
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Filele de calendar sportiv 
ale acestui sflrșit de săp-( 
tămină sînt parcă mai bo

gate ca orieînd.
Fotbaliști și boxeri, rugbiști 

Și jucători de baschet, zeci de 
tineri sportivi ai țării noastre 
susțin in aceste zile, in țară sau 
peste hotare, numeroase intilmri 
internaționale, cu echipe de club 
sau reprezentative din cele mai 
redutabile.

i La București, primim vizita 
renumiților rugbiști din națio
nala Franței a jucătorilor de 
polo de la Burevestnik Kiev, a 
Italia, a fotbaliștilor polonezi și
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Alături de iubi
torii de sport din 
întreaga țară, zia
rul nostru urează 
echipelor reprezen
tative ale R. P. R. 
MULT SUCCES 
în importantele 
întâlniri pe care le 
susțin azi și mîine

celor mai buni baschefbalișt i dm 1 
. , • boxerilor finlandezi. a echipei de z 

1 baschet Spartac Sofia, în vreme ce peste granițele țării se afla in 1
✓ întrecere sportivă fotbaliștii de la Dinamo și • selecționata de tineri /
\ boxeri in R. P. Polonă, voleibaliștii echipei reprezentative in Gre-) 
I cia, șahistul Mititelu la Sofia, rugbiștii unei selecționate sindicate in A 
\ Franța. luptătorii timișoreni in R.P.F. Iugoslavia, jucătorii de hochei S 
C pe iarbă în R. Cehoslovacă.,. (
\ Zile bogate în manifestații sportive internaționale am mai avut 1 
( și vom mai avea încă. Pentru că sportivii noștri — dornici să C 
? lege mereu alte prietenii, dornici să-și aducă și ei contribuția la z 
I închegarea de legături temeinice de cunoaștere și prețuire reciprocă > 
z între poporul nostru și celelalte popoare — primesc cu dragă inimă J 
) vizita tinerilor sportivi de oriunde și merg cu aceleași sentimente \ 
f prietenești, acolo unde sint invitați. /
J Dar numărul mare de intilniri internaționale de azi și miine mai ser- 1 
S bește concludent și despre altceva. El este o dovadă clară a prestigiu- C 
zlui pe care mișcarea noastră sportivă și l-a stabilit în ultimii ani pe j 
1 arena internațională. Valoarea rugbiului, boxului, baschetului, cano- \ 
( tajului, handbalului, voleiului ca și a celorlalte discipline sportive / 
f practicate Ia noi, face ca sportivii din străinătate să privească cu / 
\ interes și chiar să caute intilnirile cu echipele sau reprezentativele < 
C noastre cu care pot face utile schimburi de experiență, lată de ce I 
/ filele de calendar sportiv ca cele de azi și miine constituie pentru
j noi — sub acest aspect — și un prilej de mîndrie.
S Sportivii noștri și-au creat prestigiul de care se bucura azi prin’
✓ pregătire serioasă, prin luptă dîrză în toate întrecerile în care au( 
J fost chemafi să participe ca 
l Azi <1 mîine. spo tul nostru 
f ca în alte ocazii, deoarece 
S certă valoare europeană.
X Avem convingerea că sportivii noștri, conștienți de sarcina de mare*  
1 răspundere ce li se încredințează, animați de dorința fierbinte de a , 
A aduce victoria culorilor dragi ale patriei noastre, vor lupta și în 
C aceste zile cu toată dirzenia. nu vor precupeți nici un efort, vor face’ 
S tot ce le stă in puteri pentru a obține rezultate cit mai bune. Ei au 
\ mai făcut acest lucru și în alte ocazii și — spre cinstea lor— au 
/ părăsit terenul de întrecere cu 
z împlinite.
S înainte cu cîteva ceasuri de
✓ deschiderea seriei de grele în- 
\ treceri la care sînt chemați, la 
/ București, sportivii noștri, ți- 
jnem să ne adresăm și zecilor 
Cde mii de oameni care
✓ umple stadioanele.
( Spectatori I Fiți alături
1 sportivii noștri, cu toată căldura 
(sufletelor și a glasurilor voastre. 
Jlncurajați-i continuu pe cei ce 
Sne reprezintă pe noi toți. Ei 

nevoie să vă simtă alături 
numai atunci

numai atunci 
mai ales — 

prin situații grele, cind 
.o încurajare, un îndemn cald 
pornit din mii de piepturi le 
dă elan, le dă aripi.

Pentru victoria culorilor noas
tre, penru prestigiul sportiv al 
patriei, azi și mîine, pe stadio
nul Republicii și la „23 August”, 
din zeci de mii de piepturi, la 
unison, neîncetat; Haide, haide 
R.P.R.!

au 
nu 
nu 
ci ■ — 
trec

M meciuri mbr-țăn și • fmli ie eampicMt rtpHcaii miine pe „23 AWUST*

Romînia—Franfa (rugbi), Romînia B—Polonia B (fotbal))
C. C. A. — Dinamo 

Orașul Stalin (handbal)
Trei capete de afiș pe aceiași 

program * Iată ce rezervă iubito
rilor de sport cuplajul de pe sta
dionul .23 August*  care prin di
versitatea și importanța manifes
tărilor înscrise pe programul de 
duminică, promite nn spectacol cu 
totul ieșit din comun. Intr-adevăr, 
vom asista pe rind Ia trei meciuri 
mari, in cadru] a trei discipline 
sportive diferite. Handbal — fot
bal — rugbi...

In centrul atenției se află, desi
gur. meciul internațional de rugbi, 
examen dificil pentru 15-ele nostru 
in fața puternicei naționale fran
ceze, dar tot atit de mulți sînt, 
desigur, aceia care vin pentru a 
vedea meciul de fotbal în care purtă
torii culorilor rominești au de 
luptat cu dirzii jucători polonezi,

purtători ai culorilor sportive ale țării. ■ Lupta e deschisă în toate cele 
dă un ou exaxen greu. Poate, mat grec . Ire* meciuri. Totuși un pronostic
pe toate „fronturile" înt Imm ech’pe de/ • dp — - ' 'dnCt ?

E * începerea intîinini de handbal
tribunele marelui stadion vor fi 
pline! Fiindcă vom trăi cu toții 
o adevărată sărbătoare sportivă.

PROGRAM
C.C.A. — Dinamo Orașul Stailn 
Șfinala campionatului republi

can de handbal*
Romînia B — Polonia B (fot
bal)
Kominia — Franța (rugbi)

fruntea sus, cu conștiința datoriei

ci nd conduc, 
cind atacă 
atunci cind

Un aspect de la unul din antrenamentele echipei Italiei: Roc- 
chi înscrie spectaculos, sub privirile lui Sarti (Nr. 11), Canna 
și Macoratti. (Foto GH. DUMITRU)

Astăzi pe stadionul Republicii: R. P.

Partidele dintre rugbiștii romîni și francezi s-au ridicat întot
deauna la un înalt nivel tehnic. Sintem siguri că nici partida d»- 
miine nu ne va desminți.

Echipa de rugbi a R.P.R, 
inilîneșie un ffliire cele ini puternice 

reprezeeniive de
Echipa noastră reprezentativă țte 

rugbi reintră mîine, după o ab
sență de mai mulți ani, în arena 
marilor întreceri internaționale.

Și trebuie spus că această re
intrare nu c dintre cele obișnuite 
deoarece ea coincide cu o partidă 
foarte dificilă, împotriva uneia 
din cele mai puternice echipe din 
tame. Intr-adevăr, „XV-le” Fran
ței vine la București după un 
sezon extrem dd bogat, plin de 
confruntări cu cele mai redutabile 
echipe europene. In afară de 
cele patru partide susținute în 
clasicul „Turneu al celor cinci na
țiuni**,  ech’pa națională de rt^bi

pe oloh: Frania
doi ani să joace în cel mai bun- 
„XV“ al Europei Maurice Prat,, 
de 29 de ori internațional, li
derul liniei de atac a campioa
nei Franței — Lourdes, considerat 
ca cel mai bun „centru” de lai 
război încoace și cel mai în formă-, 
atacant a! recentului „Turneu aii 
celor cinci națiuni”, Michel Van- 
nier, introdus anul acesta în se
lecționata Europei, Jean Bara, 
the, Amedee Domenech, Chris
tian Darrouy, Manterola, Vigier —r

(Continuare în pag. a 5-a) |
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a Franței a întilnit în acest sezon, 
la Toulouse, echipa Cehoslovaciei, 
de care a dispus cu un scor cate
goric: 28—3. Dar cel mai conclu
dent rezultat al naționalei fran
ceze îl reprezintă acel 38—6 ob
ținut la 21 aprilie la Agen, in 
dauna naționalei italiene.

La aceste rezultate au contribuit 
în primul rînd componenții echipei. 
Numele unui Gerard Dufau, se
lecționat de mai bine de 30 de ori 
în echipa Franței, chemat acum

Romînă Italia

Vor reedita baschetbaliștii noștri comportarea și performanța de anal trecut de ia Veneția?;
Azi după amiază — pe podiu- 

, mul amenajat special pe stadionul 
Republicii — în fața miilor de iu
bitori ai baschetului, care și-au 
asigurat cu zile in urmă biletul de 
intrare, arbitrii Robert Blanchard 
(Franța) și Karel Klima (R. Ce
hoslovacă) vor da semnalul de în
cepere celei de a V-a partide din
tre reprezentativele ...............
Romîne.

Scurtul istoric al 
fășurate pînă acum 
lele celor două țări 
cendentul pe care 
țial echipa oaspe asupra noastră 
datorită unei mai vaste experien
țe în competițiile internaționale, 
dar totodată și creșterea evidentă 
a valorii sportivilor romîni, fapt 
concretizat prin rezultatele 
în ce mai strlnse, care au 
nat cu victoria realizată 
anul

Italiei și RP.

meciurilor des- 
între naționa- 
oglindește as- 
l-a avut ini-

din ce 
culmi- 

de noi 
trecut la Veneția. Primul 

meci pe care l-au susținut baschet
baliștii romîni în compania celor 
italieni a avut loc în cadrul cali
ficărilor Olimpiadei de la Helsin
ki (1952). Aci, după) ce reușisem

să-i surprindem pe adversarii noș
tri printr-un joc foarte viu și să 
conducem la pauză cu 26—19, nu 
am mai jucat în același ritm în 
continuare și datorită în special 
pivotului Stefanini (intr-o formă 
excelentă atunci) a trebuit să ce
dăm cu 39—53. Un an mai tirziu, 
în 1953, la campionatele eurooene 
de la Moscova, tot în prelimina
rii, am fost învinși cu 61—43, 
după o primă repriză bună: 23— 
24. „Emanciparea" naționalei ro
mîne începe la următoarele cam
pionate europene, din 1955 (Buda
pesta), cind, după un joc echili
brat, pierdem doar la 3 puncte: 
70—73, și ne clasăm imediat după 
italieni, pe locul 7. la egalitate de 
puncte cu ei. In fine, la 3 iunie 
1956, în fața celor 5.000 de spec
tatori aflați în tribunele terenului 
Gallopatoio din Veneția, înregis
trăm prima victorie asupra Italiei: 
65—58 (30—31) la capătul unei 
partide în care, deși am fost con
duși pînă aproape de sfirșitul pri
mei reprize, cu 10 puncte, (19—29

și 21—31) am știut să refacem di
ferența de coșuri printr-un joc 
care a entuziasmat asistența.

In vederea celei de a cincea în- 
tîlniri interțări antrenorii echipelor 
— Nello Paratore și Vasile Po
pescu — au făcut intense pregă
tiri. In consecință, dată fiind și 
tradiția de mare dispută a între
cerilor de pînă acum, vom asista 
cu siguranță la un spectacol in
teresant și de calitate. Italienii vin 
la București după două victorii 
obținute în acest an in fața pu
ternicei formații a R. Cehoslovace 
și a echipei Belgiei. Pentru jucă
torii romîni partida de azi des
chide sezonul lor internațional și 
de sigur că ei se vor strădui să 
confirme rezultatul obținut cu un 
an în urmă, la Veneția, mai ales 
că la antrenamente ei au arătat 
o formă bună. Nădăjduim că 
cei 12 reprezentanți ai baschetului 
rominesc vor pune în valoare toate 
posibilitățile lor și nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a ob
ține un rezultat țavorabii

Programul: ora IS: Spartak Sofia- 
Dinamo București; ora 17: festivi
tatea de deschidere, ora 17,38: B.P. 
Komiu-Itaiia.
Arbitri: Robert Blanchard (Franța) 
și Karel KHma (R. Cehoslovacă).

Formațiile: (cifrele din paranteae 
indica în ordine: numărul jucători
lor. înălțimea ți 
Internaționale):

B.P. Romină: 
pitonul echipei 
Nedett (5-1,85-94), 
canu ri-1.97-97).
(14-1.85-87). Gri gore Costescu
1.75-25). Florin Cucoț (14-Î.M-ZS). Emil 
Niculescu (9-1.79-28), Uviu Nagy. 
(13-1.96-106), Armand Novacek (12- 
1.985-14). Ladlslau Kary (4-1 .«»-*).  Mi
hai Eordogh (11-1,94-44), Attila Bor- 
beUy (8-1.88-28).

Italia: Achille Canna. căpitanul
echipei (18-1.99-45), Antonio Cos
tanzo (14-2,00-35), Sergio Macoratti 
(13-1,96-39), Alessandro Gamba (3- 
1,90-40), Sergi Lucev (5-1.83-42), Stelio 
Posar (7-1,92-33), Vittorio Pomilio 
19-1,90-5), Volpatto (4-1,98-10). 
Giancarlo Sarti (16-1,00-3), Bocciu 
(8-1,87 — debutant), Nardi (11- 
1,93 — debutant).

In raz de timp nefavorabH intil- 
nirea se amină pentru luni.

Meciul va fi transmis In întregime 
ța teievlilune.

ASTAZI LA ORA I» 
IN SALA RECOLTA*  

Selecționata Energia—
T. 0. L Finianda, la bat

O vizită făcută la hotelul „7 No-, 
iembrie”, din Capitală, ne-a oferitf 
posibilitatea de a afla amănunte: 
interesante despre componenții re
prezentativei de box a asociației 
sportive muncitorești T.U.L. — Fin
landa. Înainte de a intra în su-*-  
biectul discuțiilor, conducătorul de*  
legației sportive finlandeze, Nora- 
bert Tommola, a ținut să-și ex< 
prime recunoștința pentru ospi
talitatea și simpatia cu care a«a 

/ 
(Continuare in pag a 5-a)>

numărul întllnirilor

Andrei Folbert că- 
(6-1.77-118).

Emanoil
Alexandru 

Grigore

(9-1.79-30), 
Armand

i*im> 
Ridu- 
Fodor

(3-

Sus: Penthi Saviaro și Vaintf 
Jarvenpee (finaliști în campiona- 
tul Finlandei); jos: Vihtori Mati- 
naho (campion al Finlandei și o*  
T.U.L.j Văzuți de NEAGUL j



Din nou despre gospodărirea bazelor sportive

NEPRICEPERE + NEGLIJENTĂ = MILIOANE IROSITE

r Avem în față diferite însemnări 
cu privire la desfășurarea Spaîta- 
chiadei de vară a tineretului. 
Conținutul lor este bogat, mai ales, 
în cifre. Cu toate că graiul acestora 
este laconic, ele ascund totuși o 
muncă intensă: spirit organizatoric, 
inițiative, temeinică pregătire și, 
mai ales, entuziasmul și dragostea 
de sport a acelora despre care vor
besc cifrele.

...90.000! Aceasta este cifra par- 
IHcipanților din regiunea lași cu
prinși pîtță acum în întrecerile 
Spartachiadei. O altă cifră: 13.000 

>— numărul participanților din ra
ionul Tg. Frumos, raion care ți-a 
câștigat astfel dreptul de a fi 
considerat fruntaș pe regiune.

1 Numărul participanților din re
giunea Hunedoara se ridică pină 
acum la 83.083. Pe Imgă aceasta 
se cuvine să amintim că în toate 
raioanele Hunedoarei au fost con
fecționate cîteva sute de panouri, 
fotomontaje, lozinci sugestive care 
au contribuit din plin la populari
zarea Spartachiadei.

Dintre cei 39.000 de tineri și ti
nere înscriși în regiunea Timișoara 
Bxau și avîntat în primele concur-

NOI COLECTIVE SPORTIVE ALE ASOCIAȚIEI ENERGIA
Ca urmare a trecerii unor 

Întreprinderii industriale forestie
re de tipul T.I.L., I.P.R.O.F.I.L., 
U.J.L., etc., pe lingă Minis
terul Construcțiilor, colectivele 
sportive ale acestor întreprin
deri trec la asociația Energia.

Astfel, echipele de fotbal 
Recolta Tg. Mureș (cat. A),

In locul unui reportaj cu
' SOFIA: Fabrica textilă „PRO- 
JLETARUL"...

Am scris doar atît pe fila albă 
;$i... am așteptat După mai bine 
«‘■de jumătate oră, notasem însă un 
mume: N. SAVOVA și., ascultam 
;mai departe interesanta poveste a 
Lacestei tinere muncitoare. „Dar, de 
Ice nu scrii nimic dacă te iniere- 
isează?" — par să spună — mus- 
Sirătoare — privirile interlocutoru
lui meu, H. Leoi, președintele co
lectivului.

1 Sînt lucruri și fapte a căror a- 
rmintire o poți păstra fără să ape- 
f'lezi la... bloknotes. N. SAVOVA 
• este astăzi campioană republicană 
<'de schi, o foarte bună alergătoare 
jpe 400 și 800 m., o talentată ju
cătoare de volei... Dar, nu aces- 
itea mi s-au părut ceie mai inte
resante lucruri de reținut, ci dru- 
:mul parcurs spre această măies
trie. Știți ce era N. SAVOVA cu 
fnnmai trei ani în urmă ? Iată un 
Tsumar „portret" al actualei spor
tive de frunte: O tinără fetiță, 
.'mereu bolnăvicioasă, adevărat... 
idușman al sportului de care se 
.temea tocmai din cauza firii sale 
Țplăpinde. Și mai era ceva : N. SA- 
VOVA nu reușea aproape nicioda- 
'tă să-și îndeplinească norma de 
.lucru deși nu-i lipsea hărnicia. 
.'Am vizitat secția de croitorie și 
..privirile mi-au fost atrase de un 
.panou pe aire am citit: A. S.4V'O- 
V A* * fruntașă in 'producție ,— de
pășire de normă 183 la sulă...

IVANOVA — responsatiia secto
rului organizatoric ți /. SEPKE- 
NACEVA — arrtrcnoarc de gim
nastică se străduiesc acum să for
meze și secția de pregătire fizică 
generală a cărei necesitate se im
pune tot mai mult. Singura sec
ție care nu are nevoie de prea 
mult sprijin este cea de. turism. 
Muntele Vitoșa este — cum se 
spune — la... doi pași iar amato
rii hu lipsesc niciodată.

Firește, sînt mulți cei care pun 
umărul Ia realizarea acestei boga
te activități sportive. Printre aceș
tia se numără și câțiva antrenori 
nesalariați cum sînt: K. DAMIA- 
NOV, I. SPIROV, GH. DIMITROV. 
G. SOTIROVA.

★
De cîteva luni s-a introdus în 

fabrică gimnastica de producție.
A fost un eveniment primit cu
simpatie dar și cu reținere. A-
cum însă, toți muncitorii sînt 
prezenți la programul zilnic de
gimnastică, lată și un prim__ re
zultat : productivitatea muncii a 
crescut cu 12 la stttă.

Rezultate îmbucurătoare au fost 
obținute prin desfășurarea unei in
tense activități sportive și în ceea 
ce privește reducerea procentului de 
absențe medicale (în anul 1955 
exista un procent de 14 la sută, a- 
cum datele statistice indică o re
ducere pînă la 7 la sută).

★
Cu ajutorul lui GH. I. IVANOV, 

directorul întreprinderii, colectivul 
sportiv și-a format o puternică ba
ză materială care satisface aproa
pe în întregime necesitățile celor 
200 de membri. Ei au la dispozi
ție o frumoasă sală de gunnastică 
unde se poate practica și tenis de 
masă, patru terenuri de baschet și 
volei, teren de fotbal etc.

★
A devenit o adevărată tradiție 

la „PROLETARUL" ca fiecare în
ceput de sezon sportiv să fie inau

gurat cu întîlniri de fotbal între 
vîrstnici și tineri, între... căsătoriți 
și celibatari. Astfel de întreceri 
stîrnesc o emulație de nedescris. 
Toată fabrica trăiește acest eve-

Așa s-a născut ideea unui re
portaj despre N. SAVOVA. Am re
nunțat însă sări dau amploare 
pentru că la „PROLETARUL" 
inai sînt încă... 200 de sportivi 
■despre activitatea cărora am af- 
Uat lucruri tot atît de interesante. 
I ! . ★
I Doi activiști sportivi salariați 
■(desfășoară o rodnică muncă spor- 
itivă. Fiecare dintre cei 200 de 
-membri ai colectivului sportiv (la 
1700 de fnuncitori și muncitoare) 
-are o activitate continuă într-una 
tdin secțiile de schi, turism, tenis 
•ide masă, fotbal, natație, șah sau

„elevti"
Pe atadicniil Progresul F.B antrenorul N. Gurău tfi îndrumă 

înaintea executării săriturilor peste ștachetă.
(Foto: GH. DUMITRqj

suri ale Spartachiadei 9.207 la pro
bele atletice. 3.050 — la întrecerile 
de trîntă, 2950 — la cursele ci
cliste, discipline ce se bucură de 
o largă popularitate în regiune.

Fotbalul deține pină în prezent 
„supremația" în ceea ce privește 
participarea tineretului din Regiu
nea Autonomă Maghiară la Spar- 
tâchiada de vară: 344 echipe îns
crise. Pe următoarele locuri sînt 
„clasate": voleiul — cu 196 echipe 
masculine și 96 feminine, oină — 
cu 31 echipe și handbalul — cu 
28 formații feminine, inihnțarea a 
trei centre raionale de atletism

Recolta Fălticeni (cat. B). pre
cum și echipa de handbal fete 
Recolta Măgura Codlei vor 
purta numele asociației Ener
gia.

Numărul total al cotețfivelor 
sportive care au trecut cu acest 
prilej de la asociația Recolta la 
asociația Energia este de 125.

însemnări din R. P. Bulgaria

gimnastică. Cei doi activiști: A'.

conduse de antrenori și instructori 
de specialitate" s-a dovedit a fi o 
inițiativă inspirată.

Raionul Tecuci pare să fie un 
principal pretendent la titlul de 
fruntaș pe regiunea Galați In mo
bilizarea participanților la Sparta- 
ehiadă Pe foite de concurs alcă
tuite pină. în prezent, skit În
ăcriși 4182 pattidpanți. Merită re
levate și alte două cifre: 208 și 
198 — ceea ce reprezintă noMe 
terenuri de fotbal și volei ame
najate in uitioiui timp kt regiunea 
Galați, pentru asigurarea unor
condiții cit mai bune de desfășu
rare a Spartachiadei.

lată deci că actuala ediție a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
se bucură de un frumos succes. 
Aceasta, datorindu-se bineînțeles 
unei intense munci de organizare 
și pregătire a întrecerilor. Așteptăm 
vești asemănătoare și din ahe 
regiun:, pentru a le împărtăși cu 
aceeași bucurie cititorilor noștri.

P. D.

N. SAVOVA...
niment în cinstea căruia se orga
nizează multe aite întreceri de vo
lei, gimnastică sau baschet Tot 
atit de mult așteptate sânt și reu
niunile organizate de diferite secții 
pe ramura de sport, excursiile co
lective și toate celelalte acțiuni 
care înlesnesc cunoașterea recipro
că a sportivilor și a celorlalți 
muncitori din fabrică.

...Am părăsit fabrica „PROLE
TARUL" și doar bucuria de a vi
zita vestitele băi de ape minerale 
de la OVCEA RUPEE m-a făcut 
să regret mai puțin că nu pot ză
bovi în acest colectiv despre care 
am notat în carnetul meu de în
semnări : .LETSKI". un colectiv 
sportiv mic dar cu multe și fru
moase realizări.

DAN GIRLEȘTEANU

PRINTRE CEI MAI MICI ATLEȚI
— Sandu cit e ora?
— 10. tovarășe profe

soară. Am venit mai de
vreme să mă „încălzesc'", 
răspunse elevul Sandu 
Pop de la școala nr. 7 
„I. L. Caragiale“, în vîrs- 
tă de 11 ani, membru al 
centrului de antrenament 
de atletism pentru copii 
de la stadionul Tinerelu
lui din Capitală. Și, în 
ziua aceea, alți 5-6 elevi 
au venit mai devreme la 
antrenamente.

„Nu e rău, ne spune

S-a vorbit și se vorbește în 
continuare foarte mult des
pre necesitatea bunei gospo

dăriri a bazelor sportive. Și de
sigur că n-am mai fi revenit asu
pra acestui subiect dacă colectivele 
deținătoare de baze sportive ar face 
cel puțin pe jumătate din cît se 
vorbește și măcar un sfert din cit 
ar trebui să se facă. Există însă 
o mentalitate mai mult decît cu
rioasă în această privință; mul
tora dintre deținătorii de terenuri 
de sport li se pare normal ca mai 
întîi baza respectivă,să ajungă în 

' completă paragină, pentru ca apoj 
să înceapă să șe plîngă de lipsă 
de baze șf.r. să solicite fonduri 
pentru reamenajări. Vom lua drept 
exemplu doar regiunea Bacău, 
unde, în anul 1956, din cele pesle 
5.000.000 lei alocați construcțiilor 
sportive nici un sfert n-au fost fo
losiți pentru construirea de baze 
noi. Marea majoritate a banilor au 
fost cheltuiți pentru reamenajări. 
adică, pentru a repara ceea ce răii 
gospodari au lăsat să se strice, 
de-a lungul anilor. Situația din re
giunea Bacău nu este izolată șl 
de aceea socotim necesar să insis
tăm puțfn asupra acestui subiect.

O soluție: terenuri de 
antrenament

Mulți banf s-au cheltuit pentru 
regazonarea unor terenuri și 
refacerea terenurilor distruse.

Un exemplu: 280.000 lei au fost a- 
locați pentru drenarea și acoperi
rea cu brazde a terenului „Liber
tății" din Bacău; sume asemănă
toare au fost cheltuite în același 
scop și pentru alte baze sportive 
din regiune. Care va fi rezultatul? 
Continuindu-se cu vechiul sistem 
de „întreținere" (adică antrena
mente și mec'uri cit e săptămînă 
de lungă, apoi trecerea cu compre
sorul pentru „renivelare") intr-un 
sezon sau două drenajul și gazonul 
vor fi din nou distruse și... Bacăul 
va avea din nou nevoie de fonduri. 
Dacă „gospodarii*  respectivi s-ar 
fi îngrijit să amenajeze și un te
ren de antrenament în apropiere, 
pentru a permite desfășurarea an
trenamentelor și a meciurilor mai 
puțin importante, gazonul ar fi 
avut timp să se odihnească, să se 
refacă, iar „tratamentul prin com
presor" ar fi devenit inutil. Ex-'s- 
tența terenurilor de antrenament 
pe lîngă fiecare stadion ar perm’te 
efectuarea unor economii de multe 
sute de mii de lei anual. Iar so
luția este simplă ca „oul lui Go
lumb". De ce atunci nici un sta
dion din regiunea Bacău (și multe 
alfele din alte regiuni) nu au un 
asemenea teren? Vina este deopo
trivă și a forurilor care acordă 
fonduri pentru construirea de noi 
stadioane, fără a prevedea obliga
tivitatea beneficiarilor de a ame
naja in același timp și terenuri 
de antrenament.
Regazonarea nu poate fi 

mai ieftină ?
n calcul sumar arata ca In 
timp ce brăzduirea unui sta
dion costă circa 60.000 lei

(inclusiv transportul brazdelor), 
gazonarea unui teren prin se- 
mănare ar costa cam 7.000 lei. Di
ferența ar permite amenajarea 
unei piste de atletism în plus! De 
ce nu se procedează atunci la ga- 
zonare prin însămînțare? Simplu: 
pentru că lipsește ...sămînța, ca și

profesoara Valentina lg- 
nișca. Asta înseamnă că 
le place atletismul. Dar 
venind toți deodată înri 
scapă din mină ți încur
că cele două serii în care 
'i-am împărțit". Intr-ade
văr, nu e ușor să conduci 
antrenamentul unor copii 
între 10-11 ani, așa cum 
sînt membrii centrului de 
antrenament la atletism.

De 3 ori pe săptămînă, 
elevii centrului de antre
nament au lecții de cîte

două ore. Scopul: forma
rea unei bune pregătiri 
fizice generale și îndru
marea celor talentați spre 
anumite probe ale acestui 
frumos sport, pentru care 
copiii dovedesc aptitudini. 
Lec{ia are o parte intro
ductivă în care se face 
încălzirea, apoi se con
sacră fiecărei probe cite 
10—15 minute de exer

ciții.
Am înțilnit printre ele

vii centrului de antrena
ment adevărate talente: 
Ion Dinicoiu (la alergări) 
și Alex. Semen (la înălți
me), elevi ai școlii medii 
nr 18, Alexandra Tranda- 
firescu (sprinteră), elevă 
la șfcoala medie mixtă nr. 
3, Mihai Caisîn (la lungi
me) elev la școala e'e- 
mentară nr. 103, Bogdan 
Gali și Sandu Pop de la 
școala elementară nr. 5 (la 
înălțime), ultimul cu o 
performantă de 1,25 m. 
Bineînțeles calitățile de 
sportivi ale acestor copii 
abia se conturează. Car 
tocmai acesta este și ros

cînd în atîția ani, în care s-au 
cheltuit foarte mulți bani pentru 
icgazonărl, nu s-ar fi putut soli
cita organelor de resort ale Mi
nisterului Agriculturii și Silvicul
turii să se preocupe de selecțio
narea unei specii de iarbă potrivită 
gazonării stadioanelor. „Argumen
tul" că brăzduirea permite reluarea 
activității într-un timp mai scurt 
decît atunci cînd ■ se folosește sis
temul însămînțării nu este vala- 
bil, mai ales în cazul unor orașe 
ca Bacău, unde nu există doar țin 
singur stadion omologat pentru 
Jocurile de campionat. Timpul hu 
este încă pierdut și trebuie depuse 
toate eforturile pentru procurarea 
In scurtă vreme a săminței de 
Iarbă necesară lucrărilor de gazo- 
nare și mai ales de regazonare.
Cine nu poate gospodări, 

mi merită să aibă!
entru rezolvarea unor astfel 
de probleme este nevo’e în 
primul rînd de spirit gospo

dăresc, posesorii ue terenuri tre
buie să aibă conștiință cetățenea
scă și simțul răspunderii. Lucrul 
acesta nu s-a observat la colecti
vele sportive din Bacău, de pildă, 
tinde ani de zile, cota și chiriile 
încasate pentru terenul „Libertății" 
au fost cheltuite pentru echipa de 
fotbal cînd stadionul aparținea în
treprinderii „Partizanuâ", pentru... 
costume de dans, cînd proprietar a 
devenit colectivul Progresul, pen
tru diferite alte scopuri cînd a fost 
dat in custodia colectivului Dinamo 
și... din nou pentru echipa de fot
bal in cazul ultimului proprietar, 
Flamura roșie „Proletarul'. Timp 
de cinci ani, fondurile reilîzate au 
fost cheltuite fără socoteală iar 
stadronul a ajuns o paragină șl au 
trebuit alocate sute de mii de lei 
pentru ca azi să fe... aproape 
gata. Iată un exemplu de investiție 
absolut gratuită (fa figurat, 
bineînțeles): distrugerea pistei și 
a gardului de siraia de pe stad o- 
nul „Libertății", a provocat cheltu
ieli în valoare de 110.080 Iei, care 
puteau fi evitate printr-o îngrij're 
Ia timp. Această sumă ar fi fost 
suficientă pentru amenajarea a 
dodă torenuri cu piste de trei 

culoare și a patru terenuri de vo- 
lei-baschet! Nu echivalează oare 
cu o adevărată irosire a banului 
public neglijența condamnabilă 
de care au daț dovadă colectivele 
în cauză?

u astfel de ..gospodari", care 
cu o mină construiesc și cu 
două distrug, baza materială 

a mișcării sportive nu se va dez
volta niciodată în ritmul necesar, 
Iar banii vor continua să se iro- 
sească._ Iată de ce socotim că tre
buie să se ajungă mai repede îa 
o concluzie în legătură cu gospo
dărirea chibzuită a bazelor spor
tive. O eventuală soluție ar fi crea
rea unui organ regional în genul 
I.E.B.S.-ului și el să răspundă 
direct de întreținerea pe care unele 
colective sportive nu se arată ca
pabile s-o asigure bazelor sportive 
din regiuni. Bineînțeles, acest or
gan nu va trebui să aibă o sche 
mă cum avea într-un timp Sta
dionul Nou din Constanța, unde 
existau vreo zece persoane: direc
tor, contabil, funcționari etc. la... 
4—5 îngrijitori de terenuri!

V. ARNAUTU
E. MATEESCU .

tul centrului de antrena
ment.

In cîteva clipe de ră
gaz oferite de pauza din
tre cele două lecții, am 
discutat cu profesoara 
Valentina Ignișca, de la 
care am aflat multe a- 
mănunte interesante. De 
pildă, la centrul de an
trenament sînt primiți nu
mai elevii fruntași ia în
vățătură, care aduc încu
viințarea părinților in pri
vința participării lor. Am 
mai aflat apoi că micii 
atleți primesc de la centru 
materiale și echipamentul 
sportiv necesar antrena
mentului, că ei vor primi 
— în cîteza zile — un fel 
de carnet legitimație și 
multe altele.

In timp ce părăseam 
stadionul Tineretului am 
auzii-o pe Valentina Ig- 
nișca... certînd un elev 
„recalcitrant" care, profi- 
tind de o clipă de neaten
ție din partea profesoarei 
era din nou în fața șta
chetei pentru săritura în 
înălțime..

E. M.



primele 
repub’i- 
al anu-

Stadionul Republici, pr.e.en 
drag al atleților noștri, și-a îm
brăcat iarăși straie de sărbătoare.
Inoeipînid de astăzi, ca o gazdă
primitoare care ține Ia bun.nl sătt 
renume, el pune la dispoziție
toată „casa" unui mare număr
de atleți, anăronori, arbitri și spec
tatori. Pentru el și pentru toți a- 
ceștia, astăzi și mîine sînt z'le de 
sărbătoare: se desfășoară 
întreceri ale campionatului 
cari de atletism pe echipe 
lui 1957.

Campionatul echipelor, 
cea de a patra ediție, este 
cere care a intrat în tradiția atle
tismului nostru, o competiție im
portantă a mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră, care 
a adus un serios aport la creș
terea valorii general» a sportului 
atletic. Tocmai de aceea, at'eții au 
făcut pregătiri speciale pentru a se 
putea comporta la înălțimea aștep
tărilor ; antrenorii au avut de re
zolvat — în multe cazuri — pro
bleme delicate privind alcătui
rea formației de concurs: pe cine 
să aleagă dm mai mulți atleți d*  
valoare apropiată: arbitrii s-au
pregătit și ei pentru a putea face 
față uniri număr mare de conru- 
renți etc. Toți cei care iubesc acest 
sport așteaptă cu încredere, dar și 
cu emoție primul start al Întreceri
lor. Să vodom acum ce așteaptă 
de la acest campionat șî...

Constantin Grecesc». multiplu 
recordman al țării: „Campionatul 
ne oferă nonă atleților posibilita
tea de a confirma, prin rezultate 
ca și printr-o comportare cores
punzătoare, pregătirile fără preget 
pe care le-am făcut șină acum, pe 
zăpadă, noroi, pe ploaie și pe căl
dură. Alături de prietenii mei. ad
versarii de astăzi și mîine din 
cursele de fond, am să-mi dau 
toată osteneala să pot obține 
zultatele superioare așteptate 
la noi. Veți vedea!"...

Andrei Săwscu. inspector 
atletism în C.C.F.S.: „Aștept 
Interes desfășurarea întrecerilor 
după noua formulă a campionatu
lui. Aștept rezultate cit mai bune, 
noi recorduri și evidențierea a noi 
elemente de nădejde pentru atle
tismul nostru. In același timp 
aștept întrecerile cu speranța că 
în urma lor vom putea selecționa 
intr-adevăr pe cei mai buni atleți, 
care Să participe la numeroasele 
concursuri internaționale din acest 
an"...

re- 
d*

de
cu

lon Parascluvescu, președintele 
colegiului central de arbitri: 
„Eu aștept... vreme frumoasă! Ar 
fi păcat ca vremea urită să fie 
iarăși potrivnică eforturilor atleti- 
lor"„.

...și Eugen Scheaua, muncitor ti
pograf, nelipsit spectator al con
cursurilor de attetism: „Aștept 
in primul rlnd dispute cit mai tari 
și bine înțeles rezultate de valoare. 
'Aș vrea ca in acest an să asist 
la obținerea ăi mai multor re
corduri și promit că nu-mi voi pre
cupeți aplauzele !“

Cît privește amănuntele despre 
desfășurarea acestei prime etape 
a campionatului, eitiți-le la rubri
ca din pag. a Vl-a, „Campio- 
nate-Conciirsuri“.

Este timpul să trecem la fapte!
In articolul „De ce atît de pu

țini atleți din rindurile elevilor și 
studenților" a fost ridicată în mod 
just problema lipsurilor din acti
vitatea profesorilor de educație 
fizică. Acestora, din rindul cărora 
fac și eu parte, mă adresez în 
cele ce urmează.

„A fost prea tare articoluL*  
mi-au spus cîțiva tovarăși.

„Vinovați fără vină" au gîndît 
alții.

Unora și altora le răspunde, în- 
treb:ndu-i, un coleg care n-a făcut 
la catedra de educație fizică nici 
mai mult, nici mai puțin, decît au 
făcut ei pentru atletismul școlar, 
șî prin el pentru atletismul din 
țara noastră:

— Am cernut oare noi fiecare 
generație in parte, ca de sub o- 
chiul nostru priceput să țîșnească 
pe stadioane, în fiecare an, noi 
vlăstare pentru atletismul nos
tru?— Ne-am topit noi interesul, 
pasiunea, eforturile șî ghtdurife 
bune într-o acțiune concentrată și 
stăruitoare, pentru ca atic ismul 
să se alimenteze neîncetat din- 
tr-un rezervor ale cărui indiscu
tabile talente ne scapă an de an, 
pierzîndu-se neîndrumate? — Am 
luat noi în serios probele atletice 
din cadrul complexului G.M.A. și 
ale Spartachiadei Tineretului, pre- 
gătindu-ne temeinic elevii înscriși

Aspect dinir-o cursă de 1.500 m de la ediția de anul trecut a 
campionatului pe echipe. (Foto I. VARGA)

După un joc spectaculo*

Baschetbalistele de la Energia an întrecut 
pe cele de la Progresul în turneul final 

ai campionatului republican
Punctul central al primei etape 

a finalei campionatului feminin 
de baschet l-a constituit jocul E- 
aergia-Progresut M.I.C. Spre deo
sebire de partideâe anterioare din
tre aceste echipe, în care am 
văzut eforturi disperate, (dar atît) 
cea de ieri ne-a încântat prin 
«laritatea acțiunilor, prin precizia 
cu care a fost organizată și rea- 

Fără a re- 
poziționafe 

echipierele »u căutat dru- 
mai scurt spre coș aru*  
cele mai multe ori din 

cele mai favorabile. Fao- 
evidențiat și de raportul 

în-

Uzată fiecare fază, 
curge la combinații 
savante, 
mul cel 
cînd de 
pozițiile 
tul este 
dintre aruncări și punctele 
scrise. La aruncările din acțiune. 
Energia a fructificat 17 din cele 
34 încercări, iar Progresul 18 din 
35. La aruncările libere. Progresul 
a obținut 15 puncte din 26 lovi
turi, iar Energia a înregistrat o 
frumoasă performanță ratînd nu
mai 7 din cele 34 încercări. Se 
poate spune chiar că victoria a 
revenit actualei echipe campioane, 
în mare măsură, datorită exce
lentului procentaj în aruncările 
libere.

In această întrlnire, la a cărei 
reușită a contribuit exemplarul ar
bitraj al Iui Robert Blanchard 
(Franța) și Karel Klima (R. Ce
hoslovacă) au evoluat următoare
le jucătoare: ENERGIA: Viori
ca Antonescu (17), Maria Voicu 
(5), Hilde Eordogh (18), Con
stanța Pirvu (16). Maria Ouatu 
(2), Lavinia Diamandi (3), Va
leria Armășescu; PROGRESUL: 
Adriana Florescu (21). Elena Tin- 
torescu (10), Anca Pop (8), Vio
leta Zăvădescu (8), Ana Firimide 
(4), Emilia Todirașcu. Cele mii 
bune: Constanța Pîrvu, Hilde 
Eordogh, Viorica Antonescu, Vio
leta Zăvădesen (căreia i se poate 
imputa însă că nu a dus pînă 

ta ele? — Am ținut noi o evi
dență a rezultatelor realizate la 
diferitele probe de către elevii 
noștri, popularizindu-le pe cele 
mai bune? — Am măsurat noi a- 
ceste rezultate, de fiecare dată și 
cu toată grija, folosind cronome
tru! și ruleta, în locul ceasului și 
al pasului? — Am ținut noi, ame
najate în condițiuni corespunzătoa
re. bazele din curtea școlii, chiar 

DUcufutd dejjwe ateetiHft-,

așa reduse cum sînt, și pe care 
elevii noștri să poată alerga, a- 
runca și,

— Am 
vilor, cu 
atletism, 
multiple 
ni î-au 
recte șî 
atletism 
elevi? — 
mufui tot atîta efort și tot atîta 
timp cît am acordat gimnasticii șî 
jocurilor sportive? 
tatat oare noi din 
tot atîta dragoste 
cît pentru jocurile

mai ales, sări?
îndrumat noi pașii ele- 
însușiri deosebite pentru 
atunct cînd obligațiile 

la catedră și în școală 
scos din preocupările di- 
continui, către secțiile de 
ale școlilor sportive de 

■ Am acordat noi atletis-

— N-ani cons- 
part-ea elevilor 
pentru atletism 

sportive, sau —

capăt nameroasele-i pătrun-la capăt nameroasele-i pătrun
deri) și Adriana Florescu.

Rezultatei; tehnice ale parti
delor de ieri: turneul pentru 
locurile 1—4 : Energia-Progresul 
61—51 (26—24), Locomotiva Bucu- 
rești-Vcnnța Orașul Stalin 59—42 
(32—211; turneul pentru locurile 
5—8: Flamura roșie Tg. Mureș- 
Știința Cluj 65—59 (29—24), Ști
ința I.C.F.-Flamura roșie Oradea 
55—40 (22—18).

întrecerile finale ale campiona
tului republican continuă azi și 
mîine în sala Floreasca, după pro
gramul publicat la rubrica „Com
petiții, concursuri".

Expoziția industrială a R. Cehoslovace

Mărturii ale unui mare progres tehnic

cel puțin — cit pentru gimnastică?
— Cîți elevi la vîrsta de 10—14 

n-am intilnit în timpul orelor 
în 
lui 

știe

ani
sau
Iul"
să
inodate 
căzuți, 
presionantă execuție tehnică cite un 
triplu salt, curajos, pe caldarimul 
străzii?

afara lor, sărind în „sti- 
S«ter (așa cum le place 
că fac), peste curelele 

ale pantalonilor aproape 
sau incercînd într-o im-

Nu erau cartierele Cotro- 
ceni și Elefterie in luna octombrie 
a anului trecut, și în fiecare an 
după „Internaționalele de atle
tism" martore ale unei vieți noî 
care schimba fața străzilor, în 
care zeci de copii de toate vira
tele își dovedeau îndeminarea și 
dragostea pentru tot felul de probe 
atletice și in special pentru sări
tura cu prăjina? Și se mai spune 
că pentru această probă nu se 
găsește nimic, de am, în rezer
vorul tinerelului școlar?!

— Cîți dintre acești copii, unii 
serioși și gravi în preocupările loc 
atletice (!) au găsit deschise por-

Capitala 
oaspeți 

prima e-

;,CUPA < EUROPEI”
Pregătiri...

V . *
Incepind de la 22 mai 

noastră așteaptă alți 
sportivi: participantele La 
diție a „Cupei Europei" la gimnas
tică feminină. Pe măsură ce ne a- 
propiem de data desfășurării con
cursului, aflăm alte amănunte în 
legătură cu pregătirile pe care le-au 
făcut atit organizatorii cit și con
curentele.

Din punct de vedere al organi
zării competiției lucrurile sint puse 
la punct. Miine, de la ora 13, va 
avea loc in sala Floreasca — unde 
peste o săptămină vom putea ur
mări intrecindu-se pe cele mai va
loroase gimnaste din Europa — re
petiția generală în vederea „Cupei 
turopei". La repetiția generală vor 
fi prezenți arbitrii, oficialii și, bine
înțeles, „interpretele", gimnastele 
noastre. Cu acest prilej se va des
fășura și concursul -le selecție, după 
care se va stabili definitiv cine a- 
nume ne va reprezenta culorile ță
rii în importanta întrecere de la 26 
mai.

Este ușor de presupus că in fie
care țară, participantele la „Cupa 
Europei" s-au pregătit intens. Pen
tru verificarea stadiului acestor 
pregătiri, unele țări au avut și în
tâlniri directe. Astfel, după con
cursul dintre reprezentativa noasiră 
feminină și cea a Republicii Ceho
slovace, a avut loc la Paris o în- 
tilnire intre echipele masculine și 
feminine ale Franței șî Republicii 
Populare Ungare, care a fost ciști- 
gată de sportivii maghiari cu 
463,65-462,95 puncte. In întrecerea 
echipelor feminine, victoria a reve
nit reprezentativei R. P. Ungare 
care a totalizat 186,40 puncte față 
de 183,55 puncte, dt au acumulat 

cei 
cu 

nu 
s-o

țile unui stadion, și acolo îndru
marea pricepută a vreunuia din
tre noi? — Ce ne-au dovedit șco
larii noștri în toamna anului tre
cut cînd au răspuns cu sutele la 
concursul organizat de ziarul 
„Sportul popular"? — N-am fost 
noi luați de curent și ajunși pe 
stadion să constatăm că alături 
de puținii concurenți buni, 
mai mulți luptau cu elan și 
dragoste într-o alergare pe care 
știau, în aceeași măsură, nici 
înceapă, nici s-o termine?

Știu, prieteni, că sînt și cîteva 
exemple pozitive: Angela Filip, 
Camil Morțun, Valentin Orășanu, 
Ștefan Bujor, Cornel lovănescu, 
Arnold Kumer, Petre Darie, Marin 
Trincă și alții.

Dar numărul lor este totuși prea 
nuc. lată de ce consider că e prea 
puțin . tovarăși profesori. cît 
am făcut pînă acum! Elevii ne 
cheamă în fruntea lor și la înăl
țimea interesului lor pentru atle
tism Ei au nevoie de priceperea 
noastră și noi le-o datorăm în
călzită de 
bufe s-o 
așa cum 
Ministerul 
și recentele măsuri, menite să îm
bunătățească activitatea atletică 
din școli—

Prof. ANTON lONESCU

dragostea pe care tre- 
avem psn'ru atletism, 
ne-a dovedit că o are 

nasiru. prin ultimele

LA GIMNASTICĂ
Amănunte...
gimnastele franceze. După cum 
rată cotidianul francez „L’Equipe***  
in ansamblu, echipa gimnastelor 
maghiare a fost superioară celei 
franceze dar la individual. întrece
rea pentru primul Ioc a fost mai 
strînsă. A cîștigat Olga Tass-De» 
zsone — 38 puncte, — care a în
trecut pe Danielle Sicot, campioa
na Franței cu 0,20 puncte. S-a mal 
remarcat Alice Kertesz (37,35 p.)
care a ocupat locul IV. Pe Ai'ce 
Kertesz o vom putea urmări și îni 
concursul de la București întruci# 
ea a fost selecționată.

Citeva amănunte in legătură cu; 
desfășurarea competiției, ss‘.emul< 
de premiere și altele— ,

• Concursul se desfășoară în-»
tr-o singură zi și este individual. 
„Cupa Europei" va reveni gimna
stei care va totaliza cel mai măreț 
punctaj la cele patru probe (sol,! 
paralele, bimă și sărituri). ,

• Concurentele clasate pe pri*  
mele trei locuri la fiecare aparat,! 
vor primi medalii de aur, arginti 
și bronz și diplome. In caz de ega-- 
litafe in clasamentul general sau all 
vreunei probe, concurentele vor >m-, 
părți titlurile și premiile. Diplome 
și insigne de participante vor fi a- 
cordate tuturor concurentelor.

• Cinematografia, presa, radioul, 
și televiziunea vor răspunde... „pre
zent" în sala Floreasca la 26 mai. 
întrecerea din cadrul „Cupei Eu
ropei" va fi imprimată pe peliculă 
pentru un film documentar. De 
asemenea se vor scoate două 
emisiuni de timbre speciale.
• Luni 27 mai participantele la 

„Cupa Europei" vor face o excursie- 
la Snagov sau pe Valea Prahovei.

■ u

ji ielqcsă te eîn^ești eu 
și oHmireție fa- harnicul

I

După o vizită, chiar de trei ore,, 
prin splendida „Expoziție indus
trială a g. Cehoslovace" e foarte 
greu, la ieșire, să spui ce ți-a 
plăcut mai mult. Nu știi ce să a- 
legi mai iniii: macheta celui mal 
mare baraj din Cehoslovacia, con
struit la Slapy, unicul război de 
țesut cu reacție din lume cu un 
randament de patru ori mai mare 
decît mașinile obișnuite, ult'mut 
tip de autoturism Skoda d- o su
plețe și o eleganță ispititoare, ne
numărate mașini t'hnice de la 
cete mai mici și ingenioase apar, te 
de laborator pînă la uriașele mo
toare care deservesc industria ■ 
grea — toate îți incintă privirile- 

'ac să ie gin-iești cp dragoste 
l popor' 

cehoslovac care, liber și șt'ăpțn pm 
destinele sale, construiește cu În
suflețire socialismul E mîndria 
și bucuria pe care (i-le dă întot
deauna succesele unui prieten.

Atături de toate aceste exponte,. 
două standuri cu materiale si echi
pamente sportive ca și un mic-., 
parc de motociclete Jawa CZ. ves
tite In lumea întreagă. îți vo'besC’. 
despre însemnatele succese dobîn— 
dite de industria cehoslovacă ini 
acest domeniu. Vizitatorii expozi
ție! de pe șoseaua K'selet — și- 
mal cu seamă aceia ce sînt și a— 
matori de sport — pot admira mă
iestria meșterilor cehoslovaci în- 
confecționarea rachetelor de fen's,, 
frumoasele și durabilele ech'm— 
mente de hochei pe gheată, mingi’ 
de volei, baschet și fotbal ce slt 
multe alte materiale și echipamen
te sportive. Alături de cele două', 
standuri este amenajat un intere-*  
sânt panou pe care sînt expusei*,  
un arc și numeroase săgeți ilus-ț 
trînd un sport în care tinerii ce-\ 
hoslovaci au obținut frumoase}, 
succese: tirul cu arcul. Dintre', 
motociclete, cel mai mult atrașii 
privirii’ mașina special și ingenios^ 
construită pentru cursele de dirt-\ 
track. Deși expoziția se află NtA 
tr-o sală încăpătoare, ea n-a pu-n 
lut cuprinde și alte însemnate neap 
lizări ale industriei cehoslovac^ 
de materiale sportive. i

Dar dacă în incinta expoziției 
ru au putut fi cuprinse toate rea
lizările industriei cehoslovace, 
nici în... aceste puține rtnduri iui 

\ am putut vorbi despre fot cedă 
ce este expus în pavilioanele dă 

1 pe șos. Kiselef. pe care vă invit 
I tăm călduros să le vErtoH 
i FLORIN ȘERBANț J



Cehoslovacia—Romînra rămîne întilnîrea Nr. 1 i vokiuM mondial
Turneul internațional de Ta 

Istanbul a fost puternic dominat 
de atenția acordată în mod una
nim unei întîlniri, și anume celei 
dintre echipefe masculine ale Ce
hoslovaciei și Romîniei. bata de 
ce vom consacra finalei turneu
lui aceste notații ipe )marg/ine,a 
competiției căreia î-a fost gazdă 
orașul de pe malurile Bosforului. 
Susținut cu superlativele de ri
goare de către presa sportivă 

■din Istanbul, interesul pentru par
tida aceasta a sporit întruna, lu
tru de altfel explicabil, ținînd sea- 
jna de nivelul înalt Ia care se si
tuează de fapt valoarea celor două 
(formații fruntașe necontestate 
3n ierarhia mondială a voleiului.

O ilustrare a acestei atmosfere: 
««Palatul sporturilor și al expozi
ții or “ are o capacitate calculată 
la maximum 6.000 persoane far 
"Voleiul e un sport fără prea mare 
priză la public în Turcia. In seara 
îlinalei însă, sala gemea pur și 
■•simplu de spectatori, al căror nu- 
nnăr depășea cu cel puțin o mit 
«cifra cunoscută , ca maximă.

Cu atît maf bine, cu cît disputa 
rvnult așteptată n-a dezamăgit pe 
nimeni ci, dimpotrivă, a izbutit 

isă-și îndeplinească în întregime 
rrolul ei propagandistic, cucerind 
•cu siguranță adeziunea pentru 
-Volei a tuturor celor prezenți. 
Adică, exact ceea ce urmăreau 
■organizatorii — membrii Federa
ției de volei a Turciei — porniți 

campanie d.e 
■acestui frumos

Intr-o viguroasă 
■ popularizare a 
•port.

Nu mă-incumet 
•tmosfera sălii 
•spectatorilor, captivați de îneîntă- 
toarea întrecere sportivă la ca.re 
Asistau. pentru că, într-adevăr, 
•cred că a fost ceva... indescrip
tibil. Vă voi spune doar că în tot 
•cursul meciului n-a fost o clipă 
poate în care să domnească li
niștea iar ovațiile delirante ale 
publicului să fi cunoscut răgaz. 
Flic; chiar în pauzele dintre seturi.

Iar faptul că majoritatea aplauze
lor ne erau adresate nouă, echipei 
noastre, e un amănunt pe care 
vi-1 dau în altă ordine de idei, 
«iar care bineînțeles că nu vă poate 
produce decît satisfacție. Mai cu 
seamă că’ reprezentanții noștri 
le-au meritat mai mult decît ori- 
cînd prin modul strălucit în ca-e 
au luptat de Ia un capăt la altul 
al partidei. Și dacă n-au încheiat 
cu victorie acest meci, e numai în 
mică parte din pridina lor; de 
rest, răspunzător e arbitrul, a că
rui considerabilă conVriuție la 

...dinamizarea atmosferei și la 
sporirea simpatiei spectatorilor 
pentru echipa noastră se cuvine a 
ii totuși odată în plus subliniată...

Cît privește disputa în sine, 
•ea a scos în evidență, de o parte 
:<i de cealaltă, însușiri și scăderi 
•de mai multă vreme cunoscute la 
•cele două echipe: „gaura" dintre 

cei doi centri în (jocul echipei

să vă descriu 
și entuziasmul

construit de Ruses cu și Corbeanu, blocajul va res- 
trasă de Purno ck. Prilej pentru a fi pus in valoare 
dublaje al volei baliștilor cehoslovaci - ■— " .

(Foto „Mi.lyet Gazetesi")

slovace, care joacă In continuare 
cu centrul doi retras.

Este cert că tehnica șî 
Jocukii în apărare rămîne 
biemă ce trebuie rezolvată 
grabnic de către echipa 
reprezentativă masculină.

Ireproșabil 
pinge mingea 
jocul atent la 
prim plan) și Golian.

cehoslovace; mișcarea în teren 
încă defectuoasă și lipsa de con
tinuitate în ritmul de joc la e- 
cliipa noastră.

Vorbind exclusiv din punctul 
nostru de vedere, socotesc că re
prezentativa romînă ar fi putut 
învinge la Istanbul. clă ar așa, 

cu fot arbitrajul defavorabil ei. 
Aceasta însă numai dacă pe de o 
parte ar fi acționat cu mai multă 
varietate și viteză în ofensivă 
(în deosebi după setai 1, cînd 
blocajul echipei cehoslovace înce
puse să funcțfor.eze' cu'remarca
bilă precizie), așadar dacă ar fi 
tras mai des și neapărat mai repe
de din prima pasă, iar pe de altă 
parte dacă ar fi acoperit cu mai 
mare atenție în apărare spațiul 
propriu. Spun aceasta cu referire 
la greșeala pe care jucătorii 
noștri au comis-o în repetate rîn- 
duri. avansînd prea mult de pe 
posturile I și III ale liniei a doua 
și lăsind descoperite astfel colțu
rile din fund ale terenului. Ceea 
ce... i-a costat. Căci 
le-au speculat mult 
ceasta lacună decît 
cu punctul slab al

Paulus (in

adversarii Jor 
mai mult a- 
au făcut-o ei 
echipei ceho-

O inițiativă frumoasă: 
CONCURSURI CICLISTE PENTRU ȘCOLARI

tactica 
o pro- 

cît mai 
noastră 

. ,________  _______  . Dar nu
va putea fi, fără o serioasă îmbu
nătățire a mișcării în teren, obiec
tiv de prim ordin al pregătirii vii
toare, mulțumită căreia randamen
tul în defensivă al echipei noastre 
să se ridice la nivelul capacității 
actuale a atacului.

Insă, mai presus de aceste con
siderații. finala turneului jubiliar 
de la Istanbul a prilejuit confir
marea deplină a justeței clasa
mentului confruntării mondiale 
din septembrie 1956 de la Paris, 
în ceea ce privește primele două 
locuri.

R. Cehoslovacă—R. P. Romînă 
rămîne întîlnirea Nr. I a voleiu
lui mondial, iar reprezentativa 
noastră principala adversară a 
campionilor lumii.

O rivalitate sportivă care pe 
bună dreptate ipasionează și, a 
cărei reeditare este întotdeauna 
așteptată cu vie nerăbdare. Așa 
cum este așteptată desigur și a- 
ceea din 28—30 iunie, pe care o 
va găzdui Capitala țării noastre, 
împreună cu meciul dintre echi
pele feminine ale Cehoslovaciei și 
Rominiei. ' i’b,J

Pregâtiți-vă deci...
CONSTANTIN FAUR

C. C. A. și Dinamo Orașul Stalin 
se întîlnesc miine in finala campionatului 

masculin de handbal
• REZULTATELE ETAPEI DE ‘JOI. • CLASAMENTE. 

VOM VEDEA
• TIMIȘOARA 18 (prin tele

fon}. • -•
line 
tate 
cheiat 
Deși a efectuat deplasarea cu o 
linie de înaintare improvizată 
(Lingner, Schuster, Costache, 
Marcu, Sauer II} C.C.A. a trecut 
ușor de echipa locală Energia 
Tehnometal, a cărei apărare a ju
cat lamentabil. După primele mi
nute de joc egal (2—2), cîțeva 
pătrunderi rapide ale militarilor, 
care-1 prind pe picior greșit pe 
portarul timișorean Anghel, ridică 
scorul la 5—2. Din acest moment 
atacanții CCA. încetinesc ritmul 
jocului, apărătorii echipei gazde, 
enervați, își -părăsesc r""*"- 1" 
peațru a, lua mingea ȘL. 
se termină cu 7—2. După 
jocul devine mai dur (au 
lat*  Pușcaș și Jungerdela 
Teknan și Costache d.in

meciuri mascu- 
A dispu- 
s-au în-

Ambele
de categoria 
în localitate 
cu victoria echipelor oaspe.

posturile 
, repriza 

pauză, 
„exce. 
gazde. 

_____  . ____ , echipa 
Oaspe), dar timișorenii nu mai re
fac decît o parte din handicap, me- • 
ciul terminînxiu-se cu scorul de 
10—7.

Cu același scor final — 10—7 
(7—5) — au învins și dinamoviș- 
tii din Orașul Stalin în jocul cu 
Știința din localitate. De remar
cat «faptul că, deși aveau califica
rea asigurată, dinamoviștii au a- 
cordat importanță jocului și adver
sarului prezentîndu-se cu formația 
completă. Și în acest meci, rezul
tatul 
slaba

a fost decis mai ales de 
comportare a gazdelor.

CALIN ANTONESCU

Jocul disputat în București
Știinfa I.C.F. și Energiaîntre , , _

Pioești s-a desfășurat în nota de 
superioritate a studenților, care 
au învins pe merit cu 15—12 
(8—7). Un telefon de la corespon
denții noștri din Sibiu, M. Vlă- 
doianu și C. Pitaru, ne-a lămurit 
asupra ocupantului locului II în 
seria I, devenit „vacant" după 
înfrîngerea studenților timișoreni. 
Lupta dintre cele două competi
toare pentru acest loc, Voinfa Si
biu și Energia Reșița a fost ciș- 
tigată de localnici ou 13—9 
(6—4). Voința Sibiu a devenit 
astfel cea de-a doua candidată la 
locul 111 în ciasamentul final al 
campionatului,- alături de Energia 
Timișoara a cărei înfrîngere în 
ultima etapă n-a avut importantă 
pentru clasamentul seriei. Celelal
te meciuri din seria Il-a, fără prea 
mare importanță pentru clasament, 
s-au soldat cu rezultatele: Ști-

Energia Făgăraș 
Recolta Jimbolia—

Cisnădie 16—10

ința lași —
17—14 (8—9), 
Flamura roșie 
(11-4).
• După ' cum ’ prevăzusem, ulti

ma etapă a campionatului mascu
lin cat. - A. a răsturnat complet

IN FINALĂ?
•' ’CB

clasamentul seriei I (cu 
primului și ultimului 
schimb, a provocat modificări ne
însemnate în cel al seriei a doua. 
Iată clasamentele (în paranteză, 
locurile ocupate de echipe înain
tea etapei de joi}:

excepfia 
loc); în

SERIA I

1. Din. Or. St. (1) 10 9 0 1 122: 94 18
2. Voința Sibiu (4) 10 5 9 5 97:103 10
3. Știința ICF (5) 10 4 1 5 117:118 9
4. Știința Timiș. (2) 10 4 1 5 90:104 9
5. Energia Reșița (3) 10 3 2 5 97: 95 8
s. Ener. Pioești (6) 10 2 2 6 107:126 6

SERIA A Il-a
1. C.C.A. (1) 10 9 1 0 124: 79 ÎS
2. Energia Tim. (2) 10 7 0 101: 92 14
3. Știința Iași (3) 10 4 1 5 97:101 9
4. Recolta
JimboMa (5) 10 4 0 6 86: 96 8
5. Ener. Făgăraș (4) 10 2 2 6 90:103 6

Fi. r. Cisnădie (6) 10 1 2 7 82:107 4

MIINE: FINALA
Finala campionatului masculin 

se va disputa între fruntașele ce
lor două serii: C.C A. și DINAMO 
ORAȘUL STALIN. Spectatorii 
prezenți miine la ora 13,30 pe sta
dionul .,23 August” vor avea po
sibilitatea să urmărească un duel 
pasionant. Cele două apărări (Thel- 
man. Zahari, Sorescu, N.țțescu 

și Țigănuș, respectiv Lupescu, Don- 
ca, Streitferdt. Schwab și Martini) 
sînt excelente, prestind un joc tac
tic și pozițional foarte bun. In 
schimb, atacanții C.C.A. (ca de 
pildă Sauer. Jost, Bulgaru) au un 
Klus de înălțime și sînt mai ro- 

uști decît cei ai dinamoviștilor, 
iar acest lucru are desitulă impor
tanță.

Pentru locurile III-IV se vor 
intîlni echipele clasate pe locurile 
secunde in serii. Voința Sibiu și 
Energia Timișoara. Jocul se va 
disputa tot miine, dar pe stadio
nul Tineretului incepînd de Ia 
ora II.

Este evidentă strădania pe care 
<• depune, de citi va ani. comisia 
’orășenească de ciclism București 
■pentru a asigura sportului cu pe
dale o cit mai mare popularizare 
In mase. In acest scop au fost 

•organizate, în fiecare an. nume
roase probe cu caracter popular.

Din păcate, la startul acestor 
-probe s-au prezentat (și se pre
zintă) prea putini iirticipanfi. 
Este vorba de întrecerile pentru 
posesorii de biciclete de’ oraș. Cu’ 
toate că s-au făcut apeluri prin 
presă, au fost trimise invitații di
feritelor întreprinderi și s-au ținut 
prelucrări cu delegații de colecti
ve sportive și responsabilii spor
tivi din fabrici, instituții și uzine.

care, dacă va fi sprijinită efect’v, 
va da fără îndoială roade fru
moase, Perspective în acest sens 
sînt suficiente, dat fiind că a- 
proape în fiecare scoală se gă
sesc numeroși posesori de bici
clete. Dacă aceste întreceri re
zervate școlarilor vor li organi
zate cu regularitate și in con
diții cit mai bune, ele vor con
stitui un bun prilej de ridicare 
de noi cadre talentate care vor 
putea împrospăta într-un viitor 
apropiat rîndurile cicliștilor de va
loare.

fiCircuitul regiunii Stalin”, prilej de confirmare 
a „speranțelor”

numărul celor care participă la
-asemenea probe continuă să fie
:«căzut.

Totuși. comisia orășenească nu
Sa demobilizat ci contiriă să or-
’ganizeze duminical astfel de con- 
■«ursuri. Mai mult chiar, anul a- 
«esta, comisia orășenească — pre
ocupată mereu de problema popu
larizării ciclismului — a inițiat 
întreceri și pentru școlari, inten- 
tționînd ca, la sfîrșitul sezonului, 
Oă organizeze și un campionat al 
^școlarilor în Capitală.

Desigur, un exemplu lăudabil 
«are — este de așteptat — va fi 
urmat și de alte comisii de ci
clism din diferite centre din (ară

Aplaudăm această inițiativă

A apărut
REVISTA DE ȘAH 

Nr. 5 (mail

publică:

— PRIMELE OPT PARTIDE ALE 
M'ECTULUI BOTVlNIK-SMlSLOV 
PENTRU CAMPIONATUL MON
DIAL.

— Continuarea seriei de articole 
despre istoria șahului: dezvolta
rea șahului sovietic.

— Un articol teoretic de D. Drlmer 
despre varianta Opocensky din 
apărarea sicillanâ.

— FINALA SPARTACHIADEIt 
NERETULUI LA ȘAH

— Numeroase știri din țară șl străi
nătate.

— PROBLEME ȘI STUDII DIN 
CONCURSURILE INTERNAȚIO
NALE ORGANIZATE DE REVIS
TA DE ȘAH.

Abonamente la Revista de Șah se 
pot face la toate Oficiile poștale; 
prețul unui abonament anual este 
de lei 21.

Ti

A Vl-a ediție a „Circuitului ci
clist al regiunii Stalin" a înre
gistrat un succes categoric. La ă- 
ceasta a contribui!, desigur, și ca
racterul internațional pe care l-a 
avut pentru prima oara această în
trecere tradițională, prin partici
parea cicliștilor maghiari de la 
Csepel - Buda pesta.

Cei peste 1.000 de km. ai tra
seului (90 la sută asfaltați) au 
fost un bun pri’ej de afirmare pen
tru o serie de tineri sau de cicliști 
în plină dezvoltare care au ocu
pat locuri fruntașe, depășind nume
roși a'ergători cu experiență Ei 
au arătat un dezvoltat spirit de co
lectiv, combativitate, dîrzenie, cu
raj și rezis tență înfrunți nd eu suc
ces urcușurile dure, cdborîșUrile în 
serpentină și, mai ales,, temperatu
ra foarte scăzută uneori, ploaia 
rece, lapovița și zăpada, alteori, 
terminînd cursa, în timp ce spor
tivi cunoscuți ca Ștefu, Se.be, Io- 
niță,' R. Kleiiți, C. Tudose și alții 
au abandonat.

Astfel, I. Sima, W. Zigler, ca și 
experimentatul A. FoJbert, de la 
Energia Uz. Tractoare, Aurel Șe- 
iaru (Dinamo), cîștigătorul probei, 
tinerii C. Moiceanu (Voința), C, 
Baciu (C.C.A.), M. Kramer (FI. 
r.) ca și consacratul Bela Bartu- 
sek și, alături de el, „speranța” 
Bela Urban (Csepel) au dovedit, 
în afară de o bună pregătire, deo
sebite calități morale și de voință..

O mențiune specială i se cuvine 
lui Walter Zigler (19 ani) debu
tant în curse mari, clamt pe- locul- 
VI,
Victoria netă a dina.nioviștilor bu- 
curețteni, atit pe echipe cit și in
dividual, nu mai este de fapt o 
surpriză ci o reeditare a compor
tării de anul trecut; dat fiind că 
ei au prezentat o formație valo
roasă și omogenă. In schimb, lo
cul II ocupat de echipa Energia 
Uz. Tractoare — antrenată de Tr. 
Chi-comban — merită o subliniere 
specială. Este vorba doar de o e- 
cliipă alcătuită, în mare parte, din 
elemente în plină ’ dezvoltare.

Aurel Șelaru (Dinam':) a obți
nut o victorie detașată, muncită și 
pe deplin meritată, „Circuitul re
giunii Stalin" fiind un veritabil 
examen de maturitate pentru a- 
cest ciclist tîniir (22 ani) consi
derat pînă acum drept un aler
gător „fragil". Alături de el, D. 
Munteanu. și .1. Hora au fost exce- 
lenți echipieri.

In general, valoarea co'ncurenților 
a fost net superioară față de a- 
ceea din celelalte ediții, printre 
sportivi . af!îndu-se mult mai mulți 
cicliști de prima mină (parte din
tre ei chiar internaționali). Faptul 
arată că „Circuitul regiunii Stalin" 
a încetat să mai fie doar o cursă 
regională, ci una de amploare ce 
se bucură de atentia asociafii'or.

AL. D1NCA

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
11 ROB A COMPLETA 

DE CĂLĂRIE

în drum spre tithi, Gh. Langa 
(C.C.A.) mai are doar...

un obstacol
Sibiu (prin telefon d« la trimisul 

nostru). Întrecerile din cadrul cam
pionatului de călărie la proba com
pletă se bucură de o însemnată 
participare. Un număr de 10 că
lăreți (4 de la CCA, 3 Dinamo 
Pioești, 2 Dinamo Buc., 1 Recolta) 
au porniț în această dificilă între
cere care va desemna campionul 
pe anul 1957 la proba completă de 
călărie. Din păcate, numai C.C.A. 
și Dinamo Pioești au putut pre
zenta echipe complete de cîte 3 că
lăreți. Spectaculozitate, o bună or 
ganizare și un foarte bun traseu 
ales pentru cros iată ce a caracte
rizat pînă acum întrecerile de că
lărie de la Sibiu. De remarcat fap
tul că numai 2 călăreți. Gh. Lan- 
ga (CCA) și Gh. loja (D. PI.) au 
reușit să termine crosul fără gre
șeli dar nu și fără penalizări de 
timp. După primele 2 zile de în
treceri clasamentul probei complete 
are următoarea înfățișare: 1. Gh. 
Langa pe calul Machedon, 168,72 
p.; 2. A. Kadar (R) pe calul Fal
nic 250,60 p. (acest călăreț a avut 
o comportare meritorie); 3. V. Băr- 
buceanu (CCA) pe Robot 252,98 p. 
Prin eliminarea concurentului I. 
Stuparu (D. Pl.) pentru neocolirea 
fanioanelor pe stiplu, echipa C.C.A. 
a rămas singură în concurs totali- 
zînd pînă acum 1009,10 p.

In proba completă de călărie, re
zervată cailor cu o pregătire mai 
puțin avansată, după două zile de 
concurs conduc: 1. A. Teodorescu 
(Voința Sibiu) pe Călușar cu 
100,80 p.; 2. D. MihăileȘcu (R 
Buc.) pe Alida 134.10 p.: 3. S. Re- 
cer (V. S.) pe Jurat cu 150,52 p.

Tot în acest timp la Sibiu s-au 
mai desfășurat și întrecerile din ca
drul celui de al doilea concurs re
publican de călărie al anului. Iată 
primele rezultate înregistrate pînă 
în prezent: la dresaj categoria 

„I” și „A“ locul întîi a revenit că
lărețului Virgil Bărbuceanu de Ia 
CCA pe calul Brebenel cu 162 și 
respectiv 158.44 p. Proba combi
nată: 1. Stan Apetrei (D. Buc.) 
Pe Savant cu 127,05 p. In proba 
de obstacole semimijlocie 
l-a pe primul loc s-au clasat 16 
călăreți iar în seria 11-a luja Gh. 
CSA (Buc.), Gh. Dobrescu 
(Călărași), W. Fleischer (VS.), C. 
Vreme, F. Țopescu (D. B.) și Gh. 
Langa au terminat parcursul cu 
0 p. penalizare, int-e'e-î’e conti
nuă astăzi si mî'n

D. GIRLEȘTEANU

seria
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(Urmare din pag. 1) 

fost primiți sportivii finlandezi în 
Capitală.

Pentru a ne face o idee asupra 
valorii reprezentativei oaspe an
trenorul Ojanen — ne-a amintit că 
fa recenta întîlnire dintre națio
nalele Finlandei și Suediei (înche
iată cu rezultatul de 7—3 pentru 
Finlanda), 6 sportivi ai lotului 
prezent la București au făcut parte 
din selecționata țării sale. De a- 
semenea, cei mai mulți dintre 
componenții acestui lot, au parti
cipat la recentele campionate ale 
țărilor scandinave, calificîndu-se 
în finalele competiției.

Noi apreciem mult valoarea 
boxului romînesc — ne-a declarat 
în continuare antrenorul Ojanen 
— dar, pentru meciurile pe care 
le vom susține la București și 
Reșița, îmi îngădui să „mizez* * 
pe victoria elevilor.mei Matinaho, 
Jarvempee și Saviaro. In ceea ce 
privește ceilalți membri ai echipei 
noastre, le acord multă încrede
re ținînd seama de posibilitățile 
lor".

franceze, ca și asupra valorii rug- 
biștilor noștri, care fără îndoială 
datorită dîrzeniei și talentului lor 
de necontestat îi vor pune la grea 
încercare pe oaspeții noștri. Sîntem 
convinși că rugbiștii romîni au 
tras învățăminte de pe urma eșe
cului suferit în fața echipei 
Londrei. Sperăm că ei vor desfă
șura un joc superior celui prestat 
acum două săptămîni, că se vor 
situa la nivelul partidelor cu care 
ne-au obișnuit in ultimii ani, 
cînd au cucerit — în țară și peste 
hotare—victorii de mare presti
giu, care ne-au entuziasmat și au 
fost însoțite de aprecierile elogioa
se ale specialiștilor de peste ho
tare.

*
Stînd de vorbă cu Loys Van Lee, 

cunoscutul comentator de rugbi al 
postului de radio Paris, despre a- 
ceastă partidă, oaspete nostru ne-a

Rindurlte de față le citim în aju
nul concursului Nr. 29. Așadar, nu 
a mai rămas decît foarte puțin timp 
pînă ce vom afla rezultatele meciu
rilor cuprinse în acest program. Fără 
îndoială deci, că Ia ora actuală ma
joritatea participanților și-au depus 
buletinele, sau alții s-au documen
tat îndeajuns șl probabil că s-au fi
xat deja asupra „schemei”.

Totuși, pentru că așa cum am 
apus, a mai rămas puțin timp pină 
fa închiderea concursului (în Capi
tală piuă mîine la ora 12 și în pro
vincie pînă astăseară) să profităm de 
ocazie și să mai stăm puțin de vorbă 
In legătură cu acest program.

In primul rînd, lucrul care ne fra
pează de la prima vedere este sime
tria conținutului Iul: 4 meciuri in
ternaționale, 4 din Cupa Primăverii 
și 4 din campionatul francez.

Deci cele trei casete ale progra
mului pot fi judecate flecare aparte. 
Făiră îndoială că o primă întrebare 
este: care dintre casete oferă mai 
mulți soliști, unde dintre cele trei 
casete poate apare „bomba”.

In primul rînd, cele patru me
ciuri internaționale au darul de a 
imprima concursului de duminică 

aspectul unui concurs în stare de 
orice surpriză. Aceasta, pentru sim
plul motiv că pînă acum cele mai

l-am văzut „la lucru" pe boxe
rii finlandezi, în timp ce efectuau 
primul lor antrenament de la so
sirea în Capitală. In sala și pe 
terenul colectivului Progresui-Gos- 
podării aceștia au demonstrat —

Echipa de rugbi a R. P. R. intilneștc Franța
Urmare din pag. /)

•iot nume consacrate în lumea 
rugbîuhii. Iată de ce o confruntare 
cu o asemenea echipă este pe cît 
de dificilă, pe atît de interesantă 
și plină de învățăminte.

Desigur că partida de la Bucu
rești ne va edifica și mai bine 
asupra posibilităților naționalei

PALMARESUL 
intilnirHor Rominia-Franța 

1924 — Paris: Franța-Rominia
59—3.

193® — Berlin: Franța-Rominia 
25—5.

1937 — Paris; Franța-Rominia
27—lil.

1939 — București: Romînia-
Franța 8—11.

Formali: FRANțA : (tricouri 
albastre, chiloți albi), Vannier — 
Mauduy, Vignes, M. Prat, Darrouy 
— Haget, Dulău (căpitan) — 
Momcla, Barthe, Crauste — 
Hoche, Normand — Domeneeh, 
Vigier, Manterola. Rezerve : 
Roge, Dupuy, Cassagne, Mar- 
quesuzaa.

ROMÎNIA: (tricouri albe cu 
tricolor, chiloți albi) Buda — Bă- 
răscu, Ilie, Nanu, Penciu —< Chi- 
riac, Ionescu (căpitan) — Mo- 
raru, Paloșanu, Florescu — Ma
tinache, Blăgescu — TeoBiiovici, 
lordăchescu. Cotter.

Arbitru: L. M. Boundy (Anglia). 

prin exercițiile executate — o 
mobilitate deosebită, rezistență fi
zică demnă de laudă și, mai ales, 
conștiinciozitate în respectarea pro
gramului de antrenament.

La rîndul lor, boxerii selecțio
natei Energia și-au încheiat pre
gătirile, sub conducerea tehnică a

PROGR_XM.II.

P. SavMro-A. Morăruș; A. 
Hernberg-E. Dinu; A. Rautiainen- 
SL Bogdan; V. Jarvampee-N. VI- 
șoiu; P. Sauvola-M. Biedl; S. 
Karjatainen-T. Toma; P. pauno- 
nen-D. Rixea; V. Maiinaho-Gh. 
Simion; I. Leinenen-Z.CIoeîrlam; 
R. Kivekas-ȘL Mapeoviceanu.

Bilet ete pentru reuniunea de 
asta seară au fost puse în vîn- 
zare la agențiile din strada I. 
Vidu. Pronosport Cel. Victoriei 9 
și la casele de bilete de la 
sala ..Recolta”

antrenorului I. Stoianovici.
Așadar, pentru astă-seară la 

orele 19, îi invităm pe amato
rii sportului cu mănuși din Capi
tală Ia sala .Recolta" din șo- 
seaua Iancului, pentru a asista 
la reuniunea care va opune re
prezentativa T U L-Finlanda echi
pei selecționatei Energia.

PETRE DAVID

declarat: ..Cred că pe drept cuvînt 
federația franceză de rugbi acordă 
acestei întîlniri Franța-Rominia. 
cea mai mare atenție. Ea a primit 
In ultimii ani serioase „avertismen
te" de la echipele franceze și en
gleze, care i-an înfruntat pe rug
biștii romîni și au gustat din paha
rul înfringerilor. In mod deosebit 
ne-a impresionat victoria romînilor 
asupra puternicii echipe a Parisu
lui, întărită cu mulți jucători din 
sud. De aceea, francezii au depla
sat _ la București cea mai tare 
echipă a lor.

Ieri seara, delegația rugbiștilor 
francezi condusă de dnii Jean 
Delbert, și Adolphe Jaureguy, 
vicepreședinți ai federației fran
ceze de rugbi, Jean Supervielle, 
secretar general și Roger Lerou, 
selecționer federal a sosit pe ca
lea aerului în Capitală. Cu acest 
prilej am solicitat o declarație că
pitanului echipei franceze, Gerard 
Dufau, care ne-a spus: „Aștept 
cu cea mai mare nerăbdare acest 
joc dificil pentru noi, știind că 
romînii practică un rugbi de va
loare ridicată. Nu ne impresionea
ză înfrîngerea pe care ei au sufe
rit-o în fața Londrei, deoarece am 
aflat că rezultatul i-a flatat pe 
englezi".

Din partea lui Viorel Morarii, 
așteptăm o comportare la nivelul 
valorii sale.

f^onosport
numeroase surprize au fost oferite 
de meciurile internaționale.

In ceea ce privește Cupa primă
verii, echipele de categ. B, în ge
neral ne-au cam obișnuit să învingă 
pe teren propriu. Totuși, surpriza 
poate apare la oricare dintre cele 
patru meciuri (excepție putînd face 
Locomotiva Arad).

Cele mai echilibrate meciuri însă 
par cele din campionatul francez, 
campionat care anul acesta poate 
primi titlul de cel mai mare „fur
nizor al surprizelor'’.

Și acum, iată o schemă pentru 
concursul de mîine:

I 1,2; II 1; III 1,2; IV 1,X,2; V 
1,X,2; VI 1; VII X,2 VIII 1; IX 1,X,2; 
X 1,2 XI 1,X,2; XII 1.

Schema de mai sus poate fi jucată 
după sistemul redus și costă 288 lei 
adică 9 buletine colective a cite 32 
iei fiecare (Vezi agenda Pronosport).

Se aduce la cunoștința participan- 
ților din Capitală că plata premiilor 
de la concursul Nr. 19 din 12 mai

MÎINE: A TREIA PARTIDĂ INTRE ROMÎNIA B ȘI POLONIA B 
DESCHIDE SERIA MĂRILOR ÎNTÎLNIRI DIN ACEST SEZON

Echipelor reprezentative secunde 
ale Romîniei și Poloniei Me-â re
venit cinstea de a inaugura se
zonul internațional la București 
și sperăm că ele se vor ridica |â 
înălțimea unui astfel de eveniment.

Dacă primele echipe naționale 
s-au întâlnit mai des (palmaresul 
lor numără 15 jocuri), în 
schimb selecționatele secunde se 
vor găsi mîine față în față pen
tru a treia oară in decurs de 
8 ani. Și tot în luna mai...

— 8 mai 1949, pe stadionul din 
Varșovia lume multă, ca la un 
meci de „A". Prezentăm o’ for 
mație bună: Voinescu—Apolzan, Zi- 
lahi. Novac—Flamaropol, Socec— 
Lunga, Spielman. Vaczi, Avasifi- 
chioaie, Paraschiva care în 12 
minute reușește să ia conducerea 
cu 2—O. Autorul golurilor: Spiel
man. Polonezii au ripostat cu un 
singur gol, marcat de Aniola în 
min. 19. Și meciul s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 stabilit în 19 mi
nute!

...29 mai 1955 pe stadionul 
Wloknjarz. Din nou victorie ro- 
minească. de data aceasta cu 1—O 
(0—0) prin punctul marcat de Ga
bor in urma unei pase de la Ene 
II (min. 69). Formația noastră: 
Cozma—Pahonțu (Topșa), Apol
zan, V. Dumitrescu—Hidișan. Ma
ior—Blujdea (Szekely). Gabor, 
Ene II, Avasilichioaie, Mihai.

Deci, două victorii la limită ale 
echipei noastre.

Ce va fi. mîine pe stadionul 
.S3 August"?.„

O FORMAȚIE NOUĂ LA „B“
...Sperăm intr-o comportare bună 

și un rezultat favorabil, deși a- 
ceastă reprezentativă B constituie 
o formulă nouă: este alcătuită pe 
scheletul echipei Știința Timișoara, 
ceea ce asigură un minimum de 
omogenitate, căreia completarea cu 
Dungu, Macri, Hidișan și Mes- 
zaros (acesta a fost intro
dus în urma accidentării lui Di- 
nttlescu la antrenamentul de joi) 
nu-i dăunează. Dimpotrivă, cei 
patru jucători s-au încadrat în an
samblu și echipa, la antrenamentul 
de joi a dat un randament bun ca 
joc și eficacitate. Nu ne referim 
la cele 8 goluri marcate în prima 
și a treia repriză, echipei Energia 
„23 August" din categoria C (față 
de numai unul înscris de o va
riantă a formației, în repriza a 
doua), ci la modul cum a desfășu
rat jocul, omogen și destul de 
variat, și cum s-a descurcat în 
fața porții. In general, echipa a 
satisfăcut la antrenament, lăsînd 
să se întrevadă posibilitatea unei 
comportări și mai bune în com
pania fotbaliștilor polonezi.

Să subliniem că este o echipă 
tânără, cu elemente rutinate (de- 
butanți sînt doar Zbîrcea, Tănase 
Lereter și Meszaros), destul de 
bine dotată fizicește, combativă, 
capabilă atunci cînd simte încura
jările spectatorilor, să ofere sa
tisfacțiile așteptate. Acest lucru 
îl și promit jucătorii noștri. Le
reter, studentul în anul I al 
facultății de mecanică din Timi
șoara, ne-a spus ieri: „Joc pen
tru prima dată într-o reprezenta
tivă a țării noastre și voi căuta 
să apăr cu cinste culorile patriei, 
luptînd pentru un rezultat cît mai 
bun. Sînt încredințat că împreună 
cu colegii mei de echipă, vom 
reuși acest lucru".

UN ADVERSAR REDUTABIL
Oaspeții prezintă o formație cu 

multe nume noi, alături de jucă-

contlnuă astăzi la agenția centrală 
din Calea Victoriei 9. tncepînd de 
la orele 17.

Luni d.a. va avea loc în orașul 
Constanța tragerea din urnă a pre
miilor atribuite variantelor cu „9” 
rezultate de lă concursul nr. 17 din 
28 aprilie a.c.

Tragerea va fi urmată de specta
colul muzical „Succes la Pronosport” 
cu: Gică Petrescu, Cezarina Moldo- 
veanu, H. Nicolaide, Fedy Arie, Hu
ria Căciulescu, Cornelia Teodosiu, 

Maria Sereea, Blaj Gheorghiu. Sandu 
Feyer și Theo Covall.

Orchestra Sergiu Maiagamba.
Programul concursului Pronosport 

nr. 21 din 26 mai 1957:
I. Belgia-RP. Romină
II. R.P.R. (tin.)-Anglia (tin.)
III. R. Ceh.-Tara Galilor
IV. Energ. M.ediaș-Energ. Huned.
V. Locom. Cluj-Locom. Tim.
VI. Ener. Arad-Ener. Lupeni
VII. Ener. 1 Mai Pl.-Ener. Morenl
VIII. Locom. C-ța-Locom. G.N.
IX. Recolta Reghin-Știlnța Cluj
X. știința lași-Progr. Focșani
XI. Progr. Suceava-știlnța Buc.
XII. Ener. Reșița-Ener. B. Mare
A. Dinamo Bacău-Recolta Fălticeni
B. Ener. C. Turzii-Ener. uz. Tr. 

Orașul Stalin,

ZBtRCEA

tori cu experiența jocurilor interna
ționale: portarul Wyrobek. fun
dașul Dumiok, mijlocașul 0- 
lejnik și înaintașii Uznanski 
și Soporek. Buni în jocul de

★

ROMÎNIA B

★

DUNGU /
ZBtRCEA BRÎNZEI MAORI

HIDIȘAN TANASE
G1RLEANU LERETER CIOSESCU MESZAROS BCMROȘ

Arbitru: Rumiențev (Bulgaria),la tuse: C. MHran și P. Kroner.
KOWALEC SOPOREK UZNANSKI JAREK CJUPA

OLEJNIK JANCZYK
BUDKA GHRZYBOWSKI DURNIOK

WYRO BEK

POLONIA B
REZERVE — Romînia: Cozma, SzUcs, Băcuț M, Ivănescu, Farcaș, Seredal,
Hașotă.
Polonia: Korn-ek, Wieczorek, Liberda, Slaboszewski și Ciszek.

FOTBALIȘTII ROMÎNI
ÎN FATA UNOR NOI MECIURI INTERNATIONALE

— Ce se joacă miine pe continent ? •••

Duminicile următoare—pînă la 16 
iunie inclusiv — rezervă noi exame
ne pentru fotbaliștii noștri și încă 
examene din cele mai grele. Iubi
torii de fotbal cunosc acest pro
gram. II reamintim totuși:

26 mai Bruxelles: Belgia A — 
Romînia A (echipa noastră va pă
răsi țara fa 23 mai, pe calea ae
rului).

26 mai București: Romînia ti
neret — Anglia tineret (joc între 
fotbaliști în vîrstă de cel mult 23 
de ani). .- f

1 iunie Moscova: U.R.S.S.—Ro
mînia A (această întîlnire va fi 
condusă de arbitrul suedez 
AhlnertJ.

I iunie București: Romînia B1 
U.R.S.S. B.

16 iunie Atena: Grecia A — 
Romînia A (preliminariile cam
pionatului mondial).

16 iunie București; Romînia B 
— Grecia B (întîlnirea fusese per
fectată inițial*  sub numele Bu
curești—Atena. Acest joc va avea 
loc în primele zile ale lunii 
august).

16 iunie București: Romînia ti
neret — Suedia tineret (meciul 
acesta urma să se dispute în 
toamna anului 1956, cînd a fost 
amînat la cererea suedezilor).

*
Și acum, să vă punem în curent 

cu partidele internaționale care se 
vor disputa mîine pe continentul 
nostru. Mai iritîi meciuri care ne 
interesează direct-

Bratislava: Cehoslovacia A — 
Iugoslavia A, în cadrul „Cupei In
ternaționale dr. Gero" (la acest 
meci va asista ca observator an
trenorul Em. Vogi).

Ljubljana: Iugoslavia B — Ce
hoslovacia B.

Sofia: Bulgaria tineret—Anglia 
tineret. De la Sofia, echipa engleză 
va pleca și va sosi la București în 
îursul zilei de marți 21 mai. 

fensiv, polonezii practică un joc 
de atac care ne va face mult*  
clipe grele.

Delegația fotbaliștilor polonezi 
a sosit aseară în Capitală fiind 
întâmpinată de reprezentanți aî 
Direcției Fotbal din C.C.F.S. și ai 
Comisiei Centrale de fotbal

Oaspeții au deplasat un loț de 
16 jucători sub conducerea vice
președintelui Federației poloneze de 
fotbal, I. Sawicki, a selecționerului 
ech:pei, Dyrda și 'a antrenorului 
Lanko. La sosire, oaspeții ne-au de
clarat următoarele:

I SAWICKI: „Nu putem vorbi 
nimic despre rezultat. Noi am 
venit să jucăm. Fiecare meci tre
buie să aibă un cîștigător și cine 
va fi mai bun se va vedea dumine
că pe stadion. Am dori ca meciul 
să fie cit mai frumos și să mulțu
mească pe toți; antrenorii «lor 
două echipe," selecționerii și pe 
spectatori. Doar, jucăm cu prie
teni*.

Antrenorul LANKO: „Jucătorii se 
simt bine. Drumul, deși cam obo
sitor — a durat 48 de ore — a fost 
totuși plăcut. Echipa e tinără. Res
tul.. vom vedea pe teren".

Și acum întîlnirile pentru cam
pionatul mondial:

Dublin: Irlanda (Eire) — An
glia (returul). In tur a cîștigat An
glia cu 5—1. In acest meci vor 
juca în echipa Angliei și jucă
torii Hoogkinson-portar —, Caly- 
ton și Edwards-tnijlocași — și 
Haynes — înaintaș —, care, îm
preună cu rezerva Pegg, vor pleca 
spre București, pentru meciul- cu 
Romînia tineret.

Leipzig: R. D. Germană—Țara 
Galilor (turul)

Basel: Elveția—Scoția (turul)
Programul zilei este completat, 

de o’partidă amicală la Varșovia: 
Polonia A — Turcia A.

Lotul de tineret 
se pregătește 

pentru jocul cu Anglia
In cadrul pregătirilor sale pen

tru întâlnirea ou Anglia-tineret 
(26 mai la București}, lotul nos
tru de tineret susține mîine di
mineață pe stadionul din Giu- 
Iești un meci amical în compania 
echipei Locomotiva Gara de Nord 
(cat. B). Jocul va începe la ora 
10 dimineața. Lotul de tineret 
își va alcătui echipa din jucă
torii: Voinescu, Szak'acs II, Stan- 
cu, Soare, Bodo, Neamțu, Jenei, 
Ene II, Biikossy, Mateianu, David, 
Eftimie, Costea și Raab.

ȘTIRI
• Luni după-amiază (ora 17} 

se dispută următoarele jocuri de 
rezervă: Locomotiva—C.C.A. (sta
dionul Giulești). Energia 23 Au
gust— Energia Ploești (terenul din 
Dudești) și Știința—Fi. roșie F.C. 
(stadionul Dinamo).



La Varșovia, o zi după încheierea „Cursei Păcii Organizare de mântuială
' VARȘOVIA (prin telefon). 16 
mai 1957... Am lăsat în urmă cei 
2199 km. ni „Cursei Păcii". Azi nu 
vom mai străbate cu mașina prin
tre șirurile nesfirșite de oameni 
care ne fac semne prietenești cu 
mina, ne aruncă flori, ne urează 
drum bun; azi nu vom mai porni 
în urmărirea „fugarilor", nu ne 
vom mai opri pe marginea șose
lei, cercetind cu înfrigurare crono- 
metrele, și nici nu vom mai a- 
junge pe stadionul de ia capătul 
etapei, nagri ca niște coșari, dar 
avizi de a ne împărtăși unuia al
tuia impresiile, amănuntele des
pre cursă. Și totuși, nici astăzi, 
ia două săptămîni de la plecarea 
din Praga, pentru noi, cei peste 
60 de ziariști care am urmărit 
„Cursa Păcii" n-a sosit mult aș
teptata și binefăcătoarea zi de o- 
dihnă. Sînt încă atitea lucruri 
de făcut acum, în prima zi după 
terminarea marii întreceri! Fel de 
fel de clasamente și de statistici, 
interviuri, declarații, aspecte ine
dite cu și fără haz, toate ne so
licită din zori și pînS seara tîr- 
ziu. Și dacă pînă în ajun mergeam 
zilnic 4—5 ore cu mașina, în ur
mărirea cicliștilor, apoi astăzi în 
același timp, același lucru trebuie 
făcut dar... pe jos. Așa dar încă 
de dimineață am pornit-o, pe jos, 
spre marea sală N.O.T. din Varșo
via, unde era anunțata solemnita
tea închiderii oficiale a ediției ju
biliare a „Cursei Păcii". In ase
menea împrejurări nu strică ni
ciodată să ai un ghid bun, iar 
dacă acesta mai este și Zygmund 
Weiss, redactorul de ciclism a! zia
rului varșovian „Przeglad Spor- 
■towy", te poți considera chiar no
rocos. Pe «Rum. nu puteam discuta, 
firește, decît despre ciclism. Spu- 
neți-mi, pan Weiss, ce credeți dvs. 
care ați urmărit toate cele zece e- 
diții ale „Cursei Păcii", despre a- 
ceasta din urmă?

CONCURSURILE POPICARILOR FRUNTAȘI
In prezent, popicarii noștri sînt 

angrenați în prima’ fază a campio
natului republican pe echipe. Cu 
toate acestea, o serie întreagă de 
competiții le stau la dispoziție în 
răgazul dintre etape, în special 
fruntașilor, pentru o continuă ve
rificare a stadiului de pregătire în 
vederea viitoarelor întîlniri inter
naționale. obiectivul principal con- 
st:tuindu-l campionatele mondiale 
de la Viena.

Din inițiativa comisiei de spe
cialitate a orașului București a a- 
vut loc de curînd pe arenele Pro
gresul Justiția și Locomotiva 
M.T.N.A., Cupa „1 Mai“. întrece
rea a confirmat posibilitățile unor 
tineri valoroși ca N. Popescu, care 
a realizat .performanța de 432 p.d. 
și C. Donici (423 p.d.) ambii de 
la Energia J.O.R., și — de aseme
nea — forma bună în care se află 
Traian Mihăilescu (Recolta M.A.) 
In schimb, sportivele prezente în 
acest concurs, ne referim în spe
cial la elemente consacrate ca

A •Azi

Bn Capitală:
ATLETISM': Etapa 1 a Campioaa- 

republican pe echipe, progra
mează pe stadionul Republicii, de 
la ora 9, următoarele probe: 400 
m g., lungime, disc F, 800 m, 809 m 
F (serii), lt» m F, ciocan. 109 m. 
înălțime F, suliță, 3000 m obst.» 400 
m F, (swil).
• Concurs organizat de asooiiația 

Jbiergia cu participarea școlilor pro
fesionale din București (stadionul 
^Tineretului ora 15).

BASCHET: Turneul final al oam- 
p to natului icategorlai A, reaervat 
fetelor. In sala Floreasca, de ha 
ora 9, se dâepută meciurile: Știința 
țUuj-Flamura roșie Or*dea;  Flamura 
roșie Tg. Mureș-Știința I.C.F., Voința 
CM. StaOln-Energfa și Locomotiva 

bucurești-Progresul Min. fnvățămîn- 
tului și Culturii.

'-PORTUL POPULAR
P»g- 6-a Nr. 3008

Pe stadionul Republicii se desfă 
țparâ un Interesant program inter
nați on ai alcătuit din următoarele 
partide masculine: Dinamo Bucu
rești-Soartăk Sofia (ora L5.3O), R.P. 
Romînă-Ttailia (ora 17,30).

HANDBAIz Teren C.A.M., ora 16: 
Știința I.C.F.-Flamura roșie Steagul 
Roșu (cat. A feminin); Stedten ul 
Giulești, ora 15.45: IxjcomnMva G.N.- 
Proeresul Bacău (Cat. B mase).

— Ediția precedentă a avut, este 
drept, o participare mai numeroa
să, dar anul acesta, prin neadmi- 
terea la start a unor echipe foar
te slabe, care soseau uneori chiar 
la trei-patru ore după ciclistul în
vingător în etapă, cursa a avut 
de cîștigat. Exceptînd echipele 
Finlandei și Ungariei, toate cele
lalte echipe au fost de forțe a- 
propiate, lupta a fost mereu des
chisă și nivelul tehnic al acestei 
ediții a întrecut simțitor tot ce 
se realizase pînă acum.

Ajunsesem la ținta scurtei noas
tre expediții. După marea mulțime 
de oameni adunată - în fața unei 
clădjri impunătoare am înțeles că 
pe acolo trec cicliștii. Sus, in 
sala de marmură cu candelabre 
aurite, se adunaseră toți cei peste 
500 de oameni pe care „Cursa 
Păcii" îi purtase pe meleagurile 
a trei țări: cicliști, antrenori, me
canici, arbitri, ziariști. Iar atunci 
cînd tov. Leon Kasman, redacto-

Erica Arion’și Elena Lupe seu (am
bele de la Locomotiva P.T.T.) sau 
la maestra sportului .Aurelia Dona 
(Recolta M.A.), s-au prezentai 
slab pregătite.

La 4 și 5 mai reprezentativele 
orașului Arad au primit replica 
selecționatelor Capitalei, în fața 
cărora au repurtat un frumos 
succes: 6472—6390 ta băieți:
și 2286—2144 la fete Revanșa ur
mează să aibă loc la București 
peste o săptămînă. Dar întrecerea 
care va constitui repetiția generală 
a reprezentativelor noastre de 
specialitate, ne-o oferă prima e- 
dițîe a „Cupei orașului Giurgiu*.  
Participarea masivă — aproape 50 
de sportivi din peste 10 orașe ale 
țării — la care s-a ajuns pe bază 
de invitații speciale, va face ca 
cele trei zile de întreceri care încep 
astăzi pe arena nou inaugurată 
a „Flamurii roșii" Giurgiu, să-și 
atingă scopul propus, adică popu
larizare și verificare cîf mai se
rioasă.

BOX: Sala Recolta, ora 19: Ener- 
gia-T.U.L.-Finlanda.

In țară
Orașul Stalin: Campiona- 

re-
LUPTE: . .

tul republican de lupte clasice 
zervat juniorilor.

CĂLĂRIE; Slbhi: eeneure 
publican.

MIINE
In Capitală:

ATLETISM: Etapa I a campiona
tului republican de atletism pe echi
pe, programează pe stadionul Repu
blicii, de la ora 19, următoarele pro
be; 90 m.gF, prăjină, 5.000 m., suliță 
F., 400 m, greutate, 200 m F-, 4x100 m. 
400 m F., (finală). Concursul con
tinuă după amiază de la ora 15, cu 
probele: triplu, greutate F., 200 m B, 
110 m.g., 4x100 m F., disc, 4x100 m, 
10 km. marș, înălțime, lungime F., 
1500 m, 800 m F. (finală).

BASCHET: Etapă în turneul final 
al campionatului categoriei A, rezer
vat fetelor. Sala Floreasca de la ora 
930: Progresul F.B.-Progresul Ora
dea; Flamura roșie Oradea-Fi. roșie 
Tg. Mureș; Știința I.C.F -Șrttința 
Cluj; de la ora 19.30: Progresul Tnv.- 
Voința Or. Stalin; Energia Bucu- 
rești-Locomotiva București.

NATAȚrE: Intîlnirea internațională 
de polo pe apă Știința București- 
Burevestnik Kiev se dispută la 
ștrandul Dante Gherman la ora 11. 
De la ora 10, primul concurs al îno
tătorilor fruntași în bazin descope
rit (90. m.).

(In caz de timp nefavorabil la bazi
nul Floreasca). 

rul șef al ziarului „Trvbuna Lu- 
du“, a urat celor de față la reve
dere pentru cel de alraf!» ju
bileu de 10 ani, am înțeles din 
însuflețirea care i-a cuprins pe a- 
cești 500 de oameni cit de atașați 
sînt ei acestei competiții, ce mult 
înseamnă pentru ei „Cursa Păcii", 

l-am căutat cu privirea pe ci
cliștii noștri. lată-i în grup, ală
turi de sovietici, polonezi, fran
cezi. Băieții erau triști. Bilanțul 
rezultatelor lor la ediția jubiliară 
a unei curse în care Romînia 
n-a lispsit de la nici o ediție, 
este puțin onorabil pentru ciclis
mul nostru. Cu toți ne așteptam la 
mai mult, și aveam tot dreptul 
s-o facem. Dar despre comporta
rea echipei noastre, vom revent

IACINT MANOLIU

Au inceput finalele campionatului luptătorilor juniori
ORAȘUL STALIN 17 (Prin te

lefon). Azi au început în sala 
Tractorul finalele campionatului 
republican individual de lupte 
clasice pentru juniori. De remar
cat numărul mare de concurenți 
prezenți ia aceste întreceri (130). 
La toate categoriile și în special 
ia 50, 53. 56. 59 și 71 kgr. aflu
ența este mare. A fost necesară 
împărțirea concurențRor la aceste 
categorii în grupe, pentru ca în-

A ÎNCEPUT CAMHONATUL «rV- 
BLICAN DE HOCHEI PE IA a BA

Miercuri dupX-amiazâ pe Stadio
nul Tineretului s-a desfășurat Intil- 
nirea de hochei pe larbâ din cadrul 
campionatului republican, tona Bu
curești. intre echipele Știința I.C.F. 
și Flamura roȘie. Victoria a 
revenit studenților cu scorul de S-l 
(•-1). Punctele au fost Înăcrise de 
Epure, Pascaiău. Matei <1>, Odochian 
pentru Știința «i Teodoreecu pentru 
Flamura roșie.

Al doMea meci programat tot 
miercuri intre echipele Dinamo șl 
Voința P. I. nu s-a disputat deoare
ce Dinamo »t-a retras echipa din 
competiție. Consideram eâ m&sura 
luat*  de conducerea asociației Di
namo. de a dâzowa echipa de hochei 
pe iarb*.  nu este motivat*  cu ni
mic.

P.uma etap*  pentru zonele dir. 
provincie se va destișura mime.

V. B.

FgOGHISlL BOC. — ENEKGHA 
BUC. IN CAMPIONATUL DE TENIS

Dintre medierile etape! a IH-a a 
campionat aiai repaklican de tenis, 
mai interesant se annnțâ eel dintre 
Progresul București si Energia Bu
curești eare se va dSputa astizi și 
miine ie Capital*  pe terennrile Pro
gresai F. B. Cele deal formații id 
vor alcâtui ech pele d r armatoarele 
loturi de Jucători și lucitoare : 
Progresul : caralulis, Cristea, Geor
gescu. lamandi, Bodies Andreesen. 
Orenski și prooakil Eva StSnceseu 
pentru partidele de dubln; Energia: 
T. Bills. Zacopceanu, Schmidt, Va- 
sileseu. Basarab, Irina Ponova, Ma
riana Niculeseu, Mayer. Intilnlrile 
încep astiH de la ora 113a, iar mii
ne de la ora »3S și 143*.

Celelalte meciuri ale acestei etape 
sînt următoarele : Timișoara : Ener
gia — C.C. A.; Orașul Stalin: Ener
gia — Progresul Cluj ; Cluj : Fla
mura roșie — Flamura roșie U.T.A. 
Arad ; Oradea : Flamura roșie — 
Dinamo București.

HANDBAL: Stadionul Tineretului 
ora K<5: București-Or. Stalin (Cupa 
orașelor juniori); ora 11: Energia
Teknometal-Voința Sibiu; stadionul 
Dinamo ora M: Dinamo București- 
Știința Galați (cat. B mase); stadio
nul 23 August ora 13.3t: C.C.A.-Dinamo 
Or. Stalin (finala camp. mase. cat. 
A).

FOTBAL: Stadionul 23 August, ora 
15,45: meciul internațional, care va 
opune echipele secunde ale R.P. Ro
mine și R.P. Polone; stadionul Giu- 
lești, ora 1«: Lotul de tinereț-Loco- 
m o ti va G.N. (amical); teren Dinamo- 
Obor, ora 19,39: Progresul CJ*.C.S.-  
Dinamo 6 (cat. B); teren Energia 
(Dudești), ora 19: Energia 23 August- 
Știlnța Galați (cat. O.

TENIS DE MASA: Etapa a VT-a a 
campionatului categoriei A: Sala E- 
nergia, ora 9 (str. Aurora nr. 1): 
Voința L.M. București-Energia Reșița 
(mase.). Meciurile masculine și fe
minine Știința I.P.G. București-Pro- 
gresul Cluj, care trebuiau să se des
fășoare, tot mîine. au fost «minate 
pentru data de 26 mai.

GIMNASTICĂ: Cupa orașului Bucu
rești rezervată juniorilor, se desfă
șoară în sala Dinamo, de la ora 
In sala Floreasca, de la ora 13, con
curs de selecție pentru „Cupa Euro
pei”.

SCRIMĂ: Sala Progresul F.B. ora 
9: Progresul București-Energia Plo- 
ești; ora 11: C.C.A.-Energia Ploești; 
ora 19,39: Progresul Buc.-C.C.A. (me
ciuri în cadrul campionatului repu
blican pe echipe — floretă femei).

Reuniunea amicală desfășurată 
joi seara pe siadionul Giulești, 
(care a coincis de altfel cu prima 
„ieșire" în aer liber din acest an 
a boxerilor bucureșteni) ne-a o- 
ferit multe aspecte negative. Pro
gramul inițial, anunțat și populari
zat prin presă, a suferit în ultima 
clipă modificări supărătoare, în 
sensul că intUnirile care constitu
iau „capete de afiș" (și în care 
figurau pugiliști cunoscuți ca Ion 
Militam, Alexandru Călărașii, ton 
Boceanu și alții) n-au mai avut 
loc.

De fapt, surpriza neplăcută ce 
ne-a fost oferită nouă și sutelor 
de spectatori care au populat 
potcoava stadionului Giulești este 
o repetare a celor petrecute în 
urmă cu cîteva zile — mai precis 
simbătă 11 mai — cînd în locul 

trecerea să se desfășoare în bune 
condițiunî.

In general întrecerile sînt in
teresante, remareîndu-se pînă a- 
cum juniorii timișorenL Indivi
dual au ieșit în evidență: Regula, 
Bărbușoiu, Melincea (Tim.), Șuta 
(Buc.), Finichiu (Sinaia), Bobei 
(Quj).

Concursul continuă sîmbătă, 
campionii urmind să fie desemnați 
în cursul zilei de duminică.

C. Gruia corespondent

O IMPORTANTA COMPETIȚIE 
DE OINĂ

Simbită șl duminică se desfășoară 
la Curcani, regiunea București, cea 
mai mare competiție din acest se
zon, „Cupa Primăverii" la oină. 
Vor lua parte cele mat bune echipe 
dm București (Știința, Dinamo și 
Energia S.M.) iar din regiune Re
colta Olteni. Recolta Belîtorl și Re
colta Curcani.

ATLETISM

Joi după-amiază a avut loc pe 
Stadionul Tineretului din Capitală 
un concurs de verificare al arun
cătorilor de diac. înainte de a co
munica rezultatele, trebuie să su
bliniem făptui ei acesta a f06t pri
mul concurs de la noi. in cadrul 
căruia 5 atieți au aruncat peste 4*  
de metri : 1. M Maica 47,TO; 2. V. 
Maoalescu 47.31 ; 3. R. Covelanu
4S.5S : 4. S. Știrba 4Ș.47 — record 
personal; S. E. vilsan 44,13; 4. C- 
Bălan 44,77.

FAZA REGIONALA A CAMPIONA
TULUI CICLIST DE SEMIFOND
• Mii ne, pe șoseaua Urziceni, se 

va deafâșura faza regională a cam
pionatului R.P.R. de semifond pe 
distanta de km. (băieți) și 20 
km. (fete). .Tot pe această șosea 
se va alerga’ și campionatul de ju
niori al orașului București: 40 km. 
(băieți) și 10 km. (fete). Adunarea 
participanților între ora 8—8.30 în 
dreptul bornei kilometrice 11,500 pe 
șoseaua Bucureștl-Urziceni. De no
tat că, la campionatul de semifond, 
toți concurenții sînt obligați să pre
zinte carnetul de clasificare, fără 
de care nu vor putea lua startul.

★
Tot mîine, la Giurgiu, cicliștii din 

raioanele din cuprinsut regiunii Bu
curești vor concura la faza re
gională a campionatului republican 
de semi fix'd.

Dinamo-C.S. Marina Constanța 
---- ăî Pro-

Sibiu: Ener- 
Odorhei: Pro- 

(seria a

RUGBI: Stadion Î3 August. ora 
17,34: R.P. Romină-Franța; stadion 
Locomotiva P.T.T., ora 1«3«: Loco
motiva P.T.T .-Energia Petroșani 
(cat. A.); Stadionul Tineretului, te
ren III, ora 8: Știința I.M.F. Bucu- 
rești-Progresul I.A.S. Sibiu și teren 
II, or» »: Dinamo II București-Ener- 
gla Constanța (cat. B.).

In țară
HANDBAL: Reșița: Energia-Recol

ta codiea; Tg. Mureș: Progresul- 
Fl. roșie Mediaș (cat. A. feminin 
seria I-a); Or. Stalin: FrogresuT-Pro- 
greșul Timișoara: știința.
FI. roșie Sighișoara; Sibiu: Fi. rnșie- 
Energ^a Mija 

(cat. B. mase, seria I); Arad: 
gresul-Recolta Vâri aș; 
gia -Energia Reși ta; 
gresul-Voința Sighișoara 
IT-a).

TENIS DE MASĂ: Etapa 
campionatului categoriei A: 
reș: Dijnamo-Pr  ogres ui
(mase.); Arad: Voința-FI. roșie Bucu
rești (mase.); Sa tu Mare: Progresul - 
Energia București (mase.); Oradea: 
FI. roșie-Fl. roșie București (femi
nin); Cărei: Voința -Energia Bucu
rești (feminin).

SCRIMĂ: Cluj: Dinamo-Progresui 
Cluj (campionat republican pe echi
pe — floretă femei).

LUPTE: Orașul S batiu: Campiona
tul republican de lupte clasice re
zervat juniorilor.

CAt. ARIE; Sibiu: concurs repu
blican.

întîinirilor care figurau în progra
mul ' reuniunii organizată de co
lectivul sportiv Recolta — Pas
teur, au avut loc doar cîteva „de
buturi" de loc promițătoare ale 
unor boxeri și multe, foarte mul
te... „partide de antrenament". 
Este o practică mai veche și ne
sănătoasă a unor organizatori de 
reuniuni pugilistice, care în scopul 
de a atrage cit mai mulți spec
tatori angajează in program nu
mele unor boxeri cunoscuți, pen
tru ca în cele din urmă totul să 
se transforme într-o rușinoasă pa
rodie! ,

Revenind la reuniunea care s-a 
desfășurat la Giulești trebuie să 
arătăm că cu excepția întîlniri
lor: Eșeanu—Komarony și A 
Farcaș—M. Băloiu, care n-au de
pășit nici ele nivelul mediocru, 
dar au fost în schimb foarte dis
putate, în rest, toate celelalte par
tide au avut o desfășurare sub 
orice critică. Celor care au evo
luat joi seara, în general boxeri 
tineri, le-a lipsit nu numai pre
gătirea tehnică ci și vigoarea, en
tuziasmul...

Așa cum am arătat în repetat» 
rînduri sîntem pentru organizarea 
a cît mai multe reuniuni amicale. 
Aceasta cu condiția ca ele să fie 
bine organizate, nici de cum așa 
cum au fost reuniunile despre care 
am amintit mai sus. Cei in drept 
au datoria să intervină pentru a 
curma asemenea situații neplăcute.

M. P.

PRIMA ETAPA A CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN DE CAIAC- 

CANOE

In toate centrele nautice din țară 
se vor desfășura în zilele de 1» șl 
19 mal, întrecerile din cadrul pri
mei etape a campionatului republi
can de caiac-oanoe. Cîștigătorii pro 
belor vor lua parte la întrecerile 
finale care vor avea loc în Bucu
rești.

• Azi și miine continuă pe lacul 
Herăstrău întrecerile din cadrul prL- 
mei faze a campionatului republi
can de canotaj academic și caiac- 
canoe. Azi după-amiază, începînd 
de la ora 16, se dispută întreceri 
de caâac-canoe (viteză) Iar mîine 
dimineață se vor desfășura toate 
probele de canotaj academic. La în- 
receri — care asigură calificarea 
pentru finala campionatului republi
can — iau parte cel mai buni vis- 
lași din București.

DE LA ASOCIAȚIA DINAM,L
Biroul Consiliului Centrai al Aso

ciației Dinamo, luînd în discuție 
abaterile de la disciplină și conduită 
morală ale btoxerului Ghețu Velicu 
a hotărît:

suspendarea susnumitului din acti
vitatea sportivă pe termen de 6 
luni, începînd cu data de 1 mai a.c.

.,CUPA ORAȘELOR” 
LA GIMNASTICĂ

(
Miine de la ora 8,30 va avea loc în 

sala Dinamo concursul de gimna
stică pentru „Cupa orașelor**  la ju
niori. Vor participa concurenți și 
concurente din Orașul Stalin, Pio- 
ești, ieși, Rm. Vîlcea, și București. 
Echipele vor fi formate din cite 
opt girpnaști: patru juniori și patru 
sportivi de categoria a IH-a.

<

„CUPA WALTHER AGATHON” 
LA MOTOCICLISM

Mîine dimineață orașul Ploești va 
găzdui un important concurs moto
ci el ist de viteză pe circuit: „Cupa 
Walther Agathon”, in afară de fap
tul că la această întrecere vor par
ticipa o mare parte dintre cel mai 
buni motocicliști (A. Munteanu, R. 
Moldovan, M. Pop, I. Popa, L. Saa- 
to, Gh. Voiculescu, Gr. Bereny, C. 
Radovici. P. Iordăchescu, Gh. Mor- 
mocea, M. Antonescu, N. Sădeanu, 
M. Cernescu, N. Buescu ș.a.), com
petiția reprezintă și un bun prilej 
de verificare a mașinilor și a sta
diului de pregătire a concurenților 
înaintea primei faze a campionatu
lui de viteză al R.P.R., care va avea 
loc la 9 Iunie, tot la Ploești.

Astăzi concurenții fac un antrena
ment de acomodare cu traseul iar 
mîine la ora 9 vor lua primul sbart.

CUPA ZIARULUI ..NEUER WEG” 
LA HANDBAL

Intre 26 mai și 16 iunie se va des
fășura „Cupa ziarului Neuer Weg” 
Ia handbal cu participarea a opt 
echiipe reprezentative de orașe: 
Arad, Timișoara, Jimbolia, Reșița. 
Orașul Stalin, Sibiu, Cisnădie și 
Mediaș. Jocurile se vor desfășura 
sistem eliminatoriu, iar finala tur și 
retur.

..CUPA DELTEI“

La 25 și 26 mai, pe traseul Tulcea 
cu semi etapa la Uzlina și întreru
pere pentru înoptare la Dranov — 
lacul Razelm — Juri lovea, se va dis
pute cea de a Ifl-a ediție a „Cupei 
Deltei4* organizată de asociația Fla
mura roșie pentru pescarii din 
Deltă.



Cîteva partide de la turna 
de șah de la Sofia

Uriașul cu
1945 ia campionatul 
In orașul său natal

inima de aur.
SPORTIVI SOVIETICI DISTINȘI CU „ORDINUL LENIN”Turneul de șah de la Sofia abu ndă in partide interesante, de macp 

luptă. Printre aceia care au contri buit la îmbogățirea competiției cu 
realizări valoroase se numără și re prezentanful nostru G M titelu. 
care în rundele de pînă acum a practicat un joc îndrăzneț, la atac, 
mult apreciat de toți cei care urmă resc turneul. După cum ne trans
mite corespondentul nostru Toma Hristov. Mititelu este unul 
jucătorii cei mai aplaudați in tur neul de 
reprezentantul nostru a repurtat o victorie 
internațional, cehoslovacul Zitta, co nducind 
un ingenios atac pe Centrul tablei soldat 
cîștigul unei piese. Iată această pa rt:dă;

Alb: Mititelu Negru: Zitta
l.d4 d5, 2.c4 dc:, 3.Cf3 Cf6, 4.e3 

g6, 5.Nc4: Ng7. 6.Cc3 0—0, 7.0—0 
Cbd7, 8.e4 Cb6. 9.Ne2 c6, TO.W4 
Ng4, 11.h3 Nf3: (rămînînd cu pere
chea de nebuni, Mititelu va ști în 
continuare să folosească cu multă 
măiestrie acest avantaj pozițional), 
12.Nf3: Dd7, 13.a4 Tad8, 14.a5 Cc8. 
15.Db3 Ce8. 16. Tfdl e6 (forțat).

ZITTA 

17.d5| (străpungere decisivă și tot
odată începutul unei combinații 
precis calculate de Mititelu), 
17...cd:, 18.ed:, ed:, 19.Td5: Ced6, 20. 
Tadl De7, 21. Db4 Tfe8, 22. Ce4 
Td7, 23.Cd6: Ted8, 24.Dd2 Cd6:,
25.Nd6:  negrul cedează.

★
Alb: Szilaghi Negru: Mititelu
l.Cf3 Cf6, 2.g3 b6, 3Ng2 Nb7, 4. 

0-0 e6, 5d3 d5, 6.Cbd2 Ne7, 7. 
e4 0—0. 8.e5 Cfd7, 9.Tel c5, 10. 
Cfl Cc6, 1 l.h4 Dc7, 12.Nf4 b5, 13. 
h5 a5, 14.Ch2 a4, 15.Cg4 Tfe8, 16. 
Dd2 a3, 17,b3 Da5, 18.Dci Cb4, 
19.h6 g6, 20.Ng5 Nf8, 21.Cd2 Tac8, 
22.Dbl Cc6. 23x4 Cd4, 24.Cf3 Cf5. 
25.Dcl Da8, 26.Df4 Nc6, 27.Tadl 
Tb8, 28.Ce3 bc:, 29.be: d4. 3O.Cfl 
16, 31.ef: e5, 32J7+ Rf7: 33.Ce5: + 
Ce5:, 34.Nc6: Cc6:, 
Df3 Ce5, 37.Da8: 
Te5:, 39.gf; Tf5:, 
albul se recunoaște

★
Partida de mai jos disputată în

tre Sliwa (alb) și Beni (negru) 
s-a înscris de asemenea printre 
cele mai frumoase ale concursului. 
Maestrul austriac a jucat original 
deschiderea, a sacrificat un pion, 
apoi o piesă, dezlănțuind un atac 
foarte puternic pe care l-a dus

35.g4 Nd6, 36. 
Ta8:, 38.Te5:

40-Ncl Nf4 și 
învins.

AFACERILE SINT AFACERI...

In ultimii ani, și-a ciștigat o 
popularitate tot mai mare în lu
mea ciclismului profesionist com
petiția „neoficială" Desgrange- 
Colombo care face un clasament 
între cicliști pe baza performanțe
lor lor în toate cursele mari dis
putate în același sezon. Se pre
tinde că un asemenea clasament 
este mai real decit rezultatul 
campionatului mondial, care _ 
desea este viciat de proastă or
ganizare sau lipsa momentană de 
formă a unor protagoniști, aspi- 

„cel mai bun cî- 
Firește, emulația 
ciclismului occi- 
competiției Des- 
este mare. To-

a-

rînd la titlul de 
clist al anului", 
creată între așii 
dental în jurul 
grange—Colombo __  ____
tuși, un fapt recent a dovedit că 
nici ea nu oferă participanților 
condiții egale. Astfel, cicliștii 
francezi Anquetil, Darrigade și 
Forrestier n-au putut lua startul 
la două mari curse din Belgia, 
organizate de ziarul „Les Sports" 
din Bruxelles, ceea ce le-a dimi
nuat sensibil șansele de a figura 
printre premianții concursului sus
citat. Motivul: cei trei sînt an- 
gajații firmei de biciclete 
„Hellyett", controlată de fabri
cantul de conserve Felix Potin, 
iar acesta din urmă a înțeles să-și 
trimită reprezentanții în cursă 
fără să... onoreze un contract de 
publicitate cu organizatorii. Rezul
tatul : Darrigade, Forrestier 
Anquetil n-au fost primiți 
start I

Și
l.i

„CURIOZITĂȚI" DIN FOTBALUL 
BRITANIC

Ac '.m cîteva zile, societatea bri
tanică de asigurare Llyod a făcut

din 
Ia Sofia. In runda a 8-a, 
convingătoare la maestrul 
în stilul său caracteristic 
in cele din urmă

19.f4
21.Rcl b5
Cd5:. 24 

Dc3:+, 26.Rbl 
28.Rb2 Dd4+, 
Db2-ț-, 3l.Rd3 
33.Re3 Dd2-J-,

(fapt rar întîinit în partide de tur
neu) pînă la mat.

I.d4 Cf6, 2x4 g6. 3.Cc3 Ng7. 
4e4 d6. 5.1*3  eă. 6.Cge2 0—0, 7. 
Ng5 c6. 8.Dd2 De8i? 9 g4 ed:, 10 
Cd4: do. lied: cd- 12.NÎ6: Nf6„ 13. 
Cd5: Nh4—. 14-Rdl De5. 15.Nc4 
Cc6, 16-Ce2 Ng4:l, 17.TH (17.fg:? 
De4:!j Ne6. Î8-Cec3 Tac8. 
Dd4, 20.Nb3 Ng4+.

Ziarele de specialitate din întrea
ga lume continuă să comenteze 
trecerea la profesionism a lui 
Paul Anderson. Din ultimele infor
mații reiese că Anderson a în
cheiat un contract 
merican, urmînd 
program cu mai 
tari".

„Deocamdată — 
vest germană Athletik — Ander
son n-a intrat în reprezentație, 
deoarece învață... noua meserie. 
El se „antrenează" ridicînd o pîr- 
gbie de care sînt agă^iți 30 de 
copii totalizînd circa... 1.200 kg." 

întrebat de ce a trecut la pro
fesionism, Anderson a dat un răs
puns semnificativ: „După ce am 
fost amator, timp de 7 ani, acum 
a bătut ceasul în care trebuie să 
mă gindesc și la existență". Ander
son nu este primul (și nici ulti
mul) sportiv de peste ocean care

cunoscut că are intenția să urce 
cuantumul ratelor încasate de la 
asigurații săi care sini de meserie 
fotbaliști. Este vorba, bineînțeles, 
de asigurări împotriva accidentelor 
și rănilor pe terenul de sport. Lo
gica acestei urcări de prețuri este 
foarte simplă. In ultima vreme, s-a 
făcut simțită o importantă creștere 
a numărului de răniri pe terenurile 
de fotbal din Anglia, numeroși 
jucători din echipele de Ligă tre- 
cind în rindurile invalizilor. Ulti
mele cazuri pentru care Llyod a 
trebuit să plătească despăgubiri 
au fost acelea ale jucătorilor Len 
Phillips ’ "J.

lezzard (Fulham), lack Teasdale 

și Alec Jeffrey (amindoi de la 
Doncaster Rovers).

Fără a ne opri asupra semnifi
cației acestor ultime accidente — 
care demonstrează încă odată mo
dul exagerat de dur în care se 
joacă fotbal în Anglia — este in
teresant de știut cu ce sumă 
despăgubește societatea Llyod 
pe asigurații ei. loviți de 
invaliditate totală. Invalidul 
primește 4.000 lire sterline, ceea 
ce îi asigură un trai modest pe 
cițiva ani. Partea curioasă — st 
semnificativă, în același timp — 
este că în cazul in speță patronul 
clubului care pierde pe jucător în
casează nu mai puțin de... 15.000 
lire sterline... Deci în fotbalul 
feșionist englez, un picior 
este un prejudiciu mult mai 
decit pierderea unei mărji, pe

22.Dg2  Ce71. 23Dg4-
Nd 5: Tc3:+. 25.be: 
Nf6. 27e5 Dd3+. 
29.Rc2 Ne5:. 3O.Tf3 
Td8. 32.fe:
34.Re4 Dd4

Td5:+, 
mat.

★
o interesantă realizareSi acum

a campionului bulgar Neikirch. 
Alb: Ne'kirch Negru: Sliwa
1x4 Cf6. 2.Cc3 e6, 3.CI3 d5,

4.d4  c5, 5.cd: Cd5:, 6.e3 Cc6, 7.Nc4 
cd:, 8.ed: Ne7, 9.0—0 0—0, 10. 
Tei b6, Il.Cd5: ed:, 12.Nb5 Nb7, 
13-Da4 Tc8. 14.Nf4 a6, 15.Nc6:,
Tc6:, 16.Ce5 Tc8, 17.Dd7 Na8. 18. 
Taci Tel:, 19.Tcl: Nf6, 2O.Da7 g5,
21.Ng3  a5,
Ne5:, 24.Ne5:
26.Td6  De8,
Rf8, 29.Th6 Tc6, 30.Th7: Re7, 31. 
Th8 Tcl+, 32. Rh2 și negrul ce
dează.

22.Tc7 De8, 23.h3 
De6, 25. Td7 Tc8,

27.Db6: a4. 28.Da5

Noutăți din activitatea internațională a halterofililor

cu un circ a- 
să susțină un 
multe puncte

arată revista

(Portsmouth), Bedford

prO- 
rupt 
mic 

care

Ori de cîte ori apare in arenă 
luptătorul Johannes Kotkas spec
tatorii aplaudă frenetic pe acest 
admirabil atlet cu privire blîndă 
și cu zîmbet prietenos. Pentru că 
nu există probabil în lufflfe un al 
doilea sportiv care Ia vîrsta sa să 
se simtă atît de tînăr și, an de 
an, să evolueze cu același succes 
în competiții.

De peste 22 de ani Kotkas este 
numele cel mai de temut pentru 
toți luptătorii de categoria grea 
din lume. EI a susținut peste 350 
de întîlniri, pierzînd doar 30 dar 
și acelea în anii începuturilor 
sportive.

Mulți mai au și acum proaspete 
în memorie întrecerile pentru cam
pionatul european de la Praga din 
anul 1947. Numai un atlet cu ca
racterul și cu voința lui Kotkas 
ar fi putut să reziste tuturor în- 
tîtnirilor pe care le-a avut de sus
ținut campionul sovietic. In cursul 
unui meci Kotkas s-a rănit destul 
de grav la coapsă. Dar nimeni 
din echipă nici n-a bănuit că Jo
hannes este serios rănit El glu
mea ca de obicei, iar de pe fața 
sa nu dispărea surîsul. In arenă, 
Kotkas se dovedea la fel de com
bativ și victorii după victorii, l-au 
dud pînă la titlul de campion al 
continentului.

Fiecare evoluție a lui Kotkas 
este un exemplu de disciplină, de 
măiestrie, de 
de victorie. Nu întîmplător în lun
ga sa carieră sportivă Kotkas a 
fost o singură dată cu umerii la 
pămînt. Deși au trecut de atunci 
12 ani, el își amintește ca astăzi 
neplăcuta întîmplare. S-a petrecut

dorință nestăvilită

A. Medvediev (U.R.S.S.)

patronul n-o mai poate nici folosi, 
nici vinde. Iar ce se intlmplă cu 
acel jucător după ce își va fi mln- 
cat cele 4.000 lire, nu interesează 
pe nimeni in tara celui mai vechi 
fotbal...

UN „ITALIAN" IN
FOTBAL A ȚĂRII

ECHIPA DE 
GALILOR !

meciul inter-Mîine la Leipzig.
național de fotbal R. D. Germană 
— Țara Galilor, din preliminariile 
campionatului mond al, oferă prin
tre altele, un punct de alracție 
deosebit: în centrul liniei galeze 
de atac figurează ' un jucător... 
italian. Mai exact, un echipier al 
clubului Juventus d:n Torino. Ci- 
tindu-1 insă, veți spune că sîn- 
teți obiectul unei glume. Jucăto
rul se cheamă- John Charles... 
Da. ceîebfu!" internațional al Țării 
Galilor este acum italian prin

United, l a vîndut

Galilor este 
adopțiune, de cînd clubul său de 
origine, Leeds 
pentru 50.000 de lire, echipei ita 
liene Juventus. Transferul a făcut 
multă vilvă mai ales că pînă nu 
de mult jucătorii britanici nu a- 
veau dreptul să plece pe continent, 
Dar se vede că Leeds o ducea 
tare prost cu banii și atunci pa
tronii clubului au convenit să în
calce^ regula tradițională și să-l 
vîndă pe Charles italienilor. Și 
pentru a da măcar o ultimă sa
tisfacție galezilor (cu mîndria și
fonată). Leeds a specificat prin 
contractul de vînzare că — 
Charles va fi.. împrumutat 
Juventus pentru meciurile națio
nalei în preliminar.ile campiona
tului mondial. Iată secretul pre
zenței „neoifalianului" in națio

nala Țării Galilor, la Leipzig.

John
Je

în anul
U.R.S.S.
Tallin favorîți la categoria grea ' 
erau ca totdeauna uriașii Kotkas, 
Mazur și Mekokișvili. După ce 
și-a învins adversarii cei mai pe
riculoși, Kotkas întîlnindu-se cu 
ucraineanul Bezdolei, a întreprins

Iohannes Kotkas
neatent o acțiune riscantă și s-a 
pus... singur cu umerii pe pămînt. 
De atunci mai sever cu sine însuși 
Kotkas n-a mai făcut astfel de 
greșeli.

Johannes Kotkas este un spor
tiv multilateral. Cu cîțiva ani în 
urmă iubitorij de atletism i! puteau 
întîlni pe acest sportiv masiv, cu 
umeri largi, în cercul de aruncare

își caută existența în arena cir
cului.

■ Pe iubitorii halterelor îi pre
ocupă, însă, mai mult problema 
dacă Paul Anderson are în mo
mentul de față un înlocuitor de 
valoarea sa. Răspunsul este afir
mativ. Nu ne referim atît la 
argentinianul Humberto SHvetti 

care la Melbourne a realizat 500 
kg, ci la alți halterofili cu mult 
mai tineri și cu mari perspective 
de progres. Este vorba de sovie
ticii Alexei Medvediev și, în spe
cial, de Iurii Vlasov, un adevărat 
„Hercules" al vremurilor noastre. 
Medvediev a atins deja 492,5 kg 
(în concurs neoficial), iar Vlasov la 
cei 22 ani ai săi a reușit 477,5 
kg ’ Prezentarea lui Iurii Vlasov 
am făcut-o în coloanele ziarului 
nostru. Vrem numai să subliniem 
că, după părerea specialiștilor, el 
este singurul halterofil din lume 
capabil să doboare într-un viitor 
apropiat recordurile lui Anderson.

■ Pe plan internațional activitatea 
este destul de bogată. Intîlnirea 
dintre reprezentativele Franței și 
Germaniei Occidentale, desfășurată 
recent la Mannheim, s-a terminat 
cu un scor surprinzător : 5—2 pen
tru germani.

■ In mai multe țări se dispută 
campionatele naționale. In Suedia 
campionatul se desfășoară după o 
formulă neobișnuită. Întrecerile au 
loc pe categorii, la diferite date. 
Pînă acum au avut loc întreceri 
în 4 categorii. Dintre rezultatele 
mai bune amintim; Erikson (semi- ' 
ușoară) 295, kg., Franzen (semi- 
mijloeie) 360 kg.„ la categoria 
ușoară pe primele locuri s-au cla
sat Holmquist și Berge'.in cu cîte 
325 kg.

■ Recent s-a desfășurat și campio
natul R.P. Polone. Iată campio
nii în ordinea categoriilor: lan- 
kovski 292,5 kg: Dziedzik 305 kg; 
Stavczki 330 kg; Beck 385 kg; Bo- 
chonek 390 kg; Roguski 387,5 kg 
și Bialas 395 kg. La campionatele’ 
mondiale de la Teheran R.P. Po
lonă va fi reprezentata de cîte un 
concurent la fiecare categorie.

Noi recorduri ale

performanțe de valoare. Ășt
ia proba de armă liberă, cali- 
redus, poziția culcat, campio- 
bulgar Velicikov a realizat 

puncte din 400 posibile. Veli-

Cu prilejul unui concurs de tir 
desfășurat recent la Sofia tră
gătorii bulgari au obținut o serie 
de 
fel 
bru 
nul 
400 
cikov este al 14-lea trăgător din 
lume care reușește să obțină 
această performanță. La totalul

schi. Complexitatea preo-' 
sportive i-au ajutat și II 
fie gafa oricînd pentru 
cit de grea.
de a XV-a ediție a Jocu-

a ciocanului. Și aici el a tins peȘs 
manent spre rezultate înalte.

Kotkas poate fi văzut deoprw 
‘.trivăpe terenul de baschet, și pe, 
■ pista de alergări, în sala de gim-i 

nastică șia în bazinul de înot, în 
fața halterelor grefe de oțel și pfl 
pîrtia de ■ • - 
cupărilor 
ajută să 
o dispută

La cea
rilor Olimpice de la Helsinki, în 
cadrul „Cupei mondiale" desfăș 
șurată anul trecut în Turcia și, 
însfîrșit, la Spartachiada Popoare
lor din URSS, Kotkas a demon-: 
strat din nou că este cel mai pu
ternic luptător al Uniunii Sovie-: 
tice și al lumii. E drept, că la M 
Olimpiada de la Melbourne el a 
luat parte doar în calitate de... 
spectator. N a fost însă din vina 
sa. Consiliul antrenorilor a hotă" 
rît să ofere tînărului A. Parfenov 
ocazia să-și încerce forțele într-o 
competiție de cea mai mare am
ploare'.

..Aflindu-rnă in tribună la Mel
bourne — își amintește Kotkas —« 
eram mai emoționat ca oricînd. 
Doream din toată inima ca riva
lul și prietenul meu Anatoli Par
fenov să învingă. Am fost nespus 
de fericit văzîndu-i înalta măies
trie și am aplaudat victoria sa și 
medalia de aur ca și cum le-aș 
fi obținut eu”.

Da, așa . este Kotkas, veșnic 
gata să-și ajute tov; ■așii, să le 
împrumute din măiestria sa. In 
secția de lupte a clubului Dinamo 
din Tallin nenumărați atleți au în
vățat de la vestitul maestru cum 
să lupte și să învingă. Dar, însuși 

?. Kotkas, cu toți cei 42 de ani aî 
k\ săi, nu este dispus să cedeze su-săi, nu este dispus să cedeze su

premația. Numeroaselor sale vic
torii de pînă acum (amintim, ca el 
a fost de trei ori campion al 
Europei și de 13 ori campion al 
țării I) el dorește să le adaoge 
alte succese, spre slava patriei 
care i-a apreciat meritele acor- 
dîndu-i înalta distincție. Ordinul 
Lenin.

Pregătindu-se pentru mareie 
concurs atletic de la Leningrad 
din 19— 21 mai (meciul dintre 
echipele R.S.S. Ucraina, Bielo- 
rusia. Moscova și Leningrad) să
ritorul în înălțime furii Stepanov 
a reușit o performanță valoroasă. 
Schimbînd 
..rostogolirea 
cordman al 
treacă 2,05 
bun rezultat 
sezon. Astfel, apropiatul 
Stepanov, Sitkin, Kașkarov se a- 
nunfă pasionant.

stilul „foarfecă" cu 
ventrală", fostul re- 

U.R.S.S. a reușit să 
m obțintnd cel mai 
sovietic din actualul 

duel

lată-1 pe I. 
2.02 m în stilul 
]-a folosit pînă

Stepanov tiecînd 
„foarfecă" pe care 
în acest an.

trăgătorilor bulgari
celor trei poziții Velicikov a ob
ținut 1171 puncte Un nou record 
ai R. P Bulgaria a fost stabilit 
de trăgătoarea Jivka Boiadgieva 
tot la proba de armă liberă, cali
bru redus, poziția în picioare cu 
rezultatul de 374 puncte.
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Mîine la strdndul D. Gherman:
ȘTIINȚA BUCUREȘTI -BUREVESTNIK KIEV 

DESCHID SEZONUL INTERNAȚIONAL DE POLO PE APĂ

Selecționata sindicală din R.P.R.
a terminat ia egalitate cu selecționata Bigourdane

Mîine dimineață la ștrandul 
„Dante Gherman* *',  o veche cu
noștință a noastră, arbitrul iugo
slav dr. Kumar va fluera începu
tul partidei dintre echipele Știin
ța București — Burevestnik Kiev,

• Pilotul sportiv polonez Andrej 
Jablamovâcz a stabilit zilele trecute 
• performanță excelentă efectuînd 
un zbor de lungă distanță pe circuit 
închis. El a acoperit 2854 km. in 
timpul de 12h 49’.

• La 15 mai Federația maghiară 
de tenis de masă a anunțat că prima 
ediție a campionatelor europene de te
nis de masă va avea loc anul viitor 
intre 9 și 22 martie la Budapesta.

• CUPA DAVIS. — După două zile
Anglia conduce în fața Noii Zeelande 
cu 3-0 calificîndu-se de fapt pen
tru sferturile de finală. Belgia-R.P. 
Ungară 2-4 după prima zi (Washer- 
Asboth 8-6, 6-1, 6-4, Brichant- Adam 
Stolpa 6-3, 6-2, 6-2), Danemarca-
Africa de Sud 1-6, Franța-R. Ceho 
slovacă 1-6,

• Federația japoneză de lupte a se
lecționat echipa Japoniei care va

participa la campionatele mondiale 
de lupte libere de la Istanbul. In e- 
chipă au fost incluși ciștigătorii ti* 
tlurilor de campioni în cadrul cam
pionatelor japoniei de lupte care 
au avut loc recent la Tokio. Campio
nii olimpici Sasahara și Ikodamo nu 
vor lua parte la campionatele mon
diale.

Echipa Japoniei va pleca la 25 mai 
cu avionul spre Istanbul și va pre
zenta următorii luptători în ordinea 
categoriilor: Ioshida, Shimamura,
Motohashi, Abe, Kuroda, Nagai, 
Yamazaki, Kawano.

L.A 26 MAI

0 intilnire internaționali 
de tenis de masă

Spectatorii bucureșteni vor avea 
prilejul să urmărească in dimi 
neața zilei de 26 mai o întîlnire 
internațională de tenis de masă. 
Este vorba de partida dintre se
lecționata (masculină și feminină) 
a asociației Flamura roșie și echi
pele colectivelor sportive din R. 
D. Germană, Einheit Berlin (fe
minin) și Locomotiv Leipzig (mas
culin). După meciurile din Capitală, 
jucătoarele și jucătorii de tenis de 
masă germani vor susține o serie 
de meciuri și la Oradea în ziua 
de joi 30 mai tot în compania re
prezentanților asociației Flamura 
roșie.

1

Tineretul libanez se pregătește 
pentru Festival și Jocuri

Hussein Sedjan, membru al Co
mitetului național libanez de pre
gătire în vederea celui de al 
VI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Mos
cova, a declarat într-o convor

• Pe stadionul din Ruse în fața 
a peste 5.440 de spectatori s-a des
fășurat zilele trecute întîlnirea in* 
ternațicnală de box dintre echipele 
selecționate ale orașelor Cracovia și 
Ruse. Pugiliștii polonezi au terminat 
învingători cu rezultatul de 14-6.

Amănunte de organizare 
a intîlnirilor internaționale de azi și mîine

■ La cuplajul de pe Ștadio-nul „23 August" (Romînia B-Poloniî 
B fotbal și Romînia-Frarița rugbi) sînt valabile biletele cu seria 
Nr. 4. Au acces legitimațiile CCFS/CM roșii și albastre în piele, 
roșii în darmatin, albastre în pînză pentru membrii comisiilor cen
trale de rugbi, fotbal și handbal, gris pentru maeștrii sportului 
rugbi, fotbal și handbal, verzi pentru ziariști și carnetele de antre
nori și arbitri la aceleași discipline,’^precum și carnetele CCFS/oraș 
București (în dermâtin bej cu dunga verde) vizate pe 1957. Copiii 
peste 7 ani nu au, acces decît pe bază de bilet. Spectatorii au acces 
numai prin porțile indicate pe bilet. Porțile stadionului se deschid 
la ora 12.30. Mașinile circulă pînă la locul indicat pe parbriz.

Meciul de fotbal va fi radiodifuzat în întregime.
■ La jocul Romînia-Italia (baschet) programat pentru azi pe 

Stadionul Republicii (potcoava de la peluza I), sînt valabile biletele 
Stadionul R.P.R. cu seria nr. 64, purtind ștampila „baschet", au 
acces prin poarta de la tribuna a Il-a (str. Izvor). Posesorii de 
carnete OGFS/CM (roșii și albastre în piele, roșii în dermâtin. gris 
pentru maeștrii sportului baschet, verzi pentru ziariști, albastre în 
pînză pentru membrii comisiei centrale de. baschet) vizate pe anul 
1967 au acces prin poarta II de la tribuna a Il-a (str. Izvor). Por
țile stadionului se deschid la ora 14. Biletele se găsesc în vînzare 
la casele stadionului de la ora 12.

deschizînd. astfel, în Capitală, se
zonul internațional de polo pe 
apă.

Spectacolul pe care îl va oferi 
această partidă inaugurală de se
zon, este garantat. Pentru el ple
dează în primul' rînd valoarea 
necontestată a oaspeților, repre
zentanți ai unei ramuri sportive 
care a „urcat" pe podium la ul
tima Olimpiadă ca și evoluția ti
nerilor jucători rotnîni, în continuă 
ascensiune, pe drumul afirmării. 
Pentru partida cu Burevestnik 
Kiev, formația Științei București 
se prezintă astfel: Ștefănescu — 
Zahan, Kelemen — Chiroăsujă — 
Kroner, Bădiță, C. Marinescu. 
Cu această partidă va intra, 
oficial, în vigoare la noi și

7-1 la Subotița, in 
de lupte a

SUBOTIȚA 17 (Prin telefon). 
Susținînd al treilea meci din ca
drul turneului pe care-1 întreprinde 
în Iugoslavia, reprezentativa re-

bire cu un corespondent al agen- 
. . ției TASS că. tineretul libanez se 

pregătește activ in vederea apro- 
piafiilui festival.

Pregătirile în vederea festiva
lului de la Moscova coincid cu 
pregătirile tineretului libanez în 
vederea competițiilor sportive in- 
terarabe care vor avea loc în oc
tombrie ac, Ia Beirut

Delegația libaneză va cuprinde 
fotbaliști, luptători, baschetbaliști, 
boxeri, atleți. un ansamblu'de dan
suri și alții

Activitatea șahista internaționala
FILIP CONDUCE IN TURNEUL 

ZONAL DE LA SOFIA
SOFIA (prin telefon). — Joi 

și vineri, turneul zonal de șah a 
continuat cu desfășurarea runde
lor a IX-a și a X-a. Intiinind în 
runda a IX-a pe campionul au
striac Beni, Mititelu a jucat sub 
valoarea sa obișnuită și comițînd 
o greșeală în deschidere a intrat 
într-o poziție inferioară. încercările 
ulterioare de a complica jocul au 
eșuat, astfel că, cu puțin înaintea 
încheierii celor cinci ore de joc, 
Mititelu a fost nevoit să cedeze. 
Ceilalți fruntași ai clasamentului 
au preferat jocul liniștit la remiză, 
rezultat cu care s-au încheiat 
partidele Matanovici-Filip și Pfeif- 
fer-Sliwa. Neikirch a cîștigat la 
Niemela, iar Karaklaici a obținut

UN LIDER NOU IN CAMPIO
NATUL U.R.S.S.: DINAMO KIEV

Scorurile strânse au caracterizat e- 
tapa a VHI-a a campionatului 
U.R.S.S. Cu excepția meciului de la 
Leningrad în care Torpedo a surcla
sat cu 5-1 pe Zenit, toate celelalte 
partide au avut o desfășurare aprigă.

întîlnirea dintre T.S.K.M.O. șl 
Spartak a constituit unul din der- 
biurile Moscovei. Militarii au cîști
gat cu 1-0 aducînd campionilor a 
treia înfrângere în actualul campio- 

noul regulament internațional. 
Reamintim cititorilor noștri prin
cipalele modificări aduse vechiu
lui regulament: — după marcarea 
unui gol jocul va fi reluat, de la 
centru, de către echipa care a pri
mit punctul; — penalizarea cu o 
lovitură de la 4 m nu va mai 
atrage după sine și eliminarea ju
cătorului care s-a făcut vinovat de 
fault; — va fi considerată că pier
de timpul chiar și echipa care se 
găsește în cimpul de joc cu un 
om în minus.

Cea de a doua partidă pe care • 
o va susține echipa Burevestnik 
Kiev în Capitală se va disputa 
marți, cind jucătorii sovietici se 
vor intilni cu cei de la CCA

favoarea reprezentativei 
Timișoarei
giunii Timișoara a întâlnit selec
ționata orașului Subotița pe care 
a întrecut-o cu scorul de 7—1. 
In formația romînă au evoluat 
trei luptători noi față de echipele 
aliniate anterior: Cristea, P. Po
pescu și I. lonescu. Victoriile ti
mișorenilor au fost realizate in 
ordine de: C. Ofițerescu (cat 
52 kgr.), M. Cristea (cat 57 kgr.). 
P. Popescu (cat 62 kpa), $ 
Kovacs (cat 67 kgr.) toți învin
gători la puncte, /. lonescu (cat 
79 kgr.), L. Bujor (cat 87 kgr.) 
și S. Szasz (cat grea) învingă
tori prin tuș. De remarcat faptul 
că P. Popescu a primit o plache
tă, fiind socotit cel mai bun lup
tător al întâlnirii, iar S. Szasz a 
întrecut pe fostul campion al Iu
goslaviei, Ostrogonar.

In ce privește meciul pierdut la 
Novi Sad, este de menționat 
că în întilnirRe susținute de C. 
Ofițerescu și I. Popescu arbitrii 
nu s-au orientat just, deciziile lor 
defavorizînd pe luptătorii romîni.

primi victorie în turneu, intrecîn- 
du-1 pe Basiuni. Partida Zitta-Fuchs 
a fost remiză, iar întîlnirea Barcza- 
Szilagy s-a amînat din cauza 
îmbolnăvirii kii Szilagy.

Partida centrală a rundei a X-a 
a fost cea dintre Filip și Pfeiffer, 
fruntașii clasamentului. Jucînd 
foarte energic, Filip a obținut vic
toria, trecînd astfel singur pe 
primul loc. Alte rezultate: Zitta- 
Basiuni 1—0, Neikirch-Karaklaici 
*/,—*/,.  Niemela-Sliwa ’/»—'/»- Par
tidele Mititelu-Barcza și Fucs 
Beni s-au întrerupt, iar cea dintre 
Szilagy și Matanovici s-a amînat.

Iată clasamentul: 1. Filip 71/, 
p. 2-4 Pfeiffer, Neikirch, Sliwa 
6*/,  P-, 5- Matanovici 6 p. (1) 6. 
Szilagy 5*/ 2 p. (2); 7. Mititelu 51/, 
p. (1); 8. Karaklaici 4’/j p. etc.

oat. Scor alb s-a înregistrat în în
tâlnirile Lokomotiv-Aripile Soviete
lor și Spartak Minsk-Dinamo Mosco
va. Burevestnik a pierdut la limită 
(1-9) în fața lui Șabtior. Dinamoviștii 
din Kiev intiinind pe teren propriu 
pe colegii lor de club din Tbilisi 
au obținut o prețioasă victorie cu

2-0 care de altfel i-a adus în frun
tea clasamentului.

După 8 etape s-au produs și pri
mele clarificări în clasament. 
Astfel, 7 echipe (în rândul cărora fi
gurează toate cele 4 formații mos
covite) sînt aliniate de-a lungul unei 
diferențe de 3 puncte păstrând șan
se pentru primul loc. In mare as
censiune de formă se arată Dinamo 
Kiev care, deși n„ are nici un selec
ționații în formație, a reușit pînă 
acum jocuri excelente. In schimb 
Spartak Moscova cu 9 „olimpici" în 
echipă trece se pare printr-un mo
ment critic. Așa cum remarcă dife
riți comentatori și cronicari sovie
tici, jocul lui Spartak în actualul 
sezon este lipsit de vigoarea care a 
adus echipei anul trecut laurii cam 
pionilor. Fără Strelțov (suspendat 
pentru 3 etape) Torpedo Moscova se 
arată alături de dinamoviștii din 
Kiev, formația cea mai de temut a 
actualului campionat.

TARBES 16 (prin telefon) — 
Joi după-amiază pe stadionul 
Jules Soule din Tarbes, selecțio
nata sindicală de rugbi a Repu
blicii Populare Romine a susținut 
a doua partidă în cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în Fran
ța, intiinind selecționata Bigour
dane (Hautes Pyrenees). De data 
aceasta rugbiștii romîni au întîl- 
nit o echipă de o valoare tehnică 
deosebită, întărită cu numeroși ju
cători internaționali, activînd în 
cluburile franceze din prima ligă 
— Lourdes și Stadoceste Tarbais, 
ca de pildă Brejassou, fost stilp 
ai naționalei franceze, internațio
nalul Calvo, trei sferturi centru, 
Valtes. o mare speranță a rugbiu- 
lui din Lourdes, Garrocq, Caze- 
aux. Durac, Goncet, St Maccarv 
etc. Datorită acestui fapt jocul 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic 
și a plăcut mult celor 6.000 de 
spectatori prezenți pe teren, care 
au aplaudat cu căldură evoluția 
echipei romi ne. La joc a asistat 
de asemenea vice-președintele Fe
derației franceze de rugbi M 
Lanusse.

Partida a avut o desfășurare 
egală și a luat sfirșit cu scorul 
de 5—5 (0—0). Punctele au fost 
realizate pentru selecționata fran
ceză de Brejassou, iar pentru Se

In acest sfîrșit de săptămină

Sportivii romini susțin 3 intilniri 
in R. P. Polonă

Varșovia 17 (Prin telefon de 
la trimisul nostru). In acest sfîr
șit de săptămină sportivii romini 
susțin in R P. Polonă trei în- 
tîlniri cu sportivii polonezi. Una 
dintre ele a și avut loc de altfel 
joi după amiază. Este vorba de 
meciul de fotbal dintre combinata 
Dinamo și Chrobry Sczeczin. E- 
voluția fotbaliștilor dinamoviști a 
fost urmărită cu mult interes de 
cei 15.000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului. Cu toate că 
rominii au prestat un joc mai 
tehnic și mai iute ei au fost între- 
cuți de echipa locală cu 4—2 
(2—1). Cronicarul de fotbal al 
ziarului „Przeglad Sportowv" con
sideră că dinamoviștii meritau 
cel puțin un meci nul.; Au mar
cat Neagu (min. 3). Jerominek

Pe pistele de atletism ale lumii
■ In tR. D. Germană a fost 

descoperit un nou talent la 3- 
runoarea greutății. Este vorba de 
un tînăr de 16 ani, fratele cu
noscutei aruncătoare de greutate 
Hanna Lutge, Friederich Lutge. 
Intr-un concurs desfășurat la Leip
zig Friedrich Liitge a aruncat 
greutatea la 15,94 m!

a La Vancouver, Perry O’Brien 
a aruncat discul la 55,85 m. Iată

lată clasamentul înaintea ultimelor 
3 etape ale turului de primăvară :

I. Dinamo Kiev
Z. Torpedo Moscova
3. Dinamo Moscova
4. Dinamo Tbilisi 

8 5 2 1 14: 6 12
8 5 1 2 13: 4 11
113 1 7: 4 11
9 5 13 12:14 11

5-6. Lokomotiv Moscova 8 4 2 2 11: 7 14
Spartak Moscova 9 4 2 3 11: 7 14

Urmează în clasam ezit 7. T.S.K.MhO. 
— 9 p., 8. șahtior Stalino 8 p., 9. 
Burevestnik Chișinău 6 p., 10. Zenit 
Leningrad 5 p., 11. Aripile Sovietelor 
Kulbîșev 4 p. și 12. Spartak Minsk 
3 P

ANGLIA VIRTUAL CALIFICATA 
IN TURNEUL FINAL AL CAMPIO

NATULUI MONDIAL

• La Copenhaga în fața a 35.OW de 
spectatori, echipa reprezentativă de 
fotbal a Angliei a învins Danemarca 
cu scorul de 4-1 într-un meci con- 
tînd pentru preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal. In urma acestei 
victorii echipa Angliei poate fi con
siderată virtuală cîștigătoare a seriei 
T-a, calificîndu-se pe.itru finala cam
pionatului mondial care va avea loc 
în vara anului viitor în Suedia. In 
tur Anglia a întrecut Danemarca cu 
5-2 și Irlanda cu 5-1.

„FENERBAHCE” CAMPIOANA A 
TURCIEI

• Campionatul de fotbal al Tur
ciei s-a încheiat cu victoria echipei 
Fenerbahoe. Tn ultimul meci Fener
bahce a învins în mod surprinzător 
pe fosta fruntașă a clasamentului 
Galata Saray cu scorul de 3-0 și a 
totalizat 29 de puncte. La locul doi 
s-a clasat Galata Saray tot cu 29 de 
puncte dar cu un golaveraj mai 
slab
LEWSKI SOFIA IN R.P. ALBANIA
• Joi a sosit la Tirana echipa 

bulgară de fotbal Levski din Sofia. 
Fotbaliștii bulgari vor susține mai 
multe întîlniri prietenești în compa
nia echipelor albaneze. 

lecționata sindicală de P. Nicules- 
cu, care a marcat o încercare 
transformată de Tîbuleac.

Selecționata romînă a jucat în 
următoarea formație: Plrcălă- 
bescu, Soculescu, Danciu, — Du
mitrescu, Rădulescu — Manole, 
Ciobanu, Picu — Stănescu (Stan- 
ciu), Kiculescu — Tîbuleac, Co
jocarii (Stănescu), Bostan (Cojo- 
caru), Enache — Nanu. A arbi
trat N. lonescu.

Următorul meci al selecționatei 
sindicale romîne va avea loc du
minică la Larrocque d’Olme, în 
departamentul Ariege, lingă Tou
louse.

Oaspeți sovietici
Maestrul emerit al sportului din 

U.R.S.S. Piotr Denisenko, fost 
recordman european la săritura cu 
prăjina, este de ieri oaspetele 
sportivilor din țara noastră. In 
timpul șederii sale în Romînia el 
va face un schimb de expe
riență cu atleții noștri, specia

liști ai acestei probe. De aseme
nea, a sosit la București prof. Ciu- 
makov, de la catedra de jocuri 
sportive a institutului de cultură 
fizică din Leningrad.

(min. 20), Bonczak (min. 29), 
R. Lazăr (min. 57), Piontek din 
11 m (min. 65) și Petlik (min. 
87).

Dinamo a întrebuințat formația: 
Uțu — Popa, Lazăr, Izghireanu — 
Ai, Vasile, Neagu—Mihai, Csegezi, 
Rădulescu, R. Lazăr, Kbszțgi.

Sîmbătă seara la Katowice se 
vor întîlni formațiile de tineret la 
box ale R. P. Romîne și R. P. 
Polone. Insfîrșit ultima întrecere în 
care vor fi antrenați sportivii ro
mîni și cei polonezi se va des
fășura duminică după amiază la 
Krakovia, între echipele de fotbal 
Dinamo Și Wysla (din prima ca
tegorie). Toate aceste întîlniri 
suscită un . mare interes în rândul 
publicului polonez.

S. MASSLER

alte rezultate ale atleților ameri
cani : La Dallas: 100 y. Morow 
9,3 și 220 y. 20,5, 120 y.g. Sout
hern 13,9. La New York: B antum 
16,72 m. la greutate, Thomâs 
56.05 m. la ciocan.

■ Recordmanul european pe 
110 m. garduri, vesigermamil 
Lauer a obținut în prima cursă 
a anului 14,3 pe această distanță.

■ cunoscutul alergător belgian 
Roger Moens și-a reluat antrena- 
mentele. In primul concurs al a- 
nului el a alergat 1200 m. în 
timpul de 2:56,9.

Criteriul Mondial 
al Tineretului 

la scrimă 
va fi găzduit în 1958 
de orașul București

Congresul Federației Internațio
nale de scrimă, ținut recent la Pa
ris, a acceptat în unanimitate pro
punerea delegației R.P. Romîne 
privind organizarea Criteriului 
Mondial al Tineretului, la Bucu
rești, în aprilie 1958. Data exactă 
a competiției va fi fixată ulterior 
de către organizatori. Hotărî rea 
Congresului Federației Internațio
nale de scrimă este o nouă do
vadă a prestigiului de care se 
bucură pe plan mondial mișcarea 
sportivă din țara noastră.

In aceeași ședință a Congresu
lui s-a hotărât, cu majoritate de 
voturi: menținerea aparatului e- 
lectric de semnalizare la floretă 
(delegația franceză a cerut reve
nirea la vechiul sistem de arbitraj) 
și organizarea campionatelor mon
diale de seniori în Î958 la Phi
ladelphia (S.U.A.).


