) El. Vitan (Vofffța)
1:43,3; 100 m. liber: R. Iordan (T.D.) 
1:31,2; 100 m. bras: El. Ghinea
(Progr.) 1:33,7; 33 m. liber: A. Ar
vai (Știința) 28,6; 33 m. bras: A. 
Arvai 33,0; 33 m. spate: A. Wlndt 
(Energia) 35,2. Cupa „Vointa“ cu 
care a fost dotat concursul, a reve
nit cercului Tînărul Dlnamovist (42 
p.), urmat de știința (23 p.), Pro
gresul (22 p.) etc..

*
Sîmbătă seara, la duj, s-a des

fășurat în bazinul acoperit din lo
calitate concursul de „casă” ai 
colectivului Locomotiva I.C.C.F. Au 
fost realizate 4 recorduri regionale 
la următoarele probe: 200 m. spate 
junioare cat. Il-a: Eva Banfi 3:00,5; 
40*  m. liber junioare cat. I-a: Vio
rica Mathe 6:14,6; 400 m. liber ju
nioare cat. Il-a: lldlco Csordas 6:31,6; 
400 m. bras seniori: Al. Csiki 5:59,5.

UN MECI AMICAL DE RUGBI

Duminică dimineața, stadionul Pro
gresul F. B. a găzduit un meci ami
cal de rugbi între echipele de pri
mă categorie Progresul F. B. și 
Energia Republica. După un joc 
dtrz, echipa Progresul F. B. șl-a 
întrecut adversarul cu scorul de 
14—12.

Fiecare buletin Pronosport, d 
. o cărămidă Ia temelia unei $ 

■■ noi construcții sportive. \
? PARTICIPAȚI LA CONCURSURILE j 
i PRONOSPORT ?



După două victorii
Echipa poloneză de volei „Start9 

evoluează m fața publicului bucureștean
De ce nu se pot organiza jocurile „Uniunii Franceze”

Astă seară la ora 19, în sala 
Dinamo, echipa Start din R.P. 
Polonă, care ne vizitează țara, 
va apare în fața spectatorilor 
bucureșteni, întîlnind o combi
nată între formațiile Voința 
Sibiu și Voința Orașul Stalin, 
ambele participante în campio
natul republican de volei.

Polonezele au disputat pînă 
acum două meciuri, cîștigîndu- 
le. După cum știți, în primul 
joc au întrecut’ la Sibiu echi
pa locală Voința cu 3—0, iar 
ieri dimineață corespondentul 
Torni Lowy din Orașul Stalin, 
ne-a transmis știrea unei noi 
victorii a echipei oaspe : ea a 
întrecut Voința Orașul Stalin 
cu 3—1 (15—9, 15—12, 13—15. 
15—10), după un meci în care 
Start a fost echipa care a avut 
inițiativa. După cum ne-a rela
tat corespondentul nostru, Vo
ința a fost întărită cu trei ju
cătoare bucureștence (Ele, na 
Răzvanță, Florina Teodorescu 
și Eugenia Metopadov, toate de 
Ia Dinamo). Aceasta însă nu a 
folosit echipei, ci dimpotrivă a 
dăunat omogenității. In schimb,

LIPSURI IA 0 „LECIE DE ANTRENAMENT” DE LUPTE
Este lucru știut că forma de 

bază a organizării procesului pe
dagogic al educației fizice este 
lecția. Un bun proces pedagogic 
poate fi asigurat numai printr-o 
lecție corect alcătuită, cu respec
tarea datelor științelor ajutătoare, 
a carac'erului instructiv educativ, 
al instruirii și a particularităților 
colectivului cu care lucrăm. Lecția 
are, deci, un rol hotăritor în do- 
bîndirea măiestriei sportive.

Deși toate acestea sînt bine cu
noscute de cadrele noastre teh
nice, există totuși colective spor
tive la care lecția de antrenament 
se des/ășoară într-un mod ne
corespunzător. In acest sens, un 
exemplu concludent îl oferă sec
ția de lupte a colectivului P* *ro-  
gresul-Gospodării (antrenor Mar
tac). Așa cum este alcătuită și 
se desfășoară la Progresul-Gospo
dării, lecția de antrenament nu 
Îndeplinește scopul și nu rezolvă 
sarcinile unei lecții. Și acest 
lucru se datorește în mare parte 
antrenorului Martac, a cărui ac
tivitate și comportare lasă de 
dorit.

această cursă a fost ocupat de ita
lianul Hartner.

lata o excelentă performanță 
realizată de schiorii romîni, care 
ne permite să afirmăm că aceștia 
au pășit pe drumul afirmării lor 
internaționale. • ~

pa Steaua roșie Belgrad a fost în
vinsă cu 1—0 de către Lokomotiva 
Zagreb. Hajduk Split a primit vi
zita echipei Partizan. Oaspeții au 
învins cu scorul de 2—0. Celelalte 
rezultate: Beogradski S. K. — Buduc- 
nost Titograd 5—2; Vojvodlna Novi 
Sad-Dinamo Zagreb 3 — 1; Zagreb- 
Vardar Skoplie 2—4; VoleJ Mostar- 
Saxajevo 4—2; Spartak Subotița- 
Radnlciki Belgrad 2—2.

In clasament continuă să conducă 
Steaua roșie cu 24 p., urmată de 
Vojvodlna 23 p„ Hajduk 20 p., Di
namo Zagreb 17 p. etc.

MECIURI INTERNAȚIONALE

• CAMPIONATUL MONDIAL: Ma
drid: In preliminariile competiției 
s-au întîlnit reprezentativele Spa
niei și Elveției, baciul s-a termi
nat la egalitate, 2—2 (1—1), rezultat 
care constituie o mare surpriză. 
Khartum: Repr. Sudan-Repr. Siria 
1—0 (0—0).

AMICALE:

• l-a Berlin, în fața a 45.OM spec
tatori, echipa R. D. Germane a în
trecut reprezentativa Luxemburgului 
cu 3—o (3—0) prin golurile marcate 
în ordine de Troger (min. 2) 
Schroder (min. 30) și TrSger s (min. A2ț>.

• La Viena echipa R. F. Germane 
a învins Austria cu 3—a. (Z—0) Jgunc: 
tele învingătorilor au fost marcate 
de Rahn (min. 22) Kraus (min. 42) și 
Rahn (min. 70) din 11 m. Pentru 
austrieci au înscris Wagner din 11 
m. (în min. 60) și Buzek (min. 75). 
Din echipa învingătoare au lipsit 
frații Walter, Fosdpal, Eckel, Mal etc. 
In schimb au fost introduse elemente 
tinere care alături de „bătrinii" Her- 
kenrath, Rahn și Schăffer au dat sa
tisfacție. In echipa gazdă au jucat 
printre alții, Wagner, Koller, Kol- 
imann, Barschandt, Engelmăyer etc.

Deși lecțiile sînt planificate 
de trei ori Pe săptămînă (luni, 
miercuri și vineri), programul 
lor este fdarte puțin respectat, 
ca și ora fixată pentru antrena
mente (19—21). Frecvența spor
tivilor la curs este redusă: 25% 
din lotul de 60. însuși antrenorul 
nu respectă ora de începere. La o 
lecție, a îniirziat cu 45 de minute! 
Explicația dată de eî, că ar fi fost 
ocupat cu măsurile organizatoci- 
ce-adminîstrative în vederea etapei 
a doua a campionatului, este necon
vingătoare. E adevărat că o parte 
din aceste obligațiuni revin și 
antrenorului, dar rezolvarea lor 
nu se face în timpul afectat șe
dințelor de antrenament. Iar în 
cazul cînd antrenorul trebuie 
totuși să lipsească, atunci el are 
datoria să însărcineze un ins
tructor voluntar cu conducerea 
lecției, comunicîndu-i in prealabil 
sarcinile și conținutul ei. Antre
norul Martac nu vădește însă preo
cupări în această direcție. La șe
dința de antrenament la care a 
întîrziat cu 45 de minute, sporti
vul Lefter a luat singur inițiativa 
începerii lecției, deși nu cunoștea 
sarcinile ei.

însăși ținuta antrenorului Mar
tac la antrenament -lasă de -dorit. 
Cum să se impună un antrenor 
și ce exemplu poate constitui pen
tru sportivi dacă el conduce lec
ția în ținută de stradă? I.n ase
menea condîtiuni mai poate să 
ne mire faptul că unii sportivi 
lucrează în pantofi sau că alții 
forfotesc de colo pînă colo, îm- 
brăcați în paltoane și fumînd ?...

In ceea ce privește alcătuirea și 
desfășurarea lecției de antrena
ment, am constatat de asemenea 
lipsuri pe seama antrenorului 
Martac. In primul rînd, la alege
rea sarcinilor lecției el n-a ținut 
seama de etapa competițională în 
oare se găseau sportivii secției de 
lupte (în ajunul etapei a doua a 
campionatului). Regulamentul con
cursurilor și modificările lui tre
buiau prelucrate cu mult înainte,

Irena Ma-

i
1

polonezele au arătat nu numai 
o forță deosebită în atac ci și 
un blocaj bine pus la punct.

De aceea, partida VOINȚA — 
START este așteptată cu mult 
Interes la București. Start s-a 
dovedit în cele două meciuri 
susținute pînă acum un adver
sar redutabil și o echipă în a- 
devăratul înțeles al cuvîntului. 
Din rîndul componentelor ei se 
evidențiază Jadwiga Kostke- 
wicz, o jucătoare completă, Lud- 
wiga Wandowska și 
karuk.

Tocmai cînd ne 
să încheiem aceste 
telefon de Ia Sofia 
victoria echipelor de volei ale 
Ministerului Agriculturii din 
R.P.R. care au întrecut acolo 
echipele Alinisterului Agricul
turii din R.P. Bulgaria, revan
șa întilnirilor susținute cu o 
săptămînă înainte de echipele 
bulgare, la București. Victoria 
ne-a revenit la fete cu 3—2
(10—15, 11 — 15. 15—11, 15—9, 
15—6) și Ia băieți cu 3—1 
(15—12, 15—13, 11 — 15, 15—
10).

I
pregăteam 

rînduri, un 
ne-a vestit

'6I 
f

în orice caz înainte de începerea 
campionatului. La lecția la care 
am asistat și care a fost condusă 
de sportivul Lefter, prelucrarea 
regulamentului a durat 30 minute, 
în condițiuni improprii: sportivii 
ședeau pe saltea, în echipament 
foarte sumar, deși erau transpi
rați, în urma celor 10 minute de 
încălzire generală și zece minute 
de pregătire fizică specifică la sal
tea, cu toți cei 16 luptători, făcute 
in prima parte a lecției...

Fără să insistăm prea mult a- 
supra orientării greșite a aplicării 
exerdțiilor fizice în partea pregă
titoare a lecției, trebuie să subli
niem totuși că antrenorul Martac 
ignorează principiul accesibili

tății exercițiilor, principiu care 
asigură o justă proporționare a 
acestor exerciții în funcție de par
ticularitățile sportivilor. Supune
rea unor juniori la exerciții care 
solicită un efort prea mare î-n ra
port cu vîrsta lor (16—18 ani), 
constituie un exemplu concludent 
în această privință.

Față de toate cele arătate, se 
impune ca imperios necesară 
luarea în discuție de căire condu
cerea colectivului Progresul-Gos- 
podării și de către colegiul central 
al antrenorilor, a aspectelor nega
tive din munca antrenorului Mar
tac, cu insistențe asupra conduitei 
lui în timpul conducerii lecției. Im 
general, colectivele sportive tre
buie să-și îndrepte mai mult aten
ția spre secțiile, pe ramură de 
sport, facilitinda-le o activitate 
eficientă pe linia pregătirii sporti
vilor și ridicării măiestriei lor.

Prof. CORNELIU RADUȚ 
din Direcția Instruirii Sportive

Serviciul nostru de ra
dio vă comunică :

DERBIUL MILAN—INTERNAZIO- 
NALE S-A TERMINAT CU UN 

REZULTAT EGAL

• Surpriza celei de a 23-a etape 
a campionatului italian a constituit-o 
înfrîngerea pe teren propriu a echi 
pei romane, Lazio, invingătoareâ este 

-formația ferarină Spăl care și-a făcut 
o specialitate în a obține victorii în 
deplasare asupra fruntașilor clasa
mentului. Derbiul local, Internazio- 
n-ale-Mflan, s-a terminat cu un re
zultat așteptat (1—1).

Dacă în fruntea clasamentului pare 
că s-a stabilit un „statu-quo”, în 
schimb în zona „lanternei* 4 frămînta- 
rea nu contenește. „Lanterna4* este 
preluată pe rînd de formațiile co
dașe: acum a venit rîndul echipei 
Lane Rossi (din Vicenza) de a trece 
pe ultimul loc. Torino a înlâturat 
pentru moment pericolul, dar cum mai 
sînt încă 11 etape, cele două puncte 
cucerite ieri în fața redutabilei for
mații Roma nu sînt deloc suficiente. 
In sfîrșit o oarecare surpriză a pro
dus înfrîngerea în deplasare a Ju-

Eșecurile polticii colo
niale franceza se țin lanț. 
După ce intervenția ar
mată în Egipt s-a soldat 
cu un insucces total, iată 
că în altă parte a lumii 
colonialiștii francezi in
tensifică teroarea în spe
ranța că vor izbuti să 
nu fie izgoniți de 
forțele poporului oprimat. 
In Algeria luptătorii pen
tru libertate continuă cu 
un curaj admirabil acțiu
nile lor patriotice, demon- 
strind prin aceasta lumii 
întregi dreptul pe care-I 
au la independență. Este 
limpede pentru oricine că 
fostul imperiu colonial 
francez se destramă trep
tat, confirmînd strălucit 
învățătura marxist-leni- 
nistă despre piei rea ine
vitabilă a imperialismului.

In această atmosferă 
sumbră pentru politicienii 
burghezi francezi, un de
putat al Adunării Naționa
le, situind’u-se pe linia a- 
celeiași lipse de perspica
citate caracteristica a fă
cut acum cîteva zile o in
terpelare de-a dreptul ri

Petre Clinei cîștigător în concursul internațional 
de schi de la Jahorina (R.P.F. Iugoslavia)

Recent, un grup de 5 tineri schi
ori romînj a părăsit Capitala, în 
dreptîndu-se spre cunoscuta sta- 
țune de iarnă Jahorina din R.P.F; 
Iugoslavia. Aici, reprezentanții 
schiului nostru aveau de înfruntat 
întrun concurs internațional o 

serie de schiori valoroși din Ita
lia, R. P. Polonă, Austria, R. F. 
Germană, Franța și R.P.F. Iugo
slavia, țări cu tradiție în această- 
Irumoasă disciplină sportivă.

Iată că după prima zi de între
ceri am avut satisfacția să vedem 
în fruntea clasamentului probei de 
slalom uriaș numele unui schior 
romîn: Petre Clinei. Această per
formanță valoroasă obținută de 
Petre Clinei în compania unor 
concurenți valoroși esfe urmarea 
firească a excelentei lui pregă
tiri din timpul ultimelor sezoane. 
De asemenea, am avut o satisfac
ție deosebită cînd am aliat că pe 
locul doi în aceeași probă s a cla
sat un alt concurent lomîn: Cor
nel Tăbăraș.

De altfel, aceste succese puteau 
fi întrevăzute deoarece cei doi ti
neri schiori obținuseră în cadru) 
concursului internațional de schi 
de Ta Sinaia rezultate meritorii 
(primul, locul IV în proba de sla
lom special, iar al doilea locul X 
în proba de slalom uriaș).

In cea de a doua zi de concurs.

ventusului, care a prezentat o forma
ție incompletă.

Iată rezultatele complete ale eta- 
pecBoIogna-Fiorentina 2—2, Intema- 
Zioule-Mâlan 1—1, Lazio-Spal 1—2 (•!), 
Napoli-Lane Rossi 1—B, Padova-Ge- 
■ova 2—*,  Palermo-Ataianta 3—1, 
Sampdoria-Tiiestina 1 — 1, Torino- 
Roma 1—o, Udineșe-JuV-eatus 3 — a. 
Clasamentul:'Milan 35 p., Fiorentina 
28 p., Internazionale 27 p., Lazio 25 
p., Sampdoria 25 p., Napoli 24 p. 
Roma, Juventus, Bologna 23 p., Udl- 
nese, Spat 22 p., Atalanta, Trie6tina, 
Padova 21 p., Torino 28 p.. Genova 
19 p., Palermo 18 p.. Lane Rossi 17 p.

CODAȘELE SE AGITA ȘI ÎN CAM
PIONATUL FRANCEZ

• Liderul campionatului francez, St. 
Etienne, a fost serios pus la încer
care de Valenciennes, obținînd vic
toria la un scor de... handbal (5—4). 
De remarcat că atit în fruntea cît 
șl în coada clasamentului se mențin 
două grupe compacte de echipe. O 
serioasă surpriză a produs-o înfrînge- 
rea formației campioane Nice — 
pe teren propriu — din partea co
dașei Rennes. Dar iată rezultatele 
celei de a 26-a etape: Nîmes-Reims 
1—2, Lens-Metz 3—1, St. Etienne- 
Vaienciennes 5—«, Sedan-Monaco 3—3, 
Angers-Kaeing 1—L Nancy-Marseille 
8—1, Toulouse-Strasbourg 1—1, Nice- 
Rennes 8—2, Socbaux-Lyon 3—1. Cla
samentul: St. Etienne 38 p.. Lene, 
Reims 35 p., Monaco 32 p.. Racing, 
Marseille 31 p., Toulouse 29 p., Nice, 
Sochaux 25 p., Nîmes, Angers 24 p.. 
Lyon. Sedan 21 p., Metz, Valencien
nes, Rennes 19 p., Strasbourg, Nancy 
18 p.

STEAUA ROȘIE BELGRAD CON
DUCE IN CAMPIONATUL IUGO

SLAV
O In cadrul celei de a XV-a etape 

a campionatului de fotbal al Iugo
slaviei s-au înregistrat cîteva sur
prize. Jucînd pe teren propriu, echi

Pe teme internaționale

dicolă. Dl. Viollet, găsind 
oportună o incursiune în 
domeniul sporturilor, a pus 
senin următoarea întreba
re : „Ce facem cu proiec
tul organizării Jocurilor 
„Uniunii Franceze"?"... Nu 
știm dacă Adunarea Națio
nală a Franței a luat in 
discuție problema, dar 
fapt este că există la do
sar o propunere formulată 
încă în 1953 pentru orga
nizarea din patru in patru 
ani a unei competiții spor
tive cu acest nume. Și 
probabil dl. Viollet a so
cotit că — trecînd prima 
perioadă de „încălzire" — 
este cazul ca Jocurile să 
înceapă.

Desigur, au fost insă 
mulți deputați care au pri
mit întrebarea cu zîmbete 
semnificative. Și nu cre
dem că acest proiect va 
putea, în situația actuală, 
să întrunească majoritatea 
de voturi în Parlamentul 
Franței. Aceasta deoarece 
este clar că o asemenea 
competiție nici nu poate 
fi organizată acum. In pri
mul rind, Uniunea France

ză a devenit o ficțiune și 
după cum remarcă însuși 
ziarul „l’Equipe”, comen- 
tînd propunerea d-lui Viol
let, ....la ora actuală este
cazul să se caute noi defi
niții pentru „Uniunea Fran
ceză", noțiunea însăși tre
buie schimbată". In reali
tate, această așa zisă U- 
niune n-a fost decit o ex
periență nereușită, o în
cercare de a camufla do
minația colonială franceză 
și de a-i prelungi existen
ța.

Și, în fond, cu cine să 
faci acesle Jocuri? Dispro
porția între nivelul sportu
lui francez „metropolitan” 
și cel din teritoriile de 
„peste mări” este conside
rabilă. In coloniile france
ze populația autohtonă a- 
proape că nici nu face 
sport. Stadioanele și ba
zele sportive (foarte puți
ne) stau aproape exclusiv 
la dispoziția europenilor. 
„L’Equipe” face următoa
rea statistică semnificati
vă: din cei 180 selecțio
nați în echipa Franței pen
tru Olimpiada 1950, nu

reprezentantul nostru Kurt Gohn 
s-a ciasat pe locul IV în proba 
de slalom special. Primul loc în

Petre Clinei, unul dintre tinerii 
care s-au afirmat în ultima vreme, 
a reușit la concursul de la Jahorina 
prima sa victorie internațională.

mai trei (Ar,.o:n.‘, Mi. 
moun și Sillon) sînt ori-*  
ginari din teritoriile de 
sub dominație. Și — pre-: 
cizăm — ei au fost for-i 
mâți în întregime î« 
Franța.

Cum poate fi, deci vara 
ba despre o mișcare s'or-i 
tivă în colonii ? Francezii 
n-au nici un interes să in-*  
curajeze o asemenea ac-t 
tivitate. după cum au !ă-i 
sat in întunericul neștiiiN 
ței populația Algeriei t’mpț 
de 1.47 ani, de cînd au 
pus piciorul în această 
țară. Să am’ntim doar că 
în Algeria, în mediul ru-*  
ral, la 100.000 locuitori ea 
xlstă doar 8 medici, că 
86 la sută din populație 
este analfabetă ți că pen
tru a se autoriza funcțio
narea unei școli de limbș 
arabă este nevoie să se 
facă o derogare de la le
gile încă în vigoare...

Iată pentru ce Jocurile 
„Ununii Franceze” nu 
prea au șanse să devină 
realitate, — iar viitorul 
proiectului prezentat de 
dl. Viollet nu se anunță 
in culori prea... roze.

DIN TARILE DE DEMOCRATE 
POPULARA

PREGATIR1 IN VEDEREA CAM
PIONATELOR MONDIALE DE 

SCRIMĂ PENTRU JUNIORI
Campionatele mondiale de scri

mă rezervate juniorilor se vor 
desfășura la Varșovia, la sfirșitul 
lunii aprilie. Federația poloneză 
de scrimă a instituit un comitet 
de organizare format din specia
liști care au sarcina de a pregăti 
tot programul în cete mai mjici a- 
mănunte.

Campionatele se vor Inaugura 
sîmbătă 20 aprilie cu proba de 
f-loretă bărbați. Duminică se vor 
întrece floretistele, luni vor avea 
loc întrecerile la spaidă, iar marți 
23 aprilie se va desfășura ultima 
probă — sabie.

întrecerile vor avea loc în sala 
,XJwardia‘‘-, care va fi amenajată 
special în acest scop. Aci vor fi 
instalate 7 planșe dintre care una 
centrală pe oare seara se vor dis
puta finalele. întrecerile la fiecare 
armă se vor desfășura în decurs 
de o zi.

IT1NERARIUL CELEI DE A X-A 
EDIȚII A „CURSEI PĂCII" 
Organizatorii celei de a X-a e- 

diții a cursei cicliste Praga-Ber- 
lin-Varșovia („Cursa Păcii") au 
stabilit traseul competiției. Acesta 
va măsura 2.188 km. dintre care 
722 km. pe teritoriul Cehoslova
ciei, 733 km. pe teritoriul R.D. 
Germane și același număr de kilo
metri pe teritoriul Poloniei. Iată 
cum se prezintă programul etapelor: 
2 mai: etapa I-a: în jurul orașului 
Praga 106 km., 3 mai: etapa II-a; 
Pragă-Brno 234 km.; 4 mai: etapa 
lll-a: Brno-Tabor 178 km.; 5 mai: 
etapa IV-a: Tabor-Karlovy Vary 
214 km.; 6 mai: zi de odihnă la 
Karlovy Vary. 7 mai: etapa V-a;

I Karlovy Vary-Karl Marx-Stadt 14# ' 
km.; 8 mai: etapa VI-R: Karl Atarx- 
Stadt-Leipzig 161 km.; 9 mai: e- 
tapa Vll-a: Leipzig-Berlin 207 km; 
10 mai: etapa VIH-a: Berlin-Gor- 

•litz 225 km.; 11 mai: zi de odihnă 
la Gorlitz; 12 mai r etapa IX-a: 
Zgorzelec (teritoriul polonez)-Wro- 
claw 188 km.; 13 mai: etapa X-t: 
Wrociaw-Katowice 190 km.; 14 mai: 
etapa Xl-a : Kotowice-Lodz 215 
km; 15 mai: etapa XH-a : Lodz- 
Varșovia 140 km.

Comitetul de organizare ” in
trodus In regulamentul de desfă
șurare a cursei premii pentru căr*  
țărători stabilind înălțimile cărei 
vor fi „marcate" la etapele : Brno- 
Tabor, Karlovy Vaiy-Kart Marx- 
Stadt și Zgorzelec-Wroclaw...'

Primul ciclist sosit pe înălțimile 
stabilite va obține 10 puncte, al 
doilea 7 puncte, al treilea 5 pun
cte, șl patrulea 3 puncte și al cin
cilea 1 punct Ciclistul care în 
cele 3 etape va ațumula cel mal 
mare număr de puncte va primi 
un premiu special.
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Campionatele mondiale de tenis de masă
Echipele Japoniei au ciștigat Cupele Corbillon și Swaythling

STOCKHOLM 10 (prin telefon), 
— Reprezentativa noastră femi- 
Sfaă a obținut vineri în sala
„Royal Sport Hall“ încă trei vic- 
tSrii în cadrul ultimelor me-
dtari ale seriei a I-a ale „Cu
pei 6orbillon“. Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller au învins CE a- 
efcfași scor: 3—0, formațiile Co
reei de Sud, Franței și Austriei, 
eaWficîn-du-se în turneul final unde 
vor primi replica puternicelor e- 
«fiipe ale Japoniei și R. P. Chi
neze. Da. și R. P. Chineze, pen
tru că reprezentantele acestei țări 
au reușit vineri un rezultat sur
priză, cîștigînd partida cu forma
ția Angliei din care nu au lipsit 
renumitele Auri Haydon și Diana 
Rowe. Intr-adevăr, jucătoarele chi
neze Sun Mei in și Tziu Tjun hui 
întrecînd toate așteptările, au de
pășit adversarele și le-au eliminat 
din cursa pentru titlul mondial 
cu scorul de 3—1. Astfel, în tur- 
neul final, lupta se va da între 

''Romînia, Japonia și R. P. Chi
neză. înainte de ,a începe turneul, 
s-a hotărît ca cele trei meciuri să 
se joace pînă la sfîrșit, indiferent 
de scor, adică în fiecare întîlnire 
să se dispute toate cele cinci me
ciuri individuale, aceasta pentru a 
se face un calcul mai edificator 
asupra meci aver ajutai și setavera- 
jului echipelor. Duminică la prînz 
primul meci a pus față în față e- 
chipele Japoniei și R. P. Chineze 
Victoria a revenit categoric cu 
5—0, primei formații. Seara jucă
toarele romîne au avut de susți
nut întîlnirea cu reprezentantele 
R.P. Chi-neze. Echipa țării noastre 
a înregistrat o nouă victorie, ou 
scorul de 3—2, punctele fiind a- 
duse de Angelica Rozeanu care 
și-a învins ambele adversare și de 
dublul A. Rozeanu—E. Zefter. în 
celelalte două partide de simplu. 
Ella Zeller nejucînd la valoarea 
așteptată, a pierdut la Sun Mei 
in și E Pei tiun. De menționat că 
partida Angelica Rozeanu — Sun 
Mei in a fost una dintre cele mai 
frumoase din cadrul meciurilor 
desfășurate pînă acum. In urma 
acestor rezultate, meciul decisiv 
pentru cucerirea „Cupei Corbillon" 
se va disputa între echipele Ro- 
mîniei și Japoniei.

In competiția masculină dotată 
cu „Cupa Swaythling", în prima 
serie jucătorii rornîni au învins 
India cu 5—0 și Elveția cu ace
lași scor In' meciul cu Elveția 
formația noastră a fost alcătuită 
din Gantner, Harasztosi și Pesch. 
Dar partida care avea să decidă 
pe cîșfigătoarea seriei I-.a, deci 
echipa care va intra în semifinale, 
a fost cea dintre reprezentativa 
R.P.R. și R.P. Chineză. Ca și în 
urmă cu o lună de zile ia Bucu
rești. și de această dată victoria 
a revenit jucătorilor chinezi (sco- 
Ful:5—2). ei dovedind o formă 
deosebită. Gantner, Reiter și Ha
rasztosi nu au știut să facă față 
atacurilor conținute și puternice 
ale adversarilor. Singurele victorii

romîneș*i  au fost realizate de 
Gantner și Reiter împotriva ace
luiași jucător: Tzian Tjun nin. 
Dintre celelalte echipe se cuvine 
a remarca pe cea a Ungari-i care 
a trecut cu destiilă ușurință peste 
formațiile Angliei (5—0) și Iu
goslaviei (5—3) caltficîndu-se în 
semifinală. Berczik s-a 
pînă acum imbatabil, 
printre alții de fostul 
mondial englezul Bergman 
2—0 (6. 10). Dolinar tot cu 2—0 
(18,15). In schimb Harangozo i-a 
cedat la limită cu 1—2 (9—21. 
14—10, 13—21). O comportare cu 
totul sub orice critică a avut na
ționala Angliei care a pierdut cu 
2—5 la Iugoslavia și 4—5 la Aus
tria. In ultimul meci. în echipa 
engleză nu au jucat Bergman și 
Leach. In celelalte serii reprezenta
tiva Cehoslovaciei a ocupat fără 
dificultate primul loc, în timp ce 
Japonia a avut un hop greu de 
trecut în fața Vietnamului de sud 
In meciul dintre Japonia și Viet
namul de sud, ultima echipă a con
dus cu 3—2, iar unul dintre jucă
torii vietnamezi a avut mecibal 
la campionul mondial Ogimura. 
care însă și-a apropiat în cele 
din urmă victoria egalînd situația 
la 3—3. Tanaka a pierdut două 
meciuri, iar Tsunoda unul Japo
nia a cîștigat cu 5—3. calificîn- 
du-se în semifinale, unde s-au. în
tâlnit echipele R.P. Chineze. Japo
niei. Ungariei și Cehoslovaciei. 
In primul meci campionii mondiali 
au învins categoric echipa R.P. 
Chineze cu 5—1. singurul punct 
al învinșilor fiind făcut de Van 
Ciuan iao, care l-a întrecut cu 2-0 
pe Ogimura. In cea de a doua 
semifinală, formația R.P. Ungară 
a surclasat echipa R. Cehoslovacă 
cu 5—0, califîcîndu-se astfel în 
finală unde va înfilni Japonia. -

dovedit 
dispunînd 

campion 
cu

Okava— Sun Mei in 2 —0, Egu- 
chi—Watanabe — Sun Mei in— 
Tziu Tjun hui 2—0, Eguchi—Sun 
Mei in 2—1, Okawa—Tziu Tjun 
hui 2—1; R.P.R.—R P. Chineză 
3—2 (Ella Zeller--Sun Mei ini—2 
(—7, 17. —17), Angelica Rozeanu 
—E Pei tiun 2-1 (10, —17, 9), 
A. Rozeanu—E. Zeller = Sun Mei 
in—Tziu Tjun hui 2—0 (16, 13), 
Angelica Rozeanu—Sun Alei in 

2—0 (10, 18), Ella Zeller—E Pei 
tiun 1—2 (13, - 16, —15).

Cupa Swaythling : Seria 1: 
R.P.R. — India 5-0; R.P. Chineză—■ 
R.P.R. 5-2 (Tzian Iun nin — Gant
ner 1-2 (19, —24, —16). Van Ciuan 
iao — Harasztosi 2-1 (19, —11, 21), 
Fu Tzi fan 2-0 (12, 18), Van Ciu
an iao — Gantner 2-0 (13, 14), Tzi
an Tjun nin — Reiter 0-2 (14-19. 
7-8), Fu Tzi fan — Harasztosi 2-1 
(-14,17,17), Van Ciuan iao—Rei
ter 2-0 (17, 15) ; R.P.R. — Elveția 
5-0. Semifinale: Japonia — R.P. 
Chineză 5-1 (Ogimura — Tzian Tjun 
nin 2-0, Tsunoda — Van Ciuan iao 
2-1, Tanaka — Fu Tzi fan 2-0. 
Ogimura — Van Ciuan iao 0-2, Ta
naka — Tzian Tjun nin 2-0, Tsu
noda — Fu Tzi fan 2-0; R.P. Un
gară — R. Cehoslovacă 5-0 (Sido 
— Vihnanovski 2-0, Gyetvai — An
dreadis 2-0, Berczik — Stipek 2-0, 
Sido — Andreadis 2-1, Berczik — 
Vihnanovski 2-0

(prin telefon) 
desfășurat în 

Hali" din ca-

*

im-Iată acum rezultatele mai 
portante înregistrate sîmbătă 
duminică :

CUPA CORBILLON: seria
1- a : R.P.R. — Coreea de sud 3—9 
(Ella Zeller—Wie Sangsook 2—1 
(—12, 10, 11), Angelica Rozeanu 
— Choi Kiong ja 2—0 (14,7), A. 
Rozeanu—E. Zeller = Kiang — 
Sangsook 2—0 (11,17); R.P.R. — 
Franța 3—0 (Ella Zeller — Claude 
Rougagnou 2-0 (15, 9), Ange
lica Rozeanu — Ch’rlstianne Watel
2— 0 (6, 13), A. Rozeanu — E.
Zeller = WaTel — Alber 2—0 (18, 
22); R.P.R. — Austria 3—0 (Ella 
Zeller — Hubl 2-0 (17, 7). An
gelica Rozeanu—Scheiner 2—0 
(8, 8), Angelica Rozeanu—Ella 
Zel'er = Hiibl—Scheiner 2—0 (11, 
13) . Seria lll-a; R.P. Chineză — 
Anglia 3-1 (Haydon — Tziu Tjun 
hui 2—0, Sun A^ei in—Diana Ro
we 2—0, Sun Mei in— Tziu Tjun 
hui = Haydon — Rowe 2-1, Sun 
Mei in—Haydon 2—1. Turneul fi
nal: Japonia— R.P. Chineză 5—0 
(Eguchi — Tziu Tjun hui 2-0

STOCKHOLM 11 
— Luni seara s-au 
sala „Royal Sport 
pitala Suediei finalele probelor pe 
echipe — femei și bărbați — do
tate cu „Cupa Corbillon" și „Cupa 
Swaythling". In finala feminină 
care a opus formațiile Japoniei și 
R.P. Romîne, victoria a revenit ju
cătoarelor japoneze cu 3—0. Re
zultate tehnice: Watanabe — Ella 
Zeller 2—0 (12,18). Eguchi —
Angelica Rozeanu 2—0 (14,16),
Eguchi, Watanabe — A. Rozeanu, 
E. Zeller 2-1 (-19, 19, 19).

întîlnirea finală masculină din
tre reprezentativele Japoniei și 
R.P. Ungare a luat sfîrșit cu vic
toria primei echipe cu scorul de 
5—2. Rezultate tehnice: Tanaka 
—Foldy 2—0 (19, .20), Tsunoda 
—Berczik 0—2 (14, 16), Ogimura 
—Sido 2—0 (17,20), Tanaka — 
Berczik 2—1 (—20, 19, 19), Tsu
noda — Foldy 2—1 (13, —11, 24), 
Tanaka — Sido 0—2 (17, 12),
Ogimura — Berczik 2—0 (14, 11).

Lucrările Congresului Federației 
Internaționale de Tenis de Masă 
au început luni și vor continua 
joi. Astăzi încep primele jocuri din 
cadrul probelor individuale. Cam
pionatele mondiale vor lua sfîrșit 
vineri seară.

ACTUALITĂȚI SOVIETICE

Către

Către

In 
blicii 
mele 
ne, |

Scrisoarea participanților 
la Conferința pe țară 

a Asociațiilor Studenților
C,C. al PaMaR,

Tovarășul Gheorghe Gheorqhiu Dei 
Consiliul de Miniștri al R.P.R.

Tovarășul Chivu Stoica
gătiți, căiți și entuziaști, ca
pabili de a face față cerințelor 
crescînde ale economiei și cul
turii noastre naționale în plină 
dezvoltare.

Vom învăța cu stăruință pen
tru a ne însuși în toată pro
funzimea ei concepția marxist- 
leninistă despre natură și so
cietate, singura în măsură să 
ne lumineze calea spre înțele
gerea tainelor științei, a dezvol
tării societății.

Mindri de tradițiile progre
siste ale studențimii noastre, >> 
pe care le vom cultiva neînce- Zi 
tat, ne angajăm să fim cetă- 6; 
țeni devotați regimului demo- » 
crat-popular, patrioți înflăcă- w 
rați, luptători neobosiți pentru 
cauza poporului muncitor, pen
tru socialism.

Vom lupta cu hotărîre 
potriva tuturor acelora 
încearcă să otrăvească
știința studenților cu concep
țiile burgheze reacționare,'voțn 
dezvolta în rindul studenților*  
vigilența.

Animați de ideile atotbirui
toare ale internaționalismului 
socialist, vom consolida și mai 
mult prietenia frățească dintre 
studenții rornîni și cei ai na
ționalităților conlocuitoare din 
R.P.R., unitatea cu studenții 
din marea Uniune Sovietică, 
din China populară și din cele
lalte țări socialiste, prietenia 
și colaborarea cu studențimea 
iubitoare de pace din întreaga 
lume.

Cauza și lupta întregului 
popor muncitor pentru construi
rea socialismului ne sint scum-

studenților Repu-numele
i Populare Romîne, în nu- 

intelectualilor de mîi- 
participanți înflăcărați la 

opera de construire a socialis
mului, Conferința pe țară a 
Asociațiilor Studenților transmi
te Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne un fierbinte și entu
ziast salut studențesc.

Studențimea patriei noastre 
este conștientă că posibilitatea 
însușirii științei și culturii a- 
devarate, condițiile din ce în 
ce mai bune de viață și stu
diu, incomparabile cu trecutul 
negru al regimului burghezo- 
moșieresc, întreaga noastră 
viață nouă, perspectiva și mai 
luminoasă a viitorului nostru, 
le datorăm luptei poporului 
muncitor condus de partid.

De aceea noi ne îndreptăm 
gindurile cu nespusă 
tință către Partidul 
resc Romîn, către 
Republicii Populare 
către întregul popor 
făuritorul zilelor fericite 
azi și de mâine.

Hotărîrea Biroului Politic al 
C. C. al P.M.R. cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire 
a muncii politico-educative in 
rândul studenților, salutul C.C. 
al P.M.R. transmis Conferinței 
noastre, ne dau perspectiva 
clară de dezvoltare în viitor 
a întregii activități a asociații
lor studenților constituind un 
prețios ajutor și un puternic 
îndemn pentru desfășurarea u- 
nei munci cit mai rodnice.

Faptul că Ia baza întregii 
noastre activități punem politi
ca Partidului Muncitoresc Ro
mîn, punem principiul condu
cerii de către partid, faptul că 
sîntem îndrumați zi de zi de 
organizațiile U.T.M., constituie 
chezășia sigură a succeselor 
noastre, a creșterii și întă
ririi rolului ți influenței aso
ciațiilor în viața și activita
tea studențimii patriei noastre.

Sîntem conștienți că pentru 
a fi la înălțimea marii misiuni 
a generației noastre de con
structori ai socialismului, tre
buie să învățăm, să învățăm 
fără preget, să nu ne precu
pețim eforturile în vederea în
sușirii temeinice a cunoștințe
lor științifice pentru a deveni 

specialiști de tip nou, intelec
tuali cu o multilaterala pre
gătire, ingineri, economiști și 
profesori, medici ți artiști pre-

recunoș- 
Muncito- 
guvernul 
Romine, 

muncitor, 
de

îm- 
care 
con-

% K g

pe și de aceea asigurăm Co- » 
mitetul Central al Partidului S 
Muncitoresc Romîn și Guver- W 
nul Republicii Populare Ro- » 
mine că asociațiile studenților 
îți vor îndeplini sarcinile date 6) 
de partid în această luptă mă- 
reață a întregului popor. 6}

Trăiască Partidul Muncito- z) 
resc Romîn — conducătorul ți « 
îndrumătorul nostru și al în- 6) 
tregului popor muncitor, — în 0 
lupta pentru construirea socia- 
li sm ui ui, pentru apărarea 9;
păcii! «

Trăiască scumpa noastră pa- 6) 
trie — Republica Populară Ro- W 
mină! *

CONFERINȚA PE ȚARA A 
ASOCIAȚIILOR STltâtâflM- 
LORDIN REPUBLICA POPU

LARĂ ROMINÂ s
Gh. Viziru și C. Zacopceanu vor evolua in Egipt ți LA»
Aseară au părăsit Capitala pie- : natele internaționale ale .Egiptului, 

cînd ou trenul la Belgrad jucătorii * ' -
de tenis Gheorghe Viziru și Cor
nel Zacopceanu. Din capitala Iu-

• Fabrica de construcții navale 
din Batumi a început producția 
fa serie a unor noi bărci cu țin
tar pentru sport din materialul 
plastic arctMit. Supuse la tncer-

* «ări pe mare, bărcile cu motor 
K. S—II au dat satisfacție to
tală. Ele rezistă chiar și 1® fur
tuni de intensitate medie, stnt 
durabile și elastice. In cursul a- 
best-ui an, sportivii sovietici vor 
primi o mare cantitate de aseme
nea bărci cu motor pentru eon- 
ewftifri și antrenamente.

• Toate l ..Fele suedeze au co
mentat cu lux de amănunte des
fășurarea primei ediții a cavnpid- 
iutelor mondiale de hoehei bandy 
«are au luat sMrșR, după cum 9e 
șHe. cu victoria echipei Uniunii

Sovietice. Ziariștii sînt unanimi 
în părerea că echipa U.R.S S. a 
fost de departe cea mai bună. 
Comentatorul Willi Engdal a scris 
î>n ziarul „Stokholm Tidningen": 
„Am fost încîntați de jocul ho- 
cheliților ruși. Ei zburau pared 
pe lingă adversarii lor ca *și  cttm 
erau duși de pînze umflate de un 
vini puternic."

Conducătorul delegației suedeze, 
Torsten Tegbek, a scris în „Idrotts- 
Hadet“: „In meciul final, echi
pa sovietică a demonstrat un stil 
nou. Jucătorii s-au mișcat cu ușu
rința unor dansatori. Sportivii so
vietici sini patinatori de cea ma 
înaltă clasă. In momentul cînd 
tșl vor însuși ta perfecție trasul 
h poartă, vor fi de două ori mal 
periculoși".

teprezentativa orașului Praga a ciștigat „Cupa orașelor” 

h handbal de sală

Praga (radi*)  Sîmbătă seara s-a 
desfășurat Ia Paris tnUlnirea fi- 
■ală din cadrul competiției foter- 
«•ționale de handbal de sală „Cupa

orașelor", care a opus echipele 
Praga și Orebro. Jucătorii ceho
slovaci ,au ciștigat cu scorul de 
21—13 (10—9).

Apoi Gh. Viziru și C. Zacopceanu 
vor concura la un turneu care se 
va desfășura fa Alexandria între 

goslaviei cei doi sportivi rornîni 25 și 30 martie. De la Alexandria, 
sportivii rornîni vor pleca ÎA Liban 
unde vor reprezenta țara noastră 
'* 1------ 1 international de M

își vc< contiiHia călătoria cu avio-
nul Ia Cairo unde între 16 și '23 fo'^urneul ‘internațional de 
martie vor lua parte' la campio- Beirut.martie vor lua parte'

Meciul Botvinik—Smîslov
a fost remiză —Partida a treia

Se confirmă torneul 
regW$tiior englezi in Rmninii

Comentatorul sportiv al societății 
britanice de radio a confirmat în 
emisiunea sa de aseară că la înce- 
puțârHinif mal seKcWcJneta de rugbi 
*,londrei va iuta în Capitala țării 
noaștire. RugbîșHf londonezi vor sus 
fine două meciuri pe continent. Pri
ma lor esealS va fi la Roma, unde 
vor înttlni echipa 'Aqttiia. In vede- 
rsja acestui turneu, forul de specia
litate fi&ndon Rugby Union) a fixat 
tm fot de 20 jucători, care vor face 
declasarea. In aceeași emisiwe, s-a 
precizat că revanșele acestor jocuri 
vor avea Ioc Ia Twickenham (An
glia). la date încă nefixate definitiv.

MOSCOVA (Agerpres). — *
In cea de ,a treia partidă a me

ciului pentru titlul mondial'de șah 
Botvinik, cu albele, a ales din nou 
deschiderea engleză care-1 dusese 
la înfrîngere în prima partidă. 
După mutarea a patra ci și-a 
schimbat planul de joc și s-a a- 
juns în curînd la una dintre cele 
mai complicate variante ale apă
rării indiana veche. Prin manevre 
active pe flancul damei, campio
nul lumii a căutat să ocupe linia 
deschisă, dar s-a izbit de împo
trivirea fermă a partenerului său 
care a folosit excelent jocul cailor.

La mutarea 40-a partida s-a în
trerupt cu material egal șl cu o 
ușoară inițiativă de partea lui Bot- 
vinik. La analiză s-a constatat că 
Botvinik nu poate cîștiga această 
partidă și fără a se mai relua 
locul s-a căzut de acord asupra

remizei. Scorul este acum de •—1 
în favoarea ful Smlsfov.

Iată cum s-a desfășurat eea de 
treia partidă.
I. c4 Cf6; 2. Cc3 g6; 3. g3 Ng7;

4 Ng2 0—0; 5. d4 d6; 6. Cf3 
6e6; 7. 0—0 a6; 8. d5 Ca5; 9. 
Gd2 c5; 10. Dc2 e5; 11. a3 b«; W. 
b4 Cb7: 13. Tbl Nd7; 14. Cde4 
C:e4; 15. C:e4 Dc7; 16. b:c5 6:e5; 
17. C:c5 b:c5; 18. N<B Tfb6; ». 
e4 T:bl; 20. T:bl TbB; 21, Tb3 
T b3; 22. D:b3 Nf6; 23. h4 Nd8; 
24. Rh2 Db6; 25. Dc2 h5; 26. Nh3 
Ne8; 27. Nc3 Db7;
29. Rfl a5; 30. a,4 
Db6; 32. Da2 
34. Rhl Rh7; 
Dc2 Rh7; 37. 
Db6; 39. N<*3

28. Rg2 Rb7;
Da6; 31. Db3
33. Rgl RgB;
Rg2 Rg8; 36.
Nf6; 38. Rh2

Db7;
35.
Nd2
Ng7; 40. NÎ8 Nh6.

PE SCURT
• La Pianița, Cn Iugoslavia, au luat 

sfîrșit marile concursuri internațio
nale <je schi la care au participat 
cei mai buni săritori din Europa. In 
ultima ai, cel mal Wun rezulte*  la 
Sărituri da pe trambulina uriașă a 
fost înregistrat de Recknagel (R.D.G j 
care a înregistrat o săritură de 188,5 
m. (record al trambulinei). Pe locu
rile următoare s-au clasat Kirionen 
și Kirkonnen (ambii din Finlanda).
• Federația maghiară de tenis de 

masă a fost informată de federația 
japoneză de specialitate că echipa 
reprezentativă a Japoniei a acceptat 
invitația de a juca la Budapesta In 
zilele de 25 ri 38 martie In compa 
nia echipei R.P. Ungare.
• Echipele reprezentative masculi

ne și feminine de baschet ale R.P.F. 
Iugoslavia care se găsesc în turneu, 
în R.P. Chineză au susținut la 8 mar
tie noi întîlniri în compania selecțio
natelor orașului Pekin. Meciurile au 
luat sfîrșit cu victoria baschetbaliștl- 
lor chinezi la băieți cu scorul de 
68-51 iar la fete cil 71-55.
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