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Gînduri închinate Marelui Lenin

Zi de zi, victoriile industriei, științei și culturii sovietice ne 
evocă numele lui Vladimir llici Lenin. Ciad citim că in Uniu
nea Sovietică, făuritoarea primei eiectroceatrale atomice din 

lume, savanții au creat cei mai puternic aparat de cercetare a reac
țiilor nucleare — uriașul smerofazotron — in lupta penAn punerea 
atomului in slujba omului, gindul se îndreaptă din nou spre Lew’n. 
Și cînd vrednicii sportivi ai Uniunii Sovietice se ac opera de glorie 
pe stadioanele lumii. învingind in mari intreceri internaționale, des- 

lnșim în victoriile lor biruințe ale orinduirii sovietice, așa cum a pre
conizase Lenin. Numele lui Vladimir llici Lenin, fondatorul Partidu
lui Comunist și creatorul primului stat socialist din lume, trăiește 
in toate minunatele realizări ale oamenilor sovietici, în succesele 
tot mai importante ale popoarelor din Europa și Asia care și-au alesfzvyv<«:vivi wn Lwtuua »v nj'a uai c ța~au aaw

Ahept călăuză lumina lui Octombrie. ințeleapta învățătură leninistă. 
"Numele lui Vladimir llici Lenin trăiește In inimile oamenilor muncii

de pretutindeni, ale tuturor oamenilor cinstiți care iubesc libertatea 
și urăsc asuprirea. Numele Iui Lenin răsună ca • chemare înflăcă
rată la lupta împotriva reacțiunii imperialiste, a agresiunii și răz
boiului, pentru pace, democrație și socialism.

La 22 aprilie se împlinesc 87 de ani de la nașterea lui V. L 
Lenin, genialul teoretician și strateg al revoluției proletare, perso
nalitatea cea mai reprezentativă a epicii noastre, omul care a des
chis poporului său și tuturor popoarelor lumii o poartă largă spre 
viitorul luminos a! socialismului. Gindirea titanică a lui Lenin a 
fost capabilă să îmbrățișeze domeniile cele mai variate ale vieții ome
nești. El a creat opere filozofice de mare profunzime. După victoria 
revoluției proletare Lenin, conducînd lupta împotriva dușmanilor 
dinăuntrul și din afara țării, pune totodată bazele viitoarei dezvol
tări economice a tînărului stat sovietic, elaborînd faimosul său plan 
cooperatist, planul de electrificare GOELRO și preconizînd transfor
marea Rusiei agricole înapoiate într-o mare puijere industrială. In
cadrul multiplelor sale preocupări. Lenin s-a oprit și asupra proble
melor culturii fizice și sportului. Genialul conducător ai oamenilor
muncii privea educația fizică nu numai ca pe un mijloc eficace de
oțelire a trupului ci și ca o formă prețioasă de educație comunistă 
a maselor. Susținind această idee, Lenin spunea: „In țara noastră 
muncitoare sînt necesari milioane de oameni puternici din punct de 
vedere fizic, plini de bărbăție, energie și perseverenți. Lor le apar- 

♦ține viitorul, cu mîinife lor vă fi cucerit dreptul de a construi ba
zele noii societăți omenești".

Sărbătorind a 87-a aniversare a nașterii lui Lenin, poporul ro- 
min își încordează și mai mult forțele in munca sa pașnică și cons
tructivă. Sub conducerea partidului, care merge neabătut pe drumul 
deschis de Lenin, și cu ajutorul internaționalist al marii Uniuni 
Sovietice, repurtăm zi de zi noi victorii în lupta pentru socialism, 
pentru înflorirea patriei și bunăstarea poporalul. Și, de fiecare .dată, 
cînd trăim bucuria unei noi biruinți in domeniul economic sau cul
tural, artistic sau sportiv, gindurile noastre se îndreaptă cu pioasă 
recunoștință către nemuritorul Vladimir llici Lenin.

Sportivii
Jocul de handbal 

lurgiștii timișoreni și 
șeni sa desfășurat in aceiași de- 

. cor de_, toamnă de care au avut 
parte duminica trecută mat toate 
competiție din țară. De pe mar- 
gme, zgribuliți de frig, la adă
postul "mb’elelor, un grup de 
vroo sută de spectatori urmăreau 
cu interes lupt-a celor două echipe 
care în ciuda ploii reci și abun
dente luptau cu dîrzenie pentru 
victorie. Din 
zeau strigăte 
care Energia 
bișnuit să le 
vajnicilor ei 
metahirgtști de la Tehnometal ve
niseră și de această dată, să i 
încurajeze îh lupta sportivă pe 
tovarășii lor de muncă. In alte 
ocazii numărul celor care asis‘ă 
la jocurile echipei este mai tot
deauna egal cu numărul salaria- 
ț-tor întreprinderii. Și aceasta 
pentru că la Tehnometal sportul 
se bucură de o înaltă prețuire, în 
rîndurde muncitorilor. Un exem
plu îl constituie și faptul că din
tre cei 800 de angajați, 600 sînt 
membri ai colectivului sportiv și 
totodată ai diferitelor- secții pe 
ramură de sport ca handbal, fot
bal, popice, tenis de masă, șah, 
turism, gimnastică efc. Mîndria 
colectivului/ Energia Tehnometal 
rămîne fosa, Hti continuare, echipa 
de handbal care activează In ca
tegoria A, nu numai peritru valo
roasa ei comportare ci și pentru 
că majoritatea jucătorilor sînt 
muncitori de nădejde ai întreprin
derii, cu realizări dintre cele mai 
frumoase în procesul de producție. 
La Tehnometal 
rii armonioase
munca este un 
de toată lauda, 
astfel, ne-o confirmă situațiile 
xisten'e la ,.sectorul producție" în 
care numele ttnor sportivi frun-

uzînei și-au făcut din nou datora
dintre meta- 
studenții ie

cînd în cînd se au
de îmbărbătare, pe 
Tehnometal s-a o- 

audă din partea 
suporteri. Muncitorii

principîul îmbină 
a sportului cu 

fapt real și detun 
Că lucrurile stau

La Varșovia începe azi_campionatul mondial de juniori la scrimă

reediteze

Scrimerii juniori din lotul R.t'.R 
sînt de joi la Varșovia, unde se 
desfășoară „Criteriul Mondial al 
Tineretului". Mai mult, primii din
tre ei — Tănase Mureșanit, Atila 
Csipler, Sorin 
dimineață — 
cursul pentru 
nului mondial 
băieți. Mîine, 
tele — Olga 
răngoiu. Mioara Săteanu — 
va îi rîndul lui Iosif Csitlag, 
gurttl nostru reprezentant la spa
dă, iar marți este ultim» mare îtn>- 
cercare — lupta juniorilor penii ti 
supremația la sabie, dispută în 
care culorile noastre vor îi apăra
te de Vasile Roșa, Ladisiau Roho- 
ny și — din nou — Tănase M'tre- 
șanu. Pe toți aceștia îi însoțește 
încrederea noastră că vor reuși să 
se comporte Ia înălțime îri cei mai 
dificil „Criteriu Mondial" dintre 
toate cele trei la care am parti
cipat pînă acum.

Intr-unul din recentele numere 
ale ziarului polonez „Przegtad 
Sporiowy", a apărut declarația se-

Poenaru — intră azi 
la ora 8 — în con- 
deseinnarea canipio- 
de juniori la floretă 
le vor urma floretis- 
Orban, Eugenia l ă- 

’ luni 
sin-

cel puțin

1
ȚANASE MUREȘ AN U.

creSarului comisiei de organizare 
a campionatelor, /. Dobrowoisktj, 
și cea a conducătorului reprezen
tativei R.P. Polone. Zbignieu» Czaj- 
kowski. Prima ueclarație ne infor
mează asupra numărului partici- 
panților (mai mare decît în toate 
edițiile precedente) și asupra va
lorii trăgătorilor care asaltcoz.1 
titlul mondial. I. Dobrowolsky a- 
firma: „La „Criteriul Mondial al 
Tineretului". care va ti găzduit de 
sala „Gwardia" (amenajată spe 
cial cu șase planșe de concurs), 
participă 34 de floretiste, 35 de 
floretiști, 36 de spadasini și 39 de 
sabreri, selecționați din 16 țari 
(fiecare țară are dreptul să pre
zinte maxim 3 trădători la o 
bă).Dintre campionii de anul 
cut nu lipsește decît italianul
LLERI la spadă, trecut de virsta 
permisă de regulament (21 ani). 
Ceilalți (RF.JTO ta forată fete, 
FULOP la floretă băieți și MEN- 
DELENYI la sabie) și.au anunțat 
participarea. Pe Ungă aceștia con-

(continuare in pag. 6-a)

pro- 
tre- 
BIJ-

tași ca Mihai Ehrenreich (hand
bal), Iosif Seredi și Ion Steiner 
(popicari), losif Li poc zi t (fotbal) 
M, Redl (maestru al sportului” la 
gimnastică) și ale altora, figurea
ză la loc de cinste alături de toțTeei 
care pr« munca lor rodnică au 
tăcut ca drapelul de întreprimfere 
fruntașă pe țară să revină pehtru 
a cincea oară uzinei Tehnometal. 
De curtod, în cinstea zilei de 1 
Mai, sportivul fgrwțiu Pană a 
dat la iveală o află inovație : un 
dispozitiv de prindere a piesei îi» 
strung cu ajutorul căruia se va 
obține un număr dublu de piese. 
Procente însemnate (pînă la 100 
la sută) peste plan realizează în 
cinstea sărbătorii oamenilor tiran-

ții și handbaliștii N. Micite;, Pe
tre lunger, P Huhn și cunoscu
tul fruntaș ai întreprinderii. Mi
hai Ehrenre’Ch.

Pe jucătorii echipei de handbal 
Energia Tehnometal i-am întîlnit 
a doua zi după meci, la int en in
tere. Erau cu toții bucuroși de 
acel 3—0 cu care reușiseră să 
înche.e partida cu studenții ieșeni 
adăugind astfel o nouă victorie 
la palmaresul echipei și al hand
balului timișorean. Pe fețele mun
citorilor care mai comen s.> încă 
fazuie jocului din ajun put ?, ti 
o îndiepfățită mîndrie : spoi t y.i 
uzinei au fost și de această dată 
la înălțime.

O. GiNGU

Surprize în turneul de juniori din Spania
Echipa noastră, învinsă de Franța cn 2-0 (1-0). eliminată prin golaveraj

Prima fază a Turneului Interna
țional de Junori din Spania s-a 
încheiat joi, cu ultimele jocuri din 
cadrul grupelor. In această ultimă 
etapă, selecționata noastră de ju
niori a avut de înfruntat echipa 
Franței, în fața căreia a cedat în 
mod surprinzător cu 2—0 (1—0), 
după un joc dramatic. Iată relată
rile transmise de Tudor Vornicu :

„Intîlnirea a avut loc la San Se
bastian în fața a 12.000 de specta
tori. Nimeni nu se îndoia de vic
toria echipei noastre și, de altfel, 
primele m nute ale meciului au întă
rit' această convingere. Juniorii ro- 
mîni au pornit hotărîțî la atac și 
timp de un sfert de oră au exercitat 
o puternică presiune la poarta fran- 
cezi'or ratînd prin Mateianu o oca
zie favorabilă. Apărarea echipei 
franceze a rezistat însă cu succes 
tuturor atacurilor. La sfîrșitul aces
tei perioade, întreaga echipă fran
ceză a ieșit din defensivă și a în
ceput să joace din ce în ce mai 
bine în atac, depășind echipa ro- 
mînă prin curse rapide ți acțiuni 
foarte precise. Cu aceasta francezii 
au cucerit superiori‘a‘ea în prima 
repriză, concretizată in min. 36. 
Reluînd o pasă cu capul a lui Sau
vage, interul stingă Devaux a tri
mis mingea în plasă prlntr un șut 
puternic. Trei minute mai tîrziu, 
Sauvage a tras în bară. Juniorii 
francezi se mențin în alac și la

începuid, reprizei a doua, cin.l ob
țin al doilea gol prin Sadat (min. 
43), care a reluat în plasă la o lo- 
vi’urS I beră executată de Brm»'tton. 
Din acest minut, francezii se re
trag tn apărare și juniorii'romini 
domină categoric pînă la sfîrșitul 
jocului. Francezii se apără cu în- 
dîrjire și intervin cu mult succes 
în ultim moment. Astfel, fundașul 
Senechal salvează în min. 55 șl 56 
două goluri sigure, resp ngînd cu 
capul de pe linia porții. Toate efor
turile juniorilor romini de a modi
fica rezultatul rămîn zadarnice.

Cei mai buni jucători au fost: 
Eon, Senechal. Herbin, Brunetțon 
și Sauvage (Fr.), Motroc, Mureșan, 
Stanciu și Mateianu (R ).

FRANȚA : Eon — Senechal, Iler- 
b’n, Vendeman — Brunetton, Le- 
torgne — Giovanelli, Ziack, Sauva
ge, Devaux, Sadat.

ROMINIA: Cîmpeanu — Bărbu- 
lescu, Motroc, Mureșan — Lupu, 
Stanciu — Biscă, Raab, Mateianu, 
Nunu, Renye.

Discutînd cu un redactor de spe
cialitate al ziarului francez „L’E- 
quipe" J. Ph. Rethacker, acesta 
ne-a spus : „Consider că rezultatul 
nu reflectă valoarea reală a echipe
lor, romînii fiindu-ne superiori. 
Totuși, echipa Franței a „prins“ o 
primă repriză excepțională, după

(continuare in pag. d-a)



Tot mai multe baze sportive SPARTACHIADA DE VARĂ A TINERETULUI

• De la Galați primim vestea că in regiune,

T raver sa grea de^ 
fier este ridicată 
destul de ușor de 
tinerii sportivi care 
lucrează voluntar 
pentru terminarea 
amenajărilor com
plexului sportiv a! 
Uzinelor de trac
toare din Orașul 
Stalin. Luna con
strucțiilor a con
stituit pentru ei un 
stimulent în plus 
in vederea termi
nării și înfrumu
sețării marii baze 
sportive.

(Foto V, Arnăutu)

în_ urma îndrumă
rilor date organelor locale care răspund de activitatea sportivă, s-au 
și înregistrat primele rezultate. Astfel, în comunele Vidra, Ianca, Ro- 
manu, colectivele sportive locale au reușit să termine împrejmuirea 
terenurilor sportive respective, în timp ce în ' comuna Justin Geor
gescu s-a început prin muncă voluntară construirea unei baze com
plexe formată dintr-un teren de fotbal, o pistă de atletism, două te
renuri de volei, un teren de baschet etc.

• Sfatul popular al orașului Lugoj a început lucrările de reome- 
najare a bazinului de înot. La efectuarea acestor lucrări își dau 
concursul și sportivii din secția de notație a colectivului FL roșie din 
localitate.

• Un teren de fotbal, patru terenuri de volei, două terenuri de 
tenis, un teren de baschet, un bazirl de înot, iată noile baze sportive 
ce se construiesc in momentul de față în orașul Hunedoara. 
construcții sportive vor adăposti 
nizează în cinstea Festivalului.

» In comuna Hăkhiu, raionul 
rile de amenajare a două bazine 
altul pentru competiții, de dimensiuni regulamentare. Bazinul de com- 
vetiț'i va fi prevăzut cu start-blocur. trnmhuTrhă șl platformă pentru 
sărituri, dispozitive pentru fixarea portHor de polo etc. Lucrările vor 
fi terminate la jumătatea lunii n:a: și la executarea lor își aduc apor
tul peste 150 de tineri și tinere din comună.

• De curlnd, un grup de tineri aparținînd colectivului sportiv 
Energia „Mao Țze-dun*  din Capitală au început amenajarea unei 
baze sportive de proporții reduse în incinta uzinelor. Noua bază spor
tivă va cuprinde un teren de vo>el. unul de baschet, precum și un 
ring pentru box. In proiectul noii construcții se prevede de asemenea, 
amenajarea unei arene de popice.

(După corespondențele p-iin;‘e de la Geo Ștefanescu, 
Nicu Sbuchea, Gavri! ignea, N. D mitrescu și N. Tokacek).

finalele concursurilor

Stalin, au început de 
de înot, unul pentru

ce se
Noile 
orga-

lucră-eurîrtd 
începători și

ÎNCEPUTURI promițătoare

încă din primele zile ale lunii 
aprilie, conducerea colectivului 
sportiv de pe lîngă GAS Ostrov 
a început pregătirile pentru orga
nizarea întrecerilor Spartachiadeî 
de vară. La sediul gospodăriei a 
fost amenajat un teren de volei, 
iar la secția viticolă membrii bri
găzii condusă de maistrul Aurel 
Stoica au confecționat plase de 
volei și de fotbal. Pe lista partici- 
panților la întrecerile Spartacfiia- 
dei s-au înscris, pînă acum, peste 
250 salariați ai gospodăriei. Ei au 
început antrenamente la atletism, 
volei, fotbal, trîntă și ciclism, 
urmînd ca în scurtă vreme să sus
țină prknepe concursuri.

Gh. Palau — coresp.

tetul U.T.M., vădesc o totală lipsă 
de interes în ceea ce privește pre
gătirea și orga-nizarea întrecerilor.

Oare ce așteaptă cei ce răspund 
de activitatea sportivă a colectivu
lui Energia 131: sâ se Încheie pe
rioada în care sînt programate 
concursurile din prima etapă, sau 
intenționează să le organizeze — 
așa cum au mai făcut-o — în ul
timele zile ale termenului prevă
zut de regulamentul Spartachia- 
dei? Miron Terciu — coresp.

IN RITM DE MELC

la întrebarea:

LIPSA DE SPRIJIN

Numeroși membri ai colectivu
lui sportiv Energia 131, din re
giunea Stalin, doresc să participe 
la Spartachiada de vară. Spre re
gretul lor însă, conducerea colec
tivului, ca și tovarășii din comi-

Drept răspuns
„In ce stadiu se află pregătirile 
în vederea desfășurării Sparțachia- 
dei de vară" tovarășii din corni-' 
tetul U.T.M. al uzinelor 23 Au
gust din Capitală ne-au răspuns: 
„Deocamdată s-a întocmit planul 
de acțiune..."

Dacă după 3 săptămîni de la 
data începerii Spartachiadeî s-a 
ajuns abia la întocmirea pianului 
de acțiune, cît timp va trebui să

Educația

Exercițiile la acest aparat ajută 
la mobilizarea articulației umărului.

Spectacolul minunat al în
trecerii unor tineri viguroși, 
sănătoși, pe verdele gazo

nului sau roșul pistei oferă, fără 
discuție reporterului sportiv ele
mente mult mai vii decît un po
pas printre oamenii bolnavi i- 
mobilizați în pat, care efectuează 
o serie de exerciții fizice.

Totuși ne-am oprit asupra aces
tui subiect după o vizită la spi
talul I.C. Frimu din Capitală, In 
dorința de a înfățișa cititorilor 
noștri șî acest rol al educației 
fizice: cel de auxiliar prețios 
medicului în luptă cu boala 
urmările ei.

al
Și

UN PREȚIOS AUXILIAR 
AL MEDICULUI

Ideea nu e nouă și fiecare 
dintre militanții pentru fo
losirea educației fizice m

lupta împotriva bolii e nevoit să 
se refere la însuși ...tatăl medi
cinii, Hipocrat, care, cu milenii 
în urmă, recomanda în vestitul 
său „testament" folosirea ca tra
tament a exercițiului fizic, ta 
măsură la fel de mare cu a re
gimului alimentar de pildă. „Stră-
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Sportivi certați 

ca morala
Cîțiva boxeri și antrenori de 

box din colectivele sporii re cra- 
iovene au intrat de curînd «in
tr-o... binemeritată „vacanță". 
Să nu vă închipuiți, însă, că 
vacanța despre care e vorba 
era impusă de o laborioasă și 
obositoare activitate sportivă 
anterioară... Nu, ea are cu totul 
altă explicație.

Cine sînt „eroii"? Să vi-i pre
zentăm : Otto Bostiog vă este 
desigur bine cunoscut. In uiți- ’ 
ma vreme presa sportivă a a- 
mintit despre unele „isprăvi*  
ale acestuia, care i-au adus o ; 
reputație de borfaș. Iată însă 
că O. Bostiog a ținut morțiș 
să nu-și dezmintă năravul și’, 
pripășit pe lingă colectivul Lo- 
comotiva-Craiova, și-a „transfe
rat" diverse obiecte ale colegilor 
săi de colectiv.

Un alt „erou": boxerul Mihai 
Dinică. Acesta a găsit cu cale 
să „consume*  — odată cu mîn- 
carea servită la restaurant — 
șl... tacîmuriie de care s-a fo
losit. Aiți boxeri craioveni

treacă pînă la desfășurarea î»t tfi G. Stoica, I. Dobre și L Olaru 
trecerilor ?

Noi întreceri sportive intre studenții romîni $i bulgari
N-a trecut nici o săptămînă de 

la vizita studenților Institutului 
Agronomic din Sofia și iată că un 
alt grup de studenti bulgari, de la 
Institutul de Științe Economice 
din Varna, se află de cîteva zile 
în (ara noastră, în cadrul unui 
schimb de experiență cu studenții 
de la ISEP. In afara problemelor 
profesionale, studenții romîni și 

bulgari «u avut și mai multe în- 
tîlniri sportive prietenești.

Miercuri, de pildă, reprezentati
vele de volei și baschet ale celor 
două institute s au întrecut în 
sala Floreasca. La volei victoria a 
revenit studenților romîni (3—11, 
iar la baschet studentelor din 
Varna (53-37).

Ieri în sala Giulești, în meciuri 
de revanșă, oaspeții au cîștigat 
din nou la baschet fete cu 36—34 
(15—18), dar au pierdut la volei 
băieți tot cu 3—1.

ln fotografie, un aspect de la 
una din întrecerile de baschet,

fizică în luptă eu boala
O vizită la spitalul I. C. Frimu

nepoții*  săi de la spitalul I. C. 
Frimu îi antică, bineînțeles, nu
mai principiul, pentru că mijloa
cele propriu zise sînt rodul mul
tor ani de experimentări cu ie- 
zultate dintre cele mai încuraja
toare. Am văzut făcind gimnas
tică de dimineață oameni dhi di
ferite secții ale spitalului: medici
nă internă, 
etc. Cu cîți 
vorbă fiecare 
se simte mai 
tică. De ce?
plicabil. In afara stimulării func
țiunilor vitale inhibate prin înde
lungata ședere în 
rea exercițiilor de 
bolnavului senzația 
pas mai aproape 
șire; iar acest efect pur psihic 
nu întrrzie să dea roade, su- 
praadăogîndu-se tratamentului cu
rativ specific bolii. Mai pregnant 
încă apare acest rol în cazurile 
tratate în serviciul de ortopedie. 
Medicii acestui serviciu nu ur
măresc doar vindecarea fracturii, 
a intervenției pe os sau articu
lație. Acesta e doar un prim o- 
biectiv, pentru că scopul final 
este redarea întregii valori func
ționale a membrului bolnav. Or, 
se știe că o imobilizare mai înde
lungată într-un aparat gipsat pro
voacă o atrofie musculară și o 
redoare (înțepenire} a articula
țiilor care persistă multe luni 
de zile după vindecarea fracturii 
sau a bolii propriu zise. Tocmai 
în aceste cazuri, 
medicală sub formă 
terapie (gimnastică 
care permit mișcări active 
pasive) și gimnastică de reedu
care funcțională, aduce un aport 
cons’de-abil, scurtînd surprinzător 
de mult, uneori la o treime din

urologie, ortopedie, 
bolnavi am stat de 
ne-a mărturisit ca
bine făcînd gimnas- 
Efectul e lesne ex-

pat, practica- 
înviorare dă 
de a fi cu un 
de însănăto-

cultura fizică 
de mecano- 
la aparate 

Șl'

timpul normal, perioada de con
valescență.

INSTRUCTORUL CAHANE 
LA LUCRU

Intr-un salon cu cinsprezece- 
douăzeci de paturi, apare 
veșnic bine dispus instruc

torul Mauriciu Kahane. „Ei, bă
ieți, (sau fetelor după caz), hai la • 
gimnastică*.  Reacția e promptă 
îu saloanele cu pacienți, mai 
vechi: oamenii lasă cartea sau 
ceașca de cafea și prind a efectua, 
cu membrele sănătoase, mișcările 
indicate. Mai greu ceva merge 
treaba în cazul noilor sosiți, pînă 
ce și ei ajung să se lămurească 
cespre ce este vorba. Pînă atunci 
însă, angrenarea bolnavilor în 
efectuarea exercițiilor se face cu 
ajutorul... teatrului. Respectiv in
structorul nostru se transformă 
pe dată în mim, cîntăreț, co
mic, sau regizor improvizat 
și, după cîteva mfriute de dis
tracție și bună dispoziție, chiar 
cel mai pesimist bolnav devine... 
omul lui. De aci înainte pacien
tul se va convinge singur, prin 
Intermediul efectelor resimțite, de 
utilitatea practicării exercițiilor in
dicate de instructor.

Iar aceste exerciții efectuate în- 
tr-o atmosferă de bună dispozi
ție... contagioasă, împreună cu 
ședințele de tratament mecano- 
terapic și cele la care sînt supuși 
bolnavii după părăsirea spitalu
lui însumează cifre impresionan
te. In anul trecut, ne-a relatat 
dr. Petre Nițu, șeful serviciului 
de cultură fizică medicală al 
spitalului. 9235 de pacienți au re
simțit efectul binefăcător al celor 
36.360 de ședințe de cultură fizică 
medicală. In primul trimestru al 
acestui an, 2359 bolnavi au efec
tuat 1368 ședințe de gimnastică de 
înviorare și 8014 ședințe de tra
tament- -
PE ClND CONDIȚII MAI BUNE 
Tot la spitalul I.C. Frimu e- 

fectuează practica în medi
cina culturii fizice și stu

denții I.M.F., sub conducerea lec
torului dr. Remus Ludu și a unui

mănunchi de harnici colaboratori: 
dr. Jeana Paladian și Ed. Căline- 
scu și profesoarele de educație fi
zică Iulia Fleschin, Stela Opri- 
șan și Irena Niculescu. Dar dacă 
despre aplicarea culturii fizice me
dicale putem spune numai lucruri 
bune, nu sîntem în situația de a 
face aceleași aprecieri și despre 
condițiile în care lucrează stu
denții în stagiul' de medicină a 
culturii fizice. Colectivul catedrei 
e silit să predea într-un mediu 
impropriu, într-un cabenet situat 
pe un culoar la subsol, cu ciment 
pe jos și în plin curent. El are la 
dispoziție o sală de gimnastică 
de dimensiuni și cu o situare ne
corespunzătoare și o sală de me- 
cano-terapie asemănătoare. In ast
fel de condiții munca devine un 
chin și ar fi cazul ca I.M.F., 
în colaborare cu direcțiunea spi
talului I. ‘ C. Frimu, să se preo
cupe mai îndeaproape de îmbună
tățirea condițiilor de muncă ale ca
tedrei de medicină a culturii fi
zice.

— s-ău făcut vinovați de diferite 
abateri de la disciplina sportivă.

Se pune întrebarea: dare de 
ce au alunecat acești sportivi pe 
panta imoralității? Ce educație 
au primit ei în cadrul secțiilor 
sportive din care fac parte, și 
mai ales din partea antrenorilor 
respectivi? Răspunsul este urmă
torul : conducerile secțiilor din 
colectivele sportive direct inte
resate — Locomotiva și Voința
— au trecut cu vederea peste 
abaterile săvîrșite de sportivL 
considerînd că. de fapt, aceșț^^ 
sînt „băieți buni*  și că cetff 
întîmplate sînt... simple întîm- 
plări. Cu privire la aportul unor 
antrenori la munca de educare
a sportivilor, dăm ca exemplu 
următoarele fapte : cei ce-1 cu
nosc pe antrenorul de box Ma
rin Alexandrescu (Voința) sus
țin (și ne am convins că au 
dreptate) că nu de multe ori Ic-a 
fost dat să-l vadă pe acesta 
inergînd... pe o singură cărare, 
ori să-l vadă vorbind fără a 
folosi un limba] trivial. In ceea 
ce-1 privește pe antrenorul Paul 
Schultz (Locomotiva), el este un 
veșnic „nemulțumit" față de de
ciziile arbitrilor și — sub pre
textul că elevii săi ar fi „per- 

; secutați" — aproape Ia fiecare 
reuniune de box își manifestă 
zgomotos supărarea

îndeplinind o firească îndato
rire a sa, comisia regională de 
box Craiova, sezisîndu-se de iflA 
baterile boxerilor și antrenorii^» 
mai sus citați, a hotărît să-i 
sancționeze cu suspendarea din 
activitatea sportivă pe diferite 
termene. Masele de sportivi, ac
tiviștii și spectatorii întrecerilor 
sportive din Craiova reprobă 
manifestările nedemne ale celor 
sancționați și consideră perfect 
juste măsurile luate împotriva 
acestora.

Conducerea colectivelor sporti
ve cărora le aparțin sportivii și 
antrenorii sancționați de comi
sia regională de box Craiova, 
trebuie să considere aceste 
măsuri drept un îndemn de a 
privi cu mai multă grijă și răs
pundere munca de educare a 
sportivilor și a antrenorilor.

tivi

W
tîm-

PETRE DAVID
V. ARNAUTU

T. STAMA

Chiar și pacienta imobilizați in pat practică gimnastica de înviorare. 
(Foto 1. Mihăică)
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de ordii 
ivesc in viața

plăcut să cobori, din cind 
în cind, din tribunele in 
care iți siringi însem

nări pentru cronici șT s3 vii 
pentru cîtva timp în mijlocul 
ceior ce poartă dîrza și pasionan
ta luptă sportivă. Din tribune — 
ca dintr-un turn — nu poți vedea 
decit acele aspecte legate de în
trecerea pe care o urmărești: un 
gol... un henț... un ofsaid.. 
firește, rezultatul final care ur- 

t-mează să apară tn ziar. Dar e bine 
(să cunoști toate problemele, mai 

mari sau mai mici, care frămîntă 
viața unei echipe și a căror bund 
sau rea rezolvare o duc fie spre 
victoria atît de mult aplaudată, 

țf’.e spre înfringsrile care amărăsc 
\pe suporteri mai mult — poate! 
/— decit pe cei ce au jucat.
\ Reflectam la toate acestea, zile

le trecute, cind treburi profesio
nale ne-au purtat pașii pe străzile 
Petroșanilor. „Străzde" e un țel 
de a vorbi, centru că după orele 
de muncă aspră dar frumoasă dm 
mine și abataje, minerii iși fac a- 
pariția, grupuri-grupuri, ue strada 
principală, o stradă foarte lungă, 
tocmai bună de plimbare și de 
tăifăsuială. In sîmbăta aceea am 
stai de vorbă cu mulți dintre ei. 
Ne-au vorbit cu drag d-spre mun
ca lor. ne-au spus cî'ă bucurie 
a adus în 
sele
noua
re.

here care au cinstea (și, bineînțe
les, șt... capacitatea respectivă!) 
de a lupta in prima categorie.

Acestea fiind zise, să nu-l mal 
necăjim pe too. Ceaușescu. preșe
dintele asociației Energia, și să 
ne ocupăm de lipsurile care apar
țin direct echipei de fotbal. Ne re-, 
ferim la lipsa de sudură sufleteas
că, la repetatele greșeli de com
portare ale lui Paraschiva și Pa
ndit. Nimeni nu se gindește să 
conteste meritele lui Paraschva 
tn obținerea succeselor de pinii 
acum, după cum nimeni nu pune 
la tndoială atașamentul acestui ju
cător față de echipa sa, fața de 
orașul in care trăiește de 10 ani 
și de oamenii lui. Dar Paraschioa, 
din păcate, e irascibil. jignește, 
demobilizează pe jucătorii tineri 
(Vas u, excelentul stoper de azi 
al echipei. a 'ost la un pas de a 
renunța la fotbat, după primele 
jocuri la Minerul, din cauza ati
tudinii zeflemiste, disprețuitoare, 
a tui Paraschioa). in plus, au tre
cut anii... Și acesta este încă un 
argument puternic în problema în
locuiri lui Paraschiva (dar, fireș
te. a folosirii lai ca antrenor, la 
Petroșani, sau ir împrejurimi). De 
asemenea. Panait (corespunzător 
încă, poate, din punct de vedere

ca- 
minerilor 
salariza- 

Din nou
crește nivelul 
de trai al bra
vilor mineri —

Din „năcazurile* 1 echipei de fotbal 
Energia petroșani

dată atît de ș inimos, s-a supăra! 
și nu mai vrfy£șă audă de secția 
de fotbal 2 Nu e vorbă că îl rețin 
mult și trebgri/e profesionale. In 
general, am mnetatat că in mun
ca legată de conducerea secției de 
fotbal sînt angrenați o serie de 
tovarăși cu funcții de mare răs
pundere în producție.’Farrlul e îm
bucurător, pe de o parte și arată 
că nimănui din Petroșani nu-i este 
indiferentă soarta echipei Minerul. 
Dar noi știm o vorbă care zice că 
decit 10 unchi buni, mai bine un 
iată aspru, care e tot timpul lingă 
copilul ltd. Concret: echipa are 
nevoia de un conducător care 6d 
fie în permanentă in mijlocul ei 
și care, ajutat de antrenorul Șep
ci, să rezolve mai op'raliu și mai 
eficace toate problemele — fie, ele 
de ordin gospodăresc, fie 
educativ — ce se 
secției de fotbal.

Spațiul nu ne permite decit a- 
ceste insemriă'i fugare, .hr mai 
trebui spus, totuși, că e momentul 
să jie încercați (și nu mimai în- 
ir-un singur meci!) cît mai mttlți 
jucători tineri. Primejdie ae... re
trogradare nu există în primăvara 
aceasta, așa că orice experiență 
nu poate fi decit utilă. Pe de o 
parte, s-ar ajunge ‘a o temeinică 
verificare a cadrelor

ar pe de 
parte s-ar 
ta în orice 
o situație 
gestiv carac
terizată de o 

butadă care spune că: „cel mai 
bun jucător este acela care... nu 
joacă11. (Și in consecință se coate 
socaF orcind un nedreptățit I).

Oricum, sintem ravinși har
nicii conducători c Ecnetgiei-Pe-
ireșant vor ști să fol usei.seă pe
rioada mai... calmă pe care le-a 
oieri „Cupa Primăverii", ,<entru a 
rezolva problemele care frînează 
activttaiea secției de Tol'oal, ast
fel ca. in campionatul 
pa pe care 
pe primele 
„plecare", ci

o temeimed 
de iucători, 

altă 
et>i- 
caz 
sn-

Foarte a ol aud at a fost Gh. Dumitru, Iata-I executînd o 'ens't*  centură 
din față cri l'an'isek Simek.

După turneul din R. F. Germană și R. Cehoslovacă 
ai luptătorilor noștri

Reprezentativa de luj... ciasice 
a țârii noastre și-a înch.iat re
cent turneul întreprins în R.E. 
Germană și R. Cehoslovacă. In 
răstimp de două săptămîni, spor
tivii noștri au susținut cinci me
ciuri, ceea ce trebuie să recu
noaștem că pentru început de 
sezon, constituie un adevărat 
tur de forță. In acea-sti privință 
est» de subliniat faptul că în
trecerile au necesitat deplasări 
în localități diferite (Karlsruhe, 
Schondorf, Praga, Hodonin, Err.- 
tislr.va) și că, aproape de fiecare 
dată, luptătorilor noștri (II in 
total) le a t fost opuși alți adver
sari. Iar ci, micj excepții repre
zentanții noștri au fost utilizați 
în toate eeie cinci întî'.n.ri.

Din punct de vedere sinet ci
fric, bilanțul turneului e:t pozi
tiv: 3 victorii și 2 înfringeri. Ne 
poate insă mulțumi aceasta ? Fi
rește că nu. Cu atît mai mult cu 
cit ce e două insuccese se dato- 
resc (este părerea antrenoriiior și 
a noastră) numai unor deficiențe 
.’.le sportivilor noștri. Am urmărit 
partea a doua a turneului (întil- 
nirile din R. Cehoslovacă) și am 
rămas cu această convingere. A- 
supra acestor întreceri — la cere 
am participat și fa calitate de ar- 
biirit — vom stărui mai mult.

La Praga ne-a fost opusă o for
mație din care lipseau (după cum 
ați putut constata la prima rela
tare telefonică) o serie de luptă
tori cunoscuți, care făcuseră par
te din echipa R. Cehoslovacă în 
turneul Întreprins de ace 
nul trecut, în țara noast 
man, Odehnal, S 
Ruzika A anasof).

locul titularilor s-au arătat 
în mare măsură la înălți- 
încrederii ce li s-a acordat, 
adversari „incomozi" pentru 

noștri. Caracteristici: 
cehoslovaci sînt atleți

rar. -*sîi- 
o iubesc allt să fie 
locuri rut numai la 
și la mostre”.

luat 
insă 
mea 
fiind 
luptătorii
luptătorii 
bine formați, dispun de forță și, 
în general, au o pregătire fizică 
bună. Sportivilor noștri le-a dat 
mult de „furcă" dîrzenia lor și 
iaptul că sînt gata să speculeze 
orice greșeală a adversarului

Luptătorii noștri au obținut la’ 
P-;g3 o victorie de prestigiu su- 
bliniatf, de altfel de specialiști în 
presă. Ziarul „Prace", de pildă, a 
subliniat In cronica întîlriirii su
perioritatea sportivilor noștri Ti-: 
tluî sună astfel • „Roininii ne-au. 
făcut tuș: 2—6", In general,
lupt :torii noștri au condus perina^ 
uent întrecerea atît individual, cit 
și pe echipă, pregătirea lor 'teh
nică superioară cît și expe
riența ior impunîndu-î de la 
început. De altfel, scorul a fost 
la uri moment dat de 5—0, deci 
suE.'ient pentru victoria pe echi
pe. Mărturisesc însă că am avut 
destule emoții atît la meciul sus
ținut de Horvath cu Dvorak cît 
șr în meciul susținui de Ion Po
pescu. l.n această primă intilnire 
cu luptătorii cehoslovaci ani avut 
satisfacția de a înregistra aplau
zele publicului la unele din me
ciuri și mai cu seamă la întrece
rea susținută de Gheorghe Dumi
trii care s-a dovedit — după 
părerea unanimă — cel mai bun 
om al reprezentativei. Iu această 
îrdf.nire, ca de altfel și țn urmă
toarele două, sportivii noștri au 
a vot și unele lipsuri, din păcate 
aceleași, scoase în evidență și cu 
alte ocazii: apărare defectuoasă 
la parter (Horvath, Popesc1. Șu
ii care s-a comportat inexplx ibil 
de slab), insuficientă activitate tn 

. a din picioare, slabă gîndire 
ladică și — mai ales in nreciju# 
de la Hodonin — o exagd- 
raitj autoîncredere. Din această 
cauză, luptători ca Belușica, 
Gh. Popovici și Șuii care con
duceau la puncte, au pierdut me
ciul în ultimele minute ale întîl- 
nirilor respective.

In ce privește meciul pierdut la 
Hodonin, în cei mai rău caz pu
team scoate un rezultat egal, da
că n,u intervenea și o greșeală a 
arbitrului neutrii care a acordat 
victoria luptătorului cehoslovac 
în meciul cu Ion Popescu, deși 
reprezentantul nostru avea supe
rioritatea tehnică concretizată 
prin puncte. Al treilea meci cîști- 
gat de o manieră categorică la 
Bratislava nu a mai pus probleme 
sportivilor noștri. Reprezentanții1 
gazdelor, care primeau „botezul" 
de internaționali, au reușit doar 
pe alocuri să incomodeze pe în
vingători (în meciurile susținute 
de Horvath și Cuc, doar în re
prizele de parter).

Cei care au făcut deplasarea și 
care în general intră în vederile 
selecționerilor pentru jocurile de 
Ia Moscova au putut să-și verifi
ce forma în stadiul actual de 
pregătire. Este de datoria antre
norilor să insiste asupra acelo'r 
părți slabe care au ieșit în evi
dență în acest turneu, în așa mă
sură îneît la întrecerile mențio
nate să fie prezenți sportivii care 
să poată corespunde din toate 
punctele de vedere.

I. ȘEINESCU
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tehnc) are o influență negativă 
in ceea ce privește formarea urnii 
adevărat spir t de echipă. Și to
tuși, unii tovarăși (să-l și numim 
pe unul din ei: iov. Roman). ami
nă mereu soluționarea acesiei pro
bleme, considerind-o prea riscan
tă in momentul de față. Părerea 
noastră e a!‘n. Și anume că Pa- 
raschiva și Panait fac mai mult 
rău decit bine echipe , tndiferent 
de faptul că uneori in eronate 
sportive le Intilnigi numele printre 
evidențiați.

Dar să vorbim și despre altceva. 
Nu e păcat 'ă tov. Cozma, pre 
ședritele col": Evului sportiv, altă

și crește bine! 
E și firesc, deci, ca oamenii să 
fie veseli, optimiști, plini de elan 
și de voie bună. Dacă vrei insă 
să-t vezi mereu așa, vorbește-le 
despre orice, numai despre fot
bal nu ! Cind vine vorba despre 
fotbal — se încruntă. Nu-s mul
țumiți de echipa ior de fotbal.

— Energia Petroșani. Și au, oa
menii, dreptate! Prea o iubesc șl 
prea au necazu'i cu ea.' In ultimii 
doi ani cel puțin, echipa dFn 
troșani. după ce a pornit de 
care dată „tare", ocupînd un 
fruntaș în clasament, în retur 
cedat pasul atît de mult, incit 
pomenit, pe nesimțite, în zona 
trogradării. Nu vă închipuiți ce a 
fost în acele zile în Petroșani! 
Fiecare nou meci al echipei ior' 
constituia o zi de emoții, de incer
titudine, de așteptare încordată. 
Poate că vă gindiți să întrebați .'i 
„ce s-ar fi ir.tîmplat dacă...". Nu 
știm. In asemenea ocazii, preiu-, 
tindeni supărarea e mare. Dar ni
căieri, avem impresia, ea n-ar /<! fruntea programului se situ 
fost atît de mare ca la Petroșani,Js|gur pasionanta revanșă

i’e- 
ftc- 
ÎGC 

a

re-X

Revanșa Mircea Dobrescu 
in fruntea galei de

JACK BERARIU

Ludovic Âmbmș 
box Oe luni seara

Luni seara, cu începere de la ora
19, se va desfășura în sala Flo- 
reasca o nouă reuniune de box. In 

Căien, avem impresia, ea n-ar /<■ trântea programului se situează de- 
fost atît de mare ca la Petroșani,)s|gur pasionanta revanșă dintre 
unde echipa de fotbal este copi,u/Yvlce camPlonu’ olimpic MIRCEA 
drag al fiecărui miner tn parte bOOBRESCU și campionul republi
că al tuturor la un loc. De alifel\can LUDOVIC AMBRUȘ. Tinărul 
e bine să dăm un amănunt: de f ION MILITARU, care a izbutit re- 
23 de an1, echipa locală de fot&a/A cent să i învingă pe Dumitru Bo- 
sub mult plele ci denumiri. /oacăC iangiu șj- Ștefan Văcaru, va avea 
neîntrerupt în prima călegorie.\de trecut un greu examen, fiind 
Dar emoțiile din ultimii ani nu /'ac/opus campionului republican al ca
bine nici echipei șl nici suporte-J tegoriei pană, EMIL CIȘMAȘ. La 
rilor (mai ales lori).

Ce probleme îi frămînfă tn mc- 
meatul de față ? Mai multe.

Se consideră, înainte 
că asociația nu ajută 
mică măsură colectivul 
din Petroșani. Această 
sprijin —_ ne-a spus,

de toate,i 
decit in 

sportiv 
lipsă de 
de pildă,' 

ing. șef Roman, președintele ' sec
ției de fotbal — este_rejlcctată p»j 
de faptul că în compoziția echi
pei n-au intervenit decit puține 

.schimbări, deși se simțea și se sim-' 
te nevoia unei întăriri subtanțiale^ 

, Grija pentru rezolvarea acestei 
probleme a fost lăsată îndeosebi\ 
)pe seama colectivului. Aceste întă
riri n-au Venit însă, astfel că. Ini 

dinii mari. Energia-PetroșUFît va 
utiliza și anul acesta aceeași for-' 

'mafie care a trebuit să lupte ăln. 
)greu anul trecut, pentru a-șl păs
tra tocul în crima categorie. Cu, 
fliurdărescu și Florea (legitimați 

fși ei cu mare greutate) nu ~ 
rezolvat 
cei . din 
\voie de 
depășit

}!a acest capitol al insuficientuluiC 
sprtjîn din partea asociației, tre- f 
'bine trecut și faptul că in schemăl 
este prevăzut un singur post de/ 
antrenor. Am stat de vorbă și cu\ 
tov. Cozma, președintele coTecti-/ 

'viii ui sportiv si cu tov. dr. I.epă-\ 
datu, din conducerea secției de f 
fotbal și cu nlțl cîțiva tovarăși cu\ 
'responsabilități în ceea ce privește^ 
bimul mers al colectivului și ala 
\secțiel de fotbal. Toți au insistatC 
asupra sprijinului asoc'atieî șl ini 
'același timp al C.C.F.S. Ei co-i-l 
.sideră că forurile tn drept nii prea/ 
pun... la inimă problemele' echipei^ 
locale deși e vorba de singura e-/ 
'chipă mineră care joacă îri r.ate-j 
goria A., în timp ce tn Rulga'iaf 
sînt 4, iar în Ungaria 3 echipe mi-\

s>a' 
problema echipei — ~spun\ 
Petroșani. 'Ar mai fi ne- 
2—3 jucători, care să fii 

perioada de formare. Tot

categoria grea, o alia 
fost perfectată pentru 
VASILE MAR1UȚAN

arevanșă 
luni seara : 
— EUGEN 

FURESZ. Restabilit după accidentul 
suferit la 
AMBRUȘ 
pe tinărul 
categoria 
DONE va 
XIMILIAN 
puia încă două parade interesante : 
DINU EUGEN — ION STOICA și 
MARIN ION — GHEORGHE 
MITRU

Magdeburg, FRANCISC 
va reitVra întîîrundu-l 
ION RO.DICENCO. La 
semi-u oară, DANILA 
sups a asaltul lui MA- 
BIEDL. Se vor mai dis-

DU-

î:i catrui ediției de anul trecut a
. Pentru faza internă, care va

Un grup compact de snipe-uri, dublează prima baliză

„CUPA VICTORIEI", tradiționala competiție 
de yachting de pe lacul Siutghiol va cunoaște 
anui acesta o deosebită amploare, ea desfășu- 
rînd'U-se în două faze: internă și internațională. 
Prima va avea loc între 27 și 29 aprilie și va 
consta din 5 regate, iar cea de a doua se va 
disputa între 5 și 12 mai, însumînd 12 regate. 
Numărul regatelor fazei internaționale a fost 
stabilit în funcție de ambarcațiunile înscrise, a- 
vîndu-se în vedere că va fi utilizat sistemul de 
rotație al snipeuritor. La 30 aprilie se va desfă
șura în plus și concursul de rezistență intitulat 
„Cupa Mamaia", la care vor participa numai 
echipajele romînești.

„Cupei Victoria

_____  ___ _______,___ _ _ servi totodată ți 
drept concurs de selecție în vederea formării echi
pelor noastre, au fost primite următoarele în
scrieri : C.C.A.-Marina (9 echipaje}, Dinamo 
Constanta (41, Energia (7)', Progresul (5), Știin< 
ța (6). Voința Constanța (2)\ Clubul Nautic Cen
tral A.V.S.A.P. (10)', Clubul Nautic A.V.S.A.P. 
Constanța (8). Pentru faza internațională și-am 
confirmat participarea reprezentative din R.P. Po
lonă și R.P.F. Iugoslavia. Organizarea acestor 
două importante competiții, așteptate cu nerăbdare 
de veliștii noștri revine comitetului organizatoric 
central A.V.S.A.P., pentru prima întrecere și 
C.C.F.S.-ului, pentru concursul internațional.



Ecmportarea cicliștilor noștri fruntași
■ in „Cursa Scirteii”
ifotărît lucru, ediția jubiliară a „Cursei Scînteii" a întrecut în du- 

iritate edițiile precedente : traseu mărit, vînt puternic, ploaie și tempe
ratura scăzută. De 1a 32 km/h, în _ primulan (1948), Pe 
:293 jftn. și pînă la 37 km/h, în 19o7, pe 622 km., este o diferența con 
tsiderăbilă. Cea mai rapidă ediție a celei mai populare competiții de lond 
•a arătat în mod elocvent (cifrele vorbesc deseori mai mult decit orice alte 
•comentarii), un progres evident sub acest raport (al rapidității). A con
tribuit la dinamismul probei și prezența in competiție a cicliștilor bulgari.

Deși oaspeții nu au ocupat locuri fruntașe, au fost totuși unii din.re 
(animatorii cursei. Astfel „evadarea" inițiată de Nikola Filipov (un aler
gător rapid), împreună cu Pelcaru și Văsîi a fost cea mai^ ungă din 
toate edițiile de pînă acum (peste 120 km.). In ultima etapa, minuscu
lul Hristo Lalev a dovedit remarcabile calități de urcător. Ii uPse®Ș 
însă cele de coboritor. In ceea ce privește pe Chirii Iliev (incontestabil 
cel mai valoros om al oaspeților) este regretabil ca a abandonat. Desi
gur, ar fi lost edificator de urmărit acest alergător pana la căpătui 
CUrSVorbind de cicliștii noștri fruntași, (ne referim 1a componenții lo
tului republican) în genere ei nu au arătat nimic deosebit. Firește, sînt 
si cîteva excepții. Pe primul plan ; St. Poreceanu. O „evadare" de unul 
singur (aproape 30 km!) în prima zi; categorica victorie în etapa a 
doua, cînd a dovedit că este unul din cei care se descurcă admirabil 
pe străzile orașelor și la intrarea pe stadion. In rest, el a condus cel 
mai mult și mai energic plutonul în urmărirea (țigărilor. După noi, 
Poreceanu a fost cel mai în formă.

Zanoni a sosit detașat în prima zi, a anihilat prompt tentativa :ui 
Dumitrescu în etapa a doua, a inițiat o evadare (eșuată) cu D. Mun- 
teanu în etapa a treia și, in genere, a avut o combativitate surprin
zătoare pentru acest alergător care ne obișnuise să-l vedem rulînd cu
minte în pluton. N. Maxim a fost foarte dinamic în ultimele două 
etape, decis, desigur, să șteargă impresia gestului nereglementar din 
etapa a doua. Și cam acestea despre componenții f 

.„văzut".
G. Dumitrescu a avut doar două acțiuni mai de 

kilometri ai etapelor: una (eșuată) în etapa a doua 
în etăpa a treia pe care a cîștigat-o. In rest, a rulat 
a făcut și C. Șandru care, se pare, a început să fie 
dacăuse clasează pe primele locuri, după o cursă în care nu ține să se 
distingă. V. Ionescu a vădit pe alocuri, bune intenții, dar atit. C. Tu- 
dose a rulat și el, cuminte în pluton, ca și R. Sclruster și G. Șerban. 
De la ultimul ne-am așteptat la mai mult, decit să conducă uneori destul 
de energic plutonul. St. Ștefu (lipsit total de moral) a abandonat în nri- 
ma zi, I. Hora a deziluzionat, iar P. Gane (marea „speranță" de anul 
trecut), a fost pur și simplu o enigmă. G. Calcișcă a ieșit din cursă 
în urma unei busculade grave, la numai 2 km. de la București. D. Mun
tean» a arătat multă însuflețire (însă fără să fructifice bunele iu 
tenții), iar A. Șelaru a pedalat suplu, termmind cursa fără să se 
resimtă vizibil. Ne-am fi așteptat din partea lui la mai multă dirzenie 
și combativitate. In sfîrșit, I. Vasile, acest pachet de energie, s-a estom
pat pe coborîșurile ude.

In afara lotului, 1. Constantinescu (într-o vervă remarcabilă}, R. 
Klein (curajos), C. Istrate (spectaculos), N. Pelcaru și G. Văsîi Iho- 
itărîți să se remarce} se pot mîndri că au contribuit efectiv la dina
mismul cursei. EMIL IENCEC

Dinamo București a întrecut C.C.A. in turneul

LA 0 SĂPTĂMÎNĂ DE MECIUL DIN „CUPA DAVIS”, R.P. ROMÎNĂ—AUSTRIA

Ieri, în sala Floreasca, a început 
turneul final al campionatului mas
culin de baschet. Prima zi am a- 
sistat la jocuri foarte interesanta 
și disputate, începînd cu parti

dele de dimineață și termmnd cu 
•cele de aseară. Iată o scurtă re- 
'.latare a desfășurării partidelor

... .,s..'.«K'W -• ‘ •'

O splendidă luptă la panou, pentru minge, intre Anghel și Wdvert 
■'(Energia) și Borbely (Dinamo Tg. Mureș)

(Foto L. Tibor)
Stalin — Toth, iar pe de alta acțiunile cu

rajoase ale lui Buzan — au adus 
dinamoviștilor o victorie meritată. 
La Ene'g.a Cluj, munca antrenoru
lui Sarosi începe să se „vadă". 
Cei mai buni: Buzan, Toth, Bor
bely (Dinamo), iWilvert, Albu, An
ghel, Vizi (Energia).

Voința lași — Știința Cluj 
65—58 (29—27). Victoria ieșeni
lor este o altă surpriză pe care 
ne-o oferă acest pasionant turneu 
final al campionatului. Organizîn- 
du-și foarte bine acțiunile ofen
sive și avînd un ridicat procent 
de eficacitate în aruncările de la 
semi-distanță, echipa ieșeană a 
meritat din plin victoria Vom 
preciza ca rezultatul partidei com
plică serios lupta pentru evitarea 
ultimelor două locuri

Energia București — Progresul 
Arta 78—54 (33—31). Am asistat 
la o veritabilă demonstrație- de 
joc de pivot, făcută de A. Nova-

," Progresul Orarul
‘Știința Timișoara i* —Uf (49—38). 

ZEchipa din Orașul Stalin, 
:pe linia ultimelor ei compor
tări, a zmuls o victorie foarte pre
țioasă studenților timișoreni care 
— surprinși de startul deosebit de 
puternic al Progresului — n-au mai 
avut timpul să refacă. In plus, 
Știința ni s-a părut lipsită de con
vingere. De reținut foima nună a 

Jucătorilor Dogaru și Chioreinu 
((Progresul Orașul Stalin), două 
■ elemente tnere de care vom mat 
avea prilejul să 

i'Știința Timișoara, 
ilescu s-au ridicat 
Uorlalți.

Dinamo Tg. . _
inergia Cluj 67—62 (30—31). Un 
hoc interesant, pasionant, din „cap 
fin cap". Dinamoviștii au început

SPORTUL POPULAR
4-a

vorbim. De ia 
Mokoș și Rădu- 
peste nivelul ce-

Mureș E-
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lotului care s-au

seamă, pe ultimii 
și alta (izbutită) 
in pluton. La fel 
foarte satisfăcut

au vor 
cap cu

s.gur ș« lăsau impresie că 
avea prea multă bătaie de 
echipa din Cluj. Dar iată că Ener
gia depășește timidul început șl
— printr-un joc organizat, colectiv
— egalează Ia 21 și conduce apoi 
pînă spre sfîrșitul meciului cînd — 
pe de o parte inrroducerea lui Geza

și statistică1. File de ist
2. Huber, omul nr.

Una dintre cele mai vechi com
petiții pe care le cunoaște viața 
sportivă internațională este ..Cupa 
Davis"' un adevărat campionat 
mondial pe echipe la tenis, in fie
care an. (ara învingătoare pri
mește pe lingă trofeul pus în joc 
și misiunea de a prelua organiza
rea ediției viitoare. Este o pre
vedere sperifică regulamentului 
acestei întreceri. Ca de altfel și 
aceea cu privire la împărțirea 
țărilor participante în trei zone: 
zona europeană (toate țările eu
ropene. plus Egipt, Israel. Liban 
și Turcia), zona americană și zo
na estică (țările din Asia și cele 
situate în Pacific la nordul Ecua
torului). Compe'!(ia se desfășoară 
după sistemul eliminatoriu, fiecare 
întîlnire comportînd 5 partide 
care se joacă după sistemul cel 
mai bun din 5 seturi.

După această scurtă incursiu
ne în filele destul de prăfuite ale 
regulamentului întrecerii care de 
aproape 60 de ani reține atenția 
iubitorilor .sportului: alb", soco
tim interesant să oferim cititorilor 
și unele amănunte de ordin isto
ric. Prima ediție a Cupei Dapis a 
avut loc in anul 1960. iar de a- 
tunci și pină as,ăzi s-au desfă
șurat 47 de edilii. Ca si olimpia- 
dele, și Cupa Daeis a trebuit să 
plătească tributul său celor două 
războaie mondiale. In dreptul a 
10 ani. 4 în primul război. 6 în 
cel de al doilea, bilanțul Cupei 
Davis cuprinde in loc de rezultate 
specificația : ..Nu s-a desfășura!". 
De la începutul secolului șt pînă 
astăzi Cupa Davis nu a trecut 
prin prea multe miini. Humzd 
4 țări se pot lăuda cu ciștigarea 
sedat icrei de argint pe care un 
pasionat al tenisului de acum fP 
de ani a donat-o competiției inter- 
țări care îi poartă numele Celt 
4 țări Sînt: S.U.A. (de 18 ori

1

al campionatului
cek (Energia), care a marcat 44 
de puncte !

Locomotiva P.T.T. — Dinamo 
Oradea 87—79 (39—38). Partida 
a fost extrem de disputată, bucu- 
reștenii obținînd victoria cu mai 
multe emoții decit ar lăsa să se 
întrevadă rezultatul. Pînă în min. 
34 lupta a fost echilibrată, sco
rul mențin! nd u-se, în general, e- 
gal. Locomotiva și-a axat jocul pe 
maxima folosire a lui Cucoș (în 
această privință însă „petetiștii" 
au avut mari emoții pentru că pi
votul lor a comis încă din prima 
repriză patru greșe.i personale I), 
iar Dinamo pe spectaculoase pă
trunderi. Spre sf'rșit, echipa bucu- 
reșteană s-a distanțat și a reușit 
să termine învingătoare. S-au re
marcat : Cucoș, Cristian Popescu, 
Liță ’...............
Till,

In 
tîlnit 
tendente la titlu: C.C.A. 
tuala campioană — și 
București — fosta campioană. In- 
t reci nd așteptările Dinamo a obți
nut o clară victorie la scorul de

Costescu (Locomotiva) și 
Beretchi, Vania, Suhai 
ultimul joc al serii s-au în- 
douâ dintre principalele pre-

— ac- 
Dinamo

Din problemele
Ce.e trei etape a e campiona

tului republican de tenis de masă 
au arătat în general o bună pre
gătire a jucătoarelor și jucătorilor 
clujeni și a jucătoarelor de la E- 
nergia București. In rest, în 
afara unei comportări mulțumi
toare a formației campioane mas
culine — Energia București, — 
sîntem rtevoiți să constatăm o se
rie de lipsuri evidente, atît în 
pregătirea pe care 
o au majorita- 

rfea jucătorilor noș
tri fruntași cît 
și în orientarea 
greșită pe care
o mai au încă unii antrenori, 

, care nu promovează cu cu
raj e’ementele tinere în echipele 
respective.

In timp ce la colectivele Ener
gia, Voința, Știința (toate din 

(București) și Progresul Cluj, sînt 
condiții acceptabile de antrena
ment, la alte colective situația nu 
este de loc îmbucurătoare. De a- 
jceea nu sînt intîmplătoare 

^rezultatele slabe înregistrate pină 
acum în această 
maestrul sportului 

tea și comportarea 
posibilităților reale a maestrului

competiție de
Toma Reiter
sub valoarea

asupra campionatului mondial (neoficial) pe echipe 

al echipei Austriei, jucătorul „acrobat”

Jucătorul austriac Jiuber, intr-o atitudine caracteristică.

ditf/gataerej, Australia (de 14 
ori), Anglia (de 9 ori) ți Franța 
(de 6 ori). După cel de ai doilea 
război mondial țările europene 
n-au mai contat în lupta pentru 
supremație, și Cupa Dai'is, păs
trată din 1939 ți fină in 1945 de 
australieni, a străbătut de ateva 
ori de la sud la nord OceanuJ 
Pacific, pentru ca in clipa de fa
ță să se afle tot la tenismenii de 
l& antipod.

Ultima participare a (ani noas
tre la Cupa Davis datează din 
1948. Amatorii de tenis de la noi 
îți amintesc de acel pasionant 
meci Romlnia—Franța in care e- 
chipa noastră alcătuită din Gh. 
Viziru și Cr. Carolulis a fost la 
un pas de victorie. După prima zi 
conduceam cu 2—0. prin victorii
le lui CaraMs asupra lui Marcel 
Bernard și a lui Gh. Viziru asu
pra lui Destremeau. Totuși, echi-

masculin de baschet
86—ii v>6—29). Meniul 
gătorilor constă in aceea că 
acționat organizat și gîndit, că 
au urmărit totdeauna „ceva" î_ 
toate atacurile lor șî că

mv.n-
•nu

în 
s-au 

apărat foarte decis. Așa au reușit 
dinamoviștii să conducă „din cap 
în cap“ și să depășească momen
tele critice ale partidei cînd C.C.A. 
se apropiase la patru puncte. Des
pre C.C.A. se poate spune că 
n-a încercat nimic, mai ales cînd 
a constatat că arma ei principală 
— coșul de la semi-distanță — 
nu i-a mai fost... credincioasă în 
jocul de ieri. Cei mai buni Nagy, 
Răducanu, Popovici, Spiridon (Di
namo), Niculescu și Fodor (C.C.A ) 
O mențiune specială pentru ar
bitrajul corect prestat de Hotya 
și Barabași.

întrecerile — devenite și mai 
interesante în urma rezultatelor 
din prima zi — continuă astăzi 
la Dinamo și mîine (dimineața 
la Dinamo, după amiaza la Flo- 
reasca).

Menționăm, partidele Locomo
tiva—C.C.A. (astăzi) și Locomo
tiva—Dinamo (mîine).

campionatului de
sportului Matei Gantner. Pe lingă 
lipsurile personale ale jucătorilor 
amintiți, semnalate cu alte prile
juri, trebuie să ne manifestăm de
zaprobarea pentru felul cu totul 
condamnabil cu care privește co
lectivul sportiv Flamura roșie Co
merț (președinte Graziela Neiger) 
și chiar 
pective, 
masă și 

conducerea asociației res- 
problema tenisului de 

mai ales atitudinea fată

TOMA REITER Șl ATENȚIA COLEC-•INFRINGERILE LUI
TIVULUI FLAMURA ROȘIE BU CUREȘTI FAȚA DE PREGĂTI
REA JUCĂTORILOR SAt • PR EA PUȚINA PREOCUPARE PEN- 
TRUPROMOVAREA JUCĂTORILOR TINERI __________

de aceste echipe fruntașe. Acest 
colectiv are două echipe (băieți și 
fete) în campionatul primei cate
gorii. Iar doi dintre jucători, Rei
ter și Gantner, sînt oameni de 
bază în reprezentativa tării. Rei
ter și Gantner ca și cei'alfi mem
bri ai secției de tenis de masă de 
la Flamura roșie comerț București 
nu au avut pină acum cîteva zile 
n'ci un fel de sală de antrena
ment, iar cea pe care o au acum 
e»te cu totul improprie. Conduce
rea colectivului și asociației ar 
trebui să reflecteze serios asupra 
ce or semnalate, gîndindu-se că a- 
ceastă nepăsare se resfrînge nu 
mimai asupra jucătorilor, membri

»■**

pa noastră a părăsit terenul în
vinsă cu 2—3. Din 1948 șt pină 
acum am absentat de la startul 
Cupei Davis și. cu excepția unor 
rezultate obținute de cîțiva jucă
tori în turneele internaționale. 
lipsește etalonul aprecierii valo
rii tenisului nostru. In istoricul 
Cupei Davis din ultimii 8 am gă
sim însă mereu prezentă Austria, 
care a realizat următoarele rezul
tate : 1948 0—5 cu Ungaria. 1949 
1—4 cu Jugoslavia. 1950 0—5 cu 
Jugoslavia 1951 0—5 cu Suedia. 
1952 1—4’cu Chili. 1953 4—1 cu 
Egipt și 0—5 cu Danemarca. 
1954 3—2 cu Irlanda ți 2—3 cu 
India. 1955 5—0 cu Finlanda ți
1— 4 cu Anglia, iar în 1956 2—3 
cu Polonia. Se desprinde din a- 
ceastă înșirare de cifre constatat^ 
rea că de cîțiva ani Austria fac^^r 
față cu mai mult succes jocurilor
de Cupa Davis. Sînt tocmai anii 
cînd s-au ridicat la nivelul cerut 
unor „davisiupmani" jucătorii 
Huber și Saiko cei care. după 
toate probabllPățile, vor fi adver
sarii echipei noastre la 27—29 a- 
prilie. Indiscutabil, figura cea 
mai interesantă a echioei Austri
ei este A. Huber , Perfect mînui- 
tor al armelor jocului ofensiv : 
serviri, smash, vole, Huber este 
un iucă‘or acrobat, o adevărată 
„panteră" cum l-au numit cei ca
re l-an văzut jucînd. Calitățile 
sale t-au adus reputația de ex
cepțional jucător de dublu, dar și 
la simplu 
de-a dreptul 
învinșii săi 
cel mai bun 
1956). Dar, 
fileu, este om ,,de zi' 
rezultatele sale la simplu urmeaz 
o linie sinuoasă. Bună oară, l 
un turneu desfășurat în această 
primăvară la Colombo, a cițtigat 
proba de dublu alături de Drobny. 
dar a fost surclasat de australia
nul Woodcock cu 2—6 0—6,
2— 6.

Așteptăm vizita celor mai buni 
juicători austrieci cu spemrtța 
că vom vedea în întîlnirea de Cu
pă Davis, tenis de bună calitate.

a obținut rezultate 
senzaționale (printre 
se numără ți Hoad. 

jucător a! lumii în 
ca orice jucător de 

ți dc aceea

ai eciK.elor !or, dat și asupra re
prezentativelor naționale; pentru 
că nu este admisibil ca sportivii 
noștri fruntași să nu aibă con
diții bune de antrenament te co
lective ci doar în cadrul Ioturi
lor republicane.

O altă problemă care se cere 
rezolvată este aceea a întrebuin
țării în mai mare măsură a ele
mentelor tinere în meciurile de 

. campionat. De pil
dă, la Progresul 

Satu Mare, Di
namo Tg. Mureș 
(antrenor Verzar) 
și Vote! a Arad 

(antrenor Procopeț), sînt uiil'zați 
mereu jucători ca Griinfeld, Ver- 
zar, Procopeț etc., deși este știut 
că în cadrul acestor colective stet 
și jucători tineri, care ar putea 
face față onorabil în campionatul 
republican. Mai ales, dacă urmă
rim rezultatele jucătorilor „vete
rani", ele nu justifică în nici un 
caz menținerea acestora pe mai 
departe în echipe. Să nu uităm că, 
de exemplu, la Voința Arad, Prc- 
copeț care a jucat în primele două 
etape a scos rezultate nesatisfăcă
toare, în timp ce tînărul Coțoi 
ș-a arătat o veritabilă speranță.

Concluziile se impun de la 
sme...



Opt maestre emerite 
evoluează intr-un singur joc

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Hotantor pentru 
soarta primului loc al 
seriei a 11-a a cam
pionatului feminin de 
handbal, meciul Pro
gresul Min. lnvăță- 
mîntului — Progresul 
Orașul Stalin este 
așteptat cu nerăbdare 
de amatorii de hand
bal din Capitală.

Dintr-un anumit 
punct de vedere^ jo
cul acesta depășește 
cadrul strict al cam
pionatului. In compo
nenta celor două e- 
chipe intră nu mai 
puțin de opt maestre 
emerite ale sportului, 
jucătoare care au fă
cut parte din echipa 
noastră națională, 
campioană mondială. 
Se poate spune deci 
că, cu ocazia aceasta, 
va evolua aproape tot 
ce are mai bun hand
balul nostru feminin 
Prilejul trebuie folo
sit și de selecționeri

spre a verifica, m 
condițiuni atmosferi
ce mai bune — spe
răm — decît la ulti
mul trial, stadiul ac
tual de pregătire al 
handbalistelor noastre 
fruntașe.

Și in campionatul 
masculin ambele seni 
programează- cîteva 
partide deschise ori
cărui rezultat, ceea ce 
mărește și mai mult 
interesul pentru •- 
ceasta competiție.

Programul jocurilor 
de miine este urmă
torul: masculin, cat. 
A, seria i: TIMI
ȘOARA: Știmța-tner*  
gia Reșița; SIBIU: 
Voința-tnergia Fio- 
ești; ORAȘUL STA
LIN: Dinamo-Știtnța 
I.C.F.; Seria a • 
IAȘI. Știința C.C.A.; 
CISNADIE: Flamura 
roșie-Energia Făgă
raș; J1MBOL1A: Re
colta-Energia Timi

număr de variante cu „0” rezultate
Prtn tragere din urnă:
— 3 aparate de televiziune
— 3 aparate de radio „Victoria".
DE REMARCAT CĂ IN LOCUL 

OBIECTELOR, PARTICIP ANȚII
VOR PUTEA PRIMI CONTRAVA
LOAREA IN BANI.
• Iată acum programul concursu

lui nr. 17 pentru săptămina urmă
toare (etapa din 28 aprilie):

I. Dinamo Orașul Stalin '— StiSnța 
Timișoara.

II. Locomotiva București — Ener
gia Orașul Stailn.

III. Flamura roșie Arad — Prw 
greșul Oradea.

IV. Dinamo București — Energia 
Petroșani.

V. Știința Cluj — Energia C. Turzil 
(cat. B).

VI. Știința Iași — Energia 1 Mai 
Ploești (cat. B;.

VII. Genoa — Bologna (camp, ita
lian).

VIII. Triestina — Lazio (camp, 
italian).

IX. Juventus — Napoli (camp. 
Italian).

X. Nimes — Nancy (camp, fran
cez).

XI. Angers — Strasbourg (camp, 
francez).

XII. Nice -- Reims (camp, fran- 
eez).

A. Loc. Timișoara — En. Hune
doara (cat. B).

B. Energia Moreni — Dinamo Ba-
eau (cat. B). . . .............. ■ - .

totul reprezentativ de rugbi a susținut
un piim joc

Joi după-amiază, pe stadionul 
Tineretului, lotul reprezentativ de 
rugbi a susținut un prim joc de 
verifica ~e ci» echipa Locomotiva 
P.T.T. Selecționabilii au desfășu
rat un joc iute, deschis cu o per
manentă și rapidă circulație a ba
lonului. cu atacuri pe ambele părți 
duse pînă la „aripi". Pozitive au 
fost de asemenea, recentrările de 
baloane, prompt interceptate de o 
înafntare în vervă.

Ața cum s-a prezentat echipa 
noastră, apreciem că în linii 

mari, ea este bine alcătuită, fiind 
selecționași jucătorii cel mai in 
formă. Antrenorii ar trebui însă 
să-ți îndrepte totuși atentia în 
mod deosebit asupra a două pos
turi. In primul rînd, către aripi, 
mai ales în urma indisponibili
tății probabile a titularilor — 
Dobre și Ghiuzelea. care sînt ac
cidentați. Un singur joc nu este 
desigur suficient pentru a se pu
tea aprecia în mod definitiv po
sibilitățile — în atac și mai ales

Surprize in turneul de pregătire 
al jucătorilor de tenis

In concursul de pregătire al ju
cătorilor de tenis s-au înregistrat 
trei surprize: Tînărul Năstase l-a 
învins pe Ț. Bădin cu 6—3, 6—3, 
6—1, Ț. Bădin a ciștigat la Zacop- 
ceanu cu 6—2, 6—4, 3—6, 7—5 
și Bosch l-a întrecut pe Bardan 
cu 6—1, 6—3, 6—3. In general 
meciurile de joi și vineri nu au 
atins un nivel tehnic mulțumitor. 
Alte rezultate tehnice: G. Viziru- 
Zacopceanu 2—6,6—2,3—6, 6—3,
6— 3; Cobzuc-Cara rulis 6—3, 6—4,
7— 5; G. Viziru-Cobzuc 3—6, 6—3, 
6—4, 7—5; Rakosi-Serester 6—3, 
6-3, 4-6, 1-6, 6-4; Bosch-Georges
cu 6—3, 6—3, 6—0; Bardan-D. 
Viziru 6—1, 7—5, 6—4; Serester- 
Georgescu 6—1, 5—7, 6—3, 6—4. 
Competiția continuă astăzi și 
mîine.

M'iine seară, în jurul orei 19, vom 
fi în posesia celor 12 rezultate exac
te de la concursul Nr. 16.

Dacă pătrundeți într-o agenție 
(măcar de curiozitate dacă nu cu in
tenția de a vă depune buletinele) veți 
constata o foarte mare animație. 
Jar. de întrebați pe vreunul care, 
cu teancul de buletine în mînă, aș
teaptă în fața ghișeulul pentru a-i 
veni rîndul, care este motivul aces
tei agitații, desigur că va răspunde 
mirat:

— Cum, nu știi ? Păi, la un ase
menea report de peste 100 000 lei 
cum să nu fie „înghesuială”.

Intr-adevăr, dacă admitem că se 
vor depune un milion buletine, În
seamnă că vom avea 1.140.000 lei 
fond de premii care, împărțit va
riantelor cîștigătoare. va da premii 
frumoase.

Și acum, un amănunt: știți că 
săptămîna trecută au existat 11 par- 
ticipemți care indicînd 11 rezultate 
exacte au obținut premiul I. Tre
buie să știți îlnsă că, oricare dintre 
aceștia ar fi fost, poate, posesorul 
unui premiu de peste 200.000 lei 
dacă nu ar fi greșit: Doi dintre ei 
pun?nd 1 în Ioc de X la meciul II, 
altul 1 în loc de X la meciul III, 
ia r un a Hui X în loc de 1 la meciul
IV. Intîlnim apoi alte două variante 
r»i 1 în loc de X la meciul V. apoi 
una cu X la meciul VIII unde ar fi 
trebuit să indice 2 și alta tot cu X 
încă la meciul IX unde pronosticul

șoara; lesiimn, cat. A, 
seria I: BUCU
REȘTI: Știința l.C.K- 
Fl. roșie Steagul ro
șu; CODLEA: Recol- 
ta-Energia Reșița; 
MEDIAȘ: Fi. roșie- 
Progresul Tg. Mureș; 
seria a Il-a: BUCU
REȘTI: Progresul
Mim Invățămîntului- 
Progresul Orașul Sta-i 
lin; SIGHIȘOARA: 
FI. roșie-Știiința ti
mișoara; MIJA: hner- 
gia-Fi. roșie Sibiu', 
masculin cat. B, seria 
1: TIRGU MUREȘ: 
DinamoȘtiința Ga
lați; BUCUREȘTI;

Dinamo-Locomotiva
GIN.; CONSTAN | A 
C.S. Marina-Progresul 
Bacău; seria a ll-a: 
ARAD: Progresul-Vo
ința Sighișoara; SI
BIU: Energia-Recolta 
Variaș; ODORHhl: 
Progresul-Energia Re
șița.

de verifk;are
în apărare — ale lui Nanu Radu 
ți Teodorescu. care au fost folo
siți ca aripi, deși ieri ei au cores
puns. Sugerăm încercarea în acest 
post și a talentatului jucător al 
Energiei ISP, Bărăsciu verificat 

ca un bun atacator ți un necruță
tor elachenr. In al doilea rînd 
merită o atenție specială ți linia a 
doua a grămezii, care prtn trece
rea lui Blăgescu ca „stîlp", ni 
s-a părut mai puțin omogenă — 
Doruțiu fiind mai slab ca de obi
cei. In ceea ce privește linia a 
treia, aceasta se conturează mai 
clar; Moraru ți Paioșanu se afir
mă drept titulari siguri, urmmd 
ca se'ecționeriî să se pronunțe 
doar asupra închizătorului grăme
zii, pe care l-ar putea alege la fel 
de bine între S Mehedinți și E. 
Dumitrescu.

Lotul a folosit următoarea for
mație: Teofilovici. lordăchescu,
Blăgescu — Marinache, Doruțiu
— Moraru, Dumitrescu, Paloțanu 
(Mehedinți) — Ionescu. Chiriac
— Kramer (Luscai), llie, Teodo
rescu, Nanu Radu—Penciu. Mer- 
ghișescu, Sțoenescu. Manolache și 
Gherasim au jucat Ia Locomotiva 
P.T.T., iar Buda și Cotter la se
lecționata sindicală, care pe tere
nul II a intilniț Știința 1- M. 
(Jucătorii sublimați s-an eviden
țiat). Și acum sccru!: 53—0 
(34—0) pentru selecționata R.P.R.

★

Mîine vor continua în București 
și în provincie jocurile campiona
tului categoriei B. La București
— pe stadionul Tineretului la ora 
11 — va avea loc un joc imoortant 
intre Știința I.M.F. și Energia 
Mine, două candidate I* * promova
rea în prima categorie. Dintre 
jocurile din țară se evidențiază 

acela de la Arad, unde echipa stu
denților din localitate, revelația 
ultimei etape, va primi replica 
fostei divizionare A — Știința 
Cluj.

Tot miine va începe și campio
natul republican de juniori.

Q^onosport
Teal era 1. In sfirșit, trei dintre cei 
11 pârtieipanți au indicat 1 la me
ciul XII, unde, surprinzătoarea vec
tori 5 a lui Nancy în deplasare, a 
dat un 2 care a triat destui de mult.

Cei U participant cărora le-a re
venit cîte aproape 20 mii lei fiecă
ruia, sînt repartizați astfel pe re
giuni: 2 din reg. Pitești, 2 din Plo
ești, 2 din București și cîte 1 din 
Craiova, Iași, Oradea, Suceava, Ti
mișoara.
• Plata premiilor de la concursul 

nr. 15 din 14 aprilie, pentru parti- 
Cipanții din Capitală, continuă să 
se facă astăzi la agenția centrală 
din Calea Victoriei 9, începînd de la 
orele 17.
• CONCURSUL Nr. 16 SE ÎNCHI

DE IN CAPITALA DUMINICA LA 
ORELE 12.
• Se .amintește participanților că 

pentru acest concurs se vor acorda 
următoarele premii pentru varian
tele cu ,,9” rezultate:

• — O motocicletă I.F.A. de 350 
cmc. participantului cu ce! mai mare 
număr, de variante cu ..0” rezul
tate.

— un aparat de televiziune parti
cipantului următor cu cel mal mare

trei etape în „
lor, analizînd desfășurarea prime- 

Cupa Primăverii"- categoria A, a constatat urmă-

Constatări după
Colegiul Central al Antrenori 

lor etape din 
toarele:

Majoritatea echipelor au arătat 
— față de anul trecut — o mai 
ircre preocuoare în privința însu
șirii și aplicării „îndrumarului". 
Această preocupare s-a manifes
tat prin orientarea echipelor spre 
un joc ofensiv, fără a neglija insă, 
siguranța apărării: spre construi
rea și desfășurarea acțiunilor de 
atac cit mai variat; spre aplicarea 
diferitelor variante tactice in atac 
în vederea unei eficacități mai 
mari.

De asemenea, ritmul de joc a 
fost destul de susținuț și în etapa 
a treia, chiar pe toată durata ce
lor 90 de minute de țoe.

Jocurile etapei a treia au mar
cat o ușoară îmbunătățire in ce 
privește nivelul calitativ, deși ele 
s-au desfășurat în condițiuni at
mosferice nefavorabile șl pe tere
nuri grele.

Nivelul general al primelor trei 
etape n-a fost însă, satisfăcător 
Jocurile au scos la iveală o serie 
de lipsuri care au avut consecințe 
directe asupra calității fotbalului 
practicat In primul rînd, trebuie 
sublimat că unele echipe dațoritâ 
mentalității greșite, imprimată de 
conducători și antrenori au urmă
rit rezultatul cu orice preț. In 
această atmosferă de încordare 

jucătorii au folosit mijloace neper- 
mise, iar jocurile au luat un ca
racter de luptă acerbă, «justifi
cată.

Tensiunea nervoasă exagerată 
manifestată de jucători a făcut ca 
pe de o parte, mișcările lor să 
fie crispate, influenfind calitatea 
execuțiilor tehnice și pindirea lor 
tactică, iar pe de altă parte să 
comită abateri de la disciplina 

sportivă: loviri intenționate, cum 
s-a întîmolat în jocurile Dinamo 
Baeuretfi-Locomotiva București 

(„Cupa Festivalului"), Știința Ti
mișoara-Progresul București etc.

La acestea trebuie adăugat că 
unele echipe (Progresul Oradea, 
Energia Flacăra Ploești, Energia 
Petroșani, Recolta Tg. Mureș) au 
intrat în competiția „Cupa Primă
verii" cu o pregătire fizică insu
ficientă, ca rezultat al lipsei de 
seriozitate și răspundere în antre
namentele din timpul ierni:.

Cu toațe că majoritatea echipe
lor dovedesc preocupare pentru 
îmbunătățirea jocului de ansam
blu, mal ales pentru acțiunile o- 
fensive, totuși calitatea jocului de 
ansamblu lasă încă de dorit în 
ce privește continuitatea și varie
tatea. Jucătorii nu cunosc și nu 
aplică suficient principiile fotba
lului modern. Îmbinate cu calități
le Ier individuale și simțul de 
creație personal.

La capitolul mijloacelor și pro
cedeelor tehnice se constată că 
nu s-a realizat nici un progres 
față de anul trecut. Jucătorii fac 
greșeli mai ales în privința vitezei 
de execuție, In precizia paselor și 
trasul la poartă. In plus, jucătorii 
și echipele dau dovadă din nou 
de inconstanță (Dinamo Bucu
rești). Această deficiență se dato- 
rețte în cea mai mare măsură 

modului cum își desfășoară jucă
torii activitatea atît în colective
le lor sportive cit și în viața lor 
particulară.

Cauzele care au determinat a- 
ceastă situație sînt următoarele:

I. In general, echipele de cate- 

gorie A au subapreciat competiția 
„Cupa Primăverii", pe care au 

considerat-o ca fiind lipsită de im
portanță. Ea nu a fost folosită 
pînă în prezent DREPT UN MIJ
LOC DE PREGĂTIRE A ECHI
PELOR ȘI JUCĂTORILOR în ve
derea realizării sarcinilor fotba

lului nostru pe plan intern și mai 
ales pe plan internațional, așa cum 
subliniază în mod clar „îndruma
rul" pe anul 1957.

Echipele care au manifestat în 
mod evident subapreciere a „Cu
pei Primăverii" au fost — Ener
gia Flacăra Ploești, Progresul 
Oradea. C.C.A. București, Energia 
Petroșani.

2. Această atitudine de minima
lizare a competiției a făcut ca an
trenorii să comită numeroase gre
șeli în pregătirea echipelor. Astfel, 
unele echipe și-au începui pregăti
rile din acest an cu destulă în- 
tîrziere (Energia Flacăra Ploești. 
Flamura roșie Arad. Progresul 
Oradea). La alte echipe, antreno
rii n-au dozat judicios efortul din 
perioada pregătitoare, fapt care a 
produs tulburări fiziologice jucă
torilor, făcînd pe aceștia să aibă 
scăderi jn randament (CCA, Loco
motiva București. Progresul Bucu
rești). De exemplu, echipa CCA 
— după turneul în Turcia — a 
acordat jucătorilor săi un concediu 
absolut de 12 zile, după care a re
luat antrenamentele cu o intensi
tate maximă, forțînd intrarea 'e- 
chipei Fi formă. Pe de altă parte, 
unii antrenori nu pregătesc în mod 
judicios con<inutul antrenamen
telor fie din lipsă de idei noi, fie 
din comoditate; ei se rezumă la 
simple repetări ți nu insistă efec
tiv asupra înlăturării defic-ențelor 
(Schertz, Zilahi. Oană. Mlădiii, 
Șepci etc.)

3. Jucătorii manifestă atitudini 
dăunătoare activității lor sportive 
Unii vădesc înfumurare (Soare, 
Constantin, Zaharia, I. Lazăr etc.),

ETAPA A IV-a IN „CUPA PRIMĂVERII”
— Joi, Progresul București a cedat și dinamoviștilor din Orașul Stalin —

Etapa a I\ -a a „Cupei Primăverii" a adus victoria echipei Di
namo Orașul Stalin la București. Și această surpriză (pentru uniijl 
ar putea să anticipeze o desfășurare pasionantă a jocurilor de dumi
nică. Excepție poate face partida de la București, dintre C.C.A. și 

Recolta Tg. Mureș, programată pentru mime la ora 16.45 pe Stadi
onul Republicii. Revenirea în formă a militarilor, confirmată în 
acest meci, nu va lăsa prea multe speranțe fotbaliștilor din Tg.
Mureș.

In schimb, în celelalte întîlniri formațiile in deplasare (Energia 
Flacăra Ploești. Locomotiva București și FI. roșie Arad) pot încurca 
socotelile echipelor gazdă (Știința Timișoara. Energia Minerul Pe
troșani și respectiv Energia Steagul Roșu Orașul Stalin).

CONSTANT ȘI
Primul calificativ se adresea

ză.., formei slabe a Progresului 
București; al doilea i se cuvine

Oaidâ (Progresul București) a 
sărit foarte mult și îi creează multe 
emoții portarului Bucur (Dincuno 
Orașul Stalin), care va boxa — 
pină la urmă balonul.

(Foto L. Tibor)

formației Dinamo Orașul Stalin, 
după jocul de joi după amiază, 
terminat cu victoria oaspeților la 
scorul de 2—0 (1—0). Pentru cei 
care au urmărit atent evoluția 
bucureștenilor în ultimele săptă- 
mîni această înfrîngere nu consti
tuie o surpriză decît în măsura în 
care mai sperau într-o revenire a 
lor. In realitate, joi Progresul a 
confirmat în mod definitiv eclipsa 
de formă care s-a manifestat încă 
din partida de la Timișoara,

Jucătorii' Progresului au mani-

Cupa Primăverii”
> o ■

alții duc viață nesportiva (Soare, 
de pildă). Consecințele se văd în 
gradul lor de pregătire și în com
portarea inconstantă de la meci 
Ia meci. De altfel, încă multi alții 
nu se pregătesc cu toată conștiin
ciozitatea și tot interesul pe care 
le impune calitatea lor de sportivi 
fruntași (Ozon, Alexandrescu, 
Constantin, Carol Barta, Caricaș, 
Moldoveanu, D. Munteanu etc.), 
iar colectivele sportive — de dra
gul rezultatelor — tolerează ace
ste atitudini.

4. Se observă că arbitrajele 
continuă să vădească lipsuri care 
duc la frînarea jocului curgător și 
dinamic. Majoritatea arbitrilor dau 
dovadă de toleranță fată de aba
terile flagrante, în schimb, inter
vin cu multă ușurință, oprind jo
cul, atunci cînd se impune anli- 
carea legii avantajului. Aceasta es*e  
principala tipsă a arbitrilor noștri 
(Gh. Keppich-Timișoara, L. Pău- 
nescu-Orașui Stalin, L. Hîtner- 
Oradea etc.).

Toate aceste aspecte negative 
din activitatea de pînă acum a 
fotbalului nostru trebuie să a ba
gă atenția în mod egal, a condu 
cătorilor, antrenorilor, jucătorilor 
și arbitrilor. „Cupa Primăverii" 
trebuie privită la justa ei va'oare 
și semnificație, . cors-derînd-o 
drept mijloc eficace pentru pregă
tirea echipelor și îmbunătățirea 
calității jocului, în așa fel togii 
jocurile internaționale din acest 
an să găsească pe fotbaliștii noș
tri fruntași în plenitudin e mij
loacelor lor tehnice fizice tacti
ce și morale. In p-imul rînd tre
buie întărită munca de instruire 
— antrenament și educație în co
lective, insistîndu-se asupra con
ținutului lecțiilor și metodelor de 
lucru care trebuie axate pe obiec
tivele principale ale fotbalului.

Toate eforturile să fie îndrep
tate spre îmbunătățirea procesu
lui de instruire, care va duc® 1« 
ridicarea ca’iaVvă a fotbalului

COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR

INCONSTANT...
testat joi lipsă de poftă de 
joc, oboseală, nervozitate, lipsă 
de inspirație, plus o doză 
de deziniteres. Consecința ? Un 
joc slab, plin de greșeli în exe
cuții tehnice și în tactică, in apă
rare și mai ales în atac, și o în
frîngere care a venit ea urmare 
firească prin golurile marcate de 
Mihai (min. 42 și 70). Mai ales 
că Dinamo Orașul Stalin a prac.- 
ticat un fotbal mai clar, mai bi
ne organizat, mai rapid și ma- e- 
ficace, la care au contribuit și 
pofta de joc și voința jucătorilor.
I neon stăm ți prin prisma partidei 

și rezultatului de Ia Ploești, di- 
namoviștii au avut inițiativa în 
jocul de cîmp și datorită acțiuni
lor lor clare și destul de specta
culoase au salvat meciul de la 
factura mediocră la care Laș fi 
coborît comportarea Progresului. 
Merite deosebite și-au cucerit 
Rădulescu — ca half, „umbră" a 
lui Ozon, dar și colaborator ci*  
atacul —, Hidhșan, Szakacs 17, 
Cze-gezi, Bucur și Eftimie. La 
Progresul doar Mihăilescn și oa
recum Caricaș s-au ridicait peste 
nivelul slab al celorlalți dintre 
care Oaidă, Bancto și Smărăndes- 
cu au fost sub orice critică.

Arbitrajul lui L. Hitner — Gi
ra de a cu unele greșeli în aprecie
rea infracțiunilor și aplicarea a- 
vantajului.

PROGRESUL: Birtașu—Dp-
brescu, Caricaș, Soare—-Clocea,, 
Mihiulescu—Oaidă, Smărăndescu, 
Banciu, Ozon, Moldoveanu,

DINAMO: Bucur—Szakacs II, 
Moarcăș, Cincu—Hidișan, Rădu
lescu—Mihai. Eftimie, Szakacs 
Csegezi, Hulea.



ce np se practică
V r-

Poate că văSeste cunoscut hu
mele micuței atlete Aneliese 
left din Mediaș și poate ca Mițl 
aflat și despre cîteva din izbîn- 
zil- sale sportive. Cei mai multi 
dintre dumneavoastră. însă, cu si- 
h^rauță că nu o cunoașteți pe 
micite Aneliese, pentru că ea este 
incit în pragul consacrării și nu a 
avut timp să facă decît primii 
pași în această direcție.

Aneliese Drotleff are numai 15 
ani. și deși atît de tînără, ea este 
o mare speranță a atletismului din 
tara noastră. In acest sens o re
comandă elogios tocmai cîteva din 
rezultatele obținute de ea; 13,5 
sec. pe 100 m. în 1956, și 7,0 sec. 
pe 50 m. (record republican de 
sală pentru junioarele de catego
ria a ll-a) în 1957.

A debutat în atletism în cursul 
anului trecut și a cules laurii pri
mei victorii la un concurs la Ora
șul Sta'in, cînd — alergînd des
culță — a cîștigat cursa de 80 
in. plat cu un rezultat de luat în 
seamă: 11,1 sec. De ce a alergat 
atunci desculță Aneliese Drotleff? 
Ca să nu vă închipuiți cine știe ce 
lucruri, să vă spunem noi: nu a 
avut pantofi cu cuie! Asemenea 
obiecte, dar și allele de primă ne
cesitate pentru uzul atletilor, lip
sesc anroape cu desăvîrșire din 
magaziile de echipamente sportive 

-’I? colectivelor din Mediaș. Și 
lipresc pentru că in acest oraș — 
cu o veche și frumoasă tradiție în 
acest sport — nu există nici un 
fel de ^reocupare „de sus" pentru 
răs-îndirea și dezvoltarea atletis
mului. Cu toate acestea, în ora
șul de pe malul Tîrnavei tineretul 
iubește acest sport, în special co
piii. și în f'ecare an ies la iveală 
numeroase elemente talentate, sau 
chiar foarte talentate.

Locomotiva și Dinamo desemnează campioana țării ia volei feminin
In etapa de joi a campionatu

lui feminin de volei nu s-au înre
gistrat surprize. Singura, dacă 
poate- fi numită astfel, este scorul 
realjșat de Voința Sibiu în fata 
Locojnot'vei București: 2—3. Vo
ința, Sibiu a luptat cu multă dîrze- 
nie, a blocat de cele mai multe ori 
cu succes, iar în atac a avut mo
mente în care a creat faze fru
moase și eficace. Elementul care 
a determinat însă cucerirea a două 
seturi a fost serviciul puternic, 
cu care I/'eomo'iva nu s-a aco-
rnodat. Elena Roman, Erna David, 
Maria Ștefan și Eugenia Bojiță au 
realizat numeroase puncte fie 
direct din serviciir%fie prin sili- 
rea adversarelor de a respinge 

mingea peste fileu, facilitînd ast
fel posibilitățile de atac ale sibien- 
celor. Scorul înfîlnirii a .fost,'de
3-2  (14—16; 15—3; 15—3; 13—15; 
15—8) pentru Locomotiva.

Tot la fete. Progresul București 
— Știința I.C.F.: 3-2 (6—15;
15—12; 11 — 15; 15—12; 15—10).
La A:ba lulia, echipa locală Pro
gresul a fost învinsă cu 3—0 (la 
1 1. 12, 12) de Energia București. 
Dubă această etapă, 
echipe’or feminine 
fel-
1. Dlnamo Buc.
2. Locorr.otiva Buc.
3. Voința Sibiu
4. Energia Buc.
5. Voința Or. St. 
,6. Progresul Buc.
7. FI. roșie Cluj
8. Știința I.C.F.
9. Progresul Cluj
10. Progr. zXlba lulia

clasamentul 
prezintă ast-se

ii 
ii 
ii
s
9
7

4 3 12-17
3 5 11-16
2 5 10-16
1 7 6-22 
0 7 4-21

MECIUL DINAMO— 
LOCOMOTIVA...

...decide campioana tării la vo
lei. Poziția acestor două formații 
în clasament exclude orice co
mentariu asupra șanselor celor
lalte echipe. O afirmație ia fel 
dș categorică s-ar putea face pri
vind 'palmaresul tiftîlnirilor dintre 
aceste două echipe. Din 1953 Lo
comotiva și Dihamb s-au îijtîlnit' 
în campionate! R.’PiR. de 7 ori și 
în toate jocurile vetoria a re

venit Locomotivei (<1e 4 ori cu 
3—0 și de 3 ori eh 3 -5) Locomo
tiva este superioară și prin locu
rile ocupate în clasamentele cam
pionatelor re iiWicanc: s zeirpat 
odată locul 1, de două ori locul 
2, de 3 ori locul 3 și odată 'ocnl
4. pe cînd Dinamo sa clasat de 
două ori pe locul 4, odată pe lo- 
cu’ 6 și odată pe locul 7.

Cu toate aceste antecedente, a- 
vînd în vedere că Dinamo are a- 
cum un Iot foarte mult întărit, în- 
tîfmreă de mîin-e este perfect echi
librată, echipele avînd arme capa
bile să suplinească superioritatea 
adversarelor asupra punctelor mai 
slabe. Dinamo are un atac mai 
hotărît, cu mai multă forță și fan-

atietismul la Mediaș? Activitatea la oină
In această privință este bine să 

dăm și cîteva exemple, în afară de 
cel al micuței Drotleff. Este vor
ba de: Mircea Lupu (15 ani) 11,6 
sec. pe 100 m.; Utte Olerth (14 
ani) 13,8 sec. pe 100 m. și 4,52 
m. la lungime; Ștefan Stoian 6,40 
m. la lungime; Inga Kunikunde 
4,71 m. la lungime, etc. Dintre re
prezentanții acestui oraș, Aneliese 
Drotleff a cîștigat proba de 80 m. 
(10,8 sec.) și s-a clasat a doua la 
lungime (4,56 m.) în finalele
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. ediția din 1956.

La Mediaș nu există însă decît 
o singură secție de atletism (aceea 
a colectivului Progresul înființată 
în 1956) și aceasta fără materia
lele și echipamentele corespunză
toare unei activități atletice, cît 
de cît susținute. Și sînt foarte nu
meroși cei ce vor să practice at
letismul. Dar nu au unde! Am 
spus: nu există secții de atletism, 
nu există nici un fel de interes 
o-ganizat pentru această discipli
nă, iar stadionul din localitate este 
improoriii pentru atletism (pista 
neîngrijită, tare ca betonul), etc.

Soortul atletic din Mediaș se 
bazează pe eforturile susținute ale 
unor inimoși susținători, printre 
care și prof. Petre Popescu. Din 
păcate însă numărul acestora este 
prea mic $• eforturile lor. neorga
nizate și mai ales nesprijinite, de 
cele mai multe ori, se irosesc în 
van.

Ne facem o datorie să sezisăm 
această situație a atletismului din 
Mediaș (asemănătoare situației 
din foarte multe alte orașe) și să 
sugerăm biroului Comisiei Centrale 
de atletism să ia tn discuție toate 
aceste aspecte și mai ales să facă 
ceva pentru înlăturarea lipsurilor.

ROMEO VILARA

MIINE LA FLOREASCA

Elena Marcu (Locomotiva) s-a dovedit un real talent. In fotografe 
poale fi văzută executind o lovitură de atac, in timp ce Eugenia 

Bojiță încearcă s-o blocheze.
tezie, dar Locomotiva are un plus 
de rutină care poate fi hotărîtor 
la blocai.
IN CAMPIONATUL MASCULIN...

...nu s-a înregistrat hicl o sur
priză. La jlași, echipa studenți
lor din localitate a dispus la un 
scor concludent de Știința Timi
șoara : 3—0 (la 3, 7, 12) r iar la 
Orașul Stalin C.C.A. a înregistrat 
a șaptea victorie consecutivă în 
campionat, învingând Energia cu 
3—0 (la 10.7,8). In Capitală: Di
namo— Progresul l.T.B. 3—2 
10—6; 8—15; 15—3; 3—15;
15—13). La Cluj, echipa locală 
Știința, a învins foi Energia Bucu
rești cu 3—0 (Ia 7, 1’2, 10), iar

------—--- - - ... 
IN legatara cu TRANSFE
RĂRILE LA BASCHET, HAND

BAL ȘI VOLEI
• Se reamintește celor interesați 
că data.1 fiind modificarea formei 
de de&fășurare a campionatelor 
republicane — turul toamna și 
returul primăvara — la baschet, 
handbal și volei, transferarea 
sportivilor dintr-un colectiv în 
altul pentru campionatele repu
blicane din anul 1957/58 se va 
efectua astfel:

— pentru baschet între 1 — 30 
septembrie 1957.

— pentru handbal între 15 iu
lie — 15 august 1057.

— pentru volei între 1—30 
septembrie 1457.

Efectuarea transferărilor se va 
face conform regulamentului de 
trecere a sportivilor dintr-un co
lectiv în altul.
DIRECȚIA JOCURI SPORTIVE

CUPA R.P.R. LA SCHI

O Ultimele întreceri de fond și 
etapa a Il-a a probelor alpine din 
cadrul Cupei R.P.R. ia schi se vor

• La ora actuală, 
echipele de oină își 
dispută întîietatea în 
cadrul fazei raionale a 
campionatului republi
can, care a început 
la 15 aprilie. întrece
rile dtn faza raio
nală vor servi, tot
odată, și ca un mij
loc de pregătire seri
oasă pentru multe 
formații în vederea 
„Cupei Orașelor", de 
care ne mai despart 
5 săptămîni. Și, fiind
că veni vorba de 
„Cupa Orașelor", su
bliniem că se preco
nizează introducerea 
în această competiție 
și a unor selecționate 
de regiuni. In felul a- 
cesta, vor fi angre
nate în concurs cît

r
mar ’multe elemente 
de valoare ridicată.

<3 In București, pre
gătirile pentru „Cupa 
Orașelor" sînt în pli
nă desfășurare. In a- 
eeastă competiție, Se
lecționata Capitalei 
va prezenta o forma
ție alcătuită, după 
cum sîntem informați, 
din cei mai buni to
cători ai echipelor Di
namo, Știinfa ISEP și 
Energia S.M. Și la a- 
ceste colective au loc 
antrenamente intense

• O inițiativă im
portantă pentru dez
voltarea oinei o con 
stituie campionatul 
școlar, care anul a- 
costa se v» desfă

șura pînă la faza de 
regiune, urmînd ca în 
sezonul viitor să ca-

Concursurile de
Probabil că unii cititori vor ii 

uimiți aflînd că Mihai Bîră, Cor
nel Crăciun, Dumitru Frățilă sau 
plorică Lepădatu și-au început 
„cariera" de concurenți la vîrsta 
de... 4 ani.

Acesta este motivul pentru care 
vom sublin'a în rîndurile de mai 
jos inițiativa unor asociații spor
tive de a organiza, după mulți 
ani de to‘ală întrerupere, tradiți
onalele întreceri pentru copii. In 
primul rînd trebuie să amintim 
că organizarea centrelor de copii 
la Predeal, Bușteni, Sinaia. Azu- 
ga, Petroșani și Orașul Stalin con- 

vineri a întrecut Locomotiva Bucu
rești tot cu 3—0 (17—15, 15—9, 
15-8).

★
Programul complet al jocurilor 

etapei a VfII-a, penultima în cam
pionatul republican din acest an, 
este următorul: FEMININ: Loco
motiva București — Dinamo Bucu
rești, Știin*a  I.C.F. — Energia 
Bucurcșr. Progresul București 

— Voința Sib u, Fi. roșie Cluj— 
Voi»1- Stalin, Progresul
Alba Iu! a —Progresul Cluj; MAS
CULIN; Energia București-C.C.A., 
Știința Arad—Știința Timișoara, 
Energia Orașul Stalin—Dinamo 
București, Știința Iași—Progresul 
l.T.B. —

desfășura azi și mâine în Bucegi. 
Ca și în piimele etape, fondul se 
va desfășura (în organizarea Casei 
Centra-e a Armatei) pe platoul din 
jurul cabanei Piatra Arsă, iar pro
bele alpine (slalom special și slalom 
uriaș) la cabana Babele (în organi
zarea asociației Voința). Fondul cu
prinde întreceri de 10 și 15 km. la 
seniori, 5 lan. senioare.

CAMPIONATUL FEMININ DE
BASCHET...

...programează în cadrul celei de 
a Vil-a etape, care se dispută mîi- 
ne, derbiul seriei I: Voința Ora
șul Stalin întîlnește pe teren propriu 
formația bucureșteană Locomotiva. 
Menționam că în partida disputată 
în tur, victoria a revenit echipei 
din Orașul Stalin cu 46:43. Celelalte 
partide: (seria I) Progresul Ora
dea — Flamura roșie Tg. Mureș; 
(scria Il-a) Știința Cluj Progre
sul M. I. București și Progresul F.B. 
București — Flamura roșie Oradea. 

pete un caracter repu. 
blican. In felul acesta, 
campionatul școlar va 
aduce o contribuție 
efectivă la . intensifi
carea și îmbunătăți
rea activității oinei.

• Forul de specia
litate studiază de 
mai multă vreme pro
blema întreprinderii 
unei acțiuni mai te
meinice pentru popu
larizarea acestei dis
cipline sportive în 
mediul rural, unde, 
după cum se știe, se 
pot ridica numeroase 
elemente noi cu pers
pective- In acest 
;cop, se caută o for
mulă competitiohală 
prin care să se atragă 
cît mai multi tineri 
săteni dornici să prac
tice oină

schi pentru copii
stituie o Irumoasă inițiativă a a- 
sociațiilor sportive și a C.C.F.S. 
Metodele de atragere a copiilor și 
a tineretului, echipamentul și ma
terialele cu care au fost înzestra
te, toate acestea au făcut ca cen
trele să ’■ se bucure de o mare a- 
fluență. Firește insă, cea mai bu
nă metodă de stimulare este în
trecerea. Astfel, pentru a mări 
interesul copiilor pentru o parti
cipare conștiincioasă la antrena
mente și în același timp pentru 
a se putea efectua o selecție, cî
teva asociații au trecut la organi
zarea unor întreceri. In iarna care 
a trecut copiilor le-au fost or
ganizate trei concursuri. Primul 
s-a desfășurat la Predeal în or
ganizarea asociației Locomotiva 
și s-a bucurat de participarea a 
180 de copii din Valea Prahovei 
și Orașul Stalin. Apoi a fost rîn- 
dul colectivului Dinamo Orașul 
Stalin '•are s-a îngrijit de între
cerile disputate pe Postăvar și la 
care au luat parte 120 de copii. 
In sfințit, la al treilea și ultimul 
concurs organizat de colectivul 
Progresul Sinaia la Vîrful cu Dor, 
au participat 84 copii.

întrecerile, organizate pe cate
gorii de vîrstă, s-au bucurat de 
un mare succes și au prilejuit a- 
firmarea a numeroase elemente 
foarte talentate, cu reale perspec
tive. Este vorba de Gh. Văcaru, 
Sabina Klokner, N. Bobiț (Dina*  
mo Orașul Stalin), N. Cotacu, N. 
Focșeneanu, Mania Balint, (Pro
gresul Sinaia), Mihaela Casapu, 
Ion Șuteu, N. Șnteu, Elena Tam
pa, I. Roman (Locomotiva Pre
deal), ș.a.

Socotim ca binevenită inițiativa 
organizării concursurilor pentru 
copii și considerăm că asigurarea 
continuității în această activitate 
va contribui în mare măsură la 
stimularea tinerilor schiori. Tre
buie să facem însă o precizare: 
la aceste concursuri au fost ca
zuri în care organizatorii și-au 
părtinit concurenții. In afară de 
aceasta s-a întîmplat ca delimita
rea categoriilor pe vîrste să nu 
fie întotdeauna judicioasă, din ca
re cauză s-au iscat nemulțumiri, 
în special printre părinții concu- 
renților. Ambele probleme pot fi 
soluționate prin participarea e- 
fectivă a unui delegat al comisiei 
centrale la concurs și printr-o 
mai justă delimitare a categorii
lor. Propunem organizarea con
cursurilor pentru copii incepînd 
de la 4 ani cu următoarele cate
gorii: 4—6; 7—8; 9—10; 11— 
12; 13—14 ani..

ACTUALITATEA IN LUPTE

• TURNEUL reprezentativei re
giunii Timișoara în R.P.F. Iugosla
via a suferit — la cererea organiza
torilor — o amînare. Astfel, prima 
întâlnire pe care urmează să o sus
țină luptătorii timișoreni se va des
fășura la 10 mai în compania se
lecționatei Vojvodinei.

• LOTUL de lupte libere al ora
șului București se pregătește intens 
in vederea celor două întâlniri pe 
care urmează să le susțină în R. P. 
Polonă (cu echipele reprezentative 
ale orașelor Varșovia și Wroclaw). 
Un ajutor în pregătirea tinerilor 
noștri reprezentanți în această ra
mură a luptelor îl constituie sfatu
rile antrenorului maghiar carol 
Karpatî.

• CEA de a treia ediție a com
petiției „Cupa Jadran” se va des
fășura anul acesta la jumătatea lu-

AI KEL IHM

S-a stins din viață în plină acti
vitate după o scurtă, dar grea 
suferință, cunoscutul antrenor de 
lupte Aurel Ihm.

Defunctul a avut o strălucită 
carieră de luptător, fiind unul 
dintre sportivii romîni al cărui 
nume figurează la loc de cinste 
în rîndul celor mai buni luptă
tori dn lume. El a dat un ajutor 
de nădejde la ridicarea tinerelor 
generații de luptători, foarte 
mulți dintre actualii fruntași ai 
sportului luptelor datorindu-i as
censiunea lor.

Aurel Ihm a murit la datorie, 
funcționînd ca antrenor al echi
pei C.C.A. și al lotului republican.

Prin moartea sa sportul lupte
lor și mișcarea sportivă din țara 
noastră pierd un activist neobo
sit, îndrăgostit de meseria sa, 
gata să vină într-ajutor cu price
perea sa. Aurel Ihm lasă în urma 
«a regrete unanime.

COMISIA CENTRALA 
DE LUPTE

In Capitală
AZ,

BASCHET — Sala Dinamo. de la 
ora 9: știința Cluj — Progresul ora
șul Stalin; Progresul Arta — Dlnamo 
Tg. Mureș; Voința Iași — Știința 
Timișoara; de la ora 17: Energia 
București — Energia Cluj; Dlnamo 
București — Dlnamo Oradea; C.C.A,
— Locomotiva P.T.T. (jocuri în ca
drul turneului final al campionatu
lui masculin).

HANDBAL — Stadionul Dinamo, 
ora 16,30: Dinamo Buc. — Locomo
tiva G.N. (cat. B. mase); Stadionul 
progresul F.B., ora 1»: Progresul 
M'.n. Invățămîntuiui — Progresul 
Orașul Stalin: ora 17: Știința I.C.F.
— Fllamura roșie București (cat. A. 
feminin).

TENIS — Teren Progresul F.B., 
ora 15,30: Turnee de pregătire ale 
jucătorilor fruntași.

MIINE
ATLETISM — Stadialul Tinere

tului, ora 10: Plecarea în cursa de 
maraton redus (30 km.).

BASCHET — Sala Dlnamo, de la 
ora s: știința Cluj — Știința Timi
șoara; Progresul F.B. — Flamura 
roșie Oradea (feminin); Energia 
București — Dlnamo Tg. Mureș: 
Sala Floreasca, de la ora 15.M: Pro
gresul Arta — Energia Cluj; Voința 
Iași — Progresul Orașul Stalin;
C.C.A.  — Dinamo Oradea, Dinamo 
București — Locomotiva P.T.T.

FOTBAL — Stadionul Republicii, 
ora 14.45: Progresul C.P.C.S. — Ști
ința București (cat. B.). ora 16,45: 
C.C.A. — Recolta Tg. Mureș; Sta
dionul Giuiești, ora 10.30: Locomo
tiva G.N. — Dlnamo 6; teren Ener
gia 23 August (Dudești). ora 10.»: 
Energia 23 August — Energia Ga
lați.

RUGBI — Stadionul Tineretului, 
teren II, ora 10: Energia M.T.D. — 
Energia Constanța (cat. B.); teren 
IV. ora 11: Știința I.M.F. — Energia 
Mine (cat. B.); de la ora 8: jocuri 
în cadrul campionatului de juniori.

TENIS — Teren progresul F.B., 
ora 9: Turnee de pregătire ale jucă
torilor fruntași.

VOLEI — sala Floreasca, de la 
ora 8,30: știința I.C.F. — Energia Buc. 
(feminin): Progresul București — 
Voința Sibiu (femin’it); Locomotiva 
București — Dlnamo București (fe
minin); Energia București — C.C.A. 
(masculin).

CAMPIONAtFl^MONDIAL 
DE JUNIORI LA SCRIMĂ

(Urmare din pag. I) 
curează cu șanse principale și alți 
mulți trăgători — vice-camploaiia 
olimpică, OLGA ORBAN, vice-cam- 
pionul mondial de juniori la spadă. 
JUREK WOJCIECHOWSKI, flore, 
tiștii maghiari KAMUTH1 și PAPP, 
campionul de floretă al Luxembur
gului, LINK, sabrerul german KO- 
ESTNER, revelația recentului tur
neu de la Gând, floretista olan
deză DE VRIES. In fine, fiecare 
participant emite pretenții la fina
lele campionatelor și, chiar, la tit
lul suprem. Este cel mai grandios 
„Criteriu Mondial" al scrimerilor 
tineri".

nii iulie (probabil de la 9 iulie) în- 
tr-una din localitățile Opatija sau 
Dubrovnik (R.P.F. Iugoslavia) de pe 
malul mării Adrlatlce.

• LA 4 MAI se desfășoară în 
București întrecerile din grupa IV 
a ultimei etape din turul campio
natului pe echipe. Cu această oca
zie se întîlnesc Dinamo București, 
Energia Ploești. C.C.A. și Energia 
Hunedoara

s „CUPA 1 MAI” organizată de 
Comisia centrală pentru stimularea 
și ridicarea luptătorilor din catego
riile 79, 87 și cat. grea cunoaște un 
frumos succes de înscriere. Pînă în 
prezent au fost primite peste 10 îns
crieri la cat. 79 kgr. — întrecerile 
vor avea loc la Craiova în zilele de 
27 și 28 aprilie

• IN PREZENT se desfășoară faza 
de regiune a campionatului republi
can de juniori la lupte clasice. Fi
nala acestui campionat va avea loc 
între 16 și 1» mai.



înaintea partidelor de rugbi de la bucurești
Despre viitorii noștri adversari: rugbiștii din Anglia și Țara Galilor

Mare interes pentru „Cursa Păcii” 
in R. D- Germană

Se apropie data marilor con
fruntări rugbist'ice internaționale. 
Ne mai despart acum doar două 
săptămîni de întîlnirea București- 
Londra și puț'in mai mult de. o 
lună de partidele cu redutabila 
formație din Țara Galilor—Cardiff. 
Știrile care ne parvin din ambele 
tabere ne informează despre pre
gătirile care se intensifică și în
cep a lua forme tot mai concrete.

Ne propunem ca în rîndurile de 
fată să furnizăm cititorilor noștri 
cîteva date asupra rugbiuluf bri
tanic. Pentru aceasta am stat de 
vorbă cu prof. N. Pădureanu — 
antrenor de stat — și cu E. De- 
nischi — inspector pentru rugbi — 
ca unii care au fost de mai multe 
ori în Anglia, unde au urmărit di
ferite partide de rugbi.

— După cîte știm, dvs. i-ați 
văzut iucind pe rugbiștii en
glezi și galezi la ei acasă. Ce 
ne puteți spune despre jocul 
lor ?

— Am urmărit multe partide 
chiar în patria rugbiului, ne a spus 
antrenorul Pădureanu. Astfel, 
după ce am văzut la Paris par
tida Fran|a-Scofia, ne-am deplasat 
în aprilie 1955 in Anglia, unde 
am văzut jucînd pe viitoarele ad
versare ale rugbiștilor romîni: 
Swansea, Cardiff și Harlequins. 

Urmărirea acestor jocuri ne-a per
mis nu numai cunoașterea jocului 
englezilor, ci mai ales, îndrumarea 
echipelor noastre, care in toamna 
aceluiași an aveau să obțină în 
Anglia, frumoasele rezultate pe 
care le cunoașteți. In primăvara a- 
nului următor am asistat la par
tidele dintre Harlequins și irlan
dezii din Londra, și Țara Galilor 
— Franța; iar în toamna lui 1956 
am revenit cu selecționata orașu
lui București care a jucat, după 
cum se știe, la Leicester, Glou
cester și Bristol. In acesț din ur
mă oraș am asistat la un meci de 
selecție între două echipe din 
Marea Britanic, în vederea alcă
tuirii selecționatei care avea să 
plece în turneul din Africa de 
Sud. Cu acest prilej am văzut 
evoluînd pe unii dintre cei mai 
buni jucători ai Angliei ca: 
Cliff Morgan, O’Kelly, Challis,

IntHnirea de gimnastică dintre 
feminine ale R. P. Romine și

PRAGA 19 (prin tele
fon) . — Pregătirile e- 
fectuate de reprezen
tativa feminină de 
gimnastică a Ceho
slovaciei în vederea 
întîlnirii de mîine 
(nj. astăzi) cu re
prezentativa feminină 
a Romîniei au fost 
terminate. Echipa Ce
hoslovaciei se află 
în formă foarte bună 
și va căuta să-și ia 
revanșa pentru în- 
frîngerea suferită la 
Jocurile Olimpice de 
la Melbourne. După 
cum se știe, în ca

drul turneului olim
pic, reprezentativa 
cehoslovacă s-a cla
sat pe locul 5 iar cea 
a Romîniei pe locui 
3.

In capitala Ceho
slovaciei se așteaptă 
cu legitim inte.-es 
duelul celor mai 
bune gimnaste aie 
celor două echipe, 
respectiv Elena Le- 
ușteanu și Eva Bo- 
sakova. După turneul 
efectuat în R. P. 
Chineză, Bosakova se 
afIă_ In formă foarte 
bună și speră să ob-

Este posibilă organizarea unui campionat european de
Nu este pentru nimeni un se

cret faptul că boxul amator mon
dial a înregistrat în anii din 
urmă un important salt calitativ. 
Progresul este pretutindeni evi
dent și se explică printr-o grijă 
generală pentru ridicarea boxului 
amator. Intr-adevăr, pînă mai a- 
cum 4—5 ani, în țările (foarte 
numeroase) în care există para
lelismul box amator — box pro
fesionist, primul era socotit un 
fel de „copil vitreg", căruia nu 
i se acorda atenție decît în mă
sura în care putea furniza ele
mente pentru profesionism. In a- 
ceste țări, în noțiunea de „boxer 
amator", se subînțelege și faptul 
că purtătorul „herminei albe" este 
un pugilist încă novice. De îndată 
ce boxerul amator devenea mai 
„copt", el era trecut la profesio
nism, văduvindu-se astfel rîndurile 
pugiliștilor amatori de elementele 
cele mai reprezentative. Apariția 
în arena internațională a redu
tabililor pugiliști sovietici și des
ființarea profesionismului în u- 
nele țări cu veche tradiție în 
„sportul cu mănuși", printre care 

Butterfield, Hastings, Mac Do
nald Cripps, etc. care ne-au fă
cut o impresie deosebită.

— Cu alte cuvinte cunoașteți 
jocul echipelor engleze... aproa
pe la fed de bine ca pe cel al e- 
chipelor noastre. Am dori să 
ne spuneți acum ce caracteri
zează rugbiul din insulele bri
tanice și care este sistemul său 
com petitions 1 ?

— Vom începe prin a lămuri 
partea a doua a întrebării — a 
intervenit E. Denischl. Rugbiul 
britanic are un sistem special de 
competiție. Pe baza unei înțele
geri intre cluburi, bazată pe tra
diție, se desfășoară anual nume
roase partide amicale. Englezii nu 
au un campionat și nici o compe
tiție sistem „Cupă*,  pentru că 
slnt de părere că aceasta dău
nează spiritului jocului. (In cam
pionat — spun ei — se joacă dur, 
urmărindu-se doar rezultatul). Ast
fel se explică de ce echipele en
gleze joacă cu predilecție deschis. 
De altfel prima întrebare pe care 
ți-o pune orice club englez cu care 
dorești să contractezi un joc, este 
„You play open ?“ (jucați des
chis ?). Dacă da, atunci „all 
right!“ (e în regulă), și partida 
se perfectează, iar spectacolul e 
asigurat. Acum despre caracteris-

lepps, jumătatea la grămadă a 
naționalei Angliei, apreciat de spe
cialiști drept cel mai valoros ju
cător în actualul sezon, va evo
lua cu echipa Londrei la Bucu
rești.

reprezentathele 
R. Cehoslovace 
țină o performanță 
corespunzăfo.tre.

lată echipa Ceho
slovaciei pentru în
tîlnirea de mîine: 
(nj. astăziJ : Boia
kova, Marejkova, He- 
cova, Brdicikova, Și- 
nova, ianebova, Me- 
hesova și Schenova. 
La această întîinire 
vor funcționa ca ar
bitra neutre Șepa- 
nova (Iugoslavia) și 
Biering (RD. Ger
mană).

întîlnirea va avea 
loc in sala .Spartak 
Stalingrad-.

Rominia și Cehoslovacia, a dus la 
o modificare însemnată în con
cepția despre boxul amator, e- 
xistentă în multe țări. „Semnalul 
de alarmă" l-au constituit cam
pionatele europene de la Varșovia 
(1953), unde pugiliștii polonezi au 
cucerit cinci titluri, două titluri 
au revenit sovieticilor, iar un tit
lu a fost cîștigat de un boxer 
din R.D. Germană. In felul a- 
cesta, boxerilor din țările occi
dentale nu le-au mai rămas decît 
două titluri, ceea ce a avut darul 
să-i pună pe gînduri pe condu
cătorii federațiilor de specialitate 
din țările apusene. Și urmarea 
s-a văzut chiar la următoarea e- 
diție a campionatelor curop.ne 
(Berlin 1956), cînd mai toate fi
rile au prezentat concurenți de 
o. clasă mult ridicată și care, în 
nici un caz, nu mai păstrau carac
teristica de „novici". După cum 
este de la sine înțeles aceasta a 
dus în mod firesc la creșterea ni
velului întrecerilor șî a arătat că 
a sosit în sfîrșit clipa „majoratu
lui" și pentru boxul amator...

Așa dar, în momentul de față, 

tîci. In primul rînd jocul deschis, 
la mînă cu acțiuni foarte variate 
pe trei sferturi — compartimen
tul forte al echipelor britanice — 
încrucișări, dublări, fente, încru
cișări false, schimb de joc, schimb 
de direcție, lovituri de picior în 
diagonală, de pe o parte, pe alta 
a terenului, pase fulgerătoare etc. 
Toate duc la un joc extrem de 
spectaculos și eficace. Aceasta e 
de altfel caracteristica tuturor e- 
chipelor britanice, cu puține ex
cepții.- Cardiff, Leicester. Llanelly. 
Dar nici jocul înaintărilor nu tre
buie neglijat. Ele posedă jucători 
înalți și grei (talonerul harlequi- 
nilor — Nick Labuschagne este un 
exemplu elocvent; 1,82 m, 90 kg.). 
Grămezile joacă în sistemul 3-4-1, 
care permite ieșirea rapidă a ba
lonului și atacuri surprinzătoare 

pe linia de trei sferturi.
★

Anul 1957 a încununat rugbiul 
britanic cu laurii unor victorii stră
lucite. Englezii au c’știgat cu brio 
„Turneul celor cinci națiuni-, 
nepierzînd nici un joc și afirmîn- 
du-se drept cea mai redutabilă e- 
chipă a continentului.

Spectatorii bucureștenî vor avea 
satisfacția de a vedea evoluînd pe 
cîțiva dintre eroii acestui turneu. 
Este vorba de celebrii internațio
nali din formația Londrei: R.E.G. 
Jeeps, R. M. Barttlett, L. B. Can
nel, P. H. Ryan (din echipa An
gliei) J. M. Grant și R.K-G- Mac. 
Ewen (din echipa Scoției) șî T. 
E. Reid (tițulqr al naționalei Ir
landei). Fără îndoială că este 
cea mai tare echipă engleză 
dzn cîte ne-au vizitat, a 
cărei linie de trei slerturi va face 
— de sigur — senzație. In echipa 
Cardifîului, al cărei lot nu-1 cu
noaștem încă, joacă, printre alții, 
Cliff Morgan, renumita deschidere 
a echipei Țării Gali'or, și interna
ționalii galezi: Wells, Williams, 
Griffiths. Aceștia au adus echipe
lor lor victorii de mare prestigiu 
atît în țară, cit și peste hotare. 
Iată de ce pentru rugbiștii romîni, 
confruntările cu echipele engleze 
se anunță deosebit de dificile.

D. C.

Bogat program international 
la hochei pe iarbă

Inaugurată anul trecut, cînd 
am primit vizita echipei selecțio
nate a orașului Praga, activita 
tea Internațională în hocheiul pe 
iarbă va fi continuată anul aces
ta într-un ritm susținut.

Astfel, Intre 7 și 17 iunie echi 
pa Clubul Armatei din Poznan 
va întreprinde un turneu la noi 
în țară disputînd trei jocuri : la 
Cluj cu Dinamo, la Gheorghiem 
cu Progresul și la București cu 
selecționata orașului. Cîteva zile 
mai tîrziu, formația selecționată 
a orașului București se va depla 
sa In R. Cehoslovacă unde între 
25 iunie și 5 iulie va susține o 
serie de meciuri cu cele mai pu
ternice echipe cehoslovace.

Inafîrșît, pentru cea de a doua 
jumătate a lunii iulie este prevă
zut un alt turneu, acela al hoch»- 
iștilor noștri în R.P. Polonă, care 
în acest fel vor întoarce vizita e- 
chipei din Poznan.

se poate pune problema organizării 
unui campionat european de box 
inter-țări. El este justificat de 
existența unui mare număr de 
echipe reprezentative de bună va
loare și de tendințele din ce în 
ce mai pronunțate de a se spori 
numărul intilnirilor inter-țări. ln- 
trucit luna viitoare, cu prilejul cam
pionatelor europene, la Praga se 
va găsi reunif întregul Comitet E- 
xecutiv al Asociației Internaționale 
de Box Amator, socotim nimerit ca 
forul nostru de specialitate să 
prezinte o propunere concretă pen
tru organizarea CAMPIONATU
LUI EUROPEAN DE BOX IN- 
TER-ȚARI. In acest scop, ne 
permitem să sugerăm următoarele: 

Campionatul european de box 
inter-țări ar putea fi organizat 
odată Ia doi ani (intre anii cînd 
au loc campionatele europene in
dividuale). Campionatul ar urma 
să cuprindă două etape: intîlniri 
eliminatorii pe grupe și un tur
neu final. Grupele pot fi, desigur, 
alcătuite și după criterii geografi
ce, avînd un caracter zonal, dar 
noi socotim că ar trebui să se 
țină seama, în primul rind, de

de ALFRED HEIL
redactor șef al ziarului ,,Deutsches Sport-Echo‘*
Presa, radioul 

și televiziunea din 
R.D. Germană se 
ocupă îndeaproape 
de popularizarea 
celei mat mari 
competiții cicliste 
amatoare din lume

— „Cursa Păcii". 
Pretutindeni în 
(ară se vorbește 
mult despre e- 
diția jubiliară a 
acestei întreceri. 
Aproape cS nu 
există om care 
să nu aștepte cu 
nerăbdare trece
rea cicliștilor prin 
orașele și sa
tele de pe tra
seu. Pentru a vă 
ilustra mai bine 
entuziasmul ge
neral vă voi da 
două exemple sem
nificative. —

Elevii unei școli 
din circumscripția ’
„Prenzlauer Berg" din Berlin 
au organizai o întrecere originală: 
cine scrie cea mai bună compozi
ție liberă cu subiectul: „Cea de a 
X-a ediție a „Cursei Păcii". Ele
vii și elevele școlii au răspuns cu 
elan la această întrecere literară 
cu subiect sportiv. Mii de rînduri 
au fost așternute pe sute de pa
gini de micii școlari din circum
scripția „Prenzlauer Berg" Mo
nika 'Frost a fost cîștigătoarea în
trecerii. Pentru frumoasa teză 
scrisă, micuța școlăriță a primi: 
drept premiu un bilet de intrare 
pe stadionul .Walter Ulbriehi" 
pentru a putea urmări intrarea 
cicliștilor în etapa Leipzig-Berlin. 
Am Citit șî eu textul scris de cîș
tigătoarea concursului, precum si 
atte teze aie tinerilor școlari și 
școLii'ije. Din sincerele și caldele 
lor rînduri reiese ideea fundamen
tală a acestor lucrări: Pace, prie
tenie, bună înțelegere între po
poare, iată ce doresc acești copi
lași care alături de profesorii !or 
șt de toți oamenii cinstiți, sînt 
luptători activi pentru pace.

Nu de mult am citit o scrisoa
re pe care am primit-o la redac
ție. Ea era trimisă din Jena de că
tre tinerii din căminul „Schwei
tzer Hohe". lată cîteva rînduri 
din această scrisoare; „Ne bucu
răm de pe acum de cea șie a X-a 
ediție a „Cursei Păcii", Va cîșt'ga 
de data asta Tăve Schur. al nos
tru? Cine va ocupa primul loc în 
clasamentul pe echipe? Ne pare 
însă rău că nu vom vedea nici în 
acest an întrecerea, pentru că tra
seul cursei nu trece prin Jena. 
Dar să sperăm totuși că vom ve
dea măcar o sosire într-o etapă. 
De anul trecut am pus la o parte 
bănuț cu bănuț și ne-am asigurat 
costul biletului de tren pînă la 
Berlin. Vrem să ne ajutați să pu
tem obține bilete de intrare pe 
stadion. Vă rugăm, dacă puteți, 
rețineți-ne biletele..." Și tinerii din 
Jena au fost ajutați I

box inter-țări?
valoarea echipelor reprezentative. 
Propunem, deci următoarele gru
pe:

Grupa I: U.R.S.S., R. D. GER 
MANA, BULGARIA, TURCIA, 
FINLANDA, AUSTRIA. EGIPT.

GRUPA II: POLONIA. IR
LANDA, ITALIA. SPANIA, EL
VEȚIA, SCOȚIA. PORTUGALIA.

GRUPA III: R.F. GERMANA, 
FRANȚA, BELGIA, ANGLIA, DA
NEMARCA, OLANDA, LUXEM
BURG.

GRUPA IV: ROMINIA, CEHO
SLOVACIA, IUGOSLAVIA, UN
GARIA, SUEDIA, GRECIA, NOR
VEGIA.

Etapa eliminatorie ar urma să 
se desfășoare primăvara (numai 
tur), prin tragere la sorți, iar e- 
tapa finală, sistem turneu, toamna, 
într-o țară desemnată de către 
A.I.B.A. Firește, această propu
nere poate fi îmbunătățită, dar 
noi ne afirmăm convingerea că 
organizarea unui asemene^ cam
pionat și-ar dovedi din plin utili
tatea .contribuind la dezvoltarea 
boxului amator european și la in
tensificarea legăturilor pugilistice 
inter-țări.

MARIUS GODEANU

Ar mai rămine să vă tn'ormez 
despre felul cum se pregătește e- 
chipa R.D. Germane oentru x-Ze 
12 etape ale „Cursei Păcii", Lo ul 
cicliștilor germani este alcătuit 
din 11 alergători. Interesant ae 
arătat că cei 11 pedălertac 
parte din două asociații: Wișșen- 
schaft și Wisrnut. Majoritatea nu
melor vă slnt desigur cunascțne: 
Gustav Adolf Schur, se află în 
fruntea lor. și selecționarea lui 
este sigură. Din lot mat ’a: oartp 
cunoscuții: Ro’and Henning, Gun
ter Grunwald, Erich Hagen Hel
mut Stolper și Lotar Meister, grp- 
cum și tinerii Wolfgang Braune, 
Siegfried Wustrow, Heinz Zim
mermann, Wolfgang Grabo și 
Hans Schober. Cu toții au acum, 
în preajma startului, multe mit a° 
kilometri .în picioare". El ‘ <i-au 
antrenat cu sîrg în această arnâ 
plăcută, au participat cu sritces 
în tradiționala cursă din „țara 
piramidelor" de unde s-au reîn
tors victorioși, au obținut nume
roase succese internaționale oe 
pista velodromului „Werner See- 
lenbinder Halle" din Berlin. Nu 
de mult, cicliștii noștri fr tntași 
s-au reîntors din R.F. Bulgaria, 
unde au participat la numeroase 
întreceri organizate de v'ietenii 
noștri bulgari.

In momentul de față cicliștii 
iși continuă pregătirile. Este greu 
de prevăzut, care din cicliștii 
noștri vor avea cinstea să repre
zinte culorile Republicii Democra
te Germane in ediția jubiliară a 
„Cursei Păcii". Un lucru este însă 

sigur: Gustav Ădolf Schur, cel mai 
bun sportiv al anului 1956 va fi 
căpitanul echipei.

Cicliștii romîni se pregătesc 
io localitatea Vranov 

(R. Cehoslovacă)
Praga 19 (prin telefoni_—Marii 

în timpul prînzului a sosit 'a 
Praga echipa d’e ciclism a R P. 
Romîne care va lua parte la cea 
de a X-a ediție a cursei cicliste. 
Praga-Berlin-Varșovia. Imediat 
după sosire, cicliștii romîni îm
preună cu cicliștii sovietici s-au 
deplasat în localitatea Vranov din 
Moravia unde sînt cantonați in
tr-un mic castel aflat pe malul rlului 
Dyje. Aici se află și cicliștii din 
lotul R. Cehoslovace. Timpul rece a 
făcut oa în primele zile ei să efectue
ze doar antrenamente ușoare pe șo
selele din împrejurimi. Primul an
trenament a avut loc joi De 
luni aceste antrenamente vor fi 
mai pretențioase. Antrenamente 
slnt conduse de N. Voicu în co
laborare cu antrenorul cehoslovac 
Sekuj, care a antrenat șî anul tre
cut la Oradea și Cluj echipa R.P. 
Romîne.

Cicliștii romîni vor rămîna la 
Vranov pînă la 30 aprilie. Cicliș
tii sovietici vor sta aici mai pu
țin, urmînd ca în zilele premer
gătoare startului să se antreneze 
în împrejurimile orașului Praga.

Notăm că pe baza rezultatelor 
obținute de cicliștii cehoslovaci, 
în ultima cursă de selecție. a 
fost alcătuită următoarea echipă 
pentru Cursa Păcii: Kubr, Krivka, 
Vesely, Ruzicika, Nachtigal și 
Novak. ZDENEK PAULU



NOUTĂII DESPRE JOCURILE TINERETULUI DE LA MOSCOVA
• A APĂRUT PRIMUL NUMĂR AL BULETINULUI INFORMA TIV. • DIN ACTIVITATEA CO

MITETULUI DE ORGANIZARE.

(Agerpres) TASSMOSCOVA, .
transmite: La Moscova a apărut 
primul număr al Buletinului in
formativ editat de Comitetul de 
organizare a celei de a IlI-a e- 
diții a Jocurilor sportive interna
ționale prietenești. Buletinul este 
tipărit în limbile rusă, engleză, 
franceză și germană.

Intr-un articol intitulat „Pe cu- 
rînd dragi prieteni" — este pre
zentat programul apropiatelor în
treceri sportive. Buletinul anunță 
că Federațiile sportive internațio
nale au salutat organizarea între
cerilor de la Moscova și au reco
mandat i federațiilor naționale 

membre să participe la Jocuri.
Campionul mondial absolut de 

gimnastică, Viktor Ciukarin, scrie 
în Buletin : „Doresc foarte mult 
ca printre participants la Jocurile

de la Moscova să se găsească 
gimnaștii japonezi Ono, Takimoto. 
Kuboto, Aihara, care în prezent 
se numără printre cei mai buni 
din lume".

Comitetul de organizare a Jocu
rilor anunță în Buletin că terme
nul de înscriere a sportivilor a 
fost prelungit pînă la 1 iulie și 
că din cauza numărului redus de 
echipe care și-au anunțat partici
parea la turneul de badminton 
acest sport a fost scos dH pro
gramul Jocurilor*

La Moscova, sub una din tribu
nele stadionului central „V. I. Le
nin" iuncțic-aează i-n prezent co
mitetul de organizare a celei de 
a Hl-a ediții a Jocurilor sportive 
internaționale prietenești. Au fost 
alcătuite mai multe comisii care

Ieri

Dinamo București și Dynamo 
au terminat la egalitate: 2-2 la

h Berlin

Berlin 
fotbal

BERLIN 19 (prin telefon). Vi
neri după amiază a avut *.oc  pe 
stadionul „Walter Utbricht" me
ciul internațiorral dintre echipele 
Dinamo București și Dynamo Ber 
lin. Timpul nefavorabil^ rece, vînt 
puternic, a influențat jocul. Me- 
c+ut s-a terminat la egalitate 
2—2 după ce la, pauză scorul era 
favnrabrl bucureștenilor: 2—1.

în prima repriză inițiativa a 
apacțtnut oaspeților Ei au com
binat frumos. în viteză și majo
ritatea acțiunilor s-au terminat 
cu șuturi precise la poartă. Pri
mul gol a fost înscris de Nier- 
șor în min. 12. Apoi gazd—e au 
contraatacat puternic reușind să 
egaleee prin punctul marcat de

meciul devine

Surprize în turneul
ie juniori din Spania

(Urmare din pag. I)

n-au știut să re-care adversarii 
monteze handicaoul.

în urma acestui rezultat și a vic
toriei Cehoslovaciei asupra Beldiei, 
cu 2—0 (1—0), Franța. Cehoslova
cia și Pom'ria s-au găsit la egali
tate de punc'e (4), dar despărțite 
de golaveraj diferit : 1. Franța 1.75; 
2. Cehoslovacia 1.50; 3. Romînia
1,33. Pe ultimul loc- Belgia cu 0 
puncte. De remarcat că dacă ar fi 
pierdut la un gol diferență (0—1. 
1—2) echipa noastră ar fi cucerit 
primul loc cu un golaveraj mai 
bun.

«i celet-alte grupe s-au înregistrat 
rezumatele : ltalta — Turcia 1—I 
(I —1) Spania — R.F.G. 1—t (0— 
0). Polonia — Ungaria 2—0 (I—0), 
Austria — Olanda 5—-1 (2—I), 
Grecia — Anglia 3—2 (1 — 1). In 
semifinale (duminică 21 aprile Ia 
Madrid) se vor disputa jocurile : 
Italia — Span a și Austria — Fran
ța. Finala va avea >oc ia Madrid, 
marți 23 arilie, în no.turnâ.

Schrhtter. La 1—1
foarte antrenant Publtonl răsplă
tește es numeroase aplauze jo
cul frumos al celor doeșă eehioe. 
In min 30 Btosmo preia din nou 
conducerea prin țolul înscris de 
Ene. In pauza meciuliM. arbitrul 
german Green a doctorat că tocul 
dintre cele două toranațu a tos1 
Cel mai frumos dto oîte s-au vă
zut în ultima vreme ta Berlin

După pauză însă, din c««za 
vîntului puternic nivelul jocului 
este mai scăzut. Inițiativa o de
țin mai mult gazdele care reu
șesc să egaleze în min. 49 prin 
același Schrbtter.

DfNAMO BUCUREȘTI a aliniat 
următoarea formație: Uțu — Al. 
Vasite, Lazăr, Izghireanu — Căli- 
noiu, Nunweiler — Lazăr R. (Bo- 
ian) Nicușor, Ene, Neagu. Suru 
(Vasile Angtiel). Schimbările s-au 
făcut in min. 60

Meciul următor va avea loc 
luni la Magdeburg, unde Dinamo 
București va întîlni din nou. Dy
namo Berlin

se ocupă de diferitele probleme 
legate de buna organizare a Jocu
rilor.

Comisia tehnico-sportivă condu
să de președintele Comitetului O- 
limpic al U.R.S.S., K. A. Andria
nov. a alcătuit zilele acestea lista 
colegiului de arbitri în care au 
fost incluse peste 2000 de per
soane. O mare atenție se acordă 
pregătirii bazelor sportive din 
Moscova. Diferitele concursuri din 
cadrul Jocurilor se vor desfășura 
pe 16 dintre cele mai mari și mai 
frumoase baze sportive ale Capi
talei sovietice O comisie specială 
a fost alcătuită pentru pregătirea 
demonstrațiilor gimnastice de ma
să și a întrecerilor la sporturile 
naționale. încă de pe acum pe lîn- 
gă comitetul de organizare func
ționează un centru de presă.

O activitate intensă desfășoară 
comisia pentru legăturile cu stră
inătatea. Numărul scrisorilor pri
mite de peste hotare crește din zi 
în zi. In ultimele zile și-au anun- 
țat dorinta de a participa Jocuri 
federațiile naționale de baschet 
ale Franței și Suediei, federațiile 
de tenis și înot din Mexic, federa
ția de canotaj academic dki 
Chile, federația belgiană de volei, 
federația indiană de lupte, aso
ciația de boi a Scoției și multe 
alte uniuni sportive.

telefon).

FngreMi kcwesti a ulecat ieri
*« Grecia

Echipa de fotbal a Progresului 
București a părăsit ieri țar*  pe ca
lea aerului, cu destinația Atetia- 
Grecia, unde va susține trei întîlniri 
(21, 23 și 28 aprilie). Au făcut de 
plasarea următorii jucători: Bir- 
tașu, Mîndru, Toma, Dobrescu. 
Soare, loniță, Ștrbei, Giocea, Mi- 
hăilescu, Oa dă, ionescu, Ozon, P. 
Moidoveanu, Dinulescu, Smărăw- 
descu și Banciu. Antrenori • I. Lu 
pa-ș și C. Drăgușin.

Modificări in clasament

Drimer a trecut
Pe locul doi

București - Istanbul 
la haltere

La inctpuai lumi iunie va a- 
rea loc la Istanbul intîlnirea in
ternațională de haltere dintre re
prezentativele orașelor București 
și Istanbul. Reuniunea va a^a loc 
concomitent cu campionatele mon
diale de lupte libere.

Franța—Italia 
ia rugbi

Mîine va avea joc la Agen. 
în Franța, partida internațională 
de rugbi d ntre echipele naționale 
ale Franței și italiei. Pentru e- 
chțpa Franței, aceasta va fi ul
tima verificare înaintea partidei 
din 19 mai la București cu for
mația reprezentativă a țării noa
stre

o»

i

LA SPORIREA NUMĂRULUI 
IBAZELOR SPORTIVE DIN REGIUNEA

%

(prm
desfășurată joi a 
partide foarte dis

putate. care au avut darul să a- 
ducă o serie de modificări în c'a- 
sawent Astfel, Ciocîitea, suferind 
prima înfrîngere în concurs, din 
partea lui Krogius, a fost egalat 
de acesta, pierzînd și locul doi în 
favoarea lui Drimer, învingător 
asupra lui Diaconescu. In schimb. 
Bălanei continuă să manifeste o 
formă excelentă. El a cîștigat la 
polonezul Dzieciolovski o partidă 
în care acumulase treptat avantaj 
material, cu toate eforturi'e ad
versarului de a limita pierderile.

Desigur, iese în evidentă ascen
siunea maestrului sovietic Kro
gius. învingătorul Iul Ciocîitea. 
Krogius (cu negrele) a folosit eu 
o tehnică exemplară jocul impre
cis al reprezentantului nostru în 
apărarea siciliana. La A mutarea 
39. într-o poziție -fără speranță. 
Ciocîitea a depășit timpul de gîu- 
dire.

Toț cu negrul a reușit o victorie 
și Kolarov. profitînd de manevrele 
greșite «le lui Radovici care și • 
expus dama atacurilor, ptoseîor 
adverse. La mutarea 3l£ Kolarov 
obținuse pozfție ciștigată; dar Ra
dovici a mai rezistat pină la con
trolul timpului după care * ceiaî.

Aite rezultate: Alster-Puc Vj-Vi 
(23). Reicher Portisch V»-1/; (333 
Golz a întrerupt cu Urseanu. în
tr-o poziție avantajoasă pentru 
maestrul german, care marchează 
o formă din ce în ce mai bună

★
La reluarea partidelor întrerupte, 

primul rezultat trecut pe tabela 
ae concurs a fost acela al p*rti-  
dei Diaconescu-Urseanu. Adversarii 
au căzut de acord asupra remizei 
(ară să mai eontinuie jocul.

Urseanu (care deținea „recordul 
numărului de partide întrerupte) 
avea de jucat apoi cu Reicher. A- 
ceata "»ea avantaj la întrerupere, 
.tar cum adversarul său dăduse in 
plic cea mai buni mutare și a-

PLOEȘTI 19 
Runda a 9-a 
prilejuit cîteva

ceasta pariidă a furnizat un rapid 
r«zuitat de egalitate (la muta.ea 
43). Cu Portisch, în schimb, Ursea- 
nu era cel care deținea avantaj de 
un pion în poziț:a de întrerupere 
și a știut să-l valorifce printr-o 
continuare amănunțit analizată, 
ceea ce t-a adus prima victorie în 
concuts In fine, ultima partidă în
treruptă a lui Urseanu. cu Gole, 
a prilejuit victoria jucătorului ger
man. la mutarea 60.

Frumos șt-a valorificat avantajul 
de la întrerupere maghiaicd Por
tisch în fața polonezului Dziecior 
lovski, care a cedat la mutarea 58.

In urma tuturor acestor rezuHâtă. 
clasamentu' are următoarea înfă
țișare : Bătănet 8 puncte Drimer 7, 
Krogius ți Ciocîitea 8*/,,  Kolarov 
5*A.  Alster 5. Reicher 41’,, Portisch 
ți Puc 4. Golz ți Rade viei 3V2, Dzie- 
ciolovski ți Urseanu 2, Dfacones- 
cu 1.

/. Oprescu și M. Anghelescu . 
corespondenți

MECIUL
BOTVINK - SMÎSLOV

UN MfCI K ATLTKN U.R.S.S.-S.U.A. IN PERSPECTIVĂ
„Sintem deosebit de interesați 
în organizarea acestui meci și 
sînt șanse mari ca nropunerea să 
fie acceptată, dacă sportivii a- 
mericani vor dispune de date li
bere în calendarul lor pe acest an". 
Ferri» se referea la faptul 
prezentativa de atletism a 
are perfectate întîlniri cu 
gia, Finlanda, Danemarca, 
și R.F. Germană. „Soviețki

că re- 
S.U.A. 
Norve- 
Anglia 
Sport" 

precizează că revanșa meciului de 
atletism U.R.S.S.—S.U.A. ar urma 
să aibă loc la New York în 1958.

In cea de a 18-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah s-a jucat um din cele mai 
tăioase variante a apărării fran» 
ceze. Autorul acestei variante este 
chiar BcHvinik șl ■ ideea sa teo
retică a st ir nit cu 4 ani in urmă 
multe discuții, deoarece specialiștii 
considerau că aibul pină ta slir- 
ștf rămîne în avantaj. Botvinik 
a adus unele inovații de data a- 
ceasta, întări nd u-și apărarea la 
mutările II și 12, după care a sa
crificat un pion pentru a obține 
inițiativa. Smîslov a îndepărtat a- 
menințările negrului ș. a forțat 
schimbul damelor pentru a sim
plifica poziția. S-a intrat astfel 
într-un final cu nebuni de culori 
diferite. Evitînd cu orice preț 
jocul de remiză, Botvinik a în
ceput manevre complicate cu tur
nul și a pregătit un atac de e- 
fect cu pionul pe centru. La un 
moment dat poziția albului era 
destul de critică, dar Smîslov a 
sacrificat un pion ș'< a reușit să 
echilibreze situația. Partida s-a 
întrerupt într-o poziție cu mate
rial egal și cu un ușor avantaj 
pozițional de partea lui Botviti'.k.

MOSCOVA (prin radio). -- La 
reluare, cea de a 18-a partidă a 
meciului Bofvinik-Smislov a con
tinuat pină la mutarea 62 cind 
la propunerea lui Botvinik cei 
doi adversari au căzut de acord 
asupra remizei. Astfel scorul me
ciului este de 10—8 pentru Smis- 
lov.

Recent secția de atletism a U- 
niunii Sovietice a adresat Uniu
nii atletice amatoare din Statele 
Unite o invitație prin care se 
propune organizarea unui meci de 
atletism U.R.S.S.—S.U.A. la Mosj 
cova, in cursul lunii iuFe. După 
cum anunță ziarul „Soviețki Sport" 
în ultimul său număr, secretarul 
forului sportiv american D. Fer
ris, a făcut sîmbăta trecută o de
clarație publică în privința acestei 
invitații, spunînd între altele:

CAMPIONATUL U.R.S.S.

La 1« april-e s-a jucat o nouă e- 
tapă în cadrul campionatului unio
nal de fotbal Un rezultat surpriză 
s-a înregistrat la Chișinâu unde 
campioana țării, Spartak Moscova, 
a terminat la egalitate l-t cu echi
pa locală BurevestnUc. Neașteptată 
este considerata și infringerea echi
pei T-S-K.M.O. care a cedat cu 0-1 
în fața echipei Șahtior Stalino Loko
motiv ăSascova a învins cu 2-» pe 
Spartak Minsk. Dinamo Tbilisi a 
întrecut tot cu 2-0 pe Zenit Ix-nasl- 
grad. Dinamo Mosc, a a cîștigat cu 
2-1 meciul cu „Aripile Sovietelor" 
Kuibîșev. Meciul disputat la Kiev 
între dtnamovițtii din localitate și 
echipa Torpedo Mcscova s-a încheiat 
cu un scor alb: O-9.
FIORENTINA. PRIMA FINALISTA 
IN CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI
Joi s-a desfășurat în Firenze 

în fața a circa T>.00« spectatori, cel 
de al doilea meci dintre Florentina 
și Steaua Roșie Belgrad. Deși a do
minat majoritatea timpulia. Steaua 
Roșie n-a putut obține decit un re
zultat de egalitate: 0-0. Deoarece 
primul meci a fost cîștigat de for
mația italiană cu scorul de 1-0. a- 
ceasta se califică deci pentru finala 
pe care o va disputa la Madrid în 
compania învingătorului din meciul 
Real Madrid-Manchester United.
ARGENTINA A CÎȘTIGAT CAM

PIONATUL AMERICII DE SUD
La Lima a luat sfîrșit campionatul 

sudamerican de fotbal. La această: 
interesantă competiție au jsarttcipat 
reprezentativele a șapte țări: Argen
tina, Brazilia, Uruguay, Peru, co
lumbia. Chile și Ecuador. întrecerea 
celor mai bune echipe din America 
Latină s-a încheiat cu victoria fi
nală a Argentinei care dân cele șase 
partide susținute nu a pierdut de- 
cît una: cu Peru 1-2 (în ultimul 
meci) după ce își asigurase un punc
taj și golaveraj suficient pentru 
ocuparea primului loc. Argentina 
s-a prezentat cu o echipă tînără 
în excelentă formă, obținând victo
rii categorice în compania princi- 
palfior pretendenți la titlu: 4-0 cu 
Uruguay și 3-0 cu Brazilia. Ea a

mai întrecut Columbia cu 9-2, CnHe 
cu 6-2, și Ecuador cu 3-1. Prin pris
ma acestor rezultate. Argentina se 
anunțk una din favoritele viitoare*  
ediții a campionatelor mondiale, 
care vor avea loc în 1958 în Suedia.

Sub valoarea lor obișnuită s-au 
prezentat echipele Braziliei și Uru
guay ului. Brazilienii au folosit o 
echipă în care n-au jucat cunoscuțH 
Internaționali de la Flamengo din 
Rio de Janeiro, pierzînd cu 2-3 îri 
fața Uruguay ului și 0-3 în fața Ar
gentinei F

In afara înfrîngerii suferite din 
partea Argentinei, uruguayenii au 
fost întrecuți cu 1-0 de Columbia, 
rezultat care a constituit cea mai 
mare surpriză a campionatului. Peste 
așteptări a evoluat reprezentativa 
țării gazde, Peru, care a învins Ar- 
genttâna cu 2-1, Columbia cu 4-1. 
Ecuador cu 2-1 și Chile cu 3-1 pier
zînd doar doui partide în compania 
Uruguay ui ui cu 2-5 șt Braziliei cu 
0-1

Interesant de menționat că selec
ționata Columbiei a aliniat două 
formațții: una puternică, alcătuita 
din jucătorii profesioniști, folosită în 
meciurile cu Uruguay și Ecuador, 
întîlniri cane s-au terminat cu vie 
toriile Columbiei și alta mai slabă 
care a fost întrebuințată în jocurile 
cu Argentina (fc-8) și Brazilia (0-9) 
partide în care, în mod firesc, nu 
avea șanse de victorie.

Iată rezultatele complete ale aces
tei importante competiții:

ARGENTINA: cu Columbia 8-2, 
Uruguay 4-t>, Chile 6-2, Brazilia 3A 
Peru 1-2 și Ecuador 3-1.

BRAZILIA: cu Chile 4-2. Ecuador 
7-1, Columbia 9-0, Uruguay 2-3, Peru 
1-0, Argentina 0-3-

URUGUAY: eu Ecuador 5-2. Ar
gentina 0-4, Peru 5-2, Brazilia 3-2- 
Chile 3-0, și Columbia 0-1.

PERU: eu Ecuador 2-1. Chile 3-1, 
Uruguay 2-5, Columbia 4-1, Brazilia 
O-l, Argentina 2-1.

COLUMBIA: cu Argentina 2-8, Chi
le 1-3, Brazilia 0-9, Ecuador 3-<l, U- 
ruguay l-o, Peru 1-4.

CHILE: cu Brazilia 2-4, Peru 1-2, 
Columbia 3-1, Ecuador 2-2, Argen
tina 2-6, Uruguay 0-2.

ECUADOR cu Uruguay 2-5, Peru 1-2. 
Brazilia 1-7, Chile z-a. Columbia 1-3. 
Argentina lr3.

In urma acestor 
meatul se prezintă 
1. Argentina 
3. Brazilia
3. Uruguay
4. Peru
5. Columbia
6. CTJle
7. Ecuador

rezultate dasa- 
astfel:

6 5 0
6 4 0
8 4 0

0 
0
1
1

1 25: 7 W
2
2
2
4
4
5

23: 9 
15:11 
13:18
8:25

10:18 
8:22

8 
a
8
4
3
1

s «
5 2
6 1
6 0

REZULTATE:
• In campionatul Greciei 

înregistrat următoarele rezultate: Et- 
nikos-Aris 3-1, PAOK-Olimpiacos 2-1, 
Panathlnaicos-Proodeftlki 2-8, Apollo- 
Dania 2^1, Panionios-Argos 5-1. 
clasament conduce Etnicos cu 
puncte, urmată de Oiimpiacos 
Panathinaicos cu 16 puncte.
• In Cupa Mediteranianâ repre

zentativa Turciei a întrecut forma
ția Egiptului cu 4-0.
• In sferturile de finală ale Cupei 

Franței, Angers a eliminat Nîmas cu 
4-1 (rejucare).
• Echipa braziliană Bahia care în

treprinde un turneu în Europa, a 
întrecut la Brno selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei cu 3-2.
• Miine începe la Budapesta un 

turneu internațional de fotbal la 
care participă echipele iugoslave 
Partizan și Vojvodina precum și cele 
maghiare M.T.K. șl Ferencvaros.
• Intr-un meci internațional de 

fotbal desfășurat marți seara la 
Bruxelles echipa spaniolă de fotbal, 
Atletico Bilbao, a învins cu scorul 
de 3-2 (2-9) cunoscuta echipă bel
giană S. C. Anderlecht.
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