
Alegerile de la 2 marile - o strălucim manliesiare 
a uniuni dintre pariu guuen $l popor
2 martie 1958...

Ițjcă din primele ore ale dimi
neții, străzile orașelor și ulițele 

satelor au cunoscut o forfotă neobiș
nuită. Grupuri-grupuri, tineri și vîrst- 
nici, femei și bărbați, oamenii muncii 
se îndreptau cu voioșie spre secțiile 
de votare. Fluturau înfrățite drapele 
roșii și tricolore. De pretutindeni, răz- 
băiea zvon de glasuri vesele, se au
zeau frînturi de melodii. Cetățenii 
veniți sa și exercite înalta îndatorire 
c.vică, zăboveau apoi in fața taratelor 
de lăutari, se prindeau cu plăcere în 
horele ce so încinseseră spontan. Sim
țeai în atmosferă ceva sărbătoresc. Și 
într-adevăr așa era. Căci pentru între
gul nostru popor, ziua de 2 martie, 
ziua alegerilor de deputați în sfaturile 
populare, a însemnat cu adevărat o 
mare bucurie, o măreață și justificată 
sărbătoare I

In fața urnelor, oamenii muncii și-au 
dat votul pentru viața tot mai înflori
toare a patriei, pentru minunatele suc
cese obținute în activitatea sfaturilor 
populare. Cetățenii din raionul N. Băl- 
cescu din Capitală și-au dat votul can
didaților F.D.P., cu convingerea că 
numeroaselor locuințe noi și conforta
bile ridicate în ultima vreme în Pieptă
nari și șoseaua Giurgiului, așezămin
telor culturale și spitalicești, devenite 
de-acum un bun al lor, li se vor adă
uga în anii ce vin mereu alte reali
zări : marele cartier de locuințe pentru 
muncitorii combinatului de cauciuc de 
la Jilava, ca și pentru cei ai uzine
lor „Tudor Vladimirescu", transforma
rea „Văii Plîngerii*  într-un parc de 
cultură și odihnă de cca. 90 ha., etc. 

I^KAu votat cu aceeași dragoste nețăr- 
murită, locuitorii orașelor Victoria, 
Petru 'Groza și Onești, cei din Năvo
dari, așezări care nu puteau fi întîlnite 
înainte vreme pe harta patriei. Cetă
țenii din comuna Febiș, raionul Lipova, 
și-au dat votul cu recunoștință pentru 
marile realizări înfăptuite în comuna 
lor în ultimii ani: 22 de poduri peste 
pîrîuri. betonarea pieții comunei, re
novarea celor 3 școli (romînă, ger
mană și maghiară) și a uispensaru- 
Iui, darea în folosință a unui izvor de 
apă minerală. Cu încredere în cei 
care i-au ajutat pînă acum să înfăp
tuiască realizări deosebit de impor
tante. printre care: sporirea în ul- 

»timii doi ani a suprafeței locative cu 
310.000 m.p., înființarea a 150 de
noi școli, darea în folosință a unei 
clinici de copii și a unei băi comu
nale etc., alegătorii din Regiunea 
Autonomă Maghiară și-au dat votul 
lor candidaților F.D.P. Pentru viața 
fericită a celor peste 30.000 de cetă
țeni de naționalitate turco-tătară din 
Dobrogea a votat și bătrîna Gevric 
ilemet, mamă a zece copii.
” Fiecare dintre cetățenii 
prezentat în fața urnelor

preună cu soția sa la centrul de vo-' 
tare din sediul liceului Aurel Vlaicu. 
Intr-o astfel de zi nu-i greu să înîl- 
nești însă și alți sportivi, alți acti
viști sportivi. Vizita noastră la cen- 

, trul de votare din circumscripția elec
torală orășenească 400 a coincis cu 
ora la care se prezentase la vot cu
noscutul rugbist Viorel Moraru. Bine
înțeles, l-am lăsat întîi să-și exer
cite dreptul de cetățean și numai 
după aceea (fără a scăpa însă prile
jul oferit pentru îmbogățirea micii 
noastre colecții de instantanee foto
grafice) l-am reținut cîteva minute 
într-o discuție în care aproape că 
nici n-a fost vorba despre sport. Vio
rei Moraru ne-a vorbit mai mult 
despre viața fericită pe care o trăiește,’ 
despre bucuria de a fi la 26 de am 
inginer la complexul „Grivița Roșie", 
de a locui într-un cartier în 
dezvoltare. Tot el ne-a povestit
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discutînd cu candidata Aurora Popescat/n grup de cetățeni din circumscripția electorală orășenească

• Astăzi, finala „Cupei Grigorw 
Preoteasa"

Pe stadionul din șoseaua Olteniței 
. se oor disputa astăzi ultimele partide 
din cadrul .CUPEI GRI GO RE PREO
TEASA". In finala competiției se oor 
intîlni LOCOMOTIVA GRIVIȚA RO
ȘIE cu C.C.A. (ora 16.30). Pentru 
locurile 3—7 vor lupta PROGRESUL 
cu I.C.S.P.O. (ora 1515). Celelalte 
întîlniri: DINAMO-P.T.T. (ora 16,15) 
și ȘTIINȚA I.M.F.-C.S.A. PLOF.ȘTI, 
(ora 15).

POLO PE APA

s-au 
votat

și despre AL Stanciu. strungar de 
precizie, Gh. Șerban.' inginer la ca- 
zangerie, Vasile Mladin, inginer 
constructor și alți rugbiști care în 
cinstea zilei de 2 Martie obținuseră 
numeroase succese în producție. Am 
fi vrut să cunoaștem și mai multe 
fapte din viața acestor sportivi frun
tași, dar Viofel Moraru se pare că 
întîrziase :— din vina noastră — la 
antrenamentul de pe stadionul din 
Parcul Copilului. L-am părăsit în- 

dreptîndu-ne spre centrul 
de votare unde a candi
dat pentru circumscripția 
orășenească 405 maestra 
emerită a sportului Au
rora Popescu. Ne-am lă
sat purtați și noi în at

mosfera aceea de nestăvi
lit entuziasm care ne în
tâmpina pretutindeni și 
uitînd că avem și alte 
treburi — ne-am prins în 
hora care împreunase nu 
numai mîinile ci și gîn- 
durile unor muncitori, 
pensionari, studenți, mili
tari. funcționari. Am cu
noscut-o apoi pe Nicules- 
cu Teodora, pensionară 
C.F.R.
de ani 
preună
încă de la 6 dimineața, 
pentru a-și da votul ti

nerei candidate : Aurora Popescu,
lncîntîndu-ne privirile cu frumoasa 
imagine a dansatorilor din diferite 
ansambluri, ascultînd cu emoție cal
dele melodii populare, participînd la 
această întreagă atmosferă sărbăto
rească am înțeles de ce era atît de 
fericit tînărul electrician de la „Gri
vița Roșie", Cristian Stătescu, care 
votase pentru prima oară, de ce ace
eași bucurie lumina și ochii bătrînei 
Elena Hagi, în vîrstă de 73 de ani, 
care o consideră pe Aurora Po
pescu ca pe o fiică a ei. In lunga ei 
existență, bătrîna a văzut multe, dar 
abia în zilele noastre a cunoscut cu 
adevărat bucuria vieții. Sub privirile 
ei, cartierul Grivița Roșie înflorește, 
iar noile blocuri muncitorești, parcul, 
străzile pavate și asfaltate, școlile, 
spitalul ridicat de curînd. fac să 
dispară amarele amintiri ale unui

trecut alungat pentru totdeauna. 
Toate acestea ni le-a explicat Elena 
Hagi, îndată după ce-și dăduse cu 
drag votul candidaților F.D.P.

Vizita Ia centrele de vot nr. 17 și 
20 ne-a prezentat un decor la fel de 
plăcut dar cu alte personaje. Nu 
ne-am putut reține surprinderea văzînd 
un copil căruia nici prin gînd nu-i 
trecea să plece încă de la centrul de 
vot Micul Victoraș — despre care 
am aflat apoi că este fiul unei har
nice agitatoare din cartier — declama 
cu gingășia celor cinci anișori ai lui 
versuri închinate celor cărora alături

• Echipa Institutului Bauman 
din Moscova evoluează în țara 

noastră

> Ioi sosește tn Cap tată, la invita
ția U.A.S.R., o delegație sportivă ■de părinții lui, în această zi,___

muncii din întreaga țară le dăruiauf 'stut.enților Institutului Bauman 
încrederea lor: candidați! F.D.R-' ‘‘_____ .a <«
Am întrebat și noi: Cine sîntj 19, la bazinul Floreasca echipa de po’o
candidații FDP la această cir-y pe apâ a Institutului Bauman va sus-
cumscripție ? Printre ei am notat cil) ține o dublă intilnire cu echipa studen- 
bucurie numele cunoscutului jucători (eased de categoria A, C.S.U. Cluj, 
de tenis Marin Viziru și al activistu-/ ’
lui sportiv D. Zaharia, președintelel DA I
comitetului raional de organizare a/* v «a
UCFS „V. I. Lenin". Vă prezentăm 
și pe unul dintre alegători pe care( 
l-am întîlnit în clipa cînd ne luam 
rămas bun de la micul „artist", pe atle
tul Nioolae Rășcănesctt.

Instantaneele noastre
acum pe alt itinerar...

F.D.P. 
Gine 

această

_ , ---------------------- j din
j Moscova. Simbătă și duminică la ord

Primul vot

în vîrstă de 
care venise 
cu familia

76 
îm-
sa

lucălorii de hochei primesc buletinele de vot 
cu conștiința că votul lor va sta la 
temelia înfăptuirilor viitoare, a ri
dicării continue a nivelului material 
și cultural al oamenilor muncii. Iar 
printre cei care și-au dat din toată 
inima votul lor candidaților F.D.P., 
alături de ceilalți oameni ai muncii, 
se aflau în acea zi de măreață 
bătoare sute de mii de sportivi 
patriei...

sar-
ai

Instantanee
la cîteva centre de votare
Printre cetățenii care ni se păreau 

mai ...întîrziați, am întîlnit pe una 
din străzile Capitalei și pe 1. Sto- 
ian, secretarul general al federației de 
fotbal. L-am și interpelat: „Acum 
te duci, tovarășe, la vot?" Am ascul
tat însă răspunsul și apoi n-am știut 
cum... să plecăm. Harnicul activist 
sportiv votase de la 6 dimineața îtn-

Ceea ce ne-a impresionat în mod 
deosebit, în uriașa manifestare a 
voinței populare prilejuită de alege
rile de duminică, a fost marea diver
sitate a vîrstei celor ce veneau la 
secțiile de votare pentru a-și înde
plini înalta îndatorire cetățenească. 
Alături de oameni în puterea vîrstei 
vedeai bătrîni cu părul nins de ani, 
cu vorbă domoală și' sfătoasă dar 
și tineri abia ieșiți din vîrsta co
pilăriei, cărora numai cadrul solemn 
al secției de votare și conștiința că 
acum îndeplinesc primul lor act de 
maturitate civică, le astîmpărau puțin 
clocotitoarea expansiune a adoles
cenței. Nesecata curiozitate profesio
nală ne-a făcut să stăm de vorbă și 
cu unii și cu. ceilalți. Este de-a drep
tul mișcător sentimentul înălțător cu 
care se prezintă astăzi în fața ur
nelor cei ce, cu decenii în urmă, 
evitau să treacă cel puțin prin fața 
centrelor de vot, păzite cu strășnicie 
de vînjoșii mardeiași electorali ai cu- 
lărui sau cutărui partid „istoric". Dar 
am fost pur și simplu impresionați 
de prospețimea, căldura și nemărgi
nita încredere cu care s-au prezentat 
la vot cei ce-și exercită pentru prima 
oară dreptul de cetățean. Iar dacă 
popasul a fost mai îndelungat în 
mijlocul unor tineri sportivi, faptul 
este lesne explicabil.

Oricît ne-am grăbit, nu i-arn putut 
„prinde*  pe cei doi tineri cicliști, ins
talatorul Ion Braharu și lăcătușul 
mion Ariton, ambii din lotul 
tineret, înainte ca ei să-și fi 
votuL Aceasta n-a scăzut însă

• Romînia în grupa a 3-a îm
preună cu Grecia, Ungaria, O- 
landa și Turcia, în turneul de 

juniori F.I.F.A.
continua 2 la Bruxenes au loat

trase la sorți cele patru grupe ale tur
neului de juniori F.I.F.A.

Echipa noastră face parte din grupa 
a III-a, alături de Grecia, Ungaria. O- 
landa și Turcia. In grupa I figurează 
'Iugoslavia, Irlanda de nord, Franța, 
Polonia, Bulgaria. In grupa a II -a: 
R.F. Germană, Austria, Cehoslooac's. 
Belgia. Italia. In grupa a IV-a: Lu
xemburg, R.D. Germană, Spania și An
glia.

Echipa Rominiei tM juca la t 
aprilie ca Grecia, la 4 aprilie cu Un
garia, la 5 aprilie ca Olanda și la 9 
aprilie cu Turcia.

Prima clasată din fiecare grupă să 
califică pentru semifinale.

vorbit des-însuflețirea cu care ne-au 
pre primul lor vot:

— In viața noastră s-a 
astăzi un eveniment care nu poate 
fi uitat, a exclamat Ion Braharu. Pri- 
mul nostru vot...

— Lam dat cu bucurie candidați-, 
lor F.D.P., a completat Simion Ari
ton, pentru că noi tinerii, care avem 
viitorul întreg Înainte, dorim ca acești

întîmptat

(Continuare în pag. 2)

O imagine pe care ațn uit. unu-o la frecare ceifrru de polare.



Alegerile la 2 martlc-o strălucita manifestare 
a unității dintre partid, guvern șl popor

(Urmare din pag. 1)

maiviitor să fie tot mai frumos, 
înfloritor.

Țesătorul Ștefan Comănescu 
la „Mătasea populară", o autentică 
speranță a boxului nostru, n-a fost 
de față la această convorbire. Nu 
ne-a surprins însă auzindu-1 și pe

de

el discutând pe aceeași idee: „Avem 
o viață care merită să fie trăită. Dar 
viitorul nostru va deveni și mai 
luminos. Pentru aceasta luptă par
tidul nostru, pentru «ceasta luptăm și 
muncim noi cu toții. Iar votul de azi 
este încă o lovitură dată vechiului, 
încă o piatră la temelia noului".

Doi pescari și alți lineri.».
La secția de votare a clubului 

C.C.A. din calea Plevnei n-a fost 
nevoie să ne rotim prea mult privi
rile în căutarea... sportivilor. Este 
drept, nu i-am întîlnit aici pe mulți 
dintre campionii și recordmanii ță
rm Sosisem oare prea tîrziu ? Nu. 
A'otau a'ci doar ni' ilarii în termen — 
ofițerii la centrele de vo
tare din raza domiciliu
lui lor. Dar dacă nu ne-am 
puiuț începe însemnărife 
cu Voinescu sau Apo’zan 
cu Ion Soeter sau Mihaî 
Timu am încercat aceeași 
bucurie poposind pentru 
un timp în mijlocul altor 
sportivi valoroși. Atletul 
Ion Sorin, halterofilul La- 
zăr Baroga. voleibalistul 
Mihai Chezan, înotătorii . 
Ștelan lonescu și Al. 
Schmaltzer ne-au împăr
tășit deopotrivă entuzias
mul cu care s-au prezen
tat în fața urnei de vot 
încă din primele ceasuri 
ale dimineții.

I-am privit îndelung: li
nen, sănătoși, puternici, 
purtînd în priviri bucuria 
vieții noi. Și nu i-am inși 
întrebat pentru ce au dat 
cil atîta dragoste vo'iif 
lor candidaților FDP.

...Alți doi tineri: cano- 
ișiii Sidorov și N. Tarar.?. 
S-au prezentat împreună 
te vot. Nu credem să fie 
o simplă întîmplare. Viața 

i-a alăturat pe cei doi 
tineri și în alte 
Originari d-in Tuleta, Sidorov și 
Tarara au muncit multa vreme 
împreună la întreprinderea piscicolă. 
Apoi, unul a lucrat la Mahmudia, 
celălalt la Mila 23. In arnvtâ s-au 
reîntîlnit. In armată și pe apele li
niștite ale Snagovv ui unde au de
venit anul trecut campioni ai țării. 
Seara tîiziu, uneori aproape de cum
păna nopții, cei doi tineri își poartă 
gîndurile către cei dragi, către că
minele lor de pe malul Dunării, că
tre orășelul lor care se transformă

pe zj ce trece îrrtr-un important cen
tru industrial. Viața de pescar n-a 
fost întotdeauna ca cea de astăzi. O 
știu cei doi tineri din povestirile pă
rinților și bunicilor, pescari și eî de 
cine știe cite generații. „Pentru ca 
acele vremuri să nu se mai reîntoar-

barză" din sitr. Știrbei Vodă. Pentru 
început aproape ’ că nu înțelegeam 
cum se întîmplase să găsim aici un 
lot atît de numeros. Ne-a lămurim 
antrenorul Lajos Vakar: mulți jucă
tori sînt din provincie și în afara 
bucureștenilor ceilalți urmau să vo
teze la acest centru. Era desigur un 
fapt obișnuit, firesc. Și, totuși, ne-a 
impresionat deosebit acest mănunchi 
de tineri de prin părțile Ciucului, 
Constanței, din Orașul Stalin sau din 
așezările Rădăuțiului, veniți acum îm
preună să-și dea votul candidaților 
F.D.P. ........... — . ------
Takacs, Dan Stafie, Varga Dezide- 
rîu, Sorin Ciobotaru, Gavril Kozan, 
Andrei Dominic și Anton Biro, votau 
acum pentru prima oară.

Cum însă lotul ni se părea incom
plet și pentru că în fața centrului de

votare rămăseseră tot timpul cițiva 
tineri hocheiști n-am rezistat îndem
nului de a afla de ce nu trecuseră 
pragul centrului de votare, luliu și 
Geza Szabo — frați gemeni — și 
A. Kolomar ne-au răspuns cu oare
care sfială în glas „Noi n-avem de
ed 17 ani. Am fi vrut și noi să ne 
dăm votul candidaților F.D.P. dar 
deocamdată nu putem decît să ne 
alăturăm glodurile și sentimentele co
legilor noștri mai... bătrâni care au 
împlinit 18 ani"...

gospodăriei colective din comuna Ce- 
nadul Mare. Aștept cu nerăbdare să 
absolv Institutul, pentru ca să devin 
și eu un factor activ în marea operă 
de construire a socialismului în care 
este angrenată întreaga clasă mun
citoare".

Ai. Gross — coresp. 
(prin telefon). — Alături 
oameni ai muncii din bâ

Valentin Cărunta, Lajos
Reportaj colectiv de ELENA 

MATEESCU, D. GtRLEȘTEANU, V. 
ARNAUTU și MARIUS GODEANU.

otografii : TH. ROIBU

Maestrul sp ortului Nicolue Rășcănescu. introducind 
in urnă buletinul de vot

fin toată țara, tineret tai sportiv a votat 
pentru pace, bunăstare și un viitor fericit

împrejurări.
Sidorov 

multă

că niciodată pentru ca viața de astăzi 
să fie tot mai bogată și luminoasă 
ne-am dat și noi cu încredere votul 
candidaților poporului" ne-au spus 
cei doi tineri pescari din Tulcea.

Ne-au impresionat mult aceste cî
teva cuvinte rostite simplu, din 
inimă. Au revenit cu aceeași căldură 
și în discuțiile purtate cu ceilalți 
sportivi, cu tinerii pentatloniștii C. 
Țintea. Marinescu, Dan lonescu care 
își îndepliniseră și ei înalta 
rire cetățenească.

*e ziua votului. în casă nouă

îndato-

TG. MUREȘ 3 (prin telefon). — 
Sportivii orașului nostru, alături de 
miile de oameni ai muncii din lo
calitate s-au achitat cu cinste de 
înalta îndatorire cetățenească, aceea 
de a-și da cu toții votul candidaților 
F.D.P. Printre aceștia am putut re
marca pe componența secției de lupte 
a colectivista sportiv Voința, pe 
membrii echipei divizionare de fotbal, 
voleibaliștii echipei Progresul-Sfatari, 
și mulți alții care s-au prezentat în 
fața urnelor, încă dun primele ore 
ale dimineții. La circumscripția elec
torală Nr. 23, printre alegători am 
putut distinge și pe cunoscuții maeș
tri ai sportului, soții Tiberta și Atar- 
gareta Semany. lată ce ne-a decla
rat tov. 1 iberâu Semariy. „Este o ai 
de mare sărbătoare pentru întreg po
porul nostru. Atît eu cât și soția mea 
am votat cu încredere carididafii 
F.D.P., convinși fiind că aceștia stat 
oameni capabilii să contribuie la re
zolvarea problemelor obștești în ora
șul nostru". Basctietbalietul I. 
Mittehnann abia sosit de la Oluj, 
unde susținuse un joc împreună cu 
echipa sa Dinaimo, s-a îndreptat de Ia 
gară direct ia secția de votare Nr. 25 
din care face parte. Tînărul compo
nent al totului republican de tințfet 
ne a mărturisit cu multă emoție că a 
așteptat cu nerăbdare această zi în
semnată cînd a votat pentru prima 
oară : „Ali-am C
F.D.P. — a spus el — deoarece am 
garanția că aceasta este spre binele 
nostru, al tuturor acelora care con- 
strutoi socialismul".

Vasile Kadar — coresp.

canții Sever și Manole. Cu volubili
tatea care-1 caracterizează, Ing. Stăn- 
cescu ne-a declarat: „Votul dat de 
mine cu toată încrederea candidaților 
F.D.P. vreau să contribuie la dezvol
tarea 
țeles.

economică, culturală și, binein- 
sportivă a orașului Constanța".

Decebal Toca — coresp.

IAȘT 3 
de ceilalți 
trîna cetate a Moldovei, spor.rm 
s-au prezentat ieri în fața urnelor 
pentru a-și da votul candidațifce 
F.D.P. Majoritatea sportivilor ieșeni 
au votat în primele ore ale zilei. La 
secția 29 din Iași, unde a candidat 
tov. Alexandru FHoreanu, secretar a! 
«.mitelidui orășenesc P_M.R. Iași, a 
votat și Ion Manolescu. tehnician la 
Direcția regională C.F.R., antrenorul 
echipei de fotbal, care a-tivează ia 
categoria C.

La secția de votare Nr. 15 a votat 
Alexandru Frlipescu, jucător de vo
lei, membru aii comitetului regional 
de organizare a U.C.F.S., la secția 
Nr. 25 a votat electricianul 
Alexandrescu, de la atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie", component al echipei 
de fotbal. Echipele de handbal „Agro
nomia" și fotbal „C.S.U." au votat 
împreună.

Emil

dat votul candidaților' Moina, au votat

CLUJ 3 (prin telefon). — Orașul 
nostru, îmbrăcat în haină de sărbă
toare, a cunoscut o mare animație 
încă din primele ore ale dimineții. 
Pe străzile orașului puteau fi văzute, 
numeroase grupuri de cetățeni care 
se îndreptau către centrele de votare. 
I.a una din aceste secții, Nr. 29, am 
întâlnit pe dr. I. Arnâut, antrenorul 
aâleților de la Știința Oluj, împreună 
cu atleții Traian Sudrigean, Gr. Co- 
jocaru, Aure! Ursu Paladc, Atarilie Cu
tai, care au votat pentru candidatul 
F.D.P. tov. Petre Jurcă. La secția 
de votare Nr. 26 au votat componență 
echipei de fotbal juniori ai Științei 
Gluj, în frunte cu antrenorul lor N. 
Munteanu. De remarcat faptul că 
majoritatea celor care votau erau 
pentru prima oară în fața urnei de 
vot Printre aceștia, sportivii Scări ă- 
tescu, Mifea. .Marco, Ratio. Nicuta 
etc. In circumscripția electorală oră
șenească Nr. 67, unde a fost candidat 
maestrul emerit al sportului Prof. Ion 

sportivii de la Di-
namo.

Emil Bocoș — coresp.

(prin telefon), 
care au votat

In Capitală, ca și în întreaga țară, două persoane, se va mări în 
moștenitor, căruiacei mai mulți cetățeni s-au prezentat 

la vot încă din primele ore ale di
mineții. (n numeroase secții de vo
tare, înainte chiar de amiază, se 
perindaseră prin fața urnelor toți ce
tățenii cu drept de vot. Vă închipuiți 
surprinderea noastră, atunci cînd am 
aflat că familia de ’sportivi Constan
tin Grecescu și Florica Z.D Z-- 
cescu nu se prezentase încă la vot, 
deși ne aprepiaserăm binișor de 
orele prânzului. Curioși să aflăm cau
zele. acestui „start" întîrziat. ne-am 
îndreptat spre locuința acestor doi 
sportivi fruntași. Aci însă, surpriză: 
familia Grecescu și-a schimbat domi
ciliul I Tocmai în clipa aceea, Flo
rica Grecescu și-a făcut apariția pe^ 
ușa blocului Maghcrti.

— Pe noi ne căutați ? Este ultima 
zi în care rrai puteam fi găsiți la vc- 
ichea locuință. Mai avem de luat 
icîteva bagaje.

Și, în cîteva cuvinte, renumita^ 
sportivă, campioană si recordmană a f 
tării, ne-a povestit despre marea lori 
bucurie. De 2 martie, chiar în ziua^ 
alegerilor, ei s-au mutat în 
nouă. Iar casa cea nouă este 
partament confortabil înlr-unul 
blocurile recent construite de 
popular în cartierul Floreasca.

— M-am înțeles cu soțul meu să 
ne întîlnîm aci de î
-va termina antrenamentul. împreună 
■vom merge apoi la secția de votare 
pentru ai 
nostru plin de dragoste și încredere. 
Un vot al recunoștinței pentru viața, 
noastră din zi în zi mai înfloritoare,' 
mai plină de bucurii.

Ușa se deschise deodată și în ca-' 
drill ei apăru grăbit Constantin Gre-j 
cescu. Văzîndu-ne, exclamă:

— Ei ce spuneți? De ziua votului,| 
In casă nouă I

Am înțeles bucuria c_
nostru atlet. Mai ales că familia sa 
alcătuită la ora actuală din numai

curînd 
cu un..- moștenitor, căruia vechiul 
spațiu locativ nu i-ar fi îngăduit să 
se „manifeste" în voie.

se

Oțel-Gre- 
vot.

casă 
un a- 

din 
sfatul

R. Uniu — corespondent

Inginerul Viorel Moruru și-a îndepli
nit cu multă bucurie înalta îndatorire 
cetățenească

...Șî despre cei ce
n*au  putut vota •••

Ieri seară n-a fost desigur pentru 
nimeni o surpriză să-i întîlnească pe 
hocheiștii noștri fruntași pe... gheața 
patinoarului artificial din București. 
Intîlnirea noastră cu tinerii hocheiști 
a avut loc cu o zi înainte la centrul 
de votare de la școala „Cuibul cu

CONSTANȚA 3 (prin telefon). — 
Printre miile de cetățeni ai orașului 
care și-au dat cu încredere votul lor 
candidaților F.D.P., mulți au fost 
sportivi. Trecând pe la cîteva secții 
de votare am discutat cu unii dintre 
ei, avînd prilejul 6ă 1e cunosc gân
durile și mai ales năzuințele. La 
secția de votare Nr. 9, de pildă, tînă
rul boxer Stoenescu Nicotoe, campion 
regional, ne-a spus: „Sînt foarte emo
ționat pentru că este primul meu vot. 
Am votat cu candidatul F.D.P., pen
tru bunăstare și noi realizări". La 
secția de votare Nr. 1 am avut plă
cuta surpriză să întâlnim cițiva echi
pieri ai formației de fotbal Locomotiva 
P.C.A.,: stoperul Stănce6cu, și ata

TIMIȘOARA 3 
Printre cetățenii 
cadrul circumscripției electorale Nr. 
88 s-a prezentat și o tânără care a 
fost imediat recunoscută de cei pre- 
zenți: era sportiva 
studentă în anul IV 
dioo-farmaceutic din 
ponentă a echipei de handbal Ști
ința Timișoara. Irina Giinther care 
a avut bucuria să-și vadă împlinit 
visul — obținerea celei mai înalte dis
tincții sportive, titlul de maestră e- 
merilă a sportu'ui — ne-a declarat: 
„Acord cu încredere votul meu can- 
didatilor F.D.P. deoarece m-arn bu
curat din plin de condițiile pe care 
regimul de democrație populară ni 
Ie-a oferit nouă, tineretului, și nu 
pot uita, de asemenea, că familia 
men duce un trai fericit în cadrul

în

Irina Giinther, 
la Institutul Me- 
localitate și com-

ORAȘUL STALIN 3 (prin telefon). 
— La secția de votare Nr. 31 din 
Poiana Stalin am întîlnit 
mineață cițiva dintre schiorii 
viști care veniseră aici 
cite înalta îndatorire 
Printre ei Nicolae Munteanu, 
Voinea, Vasile Buga, și 
echipei Victor .Mogoș. La ieșirea din 
secția de vot, sportivii dinamoviști 
s-au fotografiat pentru a avea ca a- 
mintire imaginea din ziua în care 
au votat împreună. La circurrccripV|^^ 
orășenească 77 din incinta cliibult^P 
Partizanul Roșu, unde a candidat tov. 
Hie SteJian, președintele comitetului 
de organizare a U.C.F.S. Orașul 
Stalin, au votat handba'lișfii Traian 
Munteanu și Nicolae Bogdan, trăgă
torul Jura Stavăr, atletele Maria 
Ispas și Elena Stoica și jucătorea 
de tenis de masă Elisabeta Ne- 
mety. Pînă la ora prânzului toți 
sportivii din Orașul Stalin au trecut 
prin fața urnelor.

ieri di- 
dinamo- 

să-și exer 
cetățenească. 

Florea 
mezinul

ALEX. D1NCA

Spartachiada de iarnă a tineretul™

întrecerile din cadrul fazei raionale cunosc o animație deosebită
Cu fiecare zi care ne apropie de finalele celei mai mari competiții de 

masă a sezonului —; Spartachiada de iarnă a tineretului — vești de pe 
tot cuprinsul patriei ne dovedesc ma rele interes pe care l-a stîrnit această 

întrecere t
O zi de neuitat pentru tinerii din

orașul Petru Groza !...

130 de tineri participanți din raio- 
îrxiată ce îsij nul Lunca Vașcăului s-au întrecut în 

' , T/orașul Petru Groza în cadrul fazei 
ge apoi Ia secția de votare » raionale a Spartachiadei. Primul start 
da candidaților F.D.P. votul ]-au luat schiorii, din rîndul cărora cei 

j-, -i s j i ni ai buni — Elisabeta Szilaghy (junioa
re), Dan Dumitrescu (juniori), Ana 
Maroși (senioare) și Aurel Suciu (se
niori) s-au calificat în 
La tenis de masă cele 
torii le-au obținut Ion 
Ana Lucea, iar la șah, Mircea Florian 
și Gabriela Anastasiu. O frumoasă în
trecere au furnizat-o participanții la 

cunoscutului 1 trântă. Din rîndul lor au fost desem- 
ifnați următorii reprezentanți pentru re- 
_/ gitine : Dan Gheorghe, Vasile Pușcaș, 

SPORTUL POPULAR Tr. Moraru, Al. Drimba, Șt. Fechete
*̂g.  2-a Nr. 3164ș și 2). Hirta. O notă bung — <țupâ £țuu

amintește corespondentul nostru Ovi- 
diu Pop — trebui? acordată organelor 
U.C.F.S. și U.T.M. a căror colaborare 
rodnică a asigurat un succes deose
bit întrecerilor.

„ca și pentru cei din Tulcea!

faza regională, 
mai mu*e  vic- 
Anastasiu și

La Tulcea, desfășurarea fazei raio
nale din cadrul Spartachiadei a pri
lejuit — așa cum ne informează co
respondentul nostru Stan Păun — un 
eveniment sportiv sărbătoresc. între
cerile s-au ridicat, deseori, la un nivel 
foarte bun. Pentru faza regională s-au 
calificat următorii participant : ȘAH : 
Arsene Dumitru și Niță Silvia; TENIS 
DE MASA: Haralambie Apostol și 
Elena Gavrilescu; GIMNASTICA : echi
pele colectivelor sportive Știința Tul- 

■cea (atît la băieți cît și la fete); 
ȚfijlNTA țin ordinea categoriilor):

M. Cărbunescu, N. Sebeșanu, 
chila, Erie Radu, I. Bourașu și 
raru. Prin grija _ 
U.C-.F.S. ciștigătorii pe 
mit numeroase premii, 
ploaie.

M Se- 
Cl' Mo- 

locale 
au pri-

organelor 
probe 
jnșigne și di-

Curtea de Argeș in sărbătoare!

concurcnți 
pentru 

cuvinte așa 
desfășurarea

Un frumos succes al sportului 
do masă la Comănești!

Organizare ireproșabilă, 
bine pregătiți, interes major 
competiție — în cîteva 
]>oate fi caracterizată 
fazei raionale a Spartachiadei în ora
șul Curtea de Argeș. Iată și lista cam
pionilor raionali: ȘAH : — V. Cojo- 
caru și Elisabetp Gherase; TENIS DE 
MASA : Marcel Milea și Zin Ok bok; 
GIMNASTICA: echipele școlii medii 
mixte din Curtea de Argeș; TRINTA : 
C. Răduca, N. Marinescu, Angelo Di- 
mitrescu, Gr, Patrica și Gh. Stoica. 
O mențiune specială pentru colectivele 
sportive din comunele Cepari, Tigveni. 
Corbeni, Mușetești etc., care — după 
aprecierea -corespondenților noștri 
Romulus JonesM și V. Muu — s-au pre
zentat peste așteptai i I

Cei mai buni sportivi din satele și 
comunele raionului Moinești s-au în
trecut în orașul Comănești cu prilejul 
fazei raionale a Spartachiadei. Progra
marea acestei faze in orașul nostru — 
așa cum rezultă din scrisoarea pe care 
ne-a trimis-o corespondentul nostru 
V' Popa — a arătat o dată în plus 
entuziasmul pe care-1 trezește activi
tatea sportivă în rîndul tineretului din 
localitate. Intr-adevăr, întrecerea celor 
150 de finaliști ai fazei raionale a 
Spartachiadei a fost urmărită tot tim
pul, cu mult interes, de un public rfu- 
rneros, care a răsplătit cu aplauze pe 
cei mai buni. Dreptul de a participa 
la faza superioară, cea regională, a 
revenit — în urma rezultatelor obți
nute — următorilor concurenți : ȘAH : 
D. Manea și El, Podoleana; TENIS 
DE MASA: L. Dimitropulos și Con
stanța Grigoraș; GIMNASTICA : echi
pele școlii medii din Momești; TRINTA: 
N. Muftei. P. Euciinaaie, P. Silveunu, 

Ti. Doriueanu, P. Cosina și /. tioatca.



NICOL AE
4 doua ediție a campionatelor internaționale

PANDREA A. CI$TIGAT Învingători fără glorie
PROBA DE SLALOM SPECIAL

5INAIA 2 (prin, telefon de la tri
misul nostru). Cu toții, antrenori, ar
bitri, fotografi, ziariști și bineînțeles 
concttrcnți, am regretat eâ duminică 
dimineața Valea Iui Carp_ era acope
rită de o ceață densă care nu-ți per
mitea să vezi decît trei sau patru 
din porțile cursei de slalom special, 
disputată în cadrul celei de a II-a 
cdații a campionatelor internațonale 
ale Romîniei. Chiar în aceste condiții, 
proba de slalom special a fost de o 
rară spectaculozitate datorită mai mul
tor factori: valoarea sensibil egală a 
concurenților, lupta dîrză pentru pri
mele locuri, gradul de dificultate al 
traseului și varietatea așezării celor 
două manșe. Această probă, a doua 
în cadrul campionatelor internaționale 
ale R.P.R., a reunit un buchet de va
loroși schiori din patru țări: Bulgaria. 
Finlanda, Ungaria și Rominia, dintre 
care erau considerați favoriți Gh. 
Dimitrov (care obținuse splendide re
zultate în concursuri organizate în 
Austria și Italia). Voroșkin, N. Pan
drea, M. Bucur și Gh. Cristolooeanu. 
Marele favorit era, însă, Gh. Dimi- 
trov, care prin performanțele anteri
oare era indicat drept cîștigător pro
babil al cursei. Duminică însă, schiorii 
romîni au concurat cu multă ambiție 
și unul dintre ei, Nicolae Pandrea. 
a reușit nu numai să cucerească pri
mul loc. ceea ce este o performanță 
excelentă, dar l-a întrecut net în am
bele manșe pe campionul bulgar Di
mitrov. N. Pandrea a parcurs prima 
manșă de viteză în 64,0 (Dimitrov 
i67,7), iar a doua, mai strînsă, de teh
nică, în 63,2 (Dimitrov 68,8). O di
ferență de peste 9 sec., obținută în 
cea mai tehnică probă de schi t Fără 
îndoială o performanță strălucită pen
tru care îi adresăm lui Nicolae Pan
drea felicitări El a știut să îmbine 
de minune viteza cu coordonarea și 
viteza de reacție caracteristice lui. 
atacînd totodată fiecare poartă în 
ritm susținut. Gh. Dimitrov, depă
șit net în prima manșă, a încercat 
în a doua să recupereze handicapul, 
dar după plecare a avut două ezitări. 

încep finalele campionatului 
republican de patinaj artistic

'Mi ine dimineață vor începe pe pali- miercuri, categoria sub 15 am băieți 
hoar al artificiul ' din Capitală întrece- Și fete ia ora 8 figuri obligatorii și la 
rile finale ale campionatului republi- ora 17 figuri libere; joi ora 8, categoria 
can de patina; artistic. La acest ultim peste 15 ani băieți șt fete, seniori și 
act < al competiției își vor disputa intîi- senioare, figuri obligatorii; vineri ora 8 
feta/ea aproape 40 de concurenți și aceleași categorii de joi, figuri libere, 
concurente, după următorul program:

Pedalînd pe drumul Snagovului cu gindul la

care i-au costat victoria în manșa 
respectivă.

Subliniem că proba a avut un grad 
de dificultate foarte ridicat, dovadă 
fiind numeroasele abandonări ți des
calificări. Manșa a doua, în special, 
a cerut concurenților să depună toate 
cunoștințele tehnice și tactice. Multi 
dintre ei, printre care și unii de 
primă valoare (M. Bîră, Gh. Voroș- 
kin, I. Bîrsan, Micloș Bartus, Gh. 
Bălan, M. Enache, I. Secui etc) după 
căzături „tari" sau scăpări de porți 
au abandonat întrecerea.

In schimb, excelent s-au compor
tat cîțiva tineri, dintre care vom re
marca în primul rînd pe Cornel Tă
băraș, clasat pe locul 3 în această 
pretențioasă probă. Tăbăraș a demon
strat aceeași siguranță și relaxare ca 
și în cursa de slalom uriaș (în care 
s-a clasat pe locul 3) și a realizat 
o performanță care-i indică un vii
tor frumos în schi. Demnă de amintit 
este și comportarea lui I. Zangor și 
I. Bulgărea, care s-au clasat pe lo
curile 6 și 7 întrecînd o serie de schi
ori rutinați cu antecedente valoroase

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate în proba de slalom special 
(lungimea pîrtiei 500 m., diferență de 
nivel 280 m.) : 1. Nicolae Pandrea 
(Romînia) 127 sec. 2/10 (64,0+63,2) 
campion internațional al R.P.R. ; 2. 
Gh. Dimitrov (Bulgaria) 136,b 
(67,7+68,8); 3. Cornel Tăbăraș (Ro
mînia) 139,3 (67,4+71,9); 4. Gh.
Cristoloveanu (Romînia) 143.2: 5. Ion 
Coliban (Romînia) 152,8; 6. Ion Zangor 
(Romînia) 157,8: 7. Ion Bulgărea (Di
namo) 160,2: 8. Pekka Alomen (Fin
landa) 165,5; 9. Pentti Alomen (Fini.) 
165,5: 10. Radu Banu (Progr. Sinaia) 
166; ll.Pertti Hartikainen (Fird) 168,6; 
12. Mihai Bucur (Rorrfînia) 168,7; 13. 
N. lovici (Dinamo) 170,0: 14. Laszlo 
Csordas (Ungaria) 171,2; 15. N. Lu
pan (Dinamo) 174.5.

★
Sinaia 3 (prin telefon de la trimi

sul nostru) — Proba de coborîrecare 
trebuia să se dispute astăzi in cadrul 
campionatelor internaționale ale 
R.P.R. a fost înlocuită cu o cursă de 
slalom uriaș, deoarece zăpada n-a

— A crescut cumva și iotail consa- 
craților ?

— Nicidecum. Lotul pare mai 
mare fiindcă avem și... musafiri. 
Cîțiva cicliști fruntași de la Progre
sul F.B. (1. Constantinescu, C. Stă- 
nescu, E. Mihăilă etc.), invitați de 
federație, și cane iau parte regulat 
Ia antrenamentele noastre din ultima 
vreme. Și unii și alții nu au decît 
de cîștigat.

Continuăm să „rulăm" la cîțiva 
metri în urma plutonului. Schimburile 
se fac la * *—5 <5trt“ d" metri. în ca-

Zile de februarie, neașteptat de 
frhmoase. In dreapta și în stingă șo
selei. ogoarele reavăne aburesc în 
bătaia soarelui. Mijește iarba. Prin 
crîrrguri și păduri, ghioceii — grăbiți 
ca întotdeauna — alcătuiesc pete 
albe, 'luminoase și vesele. De pretu
tindeni, te întâmpină zvon viu de 
primăvară. Prematură, firește.

Totuși, nu-i motiv să te încînți prea 
mult. Baba Dochia încă nu și-a le
pădat complet legendarele-i co
joace. Și, după toate soroacele, nșai 
& o bună bucată de vrferne pînă la 
adevărata primăvară-

Mult se bucură — și profită, bine
înțeles — cicliștii, cei care se pre
gătesc pentru „Cursa Păcii", consa- 
crați, și „speranțe".

★

Șoseaua preferată : București-Plo-
ești. Panglica albastră-cenușie a 
drumului asfaltat îmbie la goană, în 
aceste zile frumoase. Băieții, firește, 
tare ar vrea să pedaleze cit mai 
vîrtos. Dar, antrenorul M. Nioulascu 
(pe a cărui motocicletă ne aflăm în 
calitate de pasager) șî-a alcătuit xm 
program și țme să-l respecte întoc
mai.

—- Timp de 3 săptămâni facem ru
laj moderat și ușor progresiv. Am 
îndeput la 1 februarie, ca 20—24 km 
pS.oră, pe distanțe de 20, 30 și apoi 
40 km. Acum (n.r. faiptul se petrecea 
W Jumătatea lunii) am ajuns la 
32—34 km/h, iar distanțele au urcat 
la T’O—80 km. Desigur, aceste cifre 
vor urca concomitent șt gradat, ne 
informează antrenorul iobulut

Ca de obicei înainte de a părăsi orașul, lotul a făcut un scurt popas: an
trenorul M. Niculescu amintește sportioitor tema din ziua respectivă. Desigur, 
cîțiva curioși ocazionali s-au și strlns In jurul grupului de cicliști să vadă ce 
se petrece.-

Concurentul romln Nicolae Pandrea se pregătește să „atace" o nouă 
poartă, (Foto D. STANCULESCU)

asigurat condițiile tehnice necesare. 
Cursa a fost cîștigată, din nou, de 
bulgarul Gh. Dimitrov. Iată de aftfel 
rezultatele tehnice: slalom uriaș
(lungimea pîrtiei 1.800 m., 450 m. 
diferență de nivel, 48 porți) 1. 
Gh. Dimitrov (Bulgaria) 1:36,3; 2. 
Gh. Cristoloveanu (Romînia) 1:38,2;
3. Gh. Voroșkin (Bulgaria) 1:38,8:
4. Mihai Bucur (Romînia) 1:44,0; 5.
Ion Bîrsan (Romînia) 1:45,6; 6. N. 
lovici (Dinamo) 1:47,4; 7. C. Tăbă
raș (Rominia) 1:47,6; 8. Petre Clinei 
(C.C.A.) 1:48,2; 9—10. Mihai Bîră
(Romînia) și Pentti Alomen (Fin
landa) 1:48,8. Iată acum clasamentul 
combinatei pe trei probe: 1. Gh. Di
mitrov (Bulgaria) 4,36; 2. Gh. Cris
toloveanu (Romînia) 13,42; 3. C.
Tăbăraș (Romînia) 20,85.

Campionatele republicane 
(alpine și fond)

Tot astăzi s-a desfășurat și proba 
de slalom uriaș (fete) din cadrul 
campionatelor republicane. Iată re
zultatele tehnice: 1. Magdalena Bîră 
(G.C.A.) 1:40:4; 2. Ilona Miklos (Di
namo) 1:42.0; 3. Stela Tampa (Vo
ința) 1:51,3; 4. Edith Horvath (Vo
ința) 1:57,4; 5. Elisaveta Sttciu
(C.S.U.) 2:05,6.

★
Duminică și astăzi au continuat 

probele de fond din cadrul campio
natelor republicane. Rezultate teh
nice : 30 km. băieți: Manole Aldescu 
Ih 55:13.5; 2. C.'Enache (C.C.A) 
lh 56:46,3 ; 3. I. Cimpoia (C.C.A.) 
Ih 59:00,5 ; 4. I. Sumedrea (Di
namo) lh 59:32,6. 10 km. fete •
1. Elena Tom (C.C.A) 44:41,6; 2. 
lutiana Simon (Dinamo) 45:04.7; 3. 
Emilia Cristoloveanu (Dinamo) 45:41,0.

Ștafeta 4Ș(10 km. băieți: 1. C.C.A.

drul unei moriști care funcționează 
matematic.

— încă două sau trei ieșiri în a- 
cest fel, și apoi vom începe teme 
din ce în ce mai dificile și mai ales, 
executate cu rapiditate, subliniază 
M. Niculescu.

La km. 35,800 plutonul virează spre 
lacul Snagov și stopează. Băieții des
căleca- In pădurea Snagovului, asis
tăm la un variat și sever program 
de educație fizică, terminat cu o 
scurtă plimbare pe jos. Sportivii scot 
din buzunarele tricourilor sau dm

I 2h 32:53,2 (Moise Crăciun 40:38,4, 
Stelian Drăguș 36:56,7, Ion Cimpoia 
38:32,2. Constantin Enache 36:45,9); 
2. Voința 2h 35:35,3; 3. G.C.A II
2h 38:36,5; 4. Dinamo I 2h 39:15.9; 
ștafeta 3y5 km. fete: 1. Dinamo 
lh 13:15,7 (Hermina Herbert 25:43,8; 
Emilia Cristoloveann 24:01,7; luhana 
Simon 23:30.2); 2. Recolta Ih 15:21,2; 
X Voința lh 15:45,2.

Miercuri sînt programate probele 
de slalom special băieți și fete din_ 
cadrul campionatului republican

D. STANCULESCU
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PROBLEME ACTUALE ALE SECȚIILOR 
PE RAMURĂ

O federație este puternică prin nu
mărul și calitatea secțiilor pe ramură 
de sport ce-i sînt afiliate. Este un 
adevăr prea evident pentru a mai ne
cesita o demonstrație, iar dacă ani 
început aceste rînduri prin enunțarea 
lui este pentru a insista asupra impor
tanței deosebite de care trebuie sa se 
bucure secțiile pe ramură ds sport ale 
colectivelor sportive, în marea acțiune 
de reorganizare a mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

Aci este o problemă în întregime de
pendentă de inițiativa și spiritul or
ganizatoric al organelor sportive lo
cale —comitete rakxîâie, orășenești și 
regionale de organizare a UCFS și 
consiliile colectivelor sportive. In fapt 
ea prezintă în stadiul actual, doua 
aspecte: a. reorganizarea organelor

marea cursa...
trăistuțele de ciclist sarrvișuri, fructe 
sau dulciuri pe care le consumă cu 
poftă.

In vreme ce C. Ducii tescu îi ta
chinează amioal pe N. Vasilescu, a- 
mintindu-i că a fost „pe vremuri" 
un ciclist „MAAARE", Gh. Șerban ne 
mărturisea cu însuflețire că vre® să 
fie din nou demn de cinstea de a 
fi selecționat

Firește, discuții, planuri, speranțe, 
ambiții— Dar, pînă la 26 aprilie, cînd 
via fi selecționată reprezentativa 
noastră, mai este cale lungă și mun
că migăloasă.

Pauza încetează. Urmează calea 
întoarsă. Cîind ieșim în șoseaua mare, 
întâlnim un grup de cicliști, înșirați 
în monom perfect, în urma unei mo
tociclete. Sînt „speranțele" conduse 
de antrenorul Al. Someșan. Cele două 
grupuri se salută cu voioșie...

★
Spre București, potrivit conspectu

lui ieșirii din acea zi, rulajul e mai 
susținut, iar schimburile mai scurte : 
la 2—3 sute de metrî. Motocicleta' 
condusă de M- Niculescu păcâne rit-j 
mic în urma plutonului, tn timp ce 
antrenorul ne vorbește cu satisfacție 
despre disciplina și, mai ales, prie
tenia Sinceră și colaborarea pe care 
o manifestă, anul acesta, cicliștii în 
cadrul lotului...

★
Cînd am ajuns la Miorița, soarele 

scăpata departe, dincolo de silueta 
masivă a Casei Scînteii, incendiind 
cerul.

EMIL IENCEC

Neprezenfărite unor boxeri la reuniu
nile amicale sau oficiale nu mai pre
zintă o noutate pentru amatorii „spor
tului cu mănuși". Se pare că a intrat 
în practica colectivelor sportive obice
iul de a anunța cu „surle și trîmbițe" 
participarea unor boxeri fruntași lai 
reuniuni, dar aceștia absentează sau 
sînt înlocuiți în seara galei respective 
trezindu-ne că asistăm la exhibiții la
mentabile. Și aceasta fără ca colecti
vele să aibă remușcări față de specta
torii păgubiți și la propriu și la fi
gurat Ultimul exemplu ni l-a oferit 
reuniunea amicală desfășurată nu de 
mult la uzinele „23 August" unde, din 
programul galei au lipsit nu tnai puțin 
de 5 boxeri! Firește, s-a recurs la im
provizații de moment

Din păcate nici reuniunile oficiale 
nu sînt cruțate. Asistăm deseori la 
absențe reprobabile și, ceea ce este mai 
grav, în meciuri de campionat, unde o 
seamă de pugiliști reușesc să se cali
fice în faze superioare, în lipsă de*  
adversari. La Buzău de pildă, unde a 
avut Ioc faza regiunii Ploești, trei 
dintre boxeri (M. Haralambie, E. Io: 
nescu și I. Ciocârlan) au reușit să 
„sară" fără emoții în faza de zonă. Și 
la Craiova, în faza regională, s-au 
petrecut lucruri asemănătoare.

Situația aceasta este intolerabilă. Co 
misiile locale de box au datoria să 
îndrumeze colectivele cu secții de box 
să respecte obligațiile asumate privind 
participarea la campionatul de cali
ficare.

R. C.

DE SPORT
locale ale federațiilor. în scopul creă
rii condițiilor pentru începerea reorga
nizării secțiilor în colective și b. ale
gerile în secțiile pe ramură de sport 
ale colectivelor sportive.

Am precizat această diviziune — 
deși în realitate reorganizarea filie
rei tehnice a mișcării sportive comportă 
mai multe etape — referindu-ne doar 
la perioada de început, mai precis de 
la 1 martie la 15 mai.

In fapt, primul pas îl constituie re
organizarea — sau mai bine zis con-i 
solidarea — comisiilor regionale, ra
ionale și orășenești pe ramură de 
sport, adică a organelor care, subi 
îndrumarea comitetelor respective de 
organizare a UCFS vor lua măsurile 
necesare 'pentru pregătirea alegerilor 
fri. secțiile colectivelor. Un recent in
structaj efectuat la nivel central face 
inutile recomandările cu privire la 
«ceasta acțiune ; de aceea ne mulțu
mim să reamintim că reorganizarea 
-comisiilor locale pe ramură de sport 
comportă la rîndul ei două faze : una 
la nivel regional, pînă la 10 martie, 
a doua la nivelul orașelor și raioanelor 
(20—30 martie) și că aceste termene 
trebuie respectate cu strictețe.

Am dori să insistăm ceva mai mult 
asupra etapei următoare, privind reor
ganizarea secțiilor pe ramură de sport 
Aci, prima acțiune o constituie afilie
rea la federația respectivă. Ea se face 
printr-o cerere trimisă comisiei raio
nale orășenești sau regionale de spe
cialitate (dacă nu există comisii, direct 
federației, prin organul regional 
UCFS). ’ Secțiile colectivelor vor in:-' ’’a 
aceste cereri de afiliere pînă cel tîrziu 
la 15 martie. In același timp, trebuie 
începute pregătirile pentru adunările 
generale de alegere a birourilor de 
secții și a dolcgaților Ia conferința co
misiei raionale (orășenești) pe ramură 
de sport Consiliile colectivelor sportive 
trebuie să dea cel mai mare ajutor în 
această acțiune, de care depinde în 
bună măsură succesul reorganizării 
secțiilor pe ramură de sport împreună 
cu măsurile propagandistice și orga
nizatorice în vederea alegerilor îli 
șgpții — care vor avea loc între 15 
martie-15 mai — consiliile colecti
velor sportive trebuie să se străduiască 
'In vederea creării de noi secții pe ra- 
mură de sport, în scopul dezvoltării 
a noi discipline sportive în respec
tivele unități de muncă.

Și mai ales să nu se uite că adu
nările generale ale secțiilor nu trebuiai 
să prilejuiască doar alegerea biroului 
și a delegaților la conferința comisiei 
raionale (orășenești) ci și ample dis
cuții privind activitatea trecută a sec
ției și obiectivele sale pe viitorii doi 
ani.
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Meciurile feminine continuă să dezamigească
Etapa campionatelor de baschet 

este dominată, indiscutabil de cate
gorica victorie a studenților clujeni 
asupra echipei Dinamo Tg. Mureș. 
Cai atît mai inexplicabilă apare a- 
cuiii înfrîngerea suferită în partida 
restanță de joia trecută de CSU 
Cluj în fața colegei ei din Timi
șoara! Dacă se poate vorbi de un 
joc în oare examenul tactic a fost 
trecut cu nota 10, apoi acesta este 
MIG—Dinamo București în care — 
pe lîngă evoluția pasionantă și victo
ria „in extremis" a MIG-ului— s-a 
remarcat efortul lăudabil al ambe
lor formații de a folosi cu succes o 
gamă de variante în apărare (mai 
ales combinații de zonă cu „om la 
om“). MIG-ul a făcut o partidă ex-

REZULTATELE PARTIDELOR 
DISPUTATE S1MBATA

MASCULIN: Știința Timișoara — 
Constructorul Cluj 50—45 (27— 
31); CSU Cluj — Dinamo Tg. Mu
reș 66—44 (43—26); MIG — Dina
mo București 63—61 (29—25); Vo
ința lași — Dinamo Oradea 64—69 
(25—37).

FEMININ: Constructorul Bucu
rești — Alimentara Tg. Mureș 55— 
20 (20—9); CFR — ICO 85—40 
(33—18); ITO — Știința ICF 40— 
26 (24—15): Voința Orașul Stalin 
— CSU Cluj 66—25 (39—11).

celentă ca și Dinamo de altfel care 
a resimțit. în plus, absența lui Ră- 
ducanu (accidentat). In schimb, par
tidele feminine — și cele din pro
vincie și cele din Capitală — au 
Tost departe de ceiea ce se așteaptă 
de la întîlniri de prima categorie. 
Păcat că lucrurile merg așa pentru 
că am constatat dintr-un singur e-

xemplu că există reale posibilități 
pentru mai bine. Iată cazul: echipa 
feminină CFR — care a dispus la 
un scor categoric de ICO — a ju
cat o repriză confuz, cu multe gre
șeli. Jucătoarele păreau strangulate 
de emoție, acționau rigid. Abia după 
pauză, ci nd probabil au constatat că 
nu este vorba de cit de o simplă' 
partidă de campionat, jucătoarele bu- 
cureștene ne-au arătat ceea ce pot 
cu adevărat. Și atunci, ne țunem 
noi întrebarea, de ce trebuie să aș
teptăm reprize întregi pentru acomo
dare? De ce marea majoritate a
formațiilor — și cu precădere cele 
din provincie — se comportă ca
echipe de începătoare? Ar fi tare 
bine dacă jucătoarele noastre ar în
văța din exemplele echipelor mascu
line care ,,’și dau drumul" la orice 
joc, care au început să mai uite de 
miza partidelor și oferă — în con
secință — meciuri de o bură valoa
re tehnică, etalînd muit mai des de 
cît pînă acum toate cunoștințele lor. 
Nu-i nici o miriare deci că nivelul 
campionatului masculin a săltat și 
mai mult în retur. Invităm deci ne 
baschetbalistele noastre să joace CU 
MAI MULT CURAJ. CU MAI MUL
TA ÎNCREDERE IN FORȚELE 
LOR PREOCUPATE MAI MULT 
DE CALITATEA, DE SPECTACU
LOZITATEA MECIULUI SI MAI 
PUȚIN DE CEEA CE ARATA TA
BELA DE MARCAJ. Numai așa vom 
putea vorbi despre mlîlniri care sa 
atragă, să justifice titlul de între
ceri de categoria A. O scurtă pri
vire asupra rezultatelor tehnice în
registrate sîmbătă confirmă și dis
proporția de valoare — tare accen
tuată în campionatul feminin — ca
re face ca gazdele să-și impună au
toritatea la diferențe prea mari une
ori. O altă carență a campionatu
lui...

REZULTATELE MECIURILOR DIS
PUTATE ASEARA

Olimpia M.I.O, — Progresul F.B. 
(fem.) 92-57 (36-19) ; C.C.A. — Stea
gul Roșu Orașul Stalin (mase.) 80-59 
(39-27) ; Olimpia M.l.O. — P.T.T. 
(mase.) 72-66 (43-21 I).

Finalele campionatelor republicane 
de juniori la scrima

Mîine încep la Sibiu, în sala Fia. 
mura roșie, finalele campionatelor re
publicane individuale pentru juniori. 
Spre deosebire de edițiile precedente, 
în acest an participă la finale cei mai

Sîmbătă în București

Intîlnkea de volei feminin 
între R. P. R. și R. D. G.

Două victorii internaționale ale voteibafistelor 
de la Dinamo București și Voința Sibiu

Sîmbată șt dunumcă, amatorii de volei din Capitală vor vedea la iucru 
echipa noastră națională feminină care va intilni selecționata R, D, Germane, 
Voleibalistele celor două țări se pregătesc cu minuțiozitate in vederea acestui 
meci. Astfel, jucătoarele de la Dinamo București, care dă cele mai multe spor
tive echipei naționale, au obținut frumoase rezultate in meciurile susținute in 
urmă cu citevâ zile in capitala Ungariei, Pe de altă parte, echipa R, D, Ger
mane și-a verificat forma la Dresda in compania selecționatei Cehoslovaciei, 
astfel că cele două echipe se găsesc in plenitudinea forțelor lor.

In vederea acestor intilniri, antrenorii Gh. Constantinescu și Nicolae Tăr- 
chilă se îngrijesc de buna pregătire a următoarelor jucătoare: Cornelia Mo- 
raru, Sonia Colceriii, Florina Teodorescu, Elena Florea. Doina Vințan. Elena 
Busuiocescu, Alexandrina Constantinescu, Ana Susan. Lia Vanya, Tinela Pleșo
ianu, Natalia Cernat, Maria Rațiu. Elena Corbeanu și Ana Păunoiu. Miine 
după-amiază, in sala Floreasca, începind de la ora 17,30 reprezentantele noa
stre vor intilni formația de juniori a C,G.A,, urmind ca vineri, de la ora 16, 
tot in sala Floreasca, două echipe din cadrul lotului să joace intre ele.

buni tineri pînă la vîrsta de 21 ani.
Ridicarea limitei de vîrstă în cam

pionatele juniorilor a fost impusă în 
acest an de participarea noastră cu 
un efectiv complet la Criteriul Mon
dial al Tineretului, pe care îl găzduim 
la începutul lunii aprilie. De altfel, fi
nalele de la Sibiu sînt ultimul cri
teriu de selecție prin concurs înaintea
grandioasei competiții mondiale pe care 
o va găzdui sala Floreasca din Capi
tală.

La Sibiu este anunțată participarea 
a peste 130 de tineri trăgători repar
tizați astfel după criteriul vîrstei: 94 
la categoria I (tineri între 17 și 21 
ani) și 39 la categoria a Il-a (15 și 
16 ani). Titlurile de campioni vor fi 
acordate învingătorilor din probele 

categoriei întîia. Așa după cum spu
neam mai înainte, Ia concurs vor lua 
parte cei mai buni juniori dîn cele 
13 orașe unde există secții de scrimă, 
mai puțin floretistele și spadasinii care 
pleacă la Leipzig pentru a participa la 
tradiționalul concurs internațional pro
gramat pentru 8-9 martie.

„Cupa 8 Martie" în Capitală

Sîmbătă s-a desfășurat în sala 
Dinamo „Cupa 8 Martie" la floretă 
femei organizată de comisia orășe
nească de scrimă din Capitală. Deși
secțiile din colectivele Progresul, Voința 
și Energia nu au răspuns la această 
lăudabilă inițiativă, micșorînd numărul
scontat de participante, totuși între
cerea a reunit 21 de concurente și s-a 
bucurat de succes. Sistemul de concurs
— prin eliminare directă — inaugurat 
cu această ocazie, s-a dovedit inte
resant, aducînd victoria floretistei 
Elena Melak (C.C.A.), urmată de trei 
colege de secție: Paula Roman, Geta 
Sachelarie și Anne-Marie Neurihrer. 
S-au comportat de asemenea bine: 
Ioana Dragalina (Șc. sp. tineret), Ta
tiana Gheorghe și Niculina Boi an 
(Dinamo).

e In ultimul meci susținut la Buda
pesta, echipa feminină bucureșteană de 
volei Dinamo a întîlnit reprezentativa 
Budapestei, care se confundă de fapt 
cu echipa reprezentativă a Ungariei. 
Dinamovistele au reușit o victorie de 
prestigiu, cîștigînd cu 3-1 (15-11, 5-15, 
15-12, 15-9). Doina Ivănescu și Tineta 
Pleșoianu au fost cele mai bune de pe 
teren.

Formația feminină a uzinelor Ganz 
Budapesta, ale cărei invitate au fost di- 
inaincvistele, va juca la București, în 
jurul datei de 24 martie.

• SIBIU 3 (prin telefon). — Sîm
bătă seara In sala „Steaua roșie" din 
localitate s-a disputat partida interna
țională de volei feminin dintre Voința 
Sibiu și echipa poloneză Start Gdynia. 
După o partidă viu disputată, victoria 
a revenit sibiencelor cu 3-2 (15-5, 13- 
15, 15-17, 15-6, 15-13). S-au remarcat 
Eugenia Bojiță, Stela Boariu, Elena 
Roman (Voința'), Kostkievicz, lastah, 
Zangowska (Start).

Af. Vlădoianu și M. Lupuțiu— 
coresp.

.Turneul maeștrilor"
„TURNEUL MAEȘTRILOR" - 

tradiție. lat-o acum în pragul cel ei 
totdeauna) la start un buchet de
In fiecare an „Turneul maeștrilor" 

vine să completeze un gol în activi
tatea vîrfurilor șabiste, dînd conti
nuitate evoluției în concursurile tari 
și oferind, totodată, o bună ocazie

Intre 6-27 martie la Sinaia

care capita 
aduni nd (ca

In campionatul de lupte
• Steagul roșu a învins C.C.A. • Fr. Horvath (Dinamo B.) întrecut de 

către juniorul Geantă (Vulcan) • întreceri de un bun nivel
loc. 

Pană
Sîmbătă s-a desfășurat în țară etapa 

ă Ii-a a campionatului de lupte pe echipe, 
întrecerile s-au disputat — după cum 
ne relatează unii membri ai federației 
care au asistat la reuniunile respective 
— la un nivel superior celor din prima 
etapă. „In general sîntem mulțumiți de 
felul cum se îndeplinesc pînă în pre
zent obiectivele trasate de colegiul 
de antrenori în ce privește pregătirea 
sportivilor ne a precizat tov. I. Cor- 
neanu, antrenorul federal. Firește mai 
sînt o serie de lipsuri, dar față de 
alți ani lucrurile merg mai bine și 
aceasta ne bucură, cu atît mai mult 
cu cît în acest cn va trebui să facem 
față unui calendar internațional foarte 
bogat și dificil".

® Cît despre reuniunea de la Orașul 
Stalin, la care a asistat tov. I. Corneanu 
ne-a sntis următoarele : „întrecerile au 
fost dinamice, unele foarte frumoase 
fiind utilizate o serie de procedee teh
nice ia lupta din picioare, capitol care 
era deficitar pînă acum. Apreciate au 
fost meciurile dintre V. Bularca (St. 
roșu) și P. Aberman-Constr. (cat. 73 
kgr.), Coroban (Constr. Cluj) și C. 
Ofițerescu (St. roșu) la cat 52 kgr., 
N. Baciu (C.F.R. Gl. Oradea) si I. 
Mureșan (St. roșu) la cat. 87 kgr.' ș.a. 
Mi-au plăcut unii luptători tineri ca 
Viorel Pintea (Constr.). Coroban 
(Constr.), de asemenea comportarea 
lui V. Bularca. N. Baciu (care l-a în
vins prin tuș pe I. Mureșan), V. Mi-

cula (C.C.A.). Keffer (C.C.A.). — Aș 
vrea să remarc curajul Constructoru
lui Cluj de a utiliza o formație tînără. 
Și dacă acum rezultatele tehnice sînt 
desigur slabe, nu mă îndoiesc că 
într-un viitor apropiat, roadele vor fi 
din cele mai bune.

In ce privește derbiul St. roșu — 
C.C.A.. cîștigat de prima formație 
aceasta se datorește desigur în primul 
rînd bunei pregătiri a localnicilor. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că C.C.A. n-a 
prezentat un om la cat 52 kgr. (ceea 
ce într-un meci cu o asemenea miză 
contează foarte mult) și în plus arbi
trii au greșit nesancționînd lupta ob
strucționistă a lui Harri Fr. în meciul 
cu I. Keffer (C.C.A.). fapt care a 
contribuit la pierderea unui punct de 
către militari".

• La Reșița a asistat tov. Gh. Ia
cobini din Biroul federației de lupte. 
„Bineînțeles, Dinamo București a câș
tigat destul de ușor cele trei meciuri 
susținute, a început interlocutorul nos
tru. Cel mai bun om al reuniunii n-a 
fost însă un dinamovist, ci fînărul me
talurgist — încă junior — Geantă de 
5a Vulcan București, echipă care — 
pentru debutul său — a făcut o figură 
de concurs foarte frumoasă. Geantă 
l-a învins fără „drept de apel" pe ru
tinatul Fr. Horvath, care nu reușește 
să se regăsească. Experiența făcută de 
Dinamo Buc. cu Gh. Popovici la cat. 
grea nu a dat roade decît parțial, fi
indcă acesta a fost întrecut de către 
L. Bujor.

S-au înregistrat aci și aspecte ne-

pe echipe
gative. unele fiind lichidate pe 
Astfel, I. Hanțu (Lugoj ) și D.
(Vulcan) au fost descalificați pentru 
luptă brutală, iar Gh. Mircea (Vulcan) 
eliminat din concurs pentru lovirea 
adversarului. Regretabil este incidentul 
dintre antrenorii 1. Lovasz (Reșița) și 
Fr. Cocoș (Dinamo), Biroul federației 
— ca și colectivele respective — tre
buind să ia măsuri".

•Rezultatele tehnice ale etapei:
GRUPA I ORAȘUL STALIN: 

Steagul roșu cu C.C.A. 9—7. cu Glo
ria C.F.R. Oradea 11—5, cu Construc
torul Cluj 12—4, C.C.A. cu Gloria 
C.F.R. 12—4, cu Constructorul Cluj 
13—3, Gloria C.F.R. cu Constructorul 
Cluj 12—4, GRUPA a Il-a TG. MUREȘ: 
Voința Tg. Mures cu Dinamo Satu 
Mare 8—6, cu Corvinul Hunedoara 
9—5, cu Carpați Sinaia 8—8. Carpați 
cu Dinamo 9—5, cu Corvinul 7—7, 
Dinamo cu Corvinul 6—6, GRUPA IH-a 
REȘIȚA : Dinamo Buc. cu Unirea 
Lugoj 12—4. Cu Metalul Reșița 15—1, 
cu Vulcan 14—2, Unirea cu Metalul 
12—4, cu Vulcan 10—4, Vulcan cu 
Metalul 10—6, GRUPA a Vl-a ARAD: 
Feroviarul Timișoara cu Chimistul 
Baia Mare 12—4, cu Gospodării Bucu
rești 10—6, cu UTA 9—7, Gospodării 
cu Chimistul 12—4, cu UTA 10—6, 
Chimistul cu UTA 9—7.

Etapa a III-a sîmbătă 8 martie : 
Grupa l Lugoj: C.C.A.,
Mare, Feroviarul Unirea. Grupa a Il-a 
București: Voința Tg. Mureș, Steagul 
roșu, Gospodării, Dinamo Buc., Grupa a 
III—a Cluj: Vulcan. Chimistul, Cons
tructorul, Corvinul. Grupa a IV-a Ora
dea : UTA, Metalul, Carpați, Gloria.

o întrecere șahistă 
de a V-ia ediții, 

remarcabile forțe șahiste naționale, 
elementelor tinere de a cuceri consa
crarea.

Interesul pe care șahiștii noștri 
fruntași îl acordă „Turneului maeștri
lor" reiese din lupta aprigă care a 
caracterizat cele patru ediții ante
rioare. In fiecare an, cîștigătorul „a 
smuls" victoria, obținînd-o literalmente 
pe „linia de sosire". La prima ediție 
(1954) 13 runde nu au putut depar
taja pe Ciocîltea și Alexandrescu care 
și-au... împărțit Cupa. Anul următor, 
luliu Szabo a cîștigat cu o jumătate 
de punct avans față de Bălanei. In 
1956, Eugen Cosfea a realizat cea mai 
„mare" diferență față de următorul 
clasat: 1 punct. Cu atît l-a întrecut el 
pe Alexandrescu. In sfîrșit, anul trecut, 
turneul a fost dominat de tineri: 1. 
Gunsberger 9 p., 2. Negrea 81/2, 3. 
Radovici 8 p. Anul acesta ?... Firește 
nu ne este cu putință să anticipăm 
asupra rezultatului. Dar, aruneînd o 
sumară privire pe lista participamților 
(Ciocîltea, Drimer, Ghițescu, Alexan-

pasionante revanșe
drescu, Radovici, Mititelu, Szabo, Vof- 
culescu, Malic, Soos, Pavlov, Stanciu, 
Partos, Crețulescu, Negrea și Rejcher 
— venit să-l înlocuiască în ultimul 
moment pe Bălanei) ne putem convin- 
ge că lupta va fi de o excepțională^^ 
dîrzenie. 9 maeștri și 7 candidați 
Niciodată turneul acesta nu a cunos
cut o participare atît de selectă. Ne
grea și Crețulescu vor încerca să ob
țină aicț a doua notă de maestru j 
Drimer, Szabo și Pavlov să demons
treze că succesul lor. din finală a fost 
binemeritat, iar Ciocîltea, Mititelu, 
Soos, Reicher — dimpotrivă — că 
jocul slab din ultimul concurs este 
doar un simplu accident. Halic, Voicu- 
lescu, Partos, absenți în finală, sînt 
dornici să demonstreze că locul lor 
este de fapt în rîndul primilor șahiști 
ai țării. Gică Alexandrescu, ca totdeau
na. apără onoarea vechii gărzi.

Tuturor le arăm succes în întrecere^ 
care începe joi la Sinaia. Menționăm 
că turneul aste dotat cu cupa — trans
misibilă — în memoria lui Stefan Sza
bo, oferită de Federația Romînă de 
Șah.

VALERIU CHIOSE
X4

Dinamo Satu

PRIMA EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC 
AVEA

Cu ocazia celei de a XVl-a ediții a Jocurilor Balcanice care a avut 
loc anul trecut la 'Atena, conducătorii echipelor participante au fost 
unanimi în a recunoaște necesitatea lărgirii contactelor între atleții țărilor 
din această parte a Europei. In acest sens, propunerea de a se organiza, 
cu începere din 1958, întreceri balcanice și Ia cros, a fost primită cu 
entuziasm de către participanți.

Și astfel, la 23 martie, capitala Turciei, Ankara va fi gazda primei 
ediții a crosului balcanic la care sînt chemate să participe echipele repre
zentative ale Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Romîniei și Turciei. La prima 
ediție se va desfășura numai o întrecere masculină, dar este probabil ca 
în viitor să fie organizate și concursuri feminine. Echipa fiecărei țări este 
compusă din cite șase alergători, lungimea traseului fiind de 10.000 m.

In vederea acestui important eveniment atletic, alergătorii noștri frun
tași se pregătesc cu asiduitate. Pentru formarea echipei Federația Ronună 
de Atletism va organiza mai multe crosuri de verificare și o întrecere de 
selecție. Selecția va avea loc 'în cadrul unui concurs care se va desfă
șura pe aleile pădurii Snagov. în ziua de 9 martie.



In așteptarea campionatului
(

Echipele de fotbal susțin partide de verificare 
din ce in ce mai dificile

C.C.A. se va reînfîlni cu LEVSKI 
la București în luna august

—- Simbătă, la Sofia, Levski a ciștigat cu 2—

Peste 12 zile va reîncepe campionatul cat. A la fotbal. Este normal deci 
ca echipele care vor deschide sezonul fotbalistic la 16 martie, să-și continue 
pregătirile cu și mai multă intensitate. După cum ne-au transmis corespon
denții noștri, partidele de simbătă s-au desfășurat la un nivel tehnic destul 
de ridicat, în ciuda terenurilor desfundate de ploaie sate chiar a timpului 

prielnic (partida de la Timișoara a avut loc pe viscol). Dar iată 
zultatele întâlnirilor:

ne- 
re-

® BUCUREȘTI. Rapid — Dinamo 
București 2—2 (1—2). Partida, dispu
tată pe stadionul Giulești, a atras 
în ciuda ploii și a vîntului rece, peste 
7.000 spectatori.

lntîlnirea a prilejuit un meci dispu
tat, cu .numeroase faze la poartă, 
i'se pe aripi și goluri frumoase. In 
prima repriză, deși feroviarii au des
chis scorul prin Ene II, dinamoviștii, 
irestînd un joc bun, au egalat prin 
Ia bone și au mai marcat încă un 

gol prin mijlocașul Al. Vasile. Toate 
□cercările de a egala ale înaintării 

‘eroviare, care în această parte a 
•ocului a avut cei mai buni oameni în 
țopil III și Seredai, au eșuat însă. După 
pauză, tot Dinamo are inițiativa un 
timp, pentru ca pînă la urmă Rapid 
să reușească egalarea — prin Geor
gescu — odată cu fluierul final.

RAPID : Dungu — Greavu (Dodea- 
nu), Vărzan 11, Macri — Bodo, 
Stancu — Copil 111, Raab (Olaru), Ene 
>1, Georgescu. Seredai.

DINAMO: Uțu (Cosma) — Popa, 
Motroc, Szoko — Al. Vasile, Nunweil- 
ler —V. Anghel (Koszegi), R. Lazăr, 
Babone Nicusor Suru. (m.t.)

TIMIȘOARA:’ Știința — Jiul Pe
troșani 1—1 (0—0). Peste 2.000 spec
tatori au asistat la această partidă, 
care s-a terujinat cu un rezultat ne- 
fc cis prin punctele înscrise de Cio- 
Kscu (Știința) și Ciurdărescu (Jiul).

CLUJ: Dinamo — Selecționată lo- 
cal^fi— 1 (3—0). înaintarea dinamo- 
viJBr a fructificat cele mai multe 
dimw ocazii, înscriind prin Szakacs I 
(3), Eftimie (2) și Drăgoi. Pentru în
vinși a marcat Dobay.

ORADEA : ICO — FI. roșie Oradea 
3—1 (1—0). Autorii golurilor au fost 
Cuc, Bîscă, Roșu (ICO) și Major 
(FI.’ roșie).

CLUJ: Știința — C.F.R Cluj 1—0 
(0—0). După o repriză egală, studenții

COPIL III

și-au adjudecat victoria prin punctul 
înscris în min. 53 de ĂAoldovan.

ORAȘUL STALIN : Steagul Roșu— 
Flacăra Cîmpina 2—1. Cele două 
echipe au jucat trei reprize a cîte 30 
minute.

★

• REȘIȚA. Metalul a întîlnit într-un 
reușit joc de antrenament formația 
Locomotiva Caransebeș de care a dis
pus cu 11-0 (6-0). înaintarea reșițeană 
a „mers" foarte bine. Golirile au fost 
realizate de Apro (3), Urcan (2), Ma- 
nolache (2), Mateon (2), Glămeanu 
și Todor. Reșițenii au folosit pe: Bo- 
ceanu (Purcică) — Ihișek, Chirilă, Po-

toceanu — A pro, Nicolin (Cir păci) — 
Glămcanu, ManrAache_ Urcan, Mateon, 
Todor (Gh. Dobrescu — coresp.).

• BISTRIȚA. C.S. Bistrița — Voința 
Cluj 6-0 (4-0). Echipa locală din cate
goria C a marcat golurile prin Firică 
(2), Copil I (2), Radulescu și Botescu. 
(O. Berbecariu — coresp.).

• PLOEȘTI. ............ " '
1 Mai Ploești 
marcat: Stanoilovici 
Rinceanu și 
Prahova, i 
(11 m.). și Zaharia pentru Petrolul. 
(I. Iordache—corespondent).

— Petrolul—Prahova 
3—4 (2—2)/// Au 

II, Gheorghiu, 
i Teiss (11 m.) pentru 
Dumitrescu, D. Munteanu

Pregătirile juniorilor 
pentru turneul din Luxemburg

Lotul de juniori își continuă pre
gătirile în vederea Turneului interna
țional de lotbal din Luxemburg. 
Sîmbătă, juniorii au ----l'~ 1
meci de antrenament 
nia formației „Fbr. confecții Bucu
rești". Lotul a folosit în cursul 
aceste» întîlniri următoarea echipă: 
Opanschi (Ghiță)-Codreanu (Ivan- 
suc), Petca, Tițeica (Nedelcu)-Petru 
Emil, Neacșu-Ivansuc (Dumitrescu), 
Stoice seu, Toma (Matei), N. Mure-
șan (Igna). Ion Ion (Seinieie).
Din lot mai fac parte: Muller (por
tar), Niculescu (half), Varga și Pîn. 
zaru (înaintași). In acest meci, ju
niorii au marcat trei goluri (prin 
Stoicescu 2 și Petru Emil) și au pri
mit două. Joi, Iotul se va antrena în 
compania echipei de juniori 
gust" București, iar duminică 
susține un alt joc de pregătire.

susținut un 
în compa-

,23 Au-
va

Antrenorii de fotbal și-au început consfătuirea
De ieri dimineață, antrenorii 

chipelor de fotbal de categoria 
B și C, președinții colegiilor 
antrenori din țară și numeroși antre
nori din București participă la o 
consfătuire de mare importanță

e-
A, 
de

Ce așteptăm de la cadrele didactice de educație 
fizică fin invătamîntul superior...

S-a remarcat deseori că reușita 
.cțhrii de angrenare a tineretului 
studios in practicarea organizată a 
sportului depinde în mare măsură de 
profesorul de educație fizică, de ca
litățile cu care acesta este înzes
trat. Calitățile profesorului de edu
cație fizică trebuie să fie cu atit 
ma^evidente in învățământul supe- 
rkj^tantr-adevăr, pentru un profesor 
de^Bucație fizică de la o școală 
medie, prezența elevilor la orele de 
curs sau la cele de colectiv, nu 
constituie o PROBLEMĂ, datorită 
caracterului obligatoriu al învăță- 
mrntuiui de educație fizică. In 
schimb, în ânvățămîntul superior, a- 
tiragerea studenților, prin specificul 
facultativ al invățămîntuâui de edu
cație fizică, reprezintă o muncă mei 
dificilă. Studenții vin la aceste ore 
numai dacă se simt atrași, dacă a- 
jung să-și dea seama de frumusețea 
și mai ades de utilitatea practicării 
culturii fizice. Iată de ce cadrelor 
didactice de educație fizică din în- 
vățăinîntul superior, li se cere o 
mai mare exigență in activitatea lor,
o perfecționare continuă, fie prin 
participarea la diverse cursuri, fie 
prin îmbrățișarea cu mai mult in
teres a muncii de cercetări științifi
ce. In lumina Hotărârii din 2 iulie 
1957, educația fizică și sportul în 
învățământul superior sînt orientate 
către realizarea unui sport de masă, 
pentru întărirea sănătății și pentru 
mărirea capacității de muncă, a stu
denților. Aceasta trebuie să însem
ne pentru cadrele de educație fizi
că, inițierea cit mai multor con
cursuri și competiții cu 'caracter in
tern, — participare la Spartachiade, 
la campionatele universitare, con
cursuri GJ4.A. — și chiar organi
zarea unor competiții tradiționale, în 
genul Icefiadei. Demnă de laudă este 
inițiativa catedrei de educație fizică

un nivel cit mai ridicat, care să 
contribuie la ridicarea calificării lor 
sportive ; în centre universitare ca 
Timișoara, Cluj, București etc. exis
tă chiar echipe la nivelul catego
riei A. Interpretarea eronată a unor 
cadre didactice a principiului că prin 
sportul de performanță s-ar tinde ca 
profesorii să devină antrenori, tre
buie eliminată. Mai corect, se poate 
spune că profesorii de educație fi
zică au datoria să adîncească forma 
incipientă de specializare cu care 
au absolvit I.C.F., ajungînd în timp 
să întrunească toate calitățile unui 
bun antrenor.

Aceste aspecte au fost larg dez
bătute cu prilejul unei recente cons
fătuiri a cadrelor de educație fizică 
din învățămîntul superior și a repre
zentanților comisiilor sportive din 
U.A.S. S-a subliniat totodată că o 
condiție «sine qua non» a reușitei 
muncii sportive cu studenții o repre
zintă legătura permanentă pe care 
cadrele didactice trebuie s-o aibă 
cu organizațiile de partid, U.T.M. și 
asociațiile studenților. Aceasta este 
cu atit mai necesară cu cit în pe
rioada imediat următoare vor lua 
ființă primele cluburi studențești.

• Așa arată un buletin Pronosport cu 
12 rezultate exacte la concursul Prono

din centrul universitar Orașul Stalin 
(lector Aurora Eberth), care a or
ganizat o competiție la 10 discipline 
și oare se bucură de un succes mo- 
bilizatoric deosebit. Firește, astfel 
de inițiative trebuie extinse.

sport nir. 9 din 2 martie:
I. Torino — Juventus (camp, ita

lian) 2
II. Padova — Napolă (camp, ita

lian) i
III. Sampdoriia — Bologna (camp,

italian) 2
IV. Milan — Udinese (camp, ita

lian) X
V. Alessandria — Intemazionale

(camp, italian) 1
VI. Spal — Lanerossi (camp, Ita

lian) 2
VII. Verona — Roma (camp, italian) 2 

VIII. Lazio — Atalanta (camp. Ita
lian) 1

IX. Reims — Lyon (Cupa Franței) 1 
X. Sete — Ales (Cupa Franței) X

XI. Bordeaux — Racing Paris (Cupa 
Franței) 1

XII. Toulon — Monaco (Cupa Fran
ței) 2

Dar, Hotărârea din 2 iulie 1957 re
comandă să n>u fie neglijat nici spor
tul de performanță. Cum se poate a- 
junge aici ? Numai dacă profesorii 
de educație fizică vor fi că’ăuzi'i 
de principiul pregătirii studenților ia

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 9 din 2 mar
tie au fost găsite:

3 variante Cu 12 rezultate;
64.5 variante cu 11 rezultate șl
933.5 variante cu 10 rezultate.
Fond aproximativ de premii: 740.000 

lei.

pentru viiioarca activitate a sportu
lui cu balonul rotund.

Ieri dimineață, antrenorul I. LU- 
PAȘ — din partea colegiului cen
tral de antrenori — a prezentat un 
referat în care a analizat în linii 
mari, situația actuar.ă a fotbalului 
nostru, după oare antrenorul eme
rit EM. VOGL — membru al Biro
ului Federal — s-a ocupat de cele 
mai im,portante probleme ale fotba
lului în lumina activității echipelor 
naționale. Pe marginea acestor două 
referate, după-amiază, peste 30 de 
antrenori au purtat discuții și au 
făcut propuneri- Consfătuirea con
tinuă în cursul dimineții de azi.

SOFIA 3 (prin telefon), Intîlni- 
rea Levski — C.C-A., așteptata ou 
viu interes de numeroși suporteri ai 
formației bulgare, n-a avut șansa 
să se dispute în condiții normale. 
Ploaia și lapovița, care au căzut a- 
proape în tot cursul zilei de sîmbă- 
tă, au făcut ca terenul de fotbal al 
stadionului Levski să devină des
fundat și greu, ceea ce a influențat 
jocul. Primii care s-au adaptat con
dițiilor grele de joc au fost gazdele. 
Fotbaliștii bulgari au jucat rapid, 
cu pase lungi, n-au ținut mingea și 
au avut inițiativa aproape toată re
priza I. In repriza a 11-a, aspec
tul meciului s-a schimbat Jucătorii 
romîni au fost cei care au dominat. 
Legătura dintre linia de mijloc și 
cea de atac, a fost mai bună, iar 
cei cinci înaintași au devenit mai 
periculoși. In general, în această 
parte a meciului jocul a fost mai 
puțin rapid decît în prima sa ju
mătate, terenul greu spunîndu-și 
cuvîntul.

Presa bulgară a acordat mult in
teres acestei întilniri. Iată cîteva 
spicuiri. „NARODEN SPORT": 
„C.C.A. a lăsat o impresie frumoasă. 
Românii au demonstrat un fotbal

tehnic și s-au distins prin precizia 
și claritatea paselor. In timp ce 
apărarea s-a dovedit bine pregătită, 
înaintașii s-au arătat ineficaci în 
fața porții". „NARODEN ARMIA": 
„Oaspeții joacă un fotbal lejer, teh
nic. dar țin prea mult balonul și 
construiesc atacurile prea lent".

V.
(Bone)j 

Moldovan), 
ZAVODA

— Vasî-

ARBITRU: A. Rumianțev.
FORMAȚII. C.C.A.: VOINESCU

— Dragomirescu, APOLZAN, 
DUMITRESCU — Onisie 
Jenei — Cacoveanu (V. 
Constantin, Alexandrescu, 
1, Tătaru.

LEVSKI: DERVENSKI
lev. Apostolov, Doncev — Arsov, 
Gheorghiev — Abadjiev, Peev (Gai
darov), IORDANOV, ILIEV, Kos
tov

AU MARCAT: Iordanov (min. 29 
și 76). Constantin (min. 65).

„ZEMEDELSKO ZNAME^ „Rezul
tatul final nedreptățește oarecum pe 

stingă I- 
momentul 

Iordanov"- 
va avea

romîni, pentru că interul 
liev se af'a în ofsaid în 
primului gol marcat de 
Revanșa acestei 
loc în august la

Campionatul mondial de

întîlniri ’ 
București.
TOMA HRISTOV

handbal in 7

Echipa țării noastre a pierdut meciul 
cu Islanda și calificarea in turul următor

MAGDEBURG 3 (prin telefon). 
— Sîmbătă după-amiază echipa 
noastră ne-a produs o mare dezilu
zie 1 In îrtîinirea cu reprezentativa 
Islandei handbahștii romîni au 
practicat un joc sub orice critică, 
dezordonat tactic, fără vlagă, nereu 
șind să facă față atacurilor destul 
de simple ale jucătorilor islandezi. 
Consecința unei asemenea compor
tări nici nu putea fi alta decît vic
toria adversarilor noștri, care în 
acest fel au obținut un rezultat la 
care nu sper'au și la care valoarea 
lor nu le dădea drteptul.

In general acî presa și oficialități
le consideră că victoria echipei is
landeze se datorește în mare măsu
ră arbitrajului slab și în unele 
momente părtinitor al norvegianului

Antrenorii — foști internaționali - 
joacă azi pe Stadionul Republicii

Astăzi după-amiază. foștii interna
ționali de fotbal, acTUalmente antre
nori, reapar în țața publicului bucu- 
reștean în două jocuri menite să in
tre în tradiție : București.Provincie 
(sub 40 de ani) la ora 14,30 și Bucu
rești.Provincie (peste 40 de ani) la 
ora 16.15, pe Stadionul Republicii.

Iată loturile de jucători din rân
durile cărora vor fi formate cele pa
tru echipe :

Sub 40 de ani
BUCUREȘTI (antrenor Fr. Ronay): 

Tr. Ionescu, A. Niculescu, Gh. Po
pescu, Marian, Catană, I. Drăgan, 
Flamaropol, Novac, S’clovan, C. Si- 
mionescu, Val. Stănescu, Urechi atu, 
Lungu, Socec și Ambru.

PROVINCIE (antrenor R. Wetzer): 
St. Covaci, Mărdărăscu, Fătu, St.

Nagy, Al. Pop, Reinhardt, Reuter, 
Schertz, Tor joc, Vass, Zilahi, Mladin, 
Gh. Teodorescu, I. Lazăr, Dumitrescu 
III, A. Teodorescu și Vaczi.

Peste 40 de ani
BUCUREȘTI (antrenor Em. Vogi): 

Bogdan, Baratki. Constantinescu-Gre- 
cu, Gorgorin, Humis, Lupaș, Sfera 
Brandabur, Vintilă, David, Fabian I, 
Marki, Mihăilescu, Cuedan, Ghiuri- 
țan, Pepelea, Albu.

PROVINCIE (antrenor C. Braun): 
Burger, Beke, Dobay, Rășinaru, An. 
ghelache, Lengheriu, Oană, Ploeștea- 
nu, Șepci, Slivăț, Bindea, Incze II, 
Tr. Iordache, Moldoveanu, Czinczer, 
Juhasz.

Primul meci va fi condus de 
M. Cruțescu, al doilea de I. Ceaureanu.

Otono sport
• PRONOSPORT EXPRES. Premiile 

acordate variantelor cu ,,0” rezultate de 
la concursul PRONOSPORT EXPRES 
nr. 5 au revenit următorilor: o motoci
cletă de 125 cmc. acordată participan
tului cu cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate pe același formular: buletinul 
agenției nr. 3-București-1501 variante cu 
„0”; o motoretă: Georgescu Rodica din 
București str. O. Cocărescu nr. 3-610 v; 
un ceas Tellus: Mayer Francisc din Ti
mișoara, str. Bencecul de Sus nir. 5-486 V, 
un. aparat de radio de 1300: Zornek Pe
tru din Timișoara str. Balaș nr. 26-466 v. 
Premiile ultimilor doi clasați — la ega
litate ca număr ai variantelor cu ,,C” 
rezultate — au fost atribuite, conform 
regulamentului, prin tragere din urnă. 
Premiile acordate prin tragere din 
urnă au. revenit următorilor: o motocicletă 
de 125 cmc.: Moldoveanu Gh. din Con
stanța str. V. Tulbure nr. 1; o motoretă: 
participantului din București str. Nifon 
Bălășescu nr. 8 care a participat Ia 
agenția nr. 18 cu declarația nr. 182; o 
mrșină de cusut de 2565 Ici: Mathe
Rozalia din GheorghSemi-RAM str. 
G£r;i nr, 20: un răcitor de lei; Pe
trescu Petie din București str. Kepller

nr. 6; un aparat de radio de 1300 lei: 
Busuioc Pavei din Sînniicolaul Mare-Ti
mișoara str. V. Babeș nr. 7; o bicicletă 
de 860 lei: Roșea Bazil din Alba Iuiia 
str. N. Cristea nr. 58: cîte un ceas de 
800 lei: E. Negrescu din Ploești str. 
Praga nr. 11; Hărăbuș Maria din corn. 
Bocea—Uda—Hunedoara; Boca Ghizela 
din Tg. Mureș str. Republciii nr. 9; Chi- 
riță Boris din București str. Sălcetlului 
nr. 46; Andrei Grigore ddn București 
str. 30 Decembrie nr. 66; Cazacu Gh. din 
Giurgiu; Gheorghiu Sandu din Bucu
rești str. V. Lascăr nr. 123; Chingă 
Gheorghe din Orașul Stalin str. A. 
Iancu nr. 7 :FaTca Canstantin din Ca
ransebeș str. M. Eminescu nr. 26 și Tln- 
ci-lete Miron din București str Suliței 
nr. 34.

• NU UITATI! NUMAI ASTAZI PINA 
LA ORA 24 VA MAI PUTEȚI DEPUNE 
IN CAPITALA BULETINELE PENTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT EXPRES 
nr. 7 AL CĂRUI FOND DE PREMII 
ESTE MĂRIT CU 41.288 LEI. Și Ia con
cursul Pronosport Expres nr. 7 sînt 
acordate în afara premâildr în bani 
pentru 6, 5 și 4 sporturi exacte nume
roase premdi în obiecte pentru varian
tele' cu „0” rezultate.

O Miercuri 5 martie începînd de Ia 
ora 18 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a concursului Pronosport Expres 
im. 7.

Bjorn Borgersen. Părerea mea este 
insă că, indiferent de greșelile de 
arbitraj, echipa romînă putea cîști- 
ga acest meci, prin pierderea căruia 
și-a ratat 
se califica 
petiției.
(7 - 6) 
punctele 
sson (5), Bjomsson (2), H- 
jalmarsson (3), Benediksson, Tj 
Jonsson, Johansson și, respectiv, de: 
Ivănescu (4), Bulgaru (2), Covaci 
(2), Căliman. Moser, Stănescu. Și 
în acest meci echipa noastră a ra
tat două lovituri de la 7 m. prin 
Hnat și Covaci. Au jucat slab: Bul
garu, Nodea, Covaci, Moser și Stă
nescu. In celălalt meci disputat la 
Magdeburg, Cehoslovacia a învins 
Ungaria cu 26—11 (12—3).

Duminică, în meciul cu reprezerb 
tativa Cehoslovaciei, selecționata ță
rii noastre a jucat excelent, 
păoate, însă, inutil, 
ciul Cehoslovacia -

orice fel de șansă de a 
în turul următor al com- 

Rezultatul final:
pentru Islanda, 

marca'e de: R.
Bjomsson

(3),

13—11
prin
Jon-

Din 
De altfel, me- 
Romînia a fost 

considerat drept cel mai frumos și 
dinamic din cele disputate la Mag
deburg. In special în 
ză, echipa noastră a 
joc curajos, hotărît și 
multe ori în dificultate 
boslovacă. După pauză 
adversarilor noștri și-a 
tul și în cele din urmă ei 
vir.s cu 21—13 (9—9). Punctele au 
fost marcate de Eret (9), Trojan (3), 
Mares (3), Frollo (2), Konig (2), 
Cermak și Vykouril pentru învingă
tori și de Hnat (4), Stănescu (3), 
Ivănescu (2), Covaci, Căliman Tă- 
năsescu, Simion pentru învinși. Și 
în această partidă am ratat două 
lovituri de la 7 m. prin Hnat și 
Căliman. Excelent arbitrajul lui Ib 
Lund (Danemarca). Partida Unga
ria — Islanda s-a încheiat cu vid3 
toria primei echipe la scorul de 19 
—16 (11—7).

prima repri- 
. prestat un

a pus de
apărarea ce- 
însă rutina 
spus cuvîn- 

i au în-

Ca urmare a acestor rezultate, 
echipele Cehoslovaciei și Ungariei 
s-au clasat pe primele două locuri 
și s-au calificat, deci, pentru turul 
următor.

Iată și celelalte rezultate înregis
trate în celelalte serii: SIMBATA: 
Norvegia — Luxemburg 41—8 
(25—3); Spania — Finlanda 19—16 
(12—6); Suedia — Polonia 19—14 
(11—5); Danemarca — Iugoslavia 
20—12 (8—8); Austria — Brazi-t
lia 24—i2 (10—4); Germania — 
Franța 32—12 (16—8)5 DUMINICA: 
Franța — Luxemburg 41—8 
(19—0); Polonia •— Spania 25—18 
(13—7); Germania — Norvegia 
19—9 (11—4); Iugoslavia — Brazi-1 
lia 20—9 (11—2); Danefnarca —s 
Austria 22—18 (13—10); Suedia 
Finlanda 27—16 (14-6).

NICOLAE NEDEF ; 
antrenor federal



Dinamo Moscova a cîștigat 
turneul internațional de polo

Și lotuși •••

din capitala U. R. S. S.
Pe locul III Dinamo București

seara, în piscinăDuminică ____ ,
•J.S.K.M.O. a luat sfîrșit turneul in
ternațional de polo pe apă desfășurat 
In capitala U R.S.S. Cu o zi înainte, 
campioana țării noastre a întîlnit for
mația dinamoviștilor din Lvov și a cîș- 
tigat la mare luptă cu scorul de 4-3. 
Dinamo Moscova a învins ușor pe Di
namo Magdeburg (6-1). în timp ce 
Dozsa Szolnok a cîștigat la limită 
țneciul cu Dinamo Tbilisi (1-0).

In ultima zi a turneului fuseseră 
programate cîteva întîlniri decisive: 
Dinamo Moscova-Dozsa Szolnok (pen
tru locul I), Dinamo Biicurești-Dinamo 
Tbilisi (pentru locul 3). După ce a 
condus marea majoritate a timpului 
prin punctul înscris de Mesvenieradze 
Dinamo Moscova a fost egalată în ul
timul minut, cînd Hazsnos a transfor
mat impecabil o lovitură de la 4 m. 
Rezultatul de egalitate cu care s-a în-

săcheiat meciul a permis gazdelor 
ocupe la sfîrșitul competiției primul 
loc.

Dinamo București — Dinamo Tbilisi 
a fost unul dintre cele mai frumoase 
jocuri ale turneului. De patru ori a 
condus campioana țării noastre și tot 
de atîtea ori jucătorii gruzini au ega
lat Victoria bucureștenilor a fost con
semnată în ultimele secunde de joc 
prin golul imparabil înscris de Zahan. 
(Au mai marcat: Kroner — 2; Al. Po
pescu și Oanță). Scor final: 5-4. Di
namo Lvov a învins cu 4-3 pe Dinamo 
Magdeburg. Iată clasamentul final 
al competiției:
1. Dunam o 

2
3.
4.
5. 
fi

Mas ao va

BncuTești 
Tbilisi 
Lvov 
M.i’deburg

Dozsa Szolnok 
Dinamo 
Dlromo 
Dinamo 
Dinamo

BOXERII NOȘTRI FRUNTAȘI SE ANTRENEAZĂ DE ZOR
De cîtva timp, fruntașii boxului nos- dan și Alex. Călărașu. Toma Tudor, 

—x jî_ „• a suferjț două înfrîngeri Conse
cutive prin K.O., a trecut la- 'bdihnă și 
se pare că nu va participă nici» la 
„naționale". Stoianovici își pune mari 
speranțe țn tinerii R. Davidovici-(18 
ani), D. Dumitrescu (18 ani) șUC- 
lvan (21 ani), boxeri, de categoriala 
Il-a, precum și în cazangiul Ion Ju- 
gubete (19 ani, l,8tX înălțime, 96 kg.), 
din caire vrea să scoată un „greu" de 
valoare. Pînă atunci, preocuparea prin
cipală a secției de box de la „23 Au
gust" : meciurile amicale. Și trebuie 
spus că Rizea. Simion, Dinu Eugen,

trn au dispărut din circuitul vieții pu- 
giliste. De-ebia săptămîna trecută, 
unele timide reintrări au ținut să ne 
semnaleze că — în ciuda aparențelor 
— corifeii boxului nu și-au p<us mă
nușile în.-, cui. Și cum întrebarea „ce 
fac boxerii noștri la ora actuală ?“ re
vine foarte des și insistent în discu
țiile dintre pasionații acestui sport de 
largă popularitate, ne-am gîndit să 
întreprindem o „anchetă-fulger," la 
unele secții de box bucureștene care 
—după cum se știe — înglobează a- 
proape tot ce are mai bun boxul nos
tru în momentul de față.
• Foarte harnici sînt boxerii colecti

vului „23 -August". De la ședințele fle 
antrenament, care au loc zilnic în sala 
din str. Claudiu, nu absentează nici 
unul dintre pugiliștii metalurgiști. In 
formă excelentă — după spusele antre- 
norului 
coșul" 
(care 
locie).

I. Stoianovici — se află „co-
Dinu Eugen, Simion Gheorghe 
fac acum categoria semfaiij- 

,, Dumitru Rizea (stabilit defini
tiv la „mijlocie-ușoară"), Ștefan Bog-

Gîteva precizări în legătură cu regulamentul
de joc la hochei pe gheață

După o lungă întrerupere, publicul 
fiucureștean a avut prilejul, aseară, să 
asiste din nou la pasionante și dina
mice
Cum 
care 
mul 
,tală> 
chei' r_ „__ ____ _______  __
modificări, considerăm util să facem 
ta acest articol o serie de precizări 
iprivind regulile mai importante si gre- 
fcclile mai frecvente.

(Vom începe prin a discuta despre 
ășa-numita „lovitiră cu corpul" (body- 
chek). Spre deosebire de alte spor
turi, în hochei este permis jocul cu 
corpul într-o manieră puțin obișnuită. 
'Astfel, regulamentul permite ca un ju
cător IN APARARE să-și atace adver
sarul cu corpul, specificînd însă că a- 
cest atac este corect numai atunci 
cînd el este efectuat din față și cu 
partea superioară a corpului. Nu esto 
permis ca în această acțiune să se 
folosească crosa, cotul sau genun
chiul. De asemenea, un jucător în atac 
nu poate să atace cu corpul.

Printre cele mai frecvente greșeli de 
joc se numără și ofsaidul. In hochei 
ta ă ofsaidul se deosebește mult de 
cel din fotbal. Iată cum se comite 
ofsaid în hochei: cînd un jucător al 
echipei în atac pătrunde în zona de 
Apărare a echipei adverse, deci diri- 
fcolo din linia albastră, cu amîndouă 
patinele, înaintea pucului.

0 greșeală foarte mult discutată 
este aceea numită „crosa la patină". 
Sta general, în cazul cînd un jucător 
împiedică deplasarea unui adversar 
ț>rin oprirea lui cu crosa (agățîndu-i 
piciorul sau patina) arbitrul va opri 
jocul și va dicta împotriva celui în 
culpă o penalitate minoră (2 minute).

partide de hochei pe gheață, 
în această perioadă de timp, în 
acest sport a lipsit din progra- 

manifestărilor sportive din Capi
ta regulamentul jocului de ho

pe gheață au intervenit unele

Se exceptează cazurile cînd un ju
cător încearcă să deposedeze pe adver- 
sac de puc (deci atunci cînd se vede 
clar intenția de a juca pucul) și cînd 
adversarul se Împiedică de crosă. In 
acest caz jucătorul atacat este obligat 
să se ferească sau să sară peste crosa 
celui care a atacat.

In mod normal, în hochei, un ju
cător poate să paseze în orice direc
ție, în cete trei zone, excepție iăcînd totul deosebit 
echipa în apărare, care poate pasa în pe gheață se acordă goluri, chiar 
jumătatea ei de teren, adică pînă la dacă pucul nu a intrat în poartă. Re- 
linia roșie, care împarte terenul în 
două. Deci greșeala numită „pasă

Este bine de știut că toate aceste eli
minări temporare din joc nu dau drept 
de înlocuire. In afară de acestea, exis
tă și pedeapsa de „rea conduită" care 
se aplică unui jucător ce protestează 
insistent, care este eliminat pentru a 
două oară pentru 5 minute. Pedeapsa 
de rea conduită constă într-o eliminare 
de 10 minute ca drept de înlocuire.

In încheiere vom preciza faptul, cu 
' 't în sport, că la hochei

DINU EUGEN

Călărașu și Done au de acum la activ 
cîte trei meciuri amicale. Aviz boxe» 
rflor care n-au trecut încă la „fapte"! 

♦JPugflișUi din cooperația meșteșu
gărească se află — în marea lor majori
tate — în colectivul Prestări Servicii 
(antrenor Sandu Ion). Deocamdată, ei 
se limitează la antrenamente, cu efec
tivul complet, dar se pare că în puțir.e 
zile vor susține și primele întîlniri a- 
micale (după toate probabilitățile, la 
Ploești și Buzău). Aci. a'.at-ii ■: = cx- 
perimentații Toma llie. Dumitru Adam. 
Ion Pintea, C. Gherasim și Gh. Lacbe. 
își desăvîrșesc pregătirea și ti.-xr Ion 
Rosetti (învingătorul Iui Cișnras t 'i 
Militară — două clemente de rea - nă
dejde ale boxului nostru.
• , Duo“-ul de antrenori Lucian Po

pescu-Albert Blank s-a făcut remereat 
în cadrul campionatului de caltacare 
prin tinerii și talentații boxeri pe care 
i-a urcat pe ringul de la Giulrști. Dr 
el se ocupă, în egală măsură, și de 
fruntașii secției, care s» . - prez ita 
la startul campionatelor naționale. 
nul dintre aceștia, inginerul Gh. Res
sler l-a învins recent pe Bătrtau Tă- 
nase. Marin Ion, talentatul „ușor". 
Al. Barjciu și Octavian Eremia se an
trenează însă sporadic, din cauza o- 
cupațiilor profesionale- Un amănunt 
suplimentar : Albert Biank va parti
cipa anul acesta la campionate1 Mo
tivul ? Ni-1 spune chiar el singur: 
„Anul acesta împlinesc exact 25 de 
ani de cînd am primit licența de a- 
tnator. Vreau să sărbătoresc un sfert 
de veac de activitate pugilistic! în 
postură de boxer. După aceasta, renunț 
ta box. Și vă asigur că.-, definitiv!" 

M. GODEANU
_______________________________, I . L

Părerile unor profesori de educație tiza
r ■ * 1

gulamentul precizează că atunci cînd 
se execută un „șut de penalitate" și 

peste două linii" se petrece atunci cînd cînd portarul aruncă crosa sa în di- 
un jucător pasează din zona sa de recția jucătorului care execută lovi- 
apărare unui coechipier aflat dincolo 
de linia roșie, deci peste două linii.

Pucul poate fi jucat cu crosa, cu 
corpul, cu patina sau cu mina. Există 
două excepții: prima, atunci cînd pu
cul este pasat cu mîna unui coechipier 
și a doua atunci cînd se marchează 
un gol cu patina.

Și în hochei există un penalti. Este 
vorba de „șutul de penalitate" care 
se acordă atunci cînd un jucător în 
încercarea iui de a marca un gol, 
atunci cînd între el și poartă nu se 
află alt adversar, este atacat în mod 
neregulamentar de un jucător din apă
rare.

Eliminările în hochei sînt un lucru 
frecvent. Există mai multe categorii de 
pedepse de acest gen: eliminarea pe 
2 minute (penalitate minoră) cu care 
se sancționează atacul neregulamentar 
cu corpid, crosa la patină, schimb de 
lovituri cu crosa între doi jucători 
etc. : eliminarea pe 5 minute (pena
litatea majoră) care se dă atunci cînd 
se constată un atac necorect și care 
are urmări mat serioase (răniri, du
rități inutile, lovirea cu coada crosei).

tura sau atunci cînd un puc se în
dreaptă spre 'poartă și este evident 
că el va intra în gol, fiind în ultimul 
moment oprit de un jucător al echipei 
în apărare prin aruncarea crosei. 
arbitrul va acorda gol.

IOSIF LUPU
Arbitru

£

REUNIUNEA FOTBALIȘTILOR DIN 
BUCUREȘTI

asupra apropiatei conferințe organizată de M.i.C,

Aveți puțintică răbdare...

Dumtnloăl 9 martie a.c. orele 29, 
Uniunea de CuBtură Fizică și Sport 
oraș București în colaborare cu 
Revista FOTBAL șl colectivul spor
tiv „RAPID" organizează la Palatul 
Administrativ CFR o reuniune la 
cane sînt invitați Jucători de fotbal, 
antrenori și arbitri clin Capitală.

La reușita “ ‘ ‘ ‘
da concursul 
Capitală.

Intrarea pe 
se găsesc la

aoestel acțiuni își vor 
actori ai teatrelor din

bază de invitații, care 
colectivul sportiv „RA-

Gura Humorului...
Și în această localitate — ca de 

altfel în multe orașe ale țării —. spor 
tul popicelor a fost îndrăgit de multi 
tineri și virstnici. Anul trecut popi
carii din acest orășel de munte de
veniseră renumiți în regiunea Su
ceava pentru frumoasa comportare pe 
care au avut-o în diverse întreceri. 
Popicari ca AL Cosmovici. S. Netea, 
I. Artenie și alții, care și-au pus în 
gînd să devină buni sportivi, au 
muncit ta clipele lor de răgaz la pre
gătirea arenei, pentru ca și în zilele 
friguroase să poată continua în bune 
condițiuni antrenamentele. Și au reu
șit să înzestreze arena (din resurse 
locale) cu tot ce era necesar pentru 
timpul iernii.

Dar într-o bună zi, mai precis la 
15 decembrie anul trecut. tov. 
Horga. directorul întreprinderii auto 
I.AR.T. Rădăuți s a prezentat ta bi
roul tov. Lehaci, președintele comite
tului de organizare UCFS d.n raionul 

Humorului.
Tovarășe Lehaci, am rezolvat, 
de popice este cea mai nime-

Gttra

Sala
rită ..

Nu
care .tov. Horga era vesel că în sfîr- 
'șit rezolvase o problemă care mult 
timp l-a frămîutat.

A doua zi... Ca în fiecare după- 
Smiază jucătorii se îndreptau spre

...... —----------- -------- ------------- ■ ...

au discutat prea mult. La ple-

an-arenă pentru a efectua obișnuitul 
trenament. Cînd au ajuns, au rămas 
împietriți. Aveau impresia că — fără 
discuție ■— au greșd adresa. Nu în
țelegeau motivul pentru care baza 
sportivă... se schimbase la față. Nu 
puteau înțelege ce rost au sute de 
cauciucuri auto care formau acum 
„inventarul" arenei de popice. După 
cum era și normal, un grup de po
picari s-a dus la președintele' 
U.C.F.S.-ului. Zile în șir au insistat 
să-și recapete arena. Să-l înduplece 
pe tov. Luhaci? Ți-ai găsit.

—1 „Ce înseamnă asta? De po
pice ne arde nouă acum ? Ați uitat 
că avem alte treburi ?!?... Aveți puțin
tică răbdare I numai pînă la 15 ia
nuarie am închiriat sala."

Tov. Lehaci are însă un principiu? 
nu se lasă de una pînă nu termină 
și pe â doua. Cum a reușit asta ? 
Foarte simplu: Ia data cînd promisese 
că sala va fi eliberată a dat dispo
ziție ca în spațiul arenei rămas „li
ber" (neocupată de cauciucuri), să fie 
instalată... tîmplăria acestei între
prinderi.

Popicarii din Gura Humorului nu 
l-au mai întrebat nimic. N-au mai 
îndrăznit... Sperăm însă că organele 
competente își vor spune cuvîntul și 
nu vor mai permite tov. Lehaci să-și 
camufleze dezinteresul față de acest 
sport prin aceeași replică: aveți pu
țintică răbdare I

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
ȘAH PE ECHIPE

A luat sfîrșit prima etapă a campio
natului republican de șah pe ech.ițpe. 
Ultilma rundă desfășurată zilele trecute 
a produs modiffcăirl doar în clasamen
tele grupelor a doua și a treia.

In grupa întîia s-au calificat fără 
emoții Finanțe Bănci I (53 p.) și D.C.S. 
(43 p.) uilmate ia mare distanță de Lo
comotiva MJ.T.T.C. (29 p.> și Comerț U 
(22 p). Grupa a doua avea ca favorită 
echipa C.S.U. H care de altfel a și ocu
pat locul I cu 42*/ 2 p. Pentru locul II 
s-a dat o luptă strînsă între Comerț I 
și Progresul S.P.C. Comerț I a totalizat 
cu un punct mal mult (37'7î) calificîn- 
du-se în faza următoare a întrecerii. 
In grupa a IH-a, echipa U.D.I. Ipro- 
chim a obținut 66l/2 P-» ocupînd detașat 
primul loc. A doua calificată! a fost 
echipa de tineret a Voinței (59 p.). Cu 
57 p. încheie competiția echipa — 
teîa”.

Cele șase echipe calificate 
disputa sferturile ’ - —

D.

In ultimele zile am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre viitorii participant la 
conferința pe țară a profesorilor de 
educație fizică, organizată de Direc
ția de 
M.I.C., 
păreri 
asupra 
amplu 
acestei 
fragmente din interviurile luate la 
patru specialiști cu un aport recunos
cut în activitatea de gimnastică:

Profesoara ELVIRA CHIVULEȘCU 
(școala medie nr. 16) : „Conferința, 
prin numeroasele probleme din activi 
tatea de educație fizică, în general, 
și din gimnastică, în special, pe care 
ie va aborda, va însemna un mare 
pas înainte în justa orientare a acti
vității de educație fizică în rîndurile 
tineretului. Cunoscînd rezultatele prac
tice ale conferinței de atletism orga
nizată acum cîteva luni de Direcția de 
educație fizică și sport din cu
noscînd elanul cti care eu, specialistă 
în gimnastică, am atacat după aceea 
în școală problema atletismului, sînt 
optimistă în privința succesului și uti
lității acestei conferințe".
Profesorul NICOLAE' BAIAȘU (Uni

versitatea C. I. Parhon): „Aștept ca 
în conferința noastră pe țară să se 
discute următoarele probleme: — in
fluența jozitivă sau negativă a predă
rii exercițiilor fizice la clasele mixte 
cu elevi de diferite vîrste, — obser
vații cu privire la numărul de ore săp-

educație fizică și 
obținînd de la ei 

asupra importAiței 
problemelor ce se 
discutate și asupra 
inițiative lăudabile.

sport a 
interesante 
conferinței, 

impun a fi 
rezultatelor 
lată citeva

tămînale repartizate pentru activita
tea de educație fizică, — necesitatea 
organizării unor săli special amena 
jate pentru gimnastică în cadrul di
feritelor raioane etc. Desigur-că sînt 
și alte multe probleme care se impun 
a fi clarificate cu această ocazie. De 
altfel, cu cît problemele vor fi mai 
numeroase, mai variafe și maî temei
nic susținute, cu atît conferința își va 
atinge mai bine scopul"

Profesorul ANTON IONESCU (școa
la medie nr. 12): „Conferința vine 
imediat după schimbarea programei 
de studii. Este interesant să auzim 
cuvîntul profesorilor privind noua pro
gramă de studii pentru gimnastică. 
Conferinței îi este dat să lămurească 
problema timpului afectat pregătirii 
elevilor, mai cu seamă a celor din 
loturile de gimnastică ale colectivelor 
școlare, timp care astăzi în prei'3 
se dovedește total insuficient.

Profesoara MARIA PETR^— 
(antrenor federal de gimnastică) ! 
„Conferința organizată de M.I.C. est< 
de un mare sprijin pentru federația 
noastră, înfrucît majoritatea activității 
se duce în școlile de toate gradele 
Ca antrenor federal mă preocupă per 
formanța gimnaștilor, dar tinderi 
spre o „performanță" în masă, adici 
să se facă cît mai multă gimnastici 
și cît mai bine. De aceea urez deplir 
succes acestei conferințe și aștept a 
nerăbdare ca rezultatele ei să fi 
grabnic aplicate în pract'că".

Programul campionatului categoriei z
la rugbi — tur pe anul 1958

CAMPIONATUL

„Scln-

... _____ își vor
de finală.

Munteanu — coreșp.

DE SAH AL CLU
JULUI

Recent am luat sCrșlt întrecerile pen
tru campionatul de șah al Clujului. 
Pentru prima oară, competiția a a- 
doptat a formulă nouă Se disputare: 
.^isiaeraiul elvețian" Inițiativa s-a do
vedit binevenită, la întrecere puțind 
lua parte astfel 30 de jucători. După o 
luptă strînsă, pe parcursul a 11 runde, 
titlul de campion a revenit candida
tului de maestru rtr. V. MALCOCI care 
a totalizat 8 jum. puncte. El a fost 
urmat în clasament de B. Nagy șl A. 
Balla 8 p., Kocsls și Be ZSdek 7 jum. 
p., Balog șl Hunyadt 7 p., Schnabel 6 
jum. p., Blro, Boltă. Kontrol și SaMagy 
6 p. etc.

ETAPA I — 9 MARTIE

Știința Timișoara — I.C.S.P.C. Buc. 
Dinamo București — C.S.A. Ploești 
C CA. — Știința I.M.F. București 
Cls.U. Iași — Loc. Gr. Roșie Buc. 
Progresul Buc. — P.T.T. București

ETAPA A H-A —

I.C.SJ’.C. — C.C.A. 
Progresul — Dinamo 
C.S.U. lași — Știința 
Loc. Gr. Roșie — C.S.A. 
P.T.T. — Știința I.M.F.

ETAPA A IU-A — 23

I.C.S.P.C. — C.S.U. Iași 
Locomotiva Gr. Roșie — 
P T.T. _  C.C.A,.
Știința I.M.F. — Dinamo 
C.S.A. Ploești — Știința

ETAPA A IV-A — 30

Dinamo — I.C.S.P.C.
C.C.A. — Știința Timișoara 
Progresul — C.S.A. Ploești 
C.S.U. lași — Știința I.M.F. 
Locomotiva. Gr. Roșie — P.T.T.

ETAPA A V-A — 6 APRILIE

Știința I.MJ. — I.C.S.P.C. 
C.S.A. PlloeșU — P.T.T,

1G MARTIE

Timișoara
PJoejtt

MARTIE

Progresul

Timișoara

MARTIE

Știința Tim. — Locomotiva Gr. Roși 
Dinamo — C.S.U. Iași
C.C.A. — Progresul

ETAPA A VI-A — 13 APținJl

I.C.S.P.C. — Progresul
C.S.U. Iași — C.C.A. 
Locomotiva Gr. Roșie — Dinamo 
P.T.T. — Știința Timișoara
Știința I.M.F. — C.S.A Ploești

ETAPA A VII-A — 2t AI’F.ILB

C.S.A. Ploești — I.C.S.P.C.
Știința Timișoara — Știința I.MJT. 
Dinamo — P.T.T.
C.C.A — Locomotiva Gr. Rcșio 
Progresul — C.S.U. Iași

ETAPA A VUI-A — 1 IUNIE

P.T.T. ____ _
Știința I.M.F. — Loc. Gr. Roșie 
C.S.A. Ploești — C.S.U Iași 
Știința Timișoara — Progresul 
Dinamo

ETAPA A IX-A — 15 IUNHI

Loc. Grivița1 Roșie — I.C.S.P.C, 
P.T.T. — C.S.U. Iași
Știința IM.F. — Progresul 
C.S.A. Ploești — C.C.A.
Știința Timișoana — Dinamo

I.C.S.P.C.

C.C.A.



Hanelainen (Finlanda) cam» mondial 
oe schi in proba de 30 km.

Duminică au început la Lahti (Fin
landia) pe un ger de —30 de grade, 
campionatele mondiale de schi pen
tru probele nordice. Proba de 30 
km. fond s-a terminat cu victoria 
surprinzătoare a finlandezului He- 
melainen. introdus in ultimul mo- 
mc t în lot. El a parcurs distanța 
în 1 h. 40:4. fiind urmat de Pavel 
Kolcin (URSS) la 12 secunde, de 
S'x*en  Jernberg (Suedia) ia 16 sec. 
de Viitanen (Fin.) la 1 min. 25 sec., 
de Hakulinen la 1 min. 45 sec- etc. 
Cursa a fost pasionantă. La km. 8 
Hemelainen se afla în frunte 
timpul de 25 min. 13. urmat de 

și Kolcin. După 13 km.
®5Îainen este ajuns de Kolcin 

m n. 13 sec.) urmat de Viitanen la 
• ? secunde. După ailți șapte km. 
Hemelainen aTe un avans de 40 de

cu 
Vri- 
He- 
(44

Primele trei zile ale campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață au 
programat întîlniri în care favoritele 
și-au verificat posibilitățile în vederea 
meciurilor hotărîtoare dintre fruntașele 
competiției. Astfel, vineri, echipa S.U.A 
a dispus de Polonia cu scorul de 
12—4.

Sîmbătă, cele două pretendente la 
titlul suprem au obținut victorii la 
scoruri concludente. Echipa Uniunii 
Sovietice a dispus de echipa Norvegiei 
cu 10—2, iar Canada a întrecut Po
lonia cu 14—1. Un meci deosebit de 
ptespiitat a fost acela dintre Suedia și 
Finlanda. In primele două reprize echi
pa finlandeză a jucat cu o deosebită 
dîrzenie, a atacat periculos și a condus 
cu^^-1. Abia în uliima repriză, ho- 
ctflK suedezi și-au impus jocul, reu
șin^"să cîșlige meciul cu scorul de 
5—2.

Duminică s-au desfășurat doar două 
meciuri. In prima întîlnire echipa U- 
.liunii Sovietice a dispus de Finlanda

Au mai rămas 7 locuri vacante (din 40) 
pe tabela recordurilor mondiale de înot

Sîmbătă s-au împlinit exact zece 
luru de cînd a intrat în vigoare o 
nouă listă de recorduri mondiale. 
La 1 mai 1957 au lost puse în a- 
plicare hotăririle federației interna
ționale de natație, privitoare la noile 
condiții de omologare ale recorduri
lor mondiale. Acestea nu puteau fi 
in

anterioare
ele a-

numit
de na

jstrate decît în bazine de 60 m. 
E y. Erau șterse de pe listă deci 

toare performanțele obținute în ba
zine de 25 m., 25 y. și 33,33 m. De 
asemenea, au intervenit modificări de 
regulament pentru stilurile bras 
și fluture, performanțele 
de La aceste probe fiind și 
nufate.

„Sfîrșitul confuziiilor..." au 
pe drept comentatorii rubricilor 
iație de pretutindeni aceste noi prin
cipii elaborate de forul suprem care 
«ducea ordine într-un domeniu atît 
de controversat. De fapt, a rămas o 
singură anomalie, și anume aceea 
nu se omologhează recordurile în 
bazine de 100 m. Motivul invocat este 

•cela al influienței posibile a vîntu- 
lui, ceea ce de fapt n-ar fi valabil decît 
pentru probele de 100 m. Precizăm 

^totodată că F.I.N.A. nu mai permite1 
Fbmoiogarea de recorduri „în trecere". 
Deci. înotătorul care pleacă într-o 
«ursă de 110 y. (100,58 m.) nu poate 
fi cronometrat oficial „în trecere" 
pe 100 m. Dar. notați bine, dacăi 
timpul obținut pe distanța în y.arzj 
este mai bun ca cel existent în proba 
corespunzătoare în metri, avem un 
nou record mondial și la aceasta din 
urmă. Astfel, Jon Konrads a trebuit( 
să înoate cu 4,65 m. mai mult pentru 
a stabili un nou record mondial pe 
800 m. și la f«l au fost handicapați 
si ceilalți proaspeți recordmani în ce-' 
ielalte probe. 1

De fapt, lista fixată la începutul1 
anului trecut de F.LN.A. a trebuit să 
aștepte zece luni pentru a i se com
pletă cele mai multe din „locurile va
cante". Atunci, dat fiind noile con
diții. lipseau de pe listă nu mai pu-i 
țin de 40 recorduri mondiale (so
cotind și pe cele de pe distanțele im 
yarzi). In locul lor figurau timpurile 
limite fixate în mod arbitrar de 
F.I.N.A. Multe din acestea au rezis-, 
tat pînă de cnrînd, atunci cînd vara 
austra’ianâ — deosebit de rodnică 
în recorduri mondiale — a făcut-nu- 

seounde asupra lui Kolcin. Acesta 
din urmă face eforturi considerabile 
pentru a reduce handicapul, reușind 
să recupereze pînă la km. 25 14 se
cunde. Pe ultimii 5 km. Kolcin 
revine puternic însă nu poate recupera 
decît 12 secunde. întrecerile s-au des
fășurat în fața a 40.000 de spectatori.

Tot duminică a avut loc și proba de 
sărituri din cadrul combinatei nor
dice. Pe 
landezul 
suedezul 
(URSS)-

Proba de 15 km. din cadrul combi
natei nordice, desfășurată ieri, a re
venit finlandezului Paavo Korhonen cu 
51 min. 31 sec. Primul loc. în clasa
mentul general individual a revenit tot 
lui Korhonen, urmat de norvegienii 
Stenersen și Gundersen și de finlan
dezul Mottala.

primul loc s-a clasat fin-
Mattî Mottala urmat de

Erikson și Fedosiev

cu 10—0 (5—0, 1—0, 4—0). Finlan
dezii s-au resimțit de pe urma întîlnirij 
cu Suedia și nu au putut opune rezis
tență serioasă mai ales că hocheiștii 
sovietici au jucat foarte bine. O im
presie excelentă a lăsat-o jucătorul 
Aleksandrov, autorul a 4 goluri.

In al doilea joc reprezentanții „frun
zei de paltin" au întîlnit echipa gazdă. 
Norvegia. Canadienii au căutat să-și 
rotunjească golaverajul, ataclnd în 
forță de cîte ori aveau ocazia. Scorul 
final: 12—0 (4—0, 6—0, 2—0).

Luni s-au disputat întîlnirile: Ceho
slovacia — Polonia 7—1 (4—0, 2—0, 
1—1): Canada — Finlanda 24—0 
(7—0, 7—0, 10—0). Rezultatul meciu
lui S.U.A.—Norvegia nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției.

Astăzi au loc următoarele meciuri : 
Suedia — S.UA. și U-R.S.S. — Ceho
slovacia. Miercuri se dispută un sin
gur joc: Polonia — Finlanda.

Pupa zece luni

meroase completări. La 
pionate ade Noii Galii 
cum și La cele ale Australiei au fost 
întrecute 18 recorduri mondiale. Din
tre acestea nu mai puțin de cinci re
vin fraților Jon (15 ani) și lise Kon 
rads (13 ani), adevărate fenomene 
ale natației australiene.

Considerăm interesant să adăugăm 
aci comentariile unui cunoscut speci
alist francez, Franțois Oppenheim 
Intr-un număr recent al ziarului pa

rizian „l'Equipe": „Scriam, sînt zece 
ani de atunci, că natația sportivă 
este încă Ia primele vîrste. Tot ceea 
ce s-a petrecut de atunci ține să 
uemonstreze aceasta. După evoluția 
japoneză a venit revoluția australia
nă... Nimic mai firesc : intrată în lis
ta națiunilor noi, înmulțirea pisci
nelor cit si a înotătorilor, ameliora
rea tehnicii și metodelor de pregă-

recenteie cam- 
de Sud, pre-

Recordurile m dîale
. BARBAT1 I .a 1 mai 1957 La 1 martie 1958 FEMEI La 1 mai 1957 La 1 martie 1958
JL1BER ' LIBER

| 100 m. J. Devitt (Austr.)
' 200 m. G. Chapman (Austr.)
) 400 m. M. Rose (Austr.)
| 800 m. G. Breen (S.U.A.)
) 1.500 m. G. Breen (S.U.A.)

54,6
2:05,2
4:27,0
9:15,7 

17:52,9

J Devitt (Austr.)
•J. Konrads (Austr.)
J. Konrads (Austr.)
JT. Konrads (Austr.)
J. Konrads (Austr.)

54,6 
*) 2:04,8 
•) 4:21,8 
•) 9:17,7 

17:28,7

100 m.
200 m.
400 m.
800 m

1.500 m.

D. Fraser (Austr.) 
timp limită 
timp limita

L. Crapp (Austr.) 
J. Koster (Olanda)

1:02,0
2:18,5
4:472

10:30,9
20:22,8

D. Fraser (Austr.)
D. Fraser (Austr.) 

timp limită
I. Konrads (Austr.)
J. Koster (Olanda)

•) 1:01,5 
’) 2:14,5 

4:4721 
•)10:163 

20:03,5

|bras
*100 m. timp
l2O6 m. timp

limită
limită

1:13,0
2:40,0

V. Minașkin (U.R.S.S.) 
timp limită

1:11,5
2:40,0

BRAS
100 m.
200 m.
FLUTURE

timp limită 
timp limită

1:21,0
2:55,0

timp limită 
Den Haan (Olanda)

l:21.«î
2:51£|

|FLUTLtRE 100 m. timp limită 1:11,0 A. Voorbij (Olanda) ltlțtt
2:43&)100 m. timp limită 1:03,5 Lshimoto (Jap.) 1:01,0 200 m. timp limită 2:43,4 timp limită

[200 m. timp limită 2:19,0 timp limită 2:19,0 SPATE
?SPATE

100 m. J. Grinham (Ang.) 1:12,9 J. Grinham (Ang.) 1:12,Sț
.100 m. D. Thiele (Austr.) 1:02,2 J. Monckton (Austr.) •) 1:01,5 200 m. timp limită 2:42,8 J. Gould (N. Zee].) ”) *39»
*200 m. timp limită 2:20,2 J. Monckton (Austr.) •) 2:18,4

400 m. mixt indiv. timp limită 5:49,0 timp limită 6:4^

1400 m mixt indiv. timp limită 5:22,0 V. Strujanov (U.R.S.S.) 5:12,9 ȘTAFETA
[ștafeta 4x100 m. Australia 4:17,1 Australia 4:1731

>4x100 in. Japonia
’4x200 m. Australia

3:46,8
8:23,6

Japonia
Australia

3:46,8
8:23,6

4x100 m. 1mixt timp limită 5:00,0 Olanda 4:57JQ|

14x160 m. mixt timp limită 4:18,0 timp limită 4:18,4) • Record obținut pe distanțele m yarzi

In meciul-revanșă cu Smîslov pentru titlul mondial

Va reuși Botvinik să repete
performanța lui Alehin din 1937 ?

4 mantie — o zi mare pentru amatorii de șah! Astăzi începe ia 
Moscova mult așteptatul med-rev anșâ dintre VASILII SMISLOV 
deținătorul titlului mondial, și MIHAIL BOTVINIK, fostul campion- 
La răstimp de un an și pentru a treia oară în decurs de patru ani, 
cei doi corifei ai șahului se întâlnesc din nou în fața tablei cu 64 de 
pătrate.

de admirație ti- 
vremea lor, întîl-

un interes fără

Istoria curentă a jocului de șah stă 
fără îndoială sub semnul acestor întîl
niri dintre cei mai proeminenți repre
zentanți ai școalei șahiste sovietice. 
Meciurile Botvinik-Smîslov pasionează 
și nasc sentimente 
rească, așa cum la 
nirile susținute de Alehin împotriva 
lui Euwe au stîrnit 
egal.

Meciul care stă să înceapă ascunde 
un interes în plus. Este un meci-re- 
vanșă, o încercare de forțe, în care 
unul din adversari își încearcă ultima 
șansă de a recîștiga supremația. Va

M bOTVlNJK

trre, cea mai hună cunoaștere gene
rală a ritmului, au concurat la o 
ameliorare extraordinară a perfor
manțelor și încă nu este decît un 
început. U.R.S.S. și China abia in
tră în joc. Recentele succese ale 
foarte tinerilor lise și Jon Konrads 
au stîrnit o mare senzație. Cum se 
face că un sport care nu cere numai 
suplețe cj de asemenea forță și vo
ință. desemnează „veteranii" săi, 
aproape la mai puțin de 20 de ani? 
Două ipoteze sînt permise: a) su
plețea este calitatea inițială a îno
tătorului, pentru care orice adăugare 
Ce greutate este fatală echilibrului 
corpului, ceea ce limitează cariera 
sa; b) duritatea și forma monotonă 
de antrenament a înotătorului sânt 
suportabile timp de cîteva sezoane 
Și totdeauna în perioada de ascensi
une a campionului”. 

reuși Botvinik excepționalul tur de 
forță de a redeveni campion ? Alehin 
a făcut-o, dar pînă atunci performanța 
rămăsese tară precedent

Să ne oprim puțin asupra acestor 
meciuri-.-evanșă, categorie aparte de 
întîlniri pentru titlul suprem. Istoria 
campionatelor mondiale nu cunoaște 
pînă acum decît două : meciul Lasker- 
Steinitz din 1896 și Alehin-Euwe din 
1937. In primul, campionul mondial 
Emanuel Lasker — care cîștigase 
titlul mondial cu doi ani în urmă, în
vingând pe Wilhelm Steinitz — și-a 
apărat cu succes tronul cucerit. LaiC-r 
și-a pierdut titlul abia după 27 de ani, 
în fata lui Capablanca. Dar „marele 
cuban" (cum este denumit de unii co
mentatori Jose Raul-Capablanca) nu 
s-a arătat dispus să acorde revanșa 
învinsului său și apoi așa a procedat, 
la rîndul său. și Alehin.' Un al doilea 
meci Alehin-Capablanca nu a avut loc 
niciodată, deși întreaga lume șahiști 
îl aștepta. Responsabilitățile sînt greu 
de definit, exista pretextul condițiilor 
financiare exagerate impuse de Alehin. 
Dar cine poate ști dacă tocmai Capa
blanca nu se prevalase de aceste con
diții pentru a evita repetarea tinei în
tâlniri în care fusese atîr de net do
minat.. Lui Alexandr Alehin i-a fost 
dat să-și completeze palmaresul ex
ceptional eu performanta uniră de a 
recîștiga un titlu mondial pierdut. Doi 
ani după ce fusese învins la limită de 
Max Euwe, marele Alehin își ia o stră
lucită revanșă învingînd la scor pe 
olandez. De fapt, între cei doi adver
sari din 1935 și 1937 exista o certă 
diferență de valoare și ascensiunea Ini 
Euwe pînă la titlul suprem poate îi 

i privită ca o adevărată curiozitate.
Desigur, cu totul altiel stă raportul 

de forțe dintre Botvinik și Smîslov, 
care pornesc astăzi în meciul lor de 
24 partide. Din confruntările lor ante
rioare rezultă un echilibru evident și 
un pronostic înaintea acestui al treilea 
meci este tot atît de greu de dat ca și 
acum patru ani. Dna din trăsăturile 
aparte ale acestei întîlniri stă tocmai 
în faptul că este pentru prima oară 
în istoria campionatelor mondiale cînd 
aceiași adversari își tranșează riva
litatea în cadrul a trei meciuri conse
cutive. După cum se știe, după ce 
Botvinik și-a păstrat titlul în meciul 
egal (12—12) din 1954, el a trebuit 
să-l înfrunte din nou pe Smîslov, în
vingător în turneul candidaților, des
fășurat în Olanda în vara lui 1956.

Amănuntele celui de al dojlea meci 
Botvinik-Smîslov, în care acesta din 
urmă a devenit campion mondial, sînt 
încă proaspete în amintirea iubitorilor 
de șah. Să repetăm pentru cei care 
le-au uitat, că Smîslov a cîștigat pri
ma partidă jucînd cu negrul (I) și 
și-a asigurat în continuare acest avan-

o

V. SMISLOV

taj minim de 1 punct pe care nu 1-j( 

murit decît după a 17-a partidă. Scocl 
final: 121/?—S*/?.  De fapt, Smîslovț 
și-a construit victoria prin justa ioio-l 
sire a slăbiciunilor din jocul cu ne-i 
grele al fostului campion, adevărat 
„călcli al lui Achile". Dar să dăm mai 
bine cuvîntul unui martor ocirlar al 
ultimului meci, marele maestru suedezi 
Gedeon Stahiberg care a funcțional 
atunci ca arbitru. Stahiberg scria dupS 
meci în revista „Șahmatl v S.S.S.R.”( 
„Strategic, Botvinik a jucat cu fi
nețea sa obișnuită și a dat cîteva 
strălucite partide. Dar în lupta tactică) 
Smîslov l-a depășit In timp ce Smto- 
Iov, asemenea lui Capablanca se mul- 
fumea să găsească o mutare bună) 
Botvinik căuta în fiecare poziție mu
tarea unică... Aceasta i-a reușit adesea^ 
dar în schimbul unui prea mare con- 
sum de timp. Ca rezultat, Botvinik! 
obosea și intra în criză de timp. Iii 
afară de aceasta, el s-a încăpățînat să 
rămînă la apărarea siciliana și preaț 
tîrziu s-a întors la cea franceză, care 
convine mai bine stilului sân. Joctrî 
lui Smîslov, prin claritatea și logica' 
sa, amintește în bună măsură de Ca
pablanca. Noul campion al lumii disu 
pune, firește, de un repertoriu de des
chideri mai desăvîrșit decît acel» «f 
renumitului cuban. dar el joacă cti 
aceeași precizie uimitoare, își n?streau 
ză sîngele rece în cele mai grele po
ziții și, în plus este un maestru desă
vârșit al finalurilor”.

Comentariul acesta ne dă o bună 
indicație asupra viitoarei întreceri în
tre cei doi mari adversari. Va reuși 
Botvinik să repete performanța lui 
Alehin ? Dacă fostul campion a știut 
să tragă învățăminte din greșelile meJ 
citiliii pierdut, lui îi stă desigur în pn-i 
tință să recîștige titlul. Dar, pe de alt® 
parte, este cert că nici actualul cam
pion mondial n-a neglijat pregătirea 
luptei și desigur că Vasilii Smîslov sd 
va prezenta Ia tabela de șah în maxi
mum de formă. EI are, fără îndoială, 
mari șanse să respingă asaltul chan 
Iengerului său, făcînd prin aceasta ca 
performanța lui Alchin să rămîriă 
unică în istoria șahului.

RADU VOIA

S.UA


Turneul international de hochei pe gheața In campionatele europene de tenis de masă

n[bl
Echipa noastră feminină 
întllnește astăzi in finală reprezentativa Angliei

Peste 2000 de spectatori au venit 
aseară la patinoarul din Parcul 23 
August pentru a asista la primele 
meciuri ale turneului internațional 
de hochei pe gheață. Ei erau desi
gur curioși nu numai să urmărească 
evoluția echipelor participante, ci 
și să vadă aspectul actual al viitoa
rei mari baze sportive de iarnă. Și 
trebuie să spunem că terenul de 
gheață și instalațiile sale au cores
puns așteptărilor.

Primul meci a fost de fapt o în- 
tîlnire „în familie" în care, firește, 
a interesat mai puțin scorul^ și mai 
mult acomodarea celor două echipe 
ce ne reprezintă în acest turneu. De
parte de a fi un „galop de sănătate" 
pentru echipa Bucureștiului, meciul a 
avut multe perioade de îndîrjită dis- 
Îiută, selecționata de tineret a Capi- 
alei reușind scoruri strînse în pri

mele două reprize și ter mini nd la e- 
galitate pe cea de a treia. Pentru mo
ment ne-a bucurat mai mult evoluția 
plină de perspective a echipei de ti
neret. Selecționata Capitalei n-a sa
tisfăcut decît în mică măsură, vă
dindu-se lipsa pregătirii pe gheață. 
Din păcate nici sub aspect tactic e- 
chipa n-a arătat nimic deosebit, deși 
ne-am fi așteptat cel puțin la unele 
încercări în această direcție, ținînd 
seama că avea da adversar o for
mație nimerită ca sparring-partener. 
Scorul meciului, 7—2 (3—0; 2—0;
2—2), a fost realizat de Fodor (4), 
Măzgăreanu, Takacs I și Ferenczi 
(București), Szabo I și Szabo II 
(București tineret). Arbitrii Vaclav 
Vujtech ’ (R. Ceh.) și I. Florescu au 
condus formațiile: BUCUREȘTI:
Lako (Stafie)-Iooescu, Osaka, Fodor,
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• Berczik învins — In campionatul pe echipe — de 
Paskiavicius (U.R.S.S.) • R. F. Germană (cu o echipă 
foarte tînără) a întrecut reprezentativa R. Ceho

slovace cu 5—1

Bu
din 
du-

câfuri în diagonală fără să sezisez 
adversarul său Barouh are un i 
foarte slab). Deci. R.P. Romină-F 
ța 5—1 : Reiter.Barouh 2—0 (13 
Gantner-Roothof 2—0 (11,14). Ha 
toși-Amouretti 2—1 (-17, 15,10). G 
ner.Barouh 1—2 (17, -17, -18). 
Amouretti 2—0 (16,13) și HaraiZ ite 
Roothoj 2—0 (14,21). Remarcăm ? 
bun al francezilor și dispoziții ■ i- 
cepțională a lui Reiter, dar mai tu 
seamă relevăm pe Harasztosi care ș a 
orientat atacurile foarte bine. Nu a- 
celași lucru se poate spune despre 
comportarea jucătorilor noștri dvnâ- 
amiază cînd au cîștigat ai emoții, 
inexplicabil de greu (Reiter îndeos-bh 
a fost de nerecunoscut), part da cu 
R.D.G. Scor: R.P. Romină-R.D. Ger
mană 5—4: Gantner-Haupt 2—0 
(7,11), Reiter-Pleuse 1—2 (-18,11.-17). 
Harasztasi-Schneider 2—0 (12,14), 
Reiter.Haupt 2—0 (19,7), Gantoer- 
Schneider 1—2 (-18, 16, -16), Harasz- 
tosi-Pleuse 2—0 (17,20), Reiter-Schnte- 
der 1—2 (10,-12,-12), Harasztosi.
Haupt 1—2 (19,-14,-16), Gantner- 
Pleuse 2—0 (12,17).

La tete, rezultate normale', favori
tele obținînd victorii ușoare. Pe lir.ză 
numele consacrate s-au impus atenției 
specialiștilor sovietica Romașkaize a 
sportiva bulgară Ivanova. Formația 
feminină romînă a înregistrat 3 'Vțșj 
torii, dînd în general satisfacție cu 
rezerva dublului Rozeanu-Zeller care 
nu ă fost suficient de omogen și o- 
fensiv. Iată scorurile: R.P.R.^^F. 
Iugoslavia 3—0; Zeller-TerecikM^-t) 
(13,18), Tompa-Ciovik 2—0 (țl3),
Zeller, Pitică-Terecik, Plut 2—0 (18.7); 
R.P. Romină-Țara Galilor 3—1; 
Zeller-Jones 2—0 (18,14), Rozeanu- 
Gray 2—0 (8,12), Rozeanu.Zeller. 
Jones, Gray 1—2 (12,-19,-18), Rozea- 
nu-Jones 2—0 (6,19) : R.P. Romină- 
Suedia 3—0 ; Zeller-Tegner 2—C 
(18,14), Rozeanu-Petterson 2—0 (8.12) 
Rozeanu, Zeller-Tegner, Petterson 2—C 
(19,9).

ALTE REZULTATE: 
P.F. Iugoslavia-Austria 
a cîștigat 3 jocuri), 
Galilor-U.R.S.S. 3—1; 
dia 3—I; Suedia-R.P. 
R. Ceh.-U.R.S.S. £-0,
3—0, R.P.B.-R.F.G. 3—1.

BUDAPESTA 2 (Prin telefon de la 
trimisul nostru). Deschiderea festivă 
a primei ediții a campionatelor eu
ropene de tenis de masă a avut loc 
duminică după-amiază Ia „Sportcsar- 
nok" unde un public cifrat la peste 
2.500 spectatori a aplaudat defilarea 
celor 17 reprezentative de țări par
ticipante care însumează un număr 
de 180 concurenți.

Iubitorii tenisului de masă din 
dapesta au avut ce urmări chiar 
prima zi a întrecerilor începute
minică dimineața: 23 partide inter - 
echipe masculine și 45 feminine în- 
sumînd 147 meciuri individuale mas
culine și 164 feminine I Cifre impre
sionante. In plus multe din întîfairi 
au oferit surprize (măcar parțial) 
jocurile fiind deseori pasiooante, re- 
flecfind valori mult apropiate față de 
trecut ți victoriile fiind deseori decise 
numai de neacomodările unora dintre 
parteneri cu stilurile adversarilor lor. 
Iată de pildă prima dintre surprize: 
infringerea redutabilului BERCZIK de 
către jucătorul sovietic PASKIAVI
CIUS: 1—2 (ultimul set la 6) în ca
drul meciului R.P. Ungară-U.R.S.S. 
încheiat cu scorul de 5—1 pentru gaz
de. Paskiavicius a jucat foarte atent, 
a „țăcănit" mai bine și a tras prin 
surprindere, dovedind că Berczik 
poate fi învins cu propriile-i arme. 
Un alt rezultat nescontat îl constituie 
victoria tinerei formații a R.KG. 
(Freundorfer 21 ani, Arndt 19, Kohler 
19) în fața R. Cehoslovace, cu scorul 
de 5—1. Singurul punct al cehilor a 
fost realizat de Vihnanooski la Kohler, 
în rest Stipek și Tereba arăttnd că 
sînt cam depășiți ca vîrstă și chiar 
ca posibilități. Cunoștința noastră de 
la mondialele din 1953, Freundorfer, 
se află în mare formă și în aîara 
celor două victorii obținute la Vih- 
nanovski (2—0) și Tereba (2—1) a 
reușit să întreacă pe Vogrinc, Haran. 
gozo și Markooic II (pe toți cu 2—0) 
cu ocazia partidei Iugoslavia-RJ^.G. 
cîștigată de primii eu 5—3.

Reprezentanții noștri au debutat fru
mos realizind in fața Franței scorul 
clar de 5—1. Singurul învins, Gant- 
ner, care a jucăt moale, fără convin
gere, în prima 
utilizat apoi o

Fază din primul joc al programului de hochei de aseară: București—Bucu
rești (tineret)

lui Dynamo Weisswasser. Meciul s-a 
desfășurat într-o alură vie, ct» acțiuni 
de mare dinamism ia ambele porți. 
Spectatorii au putut aprecia frumuse
țea, bărbăția și rapiditatea jocului 
modern de hochei pe gheață. Au 
impresionat în special jucătorii ce
hoslovaci, mai rutin ați, mai tehnici, 
mai omogeni. Echipa germană, foarte 
tînără, a excelat în apărare dar s-a 
arătat deficitară în organizarea ac
țiunilor de atac.

Primul punct l-a marcat Stogr, 
prirrtr-un șut surprinzător. In cea de 
a treia repriză, într-un moment cînd 
echipa germană avea un jucător eli
minat Spartak Pilsen a înscris din 
nou prin Vaclav. Arbitrii I. Lupt» și 
Fl. Marinescu au condus formațiile: 
SPARTAK PILSEN: Koban-Smat, 
Broz, Jonak, Jedilicika-Vaclav, Vens, 
0. Liska, Brand, Stogr, Cerny, Spi- 
lar, J. Liska: DYNAMO WEISSWAS- 
SER: Katzur-Heinze, Kucera, W. 
Heinicke, G. Heinicke, Senftleben- 
Sfeinbock, Sturmer, Novy, Vogel, 
Bttder, Nickel, Zwischke, Kunstler, 
Rudert.

Programul jocurilor de astăzi și mîi
ne este următorul:

AZI: ora 18: București (tineret) — 
Dynamo Weisswasser; ora 20: Bucu
rești — Spartak Pilsen.

MI INE: ora 18: București (tineret) 
— Spartak Pilsen; ora 20: R P. Ro
mînă — R.D. Germană.

După cum se vede, mîine "seară echi
pa reprezentativă a țării noastre va 
susține un meci internațional, intere
sant mai ales prin aceea că după mul
tă vreme echipa R.P. Romîne va evo
lua în fața publicului bucureștean. Ulti
mele două întîlniri dintre echipele aces
tor două țări au avut loc acum doi ani, 
la Berlin, și au fost cîștigate de hoche- 
iștii germani. Și în partida de mîine sea
ră oaspeții au, firește, prima șansă, 
dacă ținem seamă de faptul că în ac
tualul sezon, din cauza condițiilor cli
materice nefavorabile activitatea jucă
torilor noștri a fost foarte redusă.

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

Fenke-Ferenczi, Tdrok I, Takacs I. 
Lbrincz, Măzgăreanti, Peter, Zografi, 
Biro, Tomor; BUCUREȘTI TINERET; 
Sofianu-Varga II, Preda, Ciorbă, Ba- 
Iint II, Cozan I, Cozan II, Torbk II, 
Varga I, Szabo I, Szabo II, Andrei, 
KaUmar, Căruntu, Ciobotaru.

Răbdarea publicului, într-o oarecare 
măsură nemulțumit de primul joc, a 
fost pe deplin răsplătită de calitatea 
celui de al doilea meci, în care Spar; 
tak Pilsen a demonstrat o superio
ritate mai netă decît o arată scorul 
de 2—0 (0—0; 1—Oj 1—0) asupra

Mîine, pe stadionul „23 Augast“

una dintre 
iugoslave, 
a echipei 
Sad este 
fotbalului

Oaspeții sosesc astăzi cu formația completă
Așadar, iubitori ai fotbalului, va

canța voastră ia sfîrșit — oficial — 
Mine. Vă veți prezenta spre a sem
na în noua condică de prezență pe 
stadionul „23 August" unde la ora 
15.45 începe prima partidă interna
țională a anului găzduită de tara 
noastră: PROGRESUL BUCUREȘTI- 
VOIVOD1NA NOVI SAD.

Deschiderea sezonului internațional 
fotbalistic este asigurată de 
cele mai puternice echipe 
de o veritabilă pepinieră 
naționale. Voivodina Novi 
socotită echipa-relevație a
iugoslav și rezultatele și comportarea 
ei din ultimii ani confirmă această 
categorisire. In plus, fotbaliștii din 
Iugoslavia vin la București deciși să 
fie la înălțimea reputației de care se 
bucură și să obțină o performanță 
care să le îmbogățească palmaresul. 
Duminică seara, căpitanul echipei — 
renumitul internațional Boșkov — a de
clarat reprezentanților presei iugo
slave și ai postului de radio -Novi Șad 
că Voivodina știe câ are o misiune 
grea la București dar că este decisă să 
iacă totul spre a o duce la bun sfîr
șit. In același sens au făcut declara
ții și președintele clubului (care va 
însoți echipa la București) — Nikola 
Kmezici — și antrenorul formației — 
Lika Antal. Acesta d>in urmă a decla
rat că mîine va fi aliniată pe stadi
onul „23 August" următoarea for
mație :

Vasiei (Krivokucia)-Roganovici, Ni- 
kolici-Seniin, Krstici 11, Boșkoo-Ral- 
koo, Veselinovici, Bena. Ivoș, Krstici I.

Redutabile sînt linia de mijlocași 
(cu internaționalii Krstici II și Boșkov) 
și aripa dreaptă (Raikoo-Veselinovici).

Oaspeții sosesc în Capitală astăzi de 
dimineață cu expresul de Timișoara, 
iar după-amiază vor face un ușor 
antrenament pe stadionul „23 August".

In tabăra noastrfi pregătirile au 
fost, după cum se știe, intense. Deși 
nu se află în situația adversarei sale 
(în plin campionat) Progresul dorește 
din toată inima să înceapă sub bune 
auspicii sezonul. Și noi știm că dacă 
vor, fotbaliștii bucureșteni pot rea
liza lucruri frumoase. Formația pe 
care o va folosi echipa bucureșteană 
nu este 100% cunoscută. In linii mari 
ea va fi probabil aceea întrebuințată 
în întîlrurea cu Flacăra Ploești.

Partida care va începe la ora 15.45 
pe stadionul „2.7 August" va fi arbi
trată de S. Segal.

REAL-VASAS 
CUPEI

FOTBAL

IN SEMIFINALELE 
CAMPIONILOR

• Comisia de orga
nizare a Cupei Campio
nilor Europeni, reunită 
sîrrib&W la Bruxelles, a

luat în discuție organizarea semifina
lelor competiției. Avînd în vedere si
tuația specială în care se află echipa 
Manchester United; s-a hotărît să - nu 
se procedeze la o tragere la sorți, c4 
s-a stabilit ca în semifinale Real Ma
drid (deținătoarea trofeului) să întîl- 
nească pe Vasas Budapestei, iar Man-

iirl'i Mill ii ilia

ÎNTREBAREA Nr. 1

(S puncte)

Care este durata unui meci de ho- 
ehei pe gheață?

ÎNTREBAREA Nr. 3

(1*  puncte)

In ultimii am au evoluat în 
noastră, la concursurile de penta
tlon, doi sportivi al căror nume poa
te ft găsit printre cei care au cinstea 
d» a figura pe tabelul campionilor 
mondiali individuali. Despre ce spor
tivi e vorba ?

TA FA A a A —J

mondiale de Haltere, o probă s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate; 
La totalul celor 3 stiluri, doi halte
rofili au realizat aceeași performan
ță. La ce categorie s-a intîmplat a- 
cest tuoru, cine sînt cei doi haltero
fili *1  care dintre ei a fost declara*  
campion mondial t

țara

ÎNTREBAREA Nr. 3 

(15 puncte)

La ultima ediție a campionatelor

CUPON DE CONCURS 
Nr. 9 (etapa a Il-a) 
ȘTII SPORT ?

SPORTUL POPULAR nr. 3164

parte a meciului, a 
tactică greșită (lovi-

masculin: R.
5—4 (Wepratt 
feminin: Țara 

U.R.S.S.-Sue.
Bulgaria 3—2; 
R. Ceh.-R.PB

LA închiderea ediției

Reprezentativa noastră feminină a 
repurtat luni alte trei victorii: 3—0 
cu R. Cehoslovacă, 3—1 cu R. F. 
Germană și 3—0 cu U.R.S.S. Astfel 
că indiferent de rezultatul ultimului 
său meci cu R. P. Bulgaria, de marți 
dimineață, echipa noastră va juca în 
finală, în aceeași zi, la ora 22, cu 
Anglia caie a reușit performanța de a 
învinge echipa R.P. Ungare cu 3-0 (Hay
don — Mosoczi 2—1, Rowe — Koc- 
zian 2—0 I, Haydon-Rowe b. Mosoczi- 
Koczian 2—0)

NI SE TRANSMITE:

Reprezentativa Echipa noastră masculină a obținui 
și ea, luni, două succese: 5—0 ci 
U.R.S.S. și 5—0 cu Elveția. Alte re
zultate importante: R. P. Ungari^— 
Anglia 5—1 și la ora cînd tvl-^R:? 
Su-dia și Iugoslavia se găsesc 
litate de jocuri (4—4) și de settr- 
(1—I). Marți, două partide impor 
tante pentru noi: jucăm cu Anglia ș 
R.P.U., iar miercuri cu Grecia. Final; 
va avea loc miercuri seară.

C. COMARN1SCH1

nia porții, arbitrul acord înd gol (discuita- 
bil> 2-2. Meciul se rejoacă miercuri.

Chester United pe învingătoarea întîlnirli 
Mllan-Borussia de la 26 martie. Aceasta 
pentru a da cel mai lung termen de 
pregătire echipei engleze. Semifinalele 
competiției urmează să Se desfășoare 
pînă la data de 30 aprilie, iar finala la 
28 mai.
ECHIPA R.F. GERMANE A ÎNCEPUT 

SEZONUL CU O VICTORIE
• In primul meci internațional al a-

nului, echipa R.F. Germane a obținut 
duminică o prețioasă victorie la Bru
xelles, în fața reprezentativei Belgiei. 
Bine pregătită, echipa oaspe a cîștigat 
cu 2-0 (1-0). Echipa germană a avut cei 
mai buni oapieni în Eckel, Szimanyak, 
Herkenrath, H. Schăffer și Keltassa. 
Aoesta din urmă l-a înlocuit cu suc
ces pe Fritz Walter, devenit indisponi
bil în ultimul moment. Cele două punc
te au fost marcate de H. Schăffer (min. 
25 și 60). Iată formația echipei învingă
toare: Herkenraith-Juskowiak, Wewers, 
Erhardt-Eckel, Szimanyak-Wakiner,
Alf. Schmidt, Kelbaeea, H. Schăffer, 
Klodt.

La meci au asistat 62.000 spectatori.
WOLVERHAMPTON ELIMINATA 

DIN CUPA ANGLIEI !
• Sferturile de finală ale Cupei An

gliei au furnizat meciuri foarte strînse, 
cu excepția întîlnirii FulLham-Bristol, 
terminata cu victoria ușoară a primei: 
3-1. Bolton a învins surprinzător pe 
Wolverhampton, fruntașa ligii, cu 2-1, iar 
Blackbujm a dispus cu același scor de 
Liyeipool, victorie obținută în ultimele 
minute. Manchester United a dominat 
copios pe West Bromwich zXlbion, con- 
ducînd cu 2-1 pînă în min. 86, cînd por
tarul Gregg a respins o minge de pe li-

JUVENTUJ5 IN SERIE...

etapa de duminică Juventus a 
o nouă victorie. De data aceasta 
echipei Torino de care a dispus 
Iată rezultatele etapei: Lazio- 

Sampdoria-Bologna 0-1, 
2-4, “ ---------

• In
obținut 
în fața 
cu 4-1. 
Atailanta 3-1, _.
Fiorentina-Genova 2-6, Alessaandria-In- 
temazionaJe 3-1, SpaJ-l^an-erossi 1-3, Pa
dova Napoli 3-0, Verona-Roma O-l și Mi- 
lan-Udinese 1-1. In clasament conduce 
Juventus ou 36 p., urmată de Padova 
cu Â p., Fiorentina 23 p.

DINAMO ZAGREB A TRECUT 
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

• In campionatul iugoslav s-a dispu
tat duminică a treia etapă a returului. 
Meciul Radniciki-Zagreb programat 
sîmbătă a fost amînat din cauza puter
nicei ninsori care împiedica vizibilitatea. 
Derbiul etapei s-a disputat între echi
pele Steaua roșie și Partizan. Meciul 
a luat sfîrșit cu un rezultat egal: 2-2. 
O surpriză o constituie întitnirea dintre 
Vojvodina Novi Sad și Velej Mostar, în 
care gazdele au pierdut cu 1-0. iată ce
lelalte rezultate: Split-Zelezniciar 2-1; 
Dinamo Zagreb-Hajduk Split 4-0; B*u-  
ducnost Titograd-Beograd 0-0; Vardar 
Skcplie- Spartak Subotița 1-1. In frun
tea clasamentului se află Dinamo Zagreb

• Reprezentativele A și B ale Ceho
slovaciei au susținut duminică meciuri 
de verificare. Echipa secundă a dispus 
de S.K. Frankfurt cu 2-1, iar reprezen
tativa A a învins cu același scor pe 
Spartak Plzen.

’Vdavnaj£ at*n in«str»ia: București, sir. VasHe Conta nr. 16, telefon 1.79.73 - 74—75 Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea poligraîică Nr. 
A x Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.

2.

O CATEGORICĂ VICTOR» 
A ECHIPEI ANGLIEI

• Beneficiind de oi 
RIICRI timp excelent șt de ut
LlUUUi teren în perfectă start

rugbiștii englezi mi fă 
pe stadionul Colombes din Pariscut _ ______ ___ ,

adevărată demonstrație de joc cBesctui 
Ei au întrecut sîmbătă naționala Frac 
ței — într-o partidă contînd pentr 
Turr^eul celor cinci națiuni — cu 14- 
(14-0). Acest rezultat categoric a foe 
obținut prin trei încercări, ointre car 
una transformată și o lovitură de pc 
deapsă. Iată autorii punctelor: Thovtpso 
— încercare — în urma unei excelat 
pase a iui Bartlett (această încercat 
a foot transformată de Hastings). I 
mln. 25, Thompson (după ce i-a depi 
șlt pe Mauduy și Vannier) culcă tftn no 
batonul la colț, pentru oa în rain j 
Jackson (cealaltă aripă) să înscrie < 
nouă*  încercare, după ce l-a depăși», p 
Bouquet, care încerca să-i bareze dri 
mul. In repriza a doua, jocul s-a nv 
echilibrat, dar totuși englezii au Io 
aceia care au mai marcat trei puncte 
în mtn. 73, da tontă transformării de ci 
tre Hastings a unei lovituri de pedeaps, 
Francezii au fost depășiți în toate con 
partimenteie, vădindu-se în special sli 
bici un ea -
margine

• In 
Timeul __ _____ _________ ____________
Irlanda a învins Scoția cu 13-6.

BIKOVA-RUBȚOVA 7—4

• Bîkova a obțiru 
a ci acea victorie eons 
ctKivă în meciul r 
vanșă pe care-1 susții 

lumii Ol ga Rublova. Se 
de 7—4 în favoarea V!î-; 
care pentru a recișUf 
să realizeze l*/s  P^rac

lor în prinderea balon utoț {

celălalt joc conținu pentr 
celor cinci națiuni, la Dubli

ȘAH
cu
Î1U.1

campioana 
este acum 

betei Bîkova, 
titlul trebuie_ __  _
în ultimele 5 partide.
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