
Colaborarea dintre organele U.C.F.S. î 
și organizațiile de femei—o sarcină ș 
actuală și de primă importanță
Situația femeii, ca tovarăș cu drepturi pe deplin egale cu ale 

bărbatului, oa factor social activ, este de mult consfințită în țara 
noastră, unde regimul democrat-popular a înlăturat pentru tot

deauna umilitoarea condiție în care fusese ținută femeia în timpul ex- 
1 ploatării capitaliste. Această descătușare morală și-a dat pe deplin roa
dele și astăzi întîlnim femeia ca egală a bărbatului în toate domeniile 
de activitate economică, politică, socială și culturală, iar sportul nu 
constituie o excepție. Intr-adevăr, Hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră menționa faptul că un sfert din numărul membrilor din colec
tive sportive sînt femei, mdicînd totodată ca sarcină precisă noitor 

1 organizații sportive sporirea acestui număr și angrenarea efectivă a 
elementului feminin în viața sportivă.

u» Și iată că au trecut cîteva luni de la începerea punerii în practică 
ra prevederilor Hotăririi din 2 iulie 1957.

Era de așteptat ca și în privința locului pe care trebuie să-1 ocupe 
femeia în viața sportivă să se producă revirimentul așteptat, care în 
celelalte domenii și-a făcut simțită prezența. Din păcate însă, sintem 
nevoiți să ajungem la concluzia că lucrurile stau altfel. Cu alte 
cuvinte, în privința angrenării femeii în viața sportivă s-a făcut prea 
puțin și iată cîteva fapte care dovedesc acest lucru. In mari între
prinderi, ca F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej", Industria Bumbacului A și B., uzi
nele textile „7 Noiembrie" din București, lanoș Herbac din Cluj, Uzinele 
textile din Botoșani și altele în care elementul feminin predomină, procen
tul femeilor înscrise în UCFS este încă mic. Mai mult decît atît, nici mă
car nu există o evidență în acest domeniu, formularele trimise de la 
centru cerînd doar numărul total de noi membri. Insuficienta atenție 
acordată angrenării elementului feminin în sport se poate reflecta — 
în sectarul universitar — în cifrele care indică participarea studen
telor fa campionatele universitare. Ei bine, la Timișoara au participat.— 
6 atlete, 6 jucătoare de tenis, 48 de baschet, 46 de volei, 40 de gimnaste 
și... 6 la tenis de masă. La lași și la Galați întîlnim cifre asemănătoare. 
Nici chiar la Cluj, unde numai la volei au luat parte 900 de studente, 
la atletism 641, la gimnastica 435 etc., situația în ansamblu nu ne poate 
mulțumi, deoarece din numărul total al partio’panțjtor doar cea. 25 la 
sută sînt studente.

I Aceeași insuficientă preocupare se vădește și în atragerea femeilor 
în conducerea treburilor sportive. In consiliile colectivelor *sportive de 
exemplu, au fost propuse și alese doar 6961 femei față de numărul 
npal de aproape 49.000 de cadre nou alese.

Sînt doar cîteva aspecte, suficient de concludente însă pentru a 
reconsiderare critică a întregii probleme a atragerii ele- 

’ i în sport. Și așa cum o serie întreagă de probleme
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Sosirea în Capitală a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Polone

dete^ka o reco 
met^^ feminin 
nu pot fi rezolvate fără o strînsă colaborare și o participare activă 
a organizațiilor sindicale și UTM, a sfaturilor populare și a condu
cerilor administrative, tot așa și in acest domeniu trebuie asigurat 
sprijinul și colaborarea efectivă a comisiilor de femei din întreprinderi 
și instituții, a comitetelor regionale, raionale și comunale de femei 
și, în primul rind, a Consiliului Național al Femeilor din R.P.R. Legă
turile Ia nivel central sînt ca și inexistente, iar acest lucru se reflectă 
și in lipsa colaborării dintre organele U.CFS și organizațiile de femei 
în regiuni, raioane, sate și unități de muncă, și în absența propagandei 
sportive din revistele editate de CNF — Femeia și Sateanca — și în 
lipsa oricăror acțiuni comune, menite să contribuie la atragerea ele
mentului feminin în sport, într-un mod corespunzător condițiilor exis
tente și mai ales locului pe care îl ooupă femeia în angrenajul social 
al statu!ui*nostru democrat-popular.

Colaborarea dintre organele UCFS și comisiile-, comitetele 
de femei și Consiliul Național al Femeilor din R.P.R. este o sarcină de 
primă actualitate, ea constituind o cale pentru lichidarea răminerii în 
urmă ce se înregistrează în privința atragerii elementului fexrim'n in 
sport
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la amiază a sosit în Capitală 
delegația Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și a Guvernului Republicii 
Populare Polone, care Ia invitația Co
mitetului Central a! Partidului Mun
citoresc Romîn și a Guvemujui

i^Damen (Olanda) și echipa U.R.S.S. 
ontinuă să - -conducă în „Cursa Păcii"

KARLOVY VARI, 12 (prin telefon 
L la trimisul nostru). —
„După cum o arată chiar denumi

ta ei, „Cursa Păcii" este o contribu- 
k evidentă a activității sportive la 
rîngerea legăturilor de prietenie în- 
b tinerii din diferite țări și la dez- 
Htarea lagărului păcii. Popularitatea 
tastei tradiționale întreceri sportive 
te mereu mai mare atingînd proporții 
bănuite..." — spunea la Varșovia,

laritate a „Cursei Păcii". Este 
aproape de neînchipuit — și totuși 
toți cei care am văzut întrecerea 
ne-am convins de acest mare adevăr 
— că de-a lungul celor peste 2000 
km., disputa se desfășoară printr-un 
Imens culoar viu alcătuit din zeci și 
sute de mii de oameni ai muncii din 
cele trei țări. Cu greu poți găsi unde
va, departe, între sate cîteva sute de
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lor c.are sporesc necontenit prestigiul 
acestei mari întreceri internaționale. 
Străzile orașelor sînt înțesate de 
spectatori, iar de la balcoanele și 
ferestrele caselor — frumos împodo
bite cu covoare și stindarde — alti 
nenumărați cetățeni încurajează pe 
cicliști.

In fiecare an ziariștii și tehni
cienii care vin pentru prima dată în 
cursă sînt de-a dreptul uluiți. Robert 
Penillault, trimisul special al ziarului 

. l’„Humanite“ ne declara, vădit impre
sionat, deunăzi :

„Este de necrezut 1 Dacă mi-ar

EMIL 1ENCEC
(Continuare in pag. 8)
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pe aeroportul Băneasa
Republicii Populare Romîne vizitează 
țara noastră.

Șiruri nesfîrșite de cetățeni ai Bu- 
cureștiului au făcut membrilor dele
gației de partid și guvernamentale a 
R.P. Polone o entuziastă primire. Pe 
aeroportul Băneasa, unde a avut loc 
primirea oficială, erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii Populare 
Polone și Republicii Populare Romîne. 
Sub portretele mari ale tovarășilor 
Wladyslaw Gomulka, Josef Cyrankie» 
wiez, Gheorghe Gheorghiu-Dej șl 
Chivu Stoica, pe frontispiciul aero
gării era așezată o pancartă mare pe 
care în limbile romînă și polonă era 
înscrisă urarea: „Bine ați venit soli 
ai poporului frate polonez".

La ora 14,30 avionul aterizează pe 
aeroport Din avion coboară tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, Jo6ef Cyrankie- 
wiez și ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a R.P. 
Polone. Conducătorii de partid și de 
stat romîni și polonezi își string căl
duros mîinile.

Compania de onoare aliniată pe 
aeroport prezintă onorul. Sînt into
nate imnurile de stat ale R.P. Polone 
și R. P. Romîne. Tovarășii Wladyslaw 
Gomulka și Josef Cyrankfewicz înso
țiți de tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica trec în revistă 
compania de onoare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,. 
prim secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, se apropie de microfon 
și rostește o șjivîntare de bo« sosit.. 
Ia apoi cuvîntul tovarășul Wladyslaw 
Gomulka, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,

Cele două cuvîntări sînt subliniate» 
prin îndelungi aplauze. Răsună puter
nice aplauze și ovații. Oamenii mun
cii scandează lozinci pentru victoria- 
socialismului în cele două țări prie
tene, pentru prietenia dintre popoarele» 
romîn și polonez, pentru unitatea do- 
granit a țărilor marelui și puternicu
lui lagăr socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică.

Un grup de pionieri oferă oaspe
ților buchete de flori. Cei prezențl 
primesc apoi defilarea gărzii de- 
onoare.

Oaspeții părăsesc apoi aeroportul 
îndreptindu-se spre reședința lor. De-a 
lungul drumului spre reședință înal- 
ții oaspeți sînt salutați cu căldură ș* 
aclamați de imensa mulțime de oa
meni ai muncii care au venit în tn- 
tîmpinarea lor cu flori, drapele po
lone și romîne și cu drapele roșii. ,

(Agerpres) j

Pe teme educative

O întrebare și un răspuns în legătură 
cu rolul sportului în școli

’eci. de mii de oameni . .
loslovacă intimpină in fiecare an pe traseu alergătorii participanți ta „Cursa

. ............................... de la plecarea din Katowice.
(Foto: C.A.F.-Varșovia)

metri în care culoarul se întrerupe I 
In sunetele fanfarelor mii de pio
nieri, fluturînd steagurile națiunilor 
participante la cursă și o 
imensă, cifrată 
milioane, întîmpină cu urale pe alergă
tori răsplătindu-i cu entuziaste aplauze 
pentru efortul pe care-1 depun în 
lungile etape, pentru performanțele

ai muncii din R. P. Polonă, R. D. Germană și R. Ce-

Păcii". In fotografie un aspect

ziua de 2 mai, A. Rodoni (Italia), 
eședintele Uniunii Cicliste Interna- 
bnale, în cuvîntul de deschidere, 
stit pe stadionul „A X-a aniversa- 
", cu prilejul solemnității celui de 

11-lea start în „Cursa Păcii".
Intr-adevăr, trebuie să vezi măcar 
etapă din această cursă ca să-ți 
ți da seama de extraordinara popu-

populație
cu aproximație la

Imaginea unei clase cu copii ro- 
buști, bronzați la obraz, cu o 
ținută frumoasă, te încîntă. In 

fața unei asemenea imagini te simți 
tentat să exclami: „Fără îndoială iată 
o clasă de sportivi".

Dar cu tot rolul Important al 
sportului, al mișcării în dezvol
tarea fizică armonioasă a tine

retului școlar, a-1 reduce la atît în
seamnă de fapt a-1 minimaliza. De ce? 
N-o vom spune. Să lăsăm să vorbească, 
în locul nostru, faptele:

...Contabilul Constantin Chirițescu 
din Ploești era foarte necăjit. Fiul său, 
Florin, „student" în... clasa I elemen
tară nu arăta nici o dragoste de

școală, părea obosit și plictisit de 
această „corvoadă" impusă după 7 
ani de deplină libertate. Și era de 
mirare, avînd în vedere că micul Flo
rin se dovedea foarte inteligent, pre
coce chiar, în toate chestiunile 
care.-., nu priveau școala. Dar, după 
cîteva bune săptămîni, tatălui — un 
pasionat al fotbalului — i-a venit o 
idee. L-a luat ne micul Florin cu el 
pe stadion, la meciuri, i-a cumpărat o 
minge pe măsura lui și... în scurt timp 
școlarul nostru era la fel de amator 
de sport ca și tatăl său. Fapt curios, 
mersul Ia școală nu mai constituia o 
problemă, durerile de cap, gît și alte 
mădulare de care se plîngea Florinei 
în fiecare zi (în speranța, cg-£Î va iu-

duioșa părinții să-I țină acasă) trecu
seră ca prin minune și— învățătorul sel 
arăta în fine, mulțumit. Explicația? 
In pauzele dintre ore, cîț|.va „sportivi" 
din clasă înjghebaseră două echipa 
de fotbal, iar Florin, cu ...temeinicele 
sale cunoștințe în materie, deveniseț 
un as. Școala îl atrăgea acum...

Sigur că nu este cel mai ilustrativ 
exemplu, dar este totuși un e- 
xemplu. Și dacă pentru micul 

Florin jocul cu mingea a constituit un 
punct de atracție suficient de puternicj
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Concursul
Cel mai bun colectiv sportiv sătesc ‘

■
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in actuala etapă a reorganiză
rii mișcării sportive, întărire* co
lectivelor sătești apare ca unul 
dintre principalele obiective. Creș- 
tereia numărului de practicanți ai 
sportului, răspîndirea a cît mai 
multe discipline sportive în me
diul sătesc, lărgirea bazei mate
riale a colectivelor de la sate, ri
dicarea nivelului general de pre
gătire a sportivilor, sînt saremi 
deosebit de importante care, în- 
mănunchiate duc la dezvoltarea 
pe scară largă a culturii fizice 
și a sportului la sate.

De ce această introducere
precizările respective? Pentru a 
sublinia cît de importantă și bine 
venită este inițiativa Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport 
ganiza — pentru prima 
un concurs bilanț „Cel 
colectiv sportiv sătesc". Titulatu
ra însăși arată că este vorba des
pre o întrecere între colectivele

se 
cu
va

cu

■
<■

de a or- 
oară — 
mai bun

;■

I

sportive sătești, întrecere ce 
va solda — fără îndoială — 
remarcabile succese și care se 
încheia la 31 decembrie.

Pot participa la concursul 
„Cel mai bun colectiv sportiv să
tesc" toate colectivele sportive din 
GAS, SMT, centre mecanice,

Educația fizică în învățămîntul superior

cu

Zilele trecute, în aula Facultății de 
științe juridice, s-a desfășurat a- 
dnnarea pe țară a cadrelor didact'ce 
de conducere din invățămîntul supe
rior, care a avut drept scop analiza 
rezultatelor aplicării Ho-tărîrii parti
dului și guvernului cu privire la îm
bunătățirea învățăffiMului superior. 
In legătură cu această consfătuire, 
am soFcitat un interviu tov. L Șl- 
CLOVAN, directorul Institutului de 
Cultivă Fizică, care a participat Ia 
această importantă dezbatere.

— In cadrul referatelor și dis
cuțiilor s-a făcut remarcată și 
tendința spre dezvoltarea activi
tății sportive?

— A fost pentru mine o f'rească 
bucurie să aflu că educația fizică și 
sportul încep să se impună în în- 
vățămînful superior, să cîștige noi 
adepți. Am mai participat și în anii 
trecuți la consfătuiri asemănătoare, 
dar rareori se vorbea despre sport. 
Iar atunci cînd se făcea acest lucru, 
sportul era tmeori citat ca dăunător, 
ca un mijloc de a sustrage tineretul 
de la învățătură. Firește, aci era vor
ba dc o mentalitate nefericită, de <■ 
nesocotire preconcepută a rostului e- 
dueației fizice în procesul 
general. Iată de ce cred că 
fizică și sportul în facultăți 
tute s-a afirmat cu tărie la 
consfătuire. Tov. prof. univ.

didactx 
educația 
și insti- 
această 
Blasian, 

rectorul Institutulu’ Politehnic 
Galați, a solicitat Ministerului 
vățămîntului și Culturii să i se aloce 
fonduri pentru dezvoltarea activității 
sportive. Tov. prof. dr. Girbea, rec
torul Institutului Medxo-Farmaceutic 
din Timișoara s-a ocupat în cuvîntul 
său de rolul important igienico-pro- 
filactic al educației fizice, de ridicare 
a capac'tații generale de muncă a or
ganismului, pentru asigurarea unui

din 
In-

însemnări dintr-nn
Marele „of* al sportivilor arădeni

Soarele de primăvară transformă A- 
:radul într-un imens parc. Verdeața pre- 
- domină și înconjură cu mantia ei fru
moasă și tinerească masivele clădiri 
centrale, cu pitoreștile vile de pe ma
lul Mureșului, cu coșurile fabricilor 
și bulevardele, străzile și aleile — 
toate asfaltate — care brăzdează ora- 

TȘirl. In același timp însă, mai muît 
•decît în alte părți, primăvara învie 
:sporiul. Din Gai în Micălaca, de la 
‘Grădiște pînă la Sînicolaul Mic, peste 
ttot sini amenajate baze sportive, care 
■de care mai bine gospodărite. Există 
“terenuri de fotbal gazonate și cu tri
bune încăpătoare, două poligoane de 
tir, baze nautice, aproape 30 de piste 
fpentru popice, sumedenie de terenuri 
ide tenis, volei, baschet, complex pen- 
Itru atletism, bazin de înot și multe 
raitele. O sumară comparație reco
mandă Aradul ca unul dintre cen
trele celp mai dotate pentru practi-

GAC, cămine culturale și școli 
profesionale agricole care sînt or
ganizate și au membrii înscriși 
în U.C.F.S., dar care întrunesc 
unele condiții. Astfel, pentru a 
lua parte la întrecere, un colectiv 
sportiv trebuie să aibă înscriși 
cel puțin 25 la sută din numărul 
total de salariați — cooperatori sau 
locuitori din comună. Din numă
rul total al membrilor colectivului 
trebuie să existe cel puțin 25 la 
sută purtători ai insignei G.M.A. 
gradul I și 5 la sută purtători ai 
insignei gradul 11. De asemenea 
10 la sută să fi obținut clasifica
rea sportivă. Puncte prețioase a- 
duce organizarea a cît mai multe 
concursuri cu o participare masivă 
a membrilor, (finind seama că 
obligatorie este desfășurarea a 3 
concursuri de acest fel), încasarea 

«la timp a cotizațiilor sportive, în
treținerea in bune condiții a ba
zei sportive (care va cuprinde 
teren de fotbal, pistă de alergare, 
teren de votei, portic de gimnas
tică și — acolo unde există posi
bilități — locuri amenajate pentru 
înot) și participarea cu cât mai 
multe echipe (obligatoriu cu două) 
în competiții oficiale: campionate 
raionale, regionale sau republica
ne.

Interviu cu
I. Ș I C L O 

directorul I.

tov. 
VAN, 
C. F.

subliniind influența binefăcă- 
acțiunea 

învăță-

deosebit

randament sporit la învățătură. El 
a arătat că, pentru a-i convinge pe 
studenți de utilitatea practicării gim
nasticii de înviorare zilnică, participă 
personal la aceste ședințe, executing 
exercițiile cot la cot cu studenții. 
Tov. conf. univ. Rădoiu, rectorul In
stitutului Politehnic din Timișoara, 
și tov. prof. dr. Păcuraru, rectorul 
lnst’tutului Medico-Farmaceutic din 
Cluj, s-au situat pe poziții asemănă
toare, L-1T.-1’ 2 ' " 
toare a educației fizice în 
de îmbunătățire generală a 
mîntului superior.

— S-a pus un accent 
pe rostul orelor de educație fizică 
din facultăți și institute?

— Cei mai mul ți dintre vorbitorii 
care au atins și această problemă, 
au cerut reintroducerea obligativității 
educației fizice pentru anti I și II. 
Printre cei care au cerat acest lucru 
se află și tov. Ion Iliescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studențești Exis
tă în mod categoric o tendință ac
centuată spre a i se da educației fi
zice locul ce i se cuvine. Alături de 
educația intelectuală, morală și es
tetică, educaț:a fizică vine să com
pleteze în mod armonios pregătirea 
studentului de azi, să-1 dezvolte mul
tilateral.

— Cum vedeți dvs., în calita
te de director al Institutului dc 
Cultură Fizică, contribuția cadre 
lor de specialitate pentru dezvol-

carea sportului Colectivul U.T.A. de
ține cele mai multe din aceste baze: 
stadion complet pentru fotbal, hand
bal și atletism, poligon de tir, bac 
pentru antrenamentele de iarnă ale 
canotorilor, teză nautică pe malul Mu
reșului, sală etc.

Sala de sport rămîne însă marea 
doleanță a sportivilor arădeni. In oraș 
nu există o sală corespunzătoare în 
care cel puțin o parte din viața spor
tivă din timpul verii să se... refugieze 
în zilele neprielnice de iarnă. In a- 
ceastă perioadă, sportul lîncezește, pier- 
zîndu-și firesc o mare parte din forța 
însușită în timpul pregătirilor din lunile 
precedente. Acum, cînd și sala U.T.A. 
care găzduia pregătirile și competi
țiile luptătorilor și boxerilor, 31e vo
leibaliștilor și gimnastilor, este pe 
cale să fie transformată, primind o 
altă destinație, baza sportivă pentru 
iarnă în Arad — SALA — a deve
nit o problemă vitală asupra căreia 
trebuie îndreptată atenția tuturor.

„Lttna Construcțiilor" a accelerat rit
mul lucrărilor de .amenajare la ba-

Popicarul NICULAE SAENCO povestește
Mașina uriașă cu șirul lung de 

vsgoane s-a oprit Se arnință: Si
naia! Și așa cum se întîmplă la fie
ce oprire, unii urcă, alții coboară. 
Bucuros că și-a găsit, în sfîrșit, un 
loc, un om aproape de 40 de ani, 
bine format la trup și cu fața arsă 
de soare ,privi în jur gîndindu-se 
poate că are cu cine să mai schimbe 
o vorbă pînă la destinație. Deocam
dată, amicul nostru asculta discuția 
care se înfiripase mai demult între 
ceilalți călători. La un moment dat 
interveni prompt: _

— „Nu vă snpărați, dar niciodată 
nu-i prea tîrziu. La noi sînt munci
tori care au învățat o meserie deși 
trecuseră de prima tinerețe. Colegul 
meu, Dezideriu Deneș, venit tocmai 
de pe meleagurile Ardealului, s-a 
calificat la vîrsta de 25_ ani. Au 
trecut numai 3 ani și astăzi este un 
strungar de prima mînă, a întrecut 
chiar p« mulți care au absolvit 
școala profesională. De cîteva luni 
este în permanență îruntaș pe uzi
nă".

Intervenția tovarășului nostru de 
drum m-a făcut mai tîrziu să intru 
în vorbă cu eL Am aflat că acum 
18 ani s-a angajat la uzina I.O.R. 
ca ajustor și că de cîțiva ani s-a 
perfecționat ca montor optician. 
Niculae Saenco, căci despre el este 
vorba, porni să-mi povestească cum 
a izbutit să dea de capăt unor pro
bleme care l-au frămentat mult 
timp. La serviciul tehnic al uzinei 
veneau numeroase plîngeri de la 
țesătorii precum că fusele războaie-

tărea educației fizice în învăță
mântul superior?

— In primul rînd, orientarea pe 
profilul metodico-pedagogic al studen
ților. In institutul nostru a existat 
pînă acum 2—3 ani orientarea spre 
o pregătire sportivă, competițională, 
dindu-se absolvenților o specializare 
îngustă. Ne-am dat însă seama de 
această greșeală, astfel că realizarea 
unui profil larg, aii unui orizont pe
dagogic, a devenit una din sarcinile 
noastre centrale. Socotesc că în felul 
acesta, absolvenții Institutului nostru 
vor avea posibilitatea de a contri
bui cu și mai mare eficiență la dez
voltarea educației fizice în învățătnîn- 
tul superior, astfel ca la o viitoare 
consfătuire de asemenea natură să 
putem afla despre noi succese înre
gistrate în lupta cm mentalitățile care 
nu-și mai au rostul, despre noi pași 
înainte înregistrați de educata fizică 
în facultăți și institute.

Spartachiada de vară a tineretului în plina desfășuifi
Cum stăm cu întrecerile Spartacfiia- 

dei de vară a tineretului în raioanele 
din Capitală ? Desigur că la această 
întrebare, privind situația în ansam
blu a desfășurării competiției, cel mai 
bine ne puteau răspunde activiștii spor
tivi în... cauză, lată de ce am între
prins această scurtă anchetă, la care 
ne răspund președinții unor comitete 
raionale de organizare a UCFS din 
București.

Primul „interpelat" a fost tov. 
PETRE MljRACHE, președintele raio
nului „23 August". „In raionul nostru 
— ne a spus tov. Mitrache — se de
pun serioase străduințe pentru orga- 

rămas încă 
viitoare, 
grama te 
colective 
necesare 
situație, 
cru și să transformăm în realitate i 
gajamentul nostru 
15.000 de concurenți 
tachiadei!“.

Să-i dăm cuvîntul 
POPA, președintele __
Stalin": „Intensa activitate depusă 
„Luna construcțiilor și amenajări 
de baze sportive" și-a vădit road 
chiar acum, cu prilejul Spartachia< 
Avem nenumărate baze sportive si 

I ple, nou construite, care ne ajută imi 
__ rf'W'HTV j,a buna organizare a întrecerilor. D popas aradean

me și 20 lățime, cu 8 culoare, cui ™‘a£* ™re„ af,ue,n!a dț. «
fundul bazinului în trepte, cu orificiil?®. . p .. e ^.n e de 
pentru fotografiere sub apă, cu insta-1 ™*«raf,c "Casa Suntem" (c
lății pentru împrospătarea rapidă al . CJ“. °. competiție de fot
apei și - în perspectivă - tribune, f avata ech,PeIor. de «l^boys), P
vestiare moderne, încălzirea apei șiȚ c,°le^t,vilî -Ar
chiar transformarea întregii baze înjL e'u s.îm. a
bazin acoperit. Poate mai mult decîtx .. • ’ * rVîan3 °n 0,8
la celelalte acțiuni care au cunoscutf „.j. ’ r*“ea $ n- p: _Brezea
sprijinul organelor locale, gospodarii! . .arcufescu, participa la i 
orașului, în frunte cu președintele ț ca" Jucător., mseamna un 
Sfatului popular tov. Eremia Simandan, t pentru ’cton. mașm
un entuziast susținător al mișcăm f . , r-^« -„ni-c
sportive, au avut o contribuție neli-X Tov. CORNEL ALEXANDRES! 
mitată în construcția acestui bazin. La v președintele raionului „N. Bălces 
mijlocul săptămînii trecute, reprezen-xne a apus: -A'n. ^un. exemplu per 
fanții tuturor organelor conducătoaref colectivele sportive din raionul no- 
din Arad s-au reunit într-o ședință X’* constante colectivul „Tudor Vladi 
pentru a stabili finisarea lucrărilor dejres5u' care a *ncepuț la timp m 
la bazin, viitoarea lui gospodărire,! cerile- la colectivele „Kir< 
modul de folosire și condițiile de ex- j „Chibritul" și „Viscofil", au act 
tindere. Amănuntul acesta e suficient Xtate mulțumitoare în această direi 
de elocvent în ceea ce privește spri-jMai slab stau Complexul CFR, . 
jinul de care se bucură viața sportivă X tifia, Talpa, IRTA Filaret. Ar can 
din Arad din partea conducerii locale ; timpul să treacă și ele la acțb 
de partid și administrative. I căci pînă la 22 iunie nu mai e cl

R. ILIESCU fatît de mult!".

zele sportive prin muncă voluntară 
și cu resurse locale. De cîteva zile 
a fost inaugurată popicăria Electrica, 
cu două piste excelente și cu o ino
vație pentru semnalizarea electrică a 
popicelor doborîte. In aceeași perioadă 
a fost refăcut gazonul de pe stadio
nul U.T.A. și au fost continuate lucră
rile pentru amenajarea clubului U.T.A. 
de pe malurile Mureșului. In curînd, 
membrii colectivului U.T.A. vor avea 
pe Mureș poate cel mai frumos club 
al sportivilor din întreaga țară, care, 
în afară de baza nautică, va cuprinde 
terenuri de tenis și volei-baschet, săli 
pentru box și tenis de masă, biblio
tecă, restaurant și alte amenajări pen
tru un repaus activ, cTt mai plăcut.

Un bazin modern
In cartierul muncitoresc de la gara 

electrică. în păduricea care la 3 iulie 
1943 a fost teatrul masacrului în care 
și-au pierdut viața sute de muncitori 
nevinovați bombardați de aviația 
anglo-americană. se înalță astăzi un 
bazin de înot modern de 50 m lungi-

Oameni și fapte

Strungarul Dezideriu Deneș, pentru care Nicolae Saenco are o mare prețuire, 
este fruntaș în muncă. Ială-l în orele de producție, la uzinele I.O.R.

(Foto: GH. DUMITRU) 
trebă scurt tovarășul de la biroul < 
informații.

— ,,Pe tovarășul Niculae Saenco 
Omul de la birou luă receptori:

formă un număr și mi se adres.
— „Mai așteptați puțin, tovarăș 

Saenco este la inginerul șef penti 
o inovație".

zia 
dus 
dată 
tă(ii 
tării

vorbă ajungem la

am avut etapă și... 
pînă la munte, ju

lor nu sînt destul de precis cen
trate din care cauză mașinile se o- 
preau des și implicit producția 
stagna. Multe nopți albe a făcut Ni
culae Saenco împreună cu alt coleg 
pînă a pus la punct construirea u- 
nui aparat cu ajutorul căruia să 
poată controla perfect vîrful fusu
lui și deci să se stabilească preci- 

fuselor. Această inovație a re
ia minimum deșeurile și toto- 
a dus 1^ mărirea productivi- 

fabricilor textile de pe întinsul 
noastre.

Din vorbă în 
sport.

— „Astăzi nu 
am tras o fugă 
rismul este o veche pasiune a mea".

Interlocutorul nostru începu apoi 
să povestească cu însuflețire despre 
jucătorii echipei de popice I.O.R. al 
cărei căpitan este, despre realizările 
coechipierilor Alex. Gomoiu. Alex. 
Eugen, Niculae Constantin, Dezide- 
riit Deneș și Constantin Constanda 
che, care și-au creat în uzină faima 
de fruntași în sport și muncă, des
pre 
individual 
calificat el

...Timpul 
iată-ne în 
momentul 
Sienco își 
gă să-l vizităm pe el și pe ceilalți to
varăși la locul de muncă. Am pri
mit cu dragă inimă invitația...

...„Uzina I.O.R."
— „Pe cine căutați ?“ — mă în

final al campionatului 
anul trecut unde s.a 
Niculae Constantin, 
trecut pe nesimțite și 

venit

turneu!
de 
și
a
Gara de Nord. A 
să ne despărțim. Niculae 
luă rămas bun și ne ru

bune 
între-

sportivi care se în- 
Spartachiadei. De 

s-au bucurat zilele 
de atletism ale șco- 

Trebuie

nizarea întrecerilor în cît mai 
condițiuni. Bazele sportive ale 
prinderilor „23 August", ,;Electroca- 
blu!“, „Ștefan Gheorghiu" și altele sînt 
zilnic înțesate de 
trec în cadrul 
un mare succes 
trecute întrecerile
Iii profesionale „23 August", 
menționat în mod deosebit faptul că 
la concurs s-au prezentat majoritatea 
elevilor. Acum, elevii școlii participă 
la întrecerile de volei și fotbal. Mai 
slab stau unele colective ca: Cimen
tul, Victoria, „21 Decembrie", care în 
loc să se afle In plină întrecere, au

★

1

Și acum, cititorule, inchipuiește- 
că într-o duminică după-amiază i 
afli pe o arenă de popice din Cap 
tală. Pe una din piste vei vedea < 
siguranță 6 jucători pe piepturile câr< 
ra stau scrise inițialele 1 odft r 
cîte ori de-a lungul unui 
i-am surprins pe aceștia cu feț 
crispate, atunci cînd echipa 
„mergea". Dar căpitanul (credem 
știți despre cine este vorba) este 
datorie, își îmbărbătează echipa, 
constituie un exemplu viu și, 
mai departe, în meciul cu P.T.T. 
doborît recordul Capitalei cu 457 
d., rezuitat inferior cu numai 
puncte celei mai bune performan 
Ia proba de 100 bile mixte. I 
întrecerilor de pe arenele de 
înfrîngerile și izbînzile și-au 
pe rînd, locul, închegîndu-i 
adevărată echipă. Roadele: 
lider necontestat al Capitalei 
tualul campionat republican 1

1

n toi 
popii 
ced;
înti 

I.O. 
în £

TR. IOANIȚESCU

la... înscrieri Săptămi 
cadrul unei ședințe pi 
raion cu președinții

în
la

sportive, vom discuta mâsur 
pentru a îmbunătăți acea< 
Sperăm să reușim acest

de a mobili 
la startul Sp;

acum tov. IC 
raionului „I.



înscrierea de membri în U. C. F. S.

Realizări, deficiente și cîteva... recomandări
Discuții despre „europenele" de atletism

de la Stockholm...
. Problema nu esle, desigur, nouă. De cîteva luni, activiștii sportivi 

d>in întreaga țară muncesc cu entuziasm pentru realizarea obiectivului 
„nr. 1“ a! mișcării noastre sportive: ÎNSCRIEREA DE MEMBRI 
IN UCFS. Sarcina de a realiza, pînă la sfirșitul anului, cifra de 2.000.000 
de membri este cunoscută de fiecare activist, de fiecare sportiv. Și, în 
mai mică măsură sau în mai mare măsură, fiecare se străduiește să-și 
aducă contribuția Ia îndeplinirea și depășirea acestei cifre. Succesele 
realizate pînă acum sînt evidente: la 30 aprilie Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport număra 1.190.715 membri. Angajamentele luate de regiuni 
au fost considerabil depășite în numeroase regiuni cum sînt; Baia Mare, 
Oradea, Craiova, Hunedoara, Iași și orașul București. De asemenea, sînt 
îmbucurătoare rezultatele înregistrate in regiunile Constanța, Timișoara, 
regiunea Stalin, Galați Cluj, Ploești și Regiunea Autonomă Maghiară. 
Slab, într-un ritm necorespunzător se desfășoară importanta acțiune de 
înscrieri în UCFS în regiunile Suceava, Bacău, Pitești și București.
. Cum trebuie să privim situația generală pe întreaga țară în ceea ce 
privește înscrierea de membri? Cifrele existente ne tentează la o apreciere 
laudativă la adresa celor mai muite regiuni. Trebuie să avem in vedere 
insă faptul că cifra de 2.000.000 de membri poate fi realizată numai dacă 
succesele de pînă acum vor fi consolidate puternic, numai dacă toate co- 
lective'e sportive vor continua să pună în centrul preocupărilor lor sar
cina înscrierilor de membri. Există de-acum tendința de auto-muițumire 
manifestată de mulți activiști sportivi din colective, mai ales din acele 
colective care au realizat un număr de membri superior celui dinaintea 
Hotărârii dia 2 iulie 1957. Eforturile pentru realizarea și depășirea cifrei 
de 2.000.000 de membri nu trebuie să descrească. Dimpotrivă. De o deo
sebită importanță ni se pare acum îndreptarea atenției către sectoare 
de activitate oarecum neglijate în prima perioadă a reorganizării. In 
primul rînd, activiștii sportivi trebuie să poposească cît mai des în satele 
patriei noastre. Numărul tinerilor colectiviști, muncitori agricoli sau țărani 
muncitori este încă insuficient (aproximativ 406.000), în foarte multe 
sate nici n-au fost constituite colective sportive, ceea ce înseamnă că din 
aceste așezări nimeni nu a devenit membru a! UCFS. Organele UCFS 
nu au dreptul să se mulțumească cu rezultatele, bune în general, obținute 
la centrele de raion sau la centrele de comună. In sate sînt încă 
zeci și zeci de mii de tineri și vârstnici care așteaptă să răspundă în
demnului adresat de a se înscrie în UCFS. Aceeași situație există și în 
ceea ce privește unitățile răspândite, care au fost destui de ocolite pină 
acum de către activiștii sportivi. Ne referim în special la unitățile fores, 
tiere și la șantiere, unități CFR etc. Firește, munca este mai grea, tre
buie mai mult timp pentru a ajunge în mijlocul acestor oameni ai muncii 
dornici și ei să practice sportul ca membri ai UCFS, dac avem datoria 
«â poposim cît mai grabnic in aceste așezări, să angrenăm în activitatea 
sportivă cît mai mulți oameni, să-i ajutăm să facă primii pași pentru 
org^kirca unor colective sportive puternice. Cu zeci și zeci de mii 
va^^^ie numărul membrilor UCFS dacă activiștii sportivi își vor 
îndrepta atenția mai mult către femeile din întreprinderi, fabrici, uzine, 
sate. Numărul femeilor membre ale UCFS este necorespunzător și acest 
lucru trebuie să dea de gîndit tuturor colectivelor, mai ales celor care — 
prin specificul întreprinderii — pot cuprinde in activitatea sportivă un 
număr mereu crescind de femei. Un alt izvor — din ce'e mai bogate 

pentru creșterea numărului de membri UCFS îl constituie membrii 
familie ai salariațiior care — conform regulamentului de organizare 

funcționare a colectivului sportiv — au dreptul de a deveni membri 
UCFS.
Iată, dar, citeva obiective care, urmărite atent de colectivele spor

tive, îndeplinite și chiar depășite, vor aduce o însemnată contribuție 
la realizarea cifrei de 2.000.000 de membri — sarcina principală a 
mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră.

DAN GIRLEȘTEANU

de
Și 
ai

O întrebare și

Pe stadionul Dinamo din Bucu rești am discutat despre... Stock
holm I Dar discuțiile purtate de noi, la care am avut ca interlocutori pe 
oaspeții de peste hotare ai sporii viior dinamoviști, s-au referit într-o 
măsură aproape neînsemnată la Stockholm ca oraș, și într-o foarte 
mare măsură la campionatele europene de atletism, cel mai de sea
mă eveniment al arvului atletic in ternațional, pe care acesta îl va 
găzdui între 19 și 24 august.

Dar cum discuțiile au fost atît de 
lungi, îneît redării lor i ar fi necesară 
pagini întregi de ziar, ne vom mul
țumi să publicăm numai cîteva păreri 
succinte ale oaspeților...

ZBIGNYEW LEWANDOWSKI, re
cordmanul Poloniei la săritura în 
înălțime (2,05 m.)... „Sînt bucuros
pentru rezultatul obținut la Bucu
rești. Acesta a fost

foarte greu de spus. In primul rind 
că nu știu ce va hotărî I.A.A.F.: 
pantofi obișauiți sau pantofi cu talpă 
îngroșată? In orice caz, prima șansă 
o au săritorii sovietici, dar nici sue
dezii, cehoslovacii și germanii nu tre
buiesc neglijați. In ceea ce privește 
întrecerea feminină, după părerea 
mea, 
martorul acestui

mai ales acum cînd am
splendid 1,74

fost
de fapt al doi-

Atletul polonez Zbygniew

din 
1.95 

tu.). Elanul și* înălțarea s-au arătat 
a fi destul de bine puse la punct 
După un turneu de mai multe săp- 
tămîni în S.UA. în care am partici
pat la mai multe concursuri de sală, 
am ajuns la concluzia că trebuie să 
renunț ia pantoful cu talpă îngro
șată și că pregătirea mea pentru 
Stockholm trebuie să fie axată pe 
urilizarea pantofilor obișntriți. Pen
tru „europene", șl eu, ca și marea 
majoritate a atlețîlor^-polonezi, ne 
aflăm abia la începutul pregătirii, așa 
că rezultatele <fe valoare le așteptăm 
pentru lunile viitoare. Cine va cîș
tiga înălțimea la Stockholm? Greu,

lea concurs aJ tneu in aer liber 
acest an (în primul am sărit

Lewandowski la săritura de 2X)1 m,
(Foto: R. VILARA)

prima șansă o are atleta dumnea
voastră I olanda Balaș, pe care eu o 
văd capabilă să poată trece chiar ți

l, 80 m. Are un bun sfătuitor în per» 
soarta lui Icn Soter și mi se pare ex* 
ceient pregătită".

HELFRIED REINNAGEL, corecord- 
man al R.D. Germane la 800 m. cara: 
a cîștigat cu ușurință probele de; 
semifond ale concursului Dinamo..z. 
„Pentru a putea participa la „euro
pene" se pune în primul rînd pro
blema selecționării mele în echipai 
unită a Germaniei. Ca să fin indus-, 
în echipă trebuie să înving la 800 m.. 
o serie dc adversari foarte puternici 
(Richizenhaim, Schrndt, Brenner, 
Stracke). Deși am mai multe șanse: 
de a fi selecționat la 800 m., mă pre
gătesc totuși pentru cursa de 1.500'
m. unde concurența la selectat noas
tră este cu mult mai puternică. De- 
ce? Pentru simplul motiv că la Stock
holm nu am nici un fel de șanse: 
la 800 m. chiar dacă aș alerga sub 
1:48,0. Moens, Boysen, Johnson, Hew
son. Waern și încă alții pot alerga 
în jurul a 1:47,0 pe care eu mi le; 
pot realiza. Nu am atfta viteză pen
tru un asemenea rezultat. In schimb- 
la 1.500 m. deși competitorii vor fi tot 
atît de valoroși, pot spera la un 
loc printre cei mai bum: Jungwirth;. 
Salsofa, Salonen, Waern, Piphie, Roz- 
savolgy. Ibbotson, etc.".

MARIA ITKINA, recordmana lu
mii la 400 m... „Europenele" au cam 
început să-rai dea... insomnii. Trebuie: 
să-mi apăr la Stockholm titlul de: 
campioană europeană la 200 m. cu
cerit la Berna și pe cel de recordma
nă a lumii la 400 m. Mă pregătesc; 
însă cu toată seriozitatea, în așa fel 
ca să evit orice surprize, 
cîștiga? Sincer vorbind, aș 
urc și eu 
atlete doresc 
sigur... vom 
Pînă atunci 
luni".

Cine va- 
vrea să4 

pe podium. Dar și alte- 
același lucru. Cei mai- 

vedea la Stockholm!' 
nu mai sînt decît 3»' 

ROMEO VILARA 
IACINT MANOLIU

In cîteva rânduri

De la corespondenții noștri

un răspuns în legătură
cu rolul sportului în școli

(Urmare din pag. 1)

pentru a-1 apropia de o activitate ce-i 
jZrea grea și plicticoasă la început, 
obntru elevii mai mari sportul are 
rol mult mai direct. Uneori, ca 
cazul elevului Amilcar Smanioto, 
la Școala profesională electrotehnică 
4 din București, pasiunea pentru sport 
poate determina o întoarcere pe un 
drum bun. Ce se întîmplase ? Acest 
elev, bun la învățătură, juca rugbi în 
secția clubului Dinamo. De la o vre
me însă, profesorii au început să fie 
nemulțumiți de el. Intervenția direcțiu
nii a fost promptă: i s-a interzis să 
tnai practice rugbiul, pînă Ia îndrepta
re. Și n-a trecut multă vreme pînă ce 
această sancțiune și-a făcut efectul, ia.- 
Amilcar Smanioto este azi din nou 
fruntaș la învățătură. Cu colegul său 
Mircea Voinea, lucrurile stau exact hi
rers: clement nedisciplinat, refractar 
ă sfaturi și sancțiuni, neatent și căzut 
;ub influențe proaste, el ajunsese să

un 
în 
de 
nr.

constituie o problemă pedagogică. Dar 
iată că s-a ivit o soluție. Folosindu-se 
de interesul născînd pentru sport al lui 
Mircea Voinea, profesorii școlii l-au 
lăsat să ia parte la orele de colectiv, 
l-au încurajat să persevereze pînă în 
momentul în care pasiunea sportivă a 
ajuns să acopere preocupările prea 
puțin sănătoase de pînă atunci. Și di
rectorul Virgil Rizescu ne-a confirmat 
că a fost un caz fericit de „recuperare" 
a unui element rupt de viața școlii, di 
nu singurul caz de acest fel.

Dar părinții ? Ce părere au ei 
despre activitatea sportivă «a co
piilor lor ? Am asistat la o in

teresantă consfătuire organizată de 
școala sportivă de elevi diii Capitală cu 
părinții tinerilor sportivi. Cînd an în
ceput discuțiile pe marginea referatului 
în care prof. R. Spiresca prezenta ac
tivitatea elevilor în cadrul acestei 
școli, s-au ridicat părinți ca muncitca- 
rea Aforiana Petrescu, of ițe ruj. Emil 
Popovici, contabilul Gh, Marinescu, 
ing. .4. Bivol și alții pentru a-și arăta 
satisiacția față

lor
dă, îmbunătățită o dată cu intrarea în 
școala sportivă. Și i-au rugat pe an
trenorii școlii să-și continue strădaniile, 
convinși de faptul că părinții sînt cu 
toată inima alături de ei.

ier, la învățătură, acasă, pe stra-

Așa este că a reduce rolul sportu
lui la aportul său în dezvoltarea 
fizică a elevilor înseamnă de 

fapt o minimalizare ?

N1COLAE 
vestește că 
— in prezența a numeroși sportivi și 
activiști sportivi din oraș și raion — 
primul club sportiv denumit Someșul. 
Jn cadrul clubului vor exista 11 sec
ții pe ramură de sport, printre care 
atletism, baschet, gimnastică, canotaj, 
lupte, tenis de masă, fotbal etc. 
Clubul va dispune de o serie de baze 
sportive care vor asigura condițiile 
pentru ridicarea calitativă a activității 
sportive din localitate și raion.

ION CRISTIAN (Calafat) scoate în 
evidență în scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o, rodnica activitate sportivă des
fășurată de elevii de la școala medie de 
11 ani din localitate. Colectivul spor
tiv al școlii numără în momentul de 
față 452 membri înscriși în U.C.F.S., 
care participă cu regularitate la com
petițiile și concursurile organizate în 
cadrul celor cinci ramuri de sport 
(handbal, oină, volei, atletism și fot
bal), cite are în prezent colectivul 
sportiv. Un interes deosebit manifestă 
elevii și pentru complexul G.M.A.: 135 
purtători F.G.M.A. și 225 G.M.A. gr. I.

BARA (Satu Mare) ne 
în localitate a luat ființă

de comportarea copii-

(XIX) AXTSCIPAR!

• CLUJ — in cadrui fazei 
a campionatelor universitare 
înregistrate cîteva rezultate 
bile. Astfel 
(I.M.F. Tg. 
tea la 14,57 
cord republican de juniori, 
record îi aparținea cu 14,44 m. La 400 
m. pCiat, T lai an Sudrigean a obținut 
cu 48,5 sec. cel mai bun reî Uitat ro
manesc din acest sezon. Participând în 
afară de concurs Adalbert Karciy (ju
nior din categ. 15—16 ani) a aruncat 
ciocanul la 46,52 m. 
de promițător. (A. 
respondent).
• BUCUREȘTI —

tînărul Ștefan 
Mureș) arunicînd 

m. a stabilit un

de zonă 
au fost 
remarca- 
Perneki 
greuta- 

nou re- 
Vechiul

rezultat deosebit
Pa'Iade-Ursu, co-

_ _____ I__ ,_ pe stadionul Ti
neretului s-a desfășurat faza de zonă

ATLETIC
a campionatelor universitare. lată 
teva rezultate : FEMEI : 1C0 m. :
Chioseaua (I.C.F.) 13,0; 80 m.g. :
Miliutin (Arhit.) ]“ ~ ~ *
Kerst (I.C.F.) 5,02
vriluț (I.C.F.) 1,40
35,73; BARB ATI : 
(I.C.F.) 15,8; V. ’
15,8; lungime : v.
că 6,76; Tr. Vuia
C. Dumitrescu 
C. Dumitrescu 
tor (I.C.F.) și 
greutate : Gh.
(al 7-lea atlet
peste 15 m.); suliță : Ai. Bizim (I.C.F.) 
64,86, (D. DodToerg, corespondent).

ci
st.x.
H.

Ga-
Gavriluț 

V. Cincă 
Parhon) 
V. Cin-

Femei : ico 
13,0; 80

12,2 ; lungime 
!; înălțime : V, 
I; disc : V. “

110 m.g. :
Jurcă (Univ.

Jurcă 6,76;
(I.M.F.) 6,66; triplu: 

(I.C.F.) 13,44; înălțime: 
1,90; prăjină : C. Co

tii. Răuțoiu (I.C.F.) 3,90;
Popescu (I.C.F.) 15,10

romin care a aruncat

IL1E 1ANCU și 
cău) ne prezintă 
filmul celei de a doua ediții a între
cerilor sportive dintre salariații sfa
tului popular regional Bacău și ai re
giunii Stalin. Ca și la prima ediție, în 
majoritatea probelor, victoriile au su- 
rîs reprezentanților regiunii Bacău ; 
4—0 la fotbal, 3—1 la volei feminin, 
3—2 la volei masculin, 38—18 la bas
chet etc. Returul întrecerii va avea loc 
în cursul lunii august, la Orașul Sta
lin.

SERGIU DAN RADULESCU (Foc
șani), cercetînd diverse aspecte din 
viața sportivă a orașului, constată cu 
surprindere că întreaga atenție este 
îndreptată numai către... fotbal. Intr- 
adevăr, în cele două colective sportive 
mai importante din localitate. Unirea 
(două echipe de fotbal, una activînd 
în categoria B și alta în campionatul 
republican de juniori) și Voința (o e-- 
chipă de fotbal în campionatul regional- 
și — ca o excepție — un lot de bo
xeri pitici) fotbalul este preponderent.'. 
Este drept că în oraș se mai practică. 
Și alte discipline sportive, de pildă, bas
chet, gimnastică sau handbal, dar ele! 
au un caracter foarte limitat, numai; 
în școli, la nivelul unor campionate de- 
casă. Cauzele — conchide corespon
dentul nostru — trebuie căutate în fe
lul greșit în care consiliile colectivelor 
sportive din oraș înțeleg să-și destâ- 
șoare activitatea, precum și în dezinte
resul organelor locale U.C.F.S. care- 
nu sînt preocupate de lărgirea sferei 
de activitate sportivă. Soluția? Una*, 
singură: activiștii U.C.F.S. să înceapă, 
de îndată o susținută muncă de popu
larizare a acelor discipline care cî*'d-T- 
va aveau o mare priză printre sportivii' 
focșăneni. Este vorba de volei, gimnas
tică, baschet și tenis de masă...

V. Ml HAI LA (Bal 
în scrisoarea lor,

S.UA


Campionatele de volei NOTE

ȘI ACUM» DESPRE CATEGORIA B!
T lncet-încet, pe nesimțite, între- 
fcerea echipelor masculine din cate
goria B a ajuns aproape de sfîrșitul 
Birului: mai sînt doar două etape și 
vom cunoaște pe primii clasați în 
tur.

• Disputele de pînă acum au ară
tat — ca o concluzie generală — 
că cele 17 echipe participante nu au 
fost suficient de pregătite pentru o 
(competiție de regularitate și de lungă 
durată, cum este acest campionat!, 
Idar că ele — și aci este marele me
rit al competiției — 'au trezit inte
resul pentru volei în numeroase cen
tre noi pe harta voleiutai în țara 
noastră (Bacău, Suceava, Oradea, 
Rm. Vîlcea, etc.).

• Lupta cea mai înverșunată se 
«dă în prima serie, unde echipele par 
la fi de forțe sensibil egale, așa cum 
arată șl clasamentul:
,l 1. Știința Iași

2. Feroviarul Constanța
3. Aurul Negru Moeștl 

«4. Voința Bieău 
... Știința Galați 
■«. Polît. Or. Stalin

Voința Suceava 
C. S. Snagov

etapă, va tranșa — momentan însă 
— rivalitatea dintre cele două echipe, 
care de-a lungul meciurilor disputate 
pînă acum au dovedit că sînt în- 
tr-adevăr cele mai bine pregătite din 
serie.

• Partidele ce au avut loc pînă 
acum au scos în evidență talentul

I ■ț ■ w ■Cahticari „ ■ B 1 1riainaile la oină

5 4 1 14:4 
5 4 1 14:6 
5 3 » 12:8 
5 3 2 M:7 
5 3 2 16:» 

S 2 3 7:11 
5 14 4:14 
S «5 3:15

'Primele cinci echipe pot fi consi- 
ÂSerate în luptă directă pentru titlu 
ți nici o surpriză nu e exclusă.

• Cu totul alta este situația în a 
«doua serie unde după 7 etape. Voința 
■București și Știința Timișoara 
«distanțat de restul echipelor:

:s.

București
Timișoara 
Tg. Mureș 
Petroșani 
Rtn. Vtlcea 
Cluj
Oradea

ii 21. Voința 
‘ 22. Știința 
rx ninamo
M. Utilajul 
t5. Stejarul 
ta. Dinamo 
'7. Dinamo
'8. Casa OOț. Timișoara 

Dinamo B. Mare

16 0 18:2 12
6 € 0 18:6 12 

7 3 4 15:15 1® 
6 33 11:11
6 3 3 13:14
7 2 5 12:15 
6 2 4 10J4 
6 2 4 6:14 
615 5:17

a
7 Nu ruimai mingile trase puternic, ci- 

și cele .puse' sint eficace. Fotografia 
noastră reprezintă pe V. Ștefan (C. S. 
Snagov) încercind să „pună" mingea.

unor jucători ca: Aloșescu, Petric, 
Antonescu (Aurul Negru), David A- 
drian (Dinamo Tg. Mureș), Titnir- 
gazin (Știința Iași), Marcu Sabin, 
Grigoraș, Hibișan (Voința Bacău), 
T. Dragomirescu, Al. Dragomir, Gh. 
Ghiță, (Voința Buc.), M. Coste, Gh. 
Paviel, Cozonici (Știința Timișoara), 
M. Stiilea (Stejarul etc.).

• Nu toate echipele se bucură de 
condiții materiale la fel de bune ca 
Voința București și Știința Galați, 
de pildă. Astfel, numai dragostea 
pentru volei i-a făcut pe jucătorii de 
la C. S. Snagov să se prezinte la 
ultimele meciuri jucate în deplasare, 
deoarece cdhducerea colectivului (care 
a dorit mult ca echipa să ajungă în 
categoria B) a uitat complet echipa 
de volei, acum, cînd a văzut că 
pentru o astfel de competiție se cere 
și un minimum de condiții materiale. 
Multe greutăți au întîmpinat și echi
pele Politehnica Orașul Stalin și 
Utilajul Petroșani.

La 15 aprilie au început în întrea
ga țară întrecerile etapei raionale ale 
camiponatului republican de oină. In
formațiile primite în aceste zile de 
la corespondenții noștri ne arată că 
nenumărate echipe își dispută cu dîr- 
zenie întîietatea, pentru a se califica 
în fazele superioare ale acestei im
portante competiții.

Sîntem convinși că citind aceste 
rînduri, bucureștenii — și în primul 
rînd iubitorii sportului nostru na
țional — se vor întreba: „Dar în 
Capitală cînd va începe campiona
tul?" Răspunsul ni l-a dat tov. A. 
Rozenbaum, membru în comisia oră
șenească: „La data de mai sus TRE
BUIA să înceapă campionatul R.P.R. 
și în cele opt raioane ale Capitalei. 
Dar 
dem 
avea loc, pentru că la ele s-au înscris 
doar două echipe din... raioane dife
rite".

cu toate sforțările noastre cre- 
că aceste întreceri nu vor mai

Și totuși este bine să știți că din 
anul 1951 pînă în 1956 titlul de cam
pioană a țării a fost cucerit de for
mații bucureștene iar anul trecut ele 
l-au pierdut la mare luptă. Cine a 
asigurat acest valoros palmares? Di
namo și Știința, două echipe ce-i 
drept, bine pregătite dar care au be
neficiat întotdeauna de situația anor
mală creată prin inexistența altor 
adversare în fazele preliminare și de 
avantajele i o 
tului care și anul acesta prevede: ți
nând cont l 
activțtate" < ,
București se vor califica direct 
faza inter-regiuni două echipe. Deci, 
din nou Știința și Dinamo 
automat în penultimul act 
pionafului.

Ce are de spus Federația

regulamentului campiona-

de tradiționala și „bogata 
competițională, din orașul

J'—~t în

de oină?

TR. I.

' Meciul Știința Timișoara —- Voința 
iPucurești ce se va disputa în ultima

III
O binevenită pauză
campionatele

Protagoniștii finalelor Je Lox despre ei
Ultimul sunet de gong se pierduse 

in imensitatea stadionului. Arbitrul Di- 
mulescu își îndeplinise și „obligația" 
de a ridica in semn de victorie mina 
lui Mariuțan, Ciobotaru îl felicitase pe 
ținărul său partener și învingător, iar 
miile de spectatori se îndreptaseră 
spre ieșire. Prin pilniile megafoanelor 
se revărsau acordurile vioaie ale unui 
marș sportiv, Cițiva oameni lucrau de 
zor la demontarea ringului. Era un 
peisaj care avea darul să ne aducă o 
ușoară notă de melancolie, de părere 
de rău. Se terminaseră doar cele mai 
disputate finale republicane de box din 
ultimii ani..

adversarii lor

Riscăm poate să devenim banali 
«'dacă și la începutul acestui comenta- 
triu, privind etapa de handbal de 
«duminică, vom face observația că re
zultatele surpriză au abundat iarăși. 
Dar, și cu acest risc, nu putem pro
ceda altfel. Cele două 
masculine, 
pînă Ia 1 iunie, au oferit duminică 
— în chip de „bun rămas"... 
le rezultate pe care nici cel mai cu
tezător „pronosportist" — presupu
nând că și handbalul ar figura pe 
mult căutatele buletine (de ce nu? 

■ultimele rezultate îl recomandă căl
duros) — nu ar fi putut să le ghi
cească.

Cum aceste rezultate strut astăzi cu
noscute, interesant ni se pare să ur
mărim consecințele lor. In ce privește 

ilupta pentru titlu, înfrîngerea echipei 
•C.C.A. la Orașul Stalin a avut un 
•dublu efect: a) echipa bucureșteană 
.a trecut pe locul al Il-lea; b) Voin- 
ița Sibiu s-a apropiat la 2 puncte de 
QC.A. și la 4 de lider (Dinamo Ora
șul Stalin). In special „sprintul fi
nal" al echipei sibiene ni se pare 
•deosebit de semnificativ. Și iată pen- 
dtm ce. Fiecare din cele două forma- 
■'ții fruntașe (Dinamo Orașul Stalin 
și C.C.A.) mai au de întîlnit în ulti- 
mcle etape pe Voința Sibiu. Pînă în 

■prezent faptul acesta părea puțin im
portant pentru sibioni, pe care lupta 
■pentru primele două locuri îi lăsa 
indiferenți. Acum însă lucrurile s-au 
schimbat și s-ar putea ca, simțind 

•apropierea pozițiilor fruntașe, Voința 
Sibiu să producă o răsturnare a 
tuației. Nimic nu este exclus...

In coada clasamentului, Știința 
mișoara (datorită înfrîngerii de 
Reșița și surprinzătoarei victorii 
ținută de Petrolul Ploești în fața e- 
chipei Tehnometal la Timișoara) a 
pierdut contactul cu plutonul echi
pelor care încearcă să fugă de locul 
11. Studenții timișoreni au 12 puncte 
și un program mai ușor (ceea ce însă 
nu înseamnă prea mare lucru, cînd 
orice rezultat a devenit posibil), în 
timp ce Petrokil Ploești și C.S.U. 
București au cîte 15 puncte. Făcînd 
un sumar calcul am ajuns la con
cluzia că soarta echipei Știința Ti
mișoara depinde acum de alte for
mații. Mai bine-zis de rezultatele pe 
care le vor obține Petrolul Ploești și 
C.S.U. București. Firește că nici aci 
mi sînt excluse surprizele și că și 
alte echipe se pot apropia de zona pe
riculoasă.

Din toate punctele de vedere însă 
’(ltip'a pentru titlu sau lupta pentru 
evitarea retrogradării) pauza care in
tervine acum în cele două campio
nate masculine este binevenită. For
mațiile, scăzînd pe cele câteva care

camnionate
urmînd să se întrerupă

vor da jucători* echipei naționale pen
tru jocul cu R.F. Germană de la 24 
mai, își vor regrupa forțele pentru 
asaltul final. Pînă atunci în centrul 
atenției generale va reveni campio
natul feminin, care și el intră nu

une-

FEMTN1N

peste mult timp într-o fază decisivă.
MASCULIN

1. Din O-r. Stalin 18 13 3 2 226:184 29
2.C.C.A. 18 12 3 3 234:177 27
3. Voința Sibiu 1« U 3 4 187:145 25
4. C.S.U. Iași 18 8 3 7 181:197 19
5. Metalul Reșița 18 7 3 8 179:168 17
6. Chimia Făgăraș 18 7 3 8 169:171 17
7. Tehnometal Tîm. 18 7 3 8 164:202 17
8. Victoria Jimbolda 18 7 2 9 268:207 16
9. Petrolul Ploești 18 7 1 10 167:183 15

1®. C.S.U. București 18 6 3 9 212:225 15
11. Știința Timișoara 18 5 2 11 176:218 12
12. Textila Cisnădae 18 2 3 13 186:232 7

și...
avaționatul învingător al campionului 
olimpic Nicolae Linca. Am cules pe 
filele bloc-notes-ului mărturisiri, impre
sii, speranțe. Și — pentru toate — 
un „numitor comun": bucuria de a fi 
trecut cu brio marele examen t

O victorie a tinereții!
Dar am stat de voroă șt cu alții. Cu 

antrenori, cu arbitri, cu membrii Fe
derației. Și părerea noastră că finalele 
au reprezentat de fapt n mare victorie 
a tinereții și-a găsit la această 
fruntare' de impresii o deplină confir
mare. Să ne glndim doar că e
ușor lucru să schimbi în patru ri
o tabelă de campioni care nu s se 
prea mari modificări ani de-a rindul, că 
nu e chiar atit de simplu să-l vezi pe 
Puiu Nicolae lulndu-i locul lui Dobres
eu, să asiști la „detronarea" lui Cio
botaru care deținuse nouă ani la rînd 
supremația, să-l vezi pe Vasile Czegeli 
devenind fruntașul categoriei in care 
evoluează Dănilă Done și Mihai Tran- 
că sau să constați fulgerătoarea ascensiu
ne a lui Andrei Farkaș despre care, 
pină mai acum citeva luni nu știam 
decit că este... fratele lui Martin Far
kaș și că deținuse cu 3—l ani in urmă 
titlul de campion la juniori! Și dacă 
printre noii campioni se află și unii 
pugiliști mat vechi, ca perseverentul 
Toma Constantin, Dumitru Rizea sau 
Petre Popescu, aceasta nu infirmă afir
mația noastră. Pentru că — să nu 
uităm — in spatele tinerilor campioni 
Puiu Nicolae, Andrei Farkaș, Vasile 
Czegeli și Vasile Mariuțan se afl^^^i 
și zeci de pugiliști de mare talent 
bat la porțile afirmării!

Și privirea campionului s-a îndreptat 
cu recunoștință către antrenorul său, 
care l-a călăuzit spre acest succes mult 
visat. La o masă vecină am zărit un 
alt „cuplu" la fel de fericit: noul cam
pion al „penelor" Andrei Farkaș și an
trenorul său Ludovic Ambruș, modestul 
și harnicul Ludovic Ambruș, cel care 
de ani de zile se ocupă cu tragere de 
inimă de creșterea tinerilor boxeri ti
mișoreni, De fapt, în seara aceea, pen
tru Ambruș fusese un dublu succes, 
căci și Vasile Mariuțan, noul campion 
al „greilor", a pornit tot din micuța 
sală de antrenament de pe malul 
Begăi...

— A fost tare greu, mi-a mărturisit 
Farkaș. Gîndiți-vă numai ce înseamnă 
pentru boxul nostru Stoianovici și Ciș- 
maș, cei doi adversari cu care a tre
buit să-mi măsor forțele. Sînt fericit 
pentru mine, dar mai cu seamă pen
tru ,,maestrul" Ambruș și pentru tova
rășii mei de muncă de la „Ambalajul 
metalic". Doresc să-mi perfecționez 
pregătirea tehnică, să ajung la o va
loare cît mai ridicată".

— Și sînt sigur că va ajunge, a 
completat Ludovic Ambruș. Este un bă
iat serios, muncitor 
în box cu asemenea 
ge departe..."

Am mai stai de 
protagoniști ai finalelor. Cu Dumitru 
Rizea, care boxează de aproape 15 ani, 
dar a cucerit acum pentru prima oară 
titlul de campion ; cu Vasile Mariuțan, 
vice-campionul Europei, care după ce 
a pierdut de trei ori la Ciobotaru și 
a terminat de trei ori la egalitate, a 
izbutit în sfirșit să-l învingă pe redu
tabilul său adversar; cu Ilie Dragnea, 
adevăratul „erou" al serii, aplaudatul,

In jurul mesei prietenești
Către miezul nopții, i-am regăsit pe 

protagoniștii finalelor la masa priete
nească oferită in cinstea lor de Fede
rația Romină de Box. Pe chipurile lor, 
marcate mai mult sau mai puțin de 
oboseala meciurilor abia terminate, se 
citeau lesne cele două simțăminte atit 
de caracteristice sportului și... sporti
vilor : bucurie la,, învingători, amără
ciune la învinși. Sint sentimente firești, 
dar 
vin 
din 
de 
vreme de lamentat nu-i /

O „pereche" pe drept cuvînt fericită 
mi-a atras de la bun început atenția: 
antrenorul Aurel Weintraub și elevul 
său Puiu Nicolae, noul campion al ca
tegoriei muscă. Gustau din plin satis
facția de a fi terminat cu bine acest 
sever examen.

— Mă pregătesc de luni de zile pen
tru aceste finale, mi-a spus Putu. Ore 
în șir m-am antrenat special pentru 
Dobrescu. Am toartă admirația pentru 
calitățile lui tehnice și îl stimez ca pe 
un sportiv desăvîrșit. Mă bucur că 
l-am învins, așa cum speram chiar și 
în 
za 
în 
că 
cît 
gt'.l. Adversarul meu, din finală, Vasile 
Vintilă, va fi în curînd foarte greu de 
trecut. Am simțit din plin acest lucru*.

care nu au decit o durată efemeră: 
doar noi competiții, noi întreceri 
cele mai înverșunate șt nu-i timp 
culcat pe lauri, după cum nici

și priceput Iar 
calități poți ajun-

vorbă și cu alți

clipele grele, in pauza dintre repri- 
a doua și a treia, cînd mă aflam 
stare de inferioritate. S-a adeverit 
un meci de box nu se termină de- 
după ce a bătut ultima oară gon-

M. GODEANU1. FI. roșie Sibiu 18 16 1 1 106t33 33
2. Olimpia București 18 15 3 0 89:28 33
3. Steagul roșu Buc. 18 16 0 2 166:55 32
4. ILEFOR Tg. Mureș 18 10 1 7 75:69 27
5. C.S.U. Bucug-ești 18 7 3 8 71:64 17
6. Știința Timișoara 18 6 5 7 41:41 17
7. Măgura Codlei 18 6 3 9 55:65 15
8.Prog. Or. Stalln 18 6 3 9 74:88 15
9. Gloria Sighișoara 18 4 3 11 36:65 11

10. Record Mediaș 18 3 3 12 56:88 9
11. Metalul 2 Ploești 18 2 3 13 21:82 7
12. Metalul Reșița 18 1 4 13 38:84 6

„Cupa Campionilor Europeni" la baschet

Cîteva considerații înaintea meciului C.C.A.-Akademik Sofia
Așadar, CCA a ajuns între primele 

]a >opt echipe de baschet ale Europei, 
care de fapt sint... șapte. Pentru că 
în grupa a lll-a a Cupei 
Campionilor Europeni a fost desem
nată o singură finalistă — Simenthal 
Milano — în urma turneului care a 
avut loc la Milano. In sferturile de fi
nală ale Cupei Campionilor Europeni 
au ajuns : Casa Ofițerilor Riga, Legia 
Varșovia (seria I), Simenthal Milano 
(seria a Il-a) direct în semi-finale), 
CCA și Akademik Sofia (seria a ill-a), 
Real Madrid și Royal IV Bruxelles 
(seria a IV-a). Dintre acestea echipele 
Casa Ofițerilor Riga și Real Madrid 
au luat serioase opțiuni pentru califi
carea în semifinale prin victoriile la di
ferență obținute pe teren propriu în 
fața Legiei Varșovia și, respectiv, 
Royal IV Bruxelles.

CCA dă ............................ ... ”
semi-finală, 
vers ar de 
Akademik 
baschetului 
să vorbim. Despre Akademik Sofia, 
prototip al formațiilor moderne din 
baschetul bulgar, ne vom ocupa 
intr-un articol special. Pețtru astăzi

si-

Ti-,

ob-

primul asalt calificării în 
sîmbătă,’ în fața unui ad- 
mare renume și forță: 
Sofia. Despre valoarea 
bulgar nu mai este nevoie

ne propunem doar să încercăm să ne 
închipuim ce va însemna greaua dis
pută de sîmbătă pentru echipa noas
tră.

Sintem cu toții de acord că punctul 
forte al oaspeților, în comparație cu 
armele reprezentanților noștri, este pi
votul : RAD EV, are o înălțime minimă 
pentru tin pivot: 1,96 m. Deci, din 
acest punct de vedere nu ne prezentăm 
cu un handicap prea însemnat fiindcă 
și Nedelea și Dinescu și Pușcașu, cei 
mai înalți jucători de la CCA, sint 
de înălțimi apropiate cu experimentatul 
jucător bulgar. Dar dificilul intervine 
cînd este vorba să cîntărim experiența 
și posibilitățile pivotului bulgar 
în comparație cu cele ale baschetbaliș- 
tilor noștri de mai sus. Radev are zeci 
de meciuri internaționale la activ, a 
ocupat locul doi în clasamentul coș- 
geterilor bulgari și este cotat între 
pivoții europeni de renume. Toate a- 
cestea trebuie însă să-i ambiționeze 
pe pivoții echipei noastre campioane. 
A-l anihila pe Radev, iată ce trebuie 
să-și propună ei. Operația nu este u- 
șoară. Dar nici imposibilă. Anul tre
cut, la campionatele europene de la 
Sofia, am văzut asemenea ispravă

Anirenorul Herold și baschetbaliștii de la C.C.A. 
timp ce se îndreptau,

jucători cu mai puține re- 
și tot așa de tineri ca

realizată de 
surse fizice 
baschebaliștii noștri. Radev își ba
zează acțiunile pe o mare mobilitate, 
calitate de care nu dispun alți pi
voți. Deci a-l urmări și în afara obiș
nuitei raze de acțiune constituie o 
primă condiție. Apoi este necesar ca 
și ceilalți jucători să ajute permanent 
pe omul desemnat a-l marca pe Ra
dev. După cum nu însemnează că ju
cătorii din teren (tot nume sonore ale 
baschetului bulgar: trații Panov. Ze
rnov etc.) sînt de neglijat. Dimpo
trivă.

Cu ocazia comunicării telefonice a 
ordinei meciurilor CCA — Akademik, 
WILIAM JONES, secretarul general 
FIBA, a ținut să sublinieze că „echipa 
campioană a Romîniei a făcut tin mare 
serviciu banchetului prin partidele de

surprinși de obiectiv in 
ieri, spre antrenament.

(Foto: I. MIHA1CĂ) 
calitate pe care ie-a practicat în „Cupa 
Campionilor Europeni". Cred, a spus 
W. JONES, că echipa română va con
tinua pe acest drum. La succesele de 
pînă acum ale „Cupei Campionilor 
Europeni" echipa Casa Centrală a Ar
matei are o mare contribuție" a în
cheiat secretarul general al FI BA.

Nici nu ne gîndim că jucătorii de la 
CCA nu apreciază la justa ți impor
tanță partida de sîmbătă. De altfel 
ei s-au antrenat și după sosirea de la 
Tel Aviv și vor face antrenamente în 
fiecare zi săptămîna aceasta (pină joi) 
în sala Florea'sca. A trece mai departe, 
în semifinalele „Gupei Campionilor 
Europeni", este o performanță de 
prim plan european și campioana 
noastră nu irebuie să lase să-i scape 
ocazia de acum.



O mica amînare în categoria A
• Petrolul mai are nevoie doar de... 6 puncte din 4 meciuri • Me ciurile-cheie: Petrolul — Rapid ți 
Știința — Petrolul • 20 puncte, mi nimum necesar pentru evitarea re trogradării • Cine cu cine mai are 

de jucat • De ce nu ți în nocturnă la București ?

Etapă calmă în categoria A? Poate, 
ca desfășurare a jocurilor. Cele 6 în- 
tîlniri au decurs — cu foarte puține 
excepții — într-o notă de sportivitate 
accentuată, în ciuda importanței jocu
rilor pentru clasament, ușurînd sar
cina arbitrilor care, în general, au 
corespuns în această etapă. Rezulta
tele de duminică, însă, au agitat puțin 
etapa, unele prin efectul lor în clasa
ment, altele ca scor.

Cele trei victorii pe teren propriu 
(două le-au realizat echipele bucureș- 
tene), cele două succese obținute în 
deplasare (ambele tot bucureștene: 
CCA și Dinamo) și meciul nul de 
la Tg. Mureș (surpriza cea mare, care 
a încurcat fără îndoială pe foarte mulți 
pronosport iști) au determinat totuși 
puține modificări în clasament: au ur
cat tu cîte un loc Progresul, Rapid și 
Dinamo București în dauna echipelor 
Steagul roșu și Dinamo Cluj, care au 
coborî t cu două și respectiv un loc. 
In rest... toată lumea a rămas pe 
vechile poziții.
Mai poate pierde Petrolul titlul?

Ploeștenii au din nou trei puncte 
avans, grație și victoriei lor asupra 
dinamoviștilor clujeni, dar și succese
lor repurtate de Rapid și C.C.A. în 
fata celor mai serioși pretendenți la 
primul loc: Știința și Jiul. Pînă la 
sfîrșitul campionatului mai sînt doar 
patru etape. Au scăpat ploeștenii de 
emoții ? Astă depinde numai de ei. 
Mai au de jucat cu : Rapid la PIoești, 
Știința la Timișoara, C.S. Oradea la 
Oradea și Progresul la PIoești. Iar 
■ncurentii săi au următorul program ;

ȘTIINȚA : cu Jiul la Timișoara, cu 
Petrolul la Timișoara, cu Progresul la 
București și cu Steagul roșu la Ora
șul Stalin.

JIUL: cu Știința la Timișoara, cu 
C.S.O. la Oradea, cu Dinamo Bu-

cu Rapid la București, cu Știința la 
București și cu Petrolul la PIoești.

O simplă socoteală ne arată că 
pentru a păstra măcar un punct din 
avansul de trei. Petrolul are nevoie 
de șase puncte în cele patru meciuri 
rămase de disputat. Cu 31 de puncte, 
primul loc este asigurat, ținînd cont 
de faptul că urmăritorii pot totaliza 
maximum 30 (Știința și Jiul), 29 
(CCA) și 28 (Progresul). Cele 31 
de puncte nu sînt imposibil de reali
zat. In mare măsură însă, șansele pe
troliștilor depind — în primul rînd —

Steagul roșu la Tg. Mureș, UTA la 
Tg. Mureș și CCA la București. .

Cum mureșenii nu pot spera decît la 
maximum cinci puncte, înseamnă că 
totalul de 20 de puncte poate fi de
pășit de Rapid, Steagul roșu, Dinamo 
București, poate șl de Dinamo Cluj, 
dar e problematic pentru arădeni și 
mureșeni.

De ce nu și în nocturnă?

Și acum, două chestiuni organizata' 
rice. Prima: meciurile pot începe mai

• ȘTEFAN BARTA, miner din Pe- 
trila:

„Lucrez toată săptămînă in subteran 
și marea mea bucurie și plăcere este 
ca la sfîrșitul săptăminii sp vin ta 
Petroșani, cind are Jiul meci. Dar, 
de multă vreme n-am plecat de la un 
meci așa de amărît ca duminica asta. 
Na numai de rezultat, fiindcă de pier
dut trebuie să piardă cineva, dar și de 
jocul slab al celor două echipe și in 
special al Jiului. M-au supărat ai noș
tri dar și echipa C.C.A. de la care aș
teptam mai mult, în special un joc mai 
serios. De multe ori am pirat, cum se 
jură sportivii, că nu mai vin la meci. 
Și teamă mi-e că multă vreme nu mă 
mai prinde careva pe teren la Petro
șani. Prejer să stau duminica acasă, 
decît să-mi fac supărare la un meci 
așa de prost".

• GEORGE CORBEN1, prim solist 
al Operei de Stat;

„Slut și eu o... victimă a fotbalului 
șl, implicit, nelipsit din tribunele tere
nurilor cu gazon. In plus am o slăbi

ciune pentru Ozon. Cu atît mai satis
făcut am fost deci, cind l-am văzut pe. 
centrul înaintaș al Progresului colabo- 
rind bine cu coechipierii lui, ceea ce 
a asigurat o eficacitate deosebită cvin
tetului ofensiv bucureștean, tradusă 
prin 7 goluri! Subliniez aportul lui 
Mateianu, în special ca urmare a con
lucrării sale cu Ozon. Și mă gindesc ce 
randament ar putea da Oaidă dacă ar 
juca mai atent, mai convins și ar fi 
lansat cit mai des. Dar, după una cal
dă și una rece. După satisfacția din 
primul meci a venit deziluzia din cel 
de al doilea. (La Timișoara, eu am cu
noscut primele bucurii artisticei. Nu 
înțeleg cum a putut marca Ciosescu 
atitea goluri piuă acum, cind ieri s-a 
prezentat așa cum s-a prezentat. In 
schimb aș dori să văd toate echipele 
noastre evoluind la nivelul Rapidului 
care împreună cu Progresul au salvat 
calitatea cuplajului de pe stadionul ,23 
August" Cit de mult are nevoie fotba
lul nostru de asemenea comportări, cu 
adevărat tonice..."

Citeua constatări după concursul de verificare 
a parașutișlilor romîni

— Progres la fete și comportări inegale la băieți —

curești la Petroșani și cu Dinamo Cluj 
la Petroșani.

C.C.A.: cu C.S.O. la București, cu 
Dinamo București la București 
Steagul roșu la Orașul Stalin și 
Tg. Mureș la București.

PROGRESUL: cu Dinamo la

încă un șui poarta lai Coman. De dala

cu
C.S.

Cluj,

ȘTIRI DE FOTBAL
• Selecționata B va juca, probabil, 

în meciul cu Dinamo Moscova, în ur- 
awtoarea formație: Dungu — Pahon- 
■ Briuzei, Soare — Jenei, Mihăilescu 
— Zaharia, D. Munteanu, Ciurdărescu, 
Diiinuiescu, David. Rezerve: Mîndru, 
Zbircea, Caricaș, Panait (Hunedoara), 
Cojereanu, Fronea, Gîrleanu, Mezaroș 
li și Vasilescu. Întregul lot face azi 
un antrenament la două porți cu Aba 
torul și I.T.B.

• Mîine, miercuri, Dinamo Cluj 
joacă la Cluj cu Dozsa Pecs (Unga
ria), pe stadionul „Qh. Gheorghiu- 
Dej“ în cadrul festivităților sportive 
organizate cu prilejul fmplinirii a 10 
ani de la înfințarea clubului Dinamo.

• Jocul de cupă Petrolul PIoești — 
Steagul roșu Or. Stalin se va disputa 
la 24 mai la București, Rapid Bucu
rești — Progresul București la 25 mai 
la Constanța, iar CCA — CSO la 
28 mai la Cluj. Partida Știința Timi
șoara — Dinamo Cluj va avea loc în 
iunie, pînă la data de 25 iunie.

Clasamentele
SERIA I

1. C.F.R. iași
2. Dinamo Brăila
3. Sp. Muncit. Rădăuți
4. Vectoiria Tecuci
5. Locom. Pașcani
6. petroiul Moineștl 

Galați 
Buhteși

I.tl.F, Iași 
Botoșani 
Dorohod

Bl riad

7. ști nța
8. Textila
9. Știința
“ Textila

Gloria 
Rulmentul
St. Roșie Bacău 
Obtuzul Tg. Ocna

10.
11.
12.
13.
14.

18 14 2
18 13 4
18 10 3
18 10 3
18 8 4
18 8 3
18 6 6
18 6 4
18 6 3
18 5 4
18 4 5
18 4 4
18 5 2
18 3 1

2-0
Textila Botoșani — 

(1-0).
Oituzul

SERIA a H-a

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
8.
9.

10.
n.
12.
13.
14.

Tîrgoviiște 
București

Suna ia

Metalul 
Titanii 
Carpați 
Torpedo
Ancora Galați 
Gloria C.F.R. Galați 
Sin-ieza Victoria 
Rafinăria Cîimpîna 
Șanț. Naval C-ța 
I.M.U.M. Medgidia 
Dănaimo Pitești 
C onfeeția București 
Olimpia Giurgiu 
Petrolul pitești

18 13 
18 12 
1® 11

9
7
7

18
18 
18
18
18
18
18
18
18 
7® 
ÎS

2
2
2

2

Sîntem în anul campionatelor mon
diale de parașutism, competiție deve
nită de acum tradițională. După cum 
se știe, țara noastră va participa la 
această competiție de prestigiu cu un 

■lot de 10—14 sportivi.
O primă verificare a formei sporti

vilor noștri a avut loc —’ așa cum 
am anunțat recent — cu prilejul unui 
concurs dotat cu „Cupa Informația 
Bucureștiului". Rezultatele sînt cunos
cute, dar considerăm că anumite ob
servații legate de comportarea para- 
șutiștilor noștri sînt util^, mai cu 
seamă acum, în preajma i unui nou 
concurs de verificare.

Ce constatări se pot face după o 
primă și importantă verificare ? Prima 
și poate cea mai îmbucurătoare cons
tatare este progresul real al fetelor, 
de ia care se aștepta mai puțin, 
intr-adevăr, în clasamentul final, ob
servăm că în primele cinci locuri fi
gurează nu mai puțin de trei compo
nente ale lotului feminin: Elisabeta 
Kiss (locul I), Elena Suciu (locul 
LII) și Elisabeta Popescu (locul V). In 
special prima dintre fete — Elisabeta 
Kiss — a îneîntat prin siguranța, sti
lul virajelor și precizia cti care a 
aterizat la sol.

— Și totuși, fetele mai au de „lucrat" 
la stil și la viraje, ne-a spus tov. Hristu 
Boșca, șef al sectorului de parașu
tism din AVSAP.

Noile propuneri adoptate de Fede- 
1 rația Aeronautică Internațională în

greunează sarcina parașutismului spor

tiv prin faptul că pilotarea carpului 
în aer și executarea de lupinguri sînt 
probe care, executate corect, aduo 
participantului mai multe puncte. In
tr-adevăr, evoluțile aeriene sînt cele 
mai dificile probe, dar care oferă ta 
același timp și cele mai multe satis
facții (în cazul nostru... puncte).

Evoluția băieților, în schimb, a ne
mulțumit. Exceptînd pe campionul ab
solut Gh. Iancu, toți ceilalți parașu- 
tiști au realizat medii departe de va
loarea lor. Penultimul clasat de pildă, 
rutinatul Iosif Teschler, a realizat ta 
cele patru salturi o medie foarte 
slabă; 53,19 ni., în timp ce a doua 
clasată, Elisabeta Kiss obținea media 
de 10,93 m.l V. Țurcanu — un alt 
component de bază al lotului republi
can a avut de asemenea comportări 
inegale. După ce a cîștigat proba de 
600, realizînd din 2 salturi media 
de 10,12 m., în proba de 1090 m. ob
ține în prima manșă media de 2,15 m., 
pentru ca în cea de a doua manșă 
să aterizeze la aproape 50 m. de 
punctul fix.

Vrem să credem în concluzie că, 
rezultatele nesatisfăcătoare ale băieți
lor sînt simple accidente și că ade
vărata lor valoare o vor dovedi ta 
viitorul concurs de verificare ce va 
avea loc în curînd, în organizarea re
vistei „Aripile Patriei". Mai cu seamă 
că la 1 iunie, sportivii romîni vor 
participa la o primă confruntare cu 
caracter internațional, în compania pa- 
rașutiștilor bulgari și iugoslavi.

R. C.

£aceasta a tras — cu forță . 
a fost inutilă (Fază din jocul

încă un șui la j
precizie — Dinulescu. Intervenția lui Dușan

Progresul — U. T. A. 7-0).
(Foto: GH. DUMITRU)

de 
Și

următoarele două jocuri: cu Rapid 
cu Știinia.

încă o mică amînare!... programate de la ora 
A doua : de ce nu se 

la București — firește, 
echipelor interesate —

următorul program: 
cu : Petrolul la PIoești, Pro- 
București, Dinamo Cluj la

și U.T.A. la Arad.
UTA la Arad,

tîrziu decît ora 15 (deschiderile) și 
17 (vedetele). Ziua s-a mărit și par
tidele pot fi 
15.30 în sus.
programează 
cu acordul
jocuri de campionat șl in nocturnă ? 
In felul acesta s-ar evita „deschiderile" 
disputate pe căldură toridă (ca du
minică) și, în plus, ar obișnui echi
pele noastre cu jocuri la lumina re
flectoarelor. Socotim că este o pro
blemă care merită să fie studiată de 
cei interesați (p.g ).

Deci, o mică amînare în privința pri
mului loc, ca de altfel și în privința 
locului 11. Surpriza de la Tg. Mureș a 
contribuit și ea la amînarea clarifi
cării. Asupra șanselor echipelor aflate 
în raza — puțin plăcută — a locu
lui II, vă puteți da mai bine seama 
analizind

RAPID
greșul la 
București

STEAGUL ROȘU cu 
CSTM la Tg. Mureș, CCA la Orașul 
Stalin și Știința la Orașul Stalin.

DINAMO BUCUREȘTI cu: C.S. Tg. 
Mureș la București, CCA la București, 
Jiul la Petroșani și C.S.O. la Bucu
rești.

DINAMO CLUJ cu: Progresul la 
Cluj, UTA Ia Cluj, Rapid la București 
și Jiul la Petroșani.

UTA cu: Steagul roșu 
Dinamo la Cluj, CSTM 
și Rapid la Arad.

CSTM cu; Dlnamo

la

la

la Arad, 
Tg. Mureș

București»

categoriei C la (otLal
• SERIA a HI-a

2 44:11 3# 1. Știința Craiova 17 11 2 4 34:15 24
1 42:13 30 2. Unirea Rm. Vil-cea 17 10 2 5 40:19 22
5 29:18 23 3. Metalul Gț. Roșu 17 11 6 6 34:22 22
5 25:18 23 4. Aurul Brad 17 7 6 4 29:16 20
G 29:21 20 5.C.F.R. Tr. Seveiin 16 8 3 5 33:21 19
7 26:23 19 6. U.M. Cuigir 17 7 3 7 22:22 17
6 28:21 18 7. Dunărea Corăbii 16 6 3 7 21:22 15
8 21:22 16 8. Rovine Gr. Craiiova 17 5 5 7 16:24 15
9 15:25 15 9. 01'm.pia Reșița 17 6 2 9 23:31 14
9 28:38 14 io. Tndagratra Arad 16 4 6 6 15:24 14
3 22:37 13 11. Feroviarul Cradova 16 5 2 9 20:29 12

10 15:39 12 12. Flacăra Tg. Jiu 17 5 2 10 18:33 12
11 13:29 12 13. Flacăra Orăștie 16 4 2 10 13:40 10
14 11:33 7

SERIA a IV-a
Tg. Ocna

1. Gloria Bistrița 18 12 3 3 41:15 27
2. FI. roșie Oradea 18 10 5 3 45:23 25
3. Arie-șul Turda 18 8 4 6 42:29 20

3 56:16 28 4. Tisa Sighet 18 6 7 5 30:29 19
2 44:20 28 5. Textila Sf. Gh. 16 4 10 4 24:21 185 56:32
4 39:20

24
23 6. Stăruința Salonta 18 6 6 6 25:30 18

7 24:20 18 7. Rapid Cluj 18 3 11 4 17:18 17
7 31:28 18 8. Dinamo B. Mare 18 6 5 7 25:32 17
8 27:33
8 40:41

18
17 9. Mureșul To-piița 1« 5 7 6 18:32 17

8 24:29 16 10. Voința Tg. Mureș 18 6 4 8 27:29 16
10 20:34 14 11. Someșul S. Mare 18 6 4 8 23:34 16
10 20:34
16 18:32

14
14 12. Stăruința Oradea 16 5 5 8 22:26 15

?? 10 i”. Recolta C^reâ 18 4 7 7 2^:?6 15
12 18:50 10 14. Chimica Tirnăvani 18 4 4 10 32:47 12

• La trierea concursului Pronosport 
nr. 19 din 11 mai au fost găsite : o 
variantă cu 12 rezultate; 66 variante 
cu 11 rezultate; și 677 variante cu 10 
rezultate. Trierea continuă.
• Ca în fiecare săptămînă un suc

cint comentariu asupra concursului 
Pronosport respectiv (nr. 20 din 18 
mai) :

I. U.R.S.S.—ANGLIA. Infrîngerea su
ferită la un scor categoric de echipa 
engleză în meciul disputat duminică 
la Belgrad ne ușurează sarcina ale
gerii unul pronostic. E inutil deci să 
mai adăugăm comentarii pe marginea 
formei excelente dovedite în meciu
rile pregătitoare de echipa sovietică — 
avantajată și de faptul că joacă în 
fața propriilor suporteri —. Pronostic : 
„1“ solist.

II. PETROLUL PLOEȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI (Cat. A.). Feroviarii au 
avut o foarte frumoasă comportare în 
meciul cu Știința Timișoara. ~ 
acestea nu credem că vor 
PIoești să obțină un rezultat 
Ca atare: „1".

III. ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
PETROȘANI (Cat. A.). Infrinte în ul
tima etapă, ambele formații șl-au mic
șorat șansele de a ocupa primul loc, 
ceea ce nu ie va împiedica însă să-și 
dispute cu înverșunare punctele la 18 
mal. Avantajată de o „galerie" mai 
mult decît entuziastă, știința are pri
ma șansă. Deci : ,,1“.

IV. DINAMO CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (Cat. A.). Dacă înainta
rea bucureștenilor ar funcționa cu 
precizia arătată în fața echipei' ară- 
dane, pronosticul ar II ușor de dat ! 
Dar... cunoaștem Progresul ca o echi
pă destul de inconstantă, iar pe clu
jeni destul de periculoși, așa că pre
ferăm ca pronostic de bază „X“-ul.

V. U.T. ARAD—ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN (Cat. A). Ce se întîmplă cu 
U.T.A. ? Iată o întrebare cu răspuns 
tot atît de greu de dat ca și pronos
ticul ia acest med ! Totuși avantajul 
terenului și dorința unei reabilitări 
poate transforma în pronostic exact 
— după părerea noastră — pe „1“ sau 
cel mult pe „X".

VI. DINAMO BUCUREȘTI—C.S. TG. 
MUREȘ (Cat. A). Dinamoviștil bucu- 
rețtenl s-au arătat în ultimul timp în 
revenire de formă (ce să-i faci ?... a- 
menințarea retrogradării !). C.S. Tg. 
Mures în schimb a început să-și pună 
cu., hotărîre candidatura la retragira-

f^onosport

Cu toate 
reuși la 
surpriză.

JIUL

*) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pron-osport.

dare. Ca o concluzie : „1“ și chiar
solist !

VH. PROGRESUL SUCEAVA—DINA
MO BIRLAD (Cat. B>. In seria a Il-a a 
categoriei secunde, Progresul Suceava 
se prezintă într-o situație asemănă
toare cu a echipei U.T. Arad (după 
o înfrîngere categorică : 1-7 cu C.F.R. 
București). Și criteriile de apreciere 
a șanselor vor fi deci asemănătoare, 
iar pronosticurile identice : „1“ și cel
mult „X“.

VIII. GAZ METAN MEDIAȘ — MI
NERUL lupeni (Cat. B). Gazdele 
trebuie să depună toate sforțările pen
tru obținerea ambelor puncte puse în 
joc, puncte care le sînt mai mult de
cît necesare deoarece amenințarea re
trogradării devine din ce în ce mai 
categorică. Oaspeții sînt fără îndoială 
superiori, dar în situația arătată mai 
sus nu credem că pot obține mai mult 
ca un punct. Deci: „1“ și „X“.

IX. PROGRESUL SIBIU — MINERUL 
BAIA MARE (Cat. B). Siblenii au ce
dat și duminică pe teren propriu (3—5 
cu Minerul Lupeni). Minerul Baia Mare 
în luptă pentru locui secund a dispus 
La scor de Partizan Reghin. Deci echi
pa gazdă în formă slabă, cea oaspe 
în formă bună. Concluzia: luați ca 
pronostic de bază: „X“-ul.

X. FORES TA FĂLTICENI — UNIREA 
FOCȘANI (Cat. B). Echipa oaspe este 
amenințată de retrogradare în timp ce 
formația gazdă „navighează*4 pe la 
mijilocul clasamentului. Părerea noas
tră, mai ades că Foresta nu a exce
lat în uiltimul timp, e că nu ar fi de
loc surprinzător ca pronosticul exact 
să se aleagă dintre „X“ și „2“.

XI. PARTIZAN REGHIN — TRAC
TORUL OR. STALIN (Cat. B). Un 
duel între două formații amenințate 
de retrogradare. Dacă ar fi să ne 
luăm după ultima comportare a echi
pei din Reghin (1—8 cu Minerul Baia 
Mare) ar însemna să-i acordăm cel 
mult șansa unui meci egal deși joacă 
pe teren propriu! Totuși, prin simplă 
impresie credem că lîngă ,,X“ poate 
figura mai curînd „1‘4 decît „2“.

XII. ȘTIINȚA IAȘI — C.F.R. BUCU
REȘTI (Cat. B). Student i ieșeni sînt 
ver.tab’li specia-ltștd ai mec iu iilor ega
le. De data aceasta s-ar putea să re

nunțe la „specialitate44 beneficiind de 
avantajul terenului. înaintarea oaspe
ților este însă și ea foarte periculoasă 
ceea ce duce la concluzia unui meci 
foarte tare. Părerea noastră? Indicați 
„1“ și „X“.
• Fără îndoială că puțini partid- 

panți ia ultimul concurs Pronosport 
și-ar fi închipuit că din mijlocul lor 
va apare un „12“! Și totuși trierea 
ne-a arătat că acest lucru a fost po
sibil și posesorul variantei respective 
(bineînțeles dacă continuarea * trierii 
nu-î va mai descoperi vreun parte
ner!) va obține un premiu de apro
ximativ 220.000 lei. Un astfel de pre
miu puteți obține și dumneavoastră 
depunînd din timp cît mai multe va
riante pentru concursul Pronosport nr. 
20 la care sînt acordate în continuare 
și numeroase premii în obiecte de va
loare pentru variantele cu „0“ rezul
tate printre care motociclete de 350 
cmc., ceas Schaffhausen, frigider, ara
gazuri cu 3 ochiuri și butelii, aparate 
de radio, ceasuri de mînă și bici
clete.
• PRONOEXPRES. ASTA ZI ESTE 

ULTIMA ZI IN CARE PARTICIP AN- 
ȚII DIN CAPITALA IȘI MAI POT 
DEPUNE BULETINELE PENTRU CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 17.

Cu această ocazie vă reamintim că 
fondul de premii al categoriei 1 de 
la concursul Pronoexpres nr. 17 este 
mărit cu 231.731 lei reportați de la 
concursurile anterioare. Totodată, la 
acest concurs PRONOEXPRES sînt a- 
cordate în continuare următoarele pre
mii în obiecte: o motocicletă de 35#
cmc., o motocicletă de 125 cmc., 3 a- 
ragazuri cu 3 ochiuri și butelie, 5 a- 
parate de radio „Victoria*4, 10 ceasuri, 
de mină, 20 mape de piele și 50 cea
suri deșteptătoare. DE REMARCAT CA 
LA ACORDAREA ACESTOR PREMII 
PRIN TRAGERE DIN URNA PARTI
CIPA TOȚI PARTICIPANȚII INDI
FERENT NUMĂRUL DE REZULTATE 
PE CARE L-AU INDICAT. Deci fie 
că ați indicat 6, 5, 4, 3. 2, 1 sau # 
rezultate aveți șansa de a obțiine unul 
sau chiar mai multe dintre aceste 
premii. Nu uitați totodată că pre- 
miații care au participat pe buletine 
colective primesc PREMIILE DUBLE. 
Depuneți deci și dumneavoastră cît 
mai multe variante pentru acest con
curs Pronoexpres.



„Cupa Primăverii** la motociclism După prima etapă a campionatului de polo

La Orașul Stalin, o premieră mult aplaudată !
Nici unul din cei aproape 20.000 

de spectatori n-a regretat clipele pe
trecute duminică dimineața în com
pania celor mai buni motocicliști de 
viteză. Ba dimpotrivă. Entuziastele 
aplauze care au răsplătit evoluția 
maeștrilor vitezei, au făcut ca între
cerea desfășurată la Orașul Stalin, în 
organizarea colectivului sportiv „Vo
ința", să constituie o valoroasă pre
mieră a acestui gen de curse moto- 
cicliste, o promisiune demnă de re
levat în ceea ce privește nivelul apro
piatelor campionate republicane.

Excelenta organizare a concursului 
a creat cele mai bune condiții de 
desfășurare a întrecerilor. Traseul — 
lung de 1.700 m. — este unul dintre 
cele mai bune din țară, serviciul de 
ordine a funcționat ireproșabil, ast
fel că incidentele au fost complet evi
tate, iar motocicliștii au demonstrat 
prin valoarfea performanțelor și ai 
comportării lor că viteza — departe 
de a cunoaște un impas — este și 
acum, în noile condiții impuse de re- 
t, lament, o probă spectaculoasă, o 
întrecere în care pregătirea pilotului 
este totuși un element principal. Par
ticiparea alergătorilor din provincie 
alături de experimentații motocicliști 
bucureșteni a constituit de asemenea 
o latură pozitivă.

Cea mai disputată probă a lost 
aceea de la clasa pînă la 500 cmc 
(curse). S-a plecat puternic de la 
început, dar din plutonul primilor lip
sea tocmai unul dintre protagoniști: 
N. Buescu. Mașina sa — defectată 
înainte de start — n-a pornit o dată 
cu celelalte. După o vînătoare spec
taculoasă, Buescu reușește să se in
staleze pe locul III, după Cernescu 
— care acumulase un avans apre
ciabil — și L. Szabo. Duelul dintre 
Szabo și Buescu ține publicul într-o 
încordare crescîndă. Deși este dife
rență de capacitate între mașinile 
celor doi alergători, Szabo rezistă cu 
tenacitate. In sfîrșit Buescu trece pe 
planul II. Speranțe pentru primul loc 
nu mai erau frndcă avansul lui 
Cernescu era de peste 200 m., iar 
pfnfi la sfîrșihil cursei mai erau doar

Mașina parcurge în viteză turnanta, ajutată de pilot și partenerul său.
4 ture. Un accident (ruperea conduc
tei de benzină dintre carburatoare) 
II scoate pe dinamovist din luptă și 
îi oferă lui Buescu un loc I, pentru 
care — este drept — a muncit mult 
(să nu uităm accidentul de la ple
care). La ’această clasă o comportare 
meritorie a avut și Șt. Iancovici.

Din restul curselor ani reținut 
comportarea foarte bună a următori
lor alergători : C. Nedelcu, Șt. Lazăr, 
C. Polonkay, L. Szabo, Puiu Ovidiu, 
Val. Topciu, Al. Huhn, Al. Teodo- 
lescu, I’. Popa, N. V asilescu (o 
adeoărdfă revelație). M. Cernescu. 

cuplul M. Dănescu + Al. Huhn (care 
au demonstrat că in orice condiții 
pot face dovada necontestatei lor va
lori), cuplul St. Gerley + E. Brezina. 
Rezultate tehnice: 125 cmc sport: 1. 
C. Nedelcu (Dinamo), 2. Șt. Lazăr 
(C. S. Oradea), 3. C. Polonkay (C. 
S. Oradea): 250 cmc curse: I. L. 
Szabo (Dinamo), 2. C. Nedelcu (Di
namo), 3. P. Ovidiu (Voința Or. 
St.); 350 cmc sport: 1. Al. Teodo 
rescu (Metalosport), 2. Gh. Stoleru 
(Dinamo), 3. C. Radovici („23 Au

gust"); 175 cmc sport: 1. T. Popa 
(Dinamo), 2. N. Vasilescu (Rapid 
PI.), 3. Șt Lazăr (C. S. Oradea) ; 
250 cmc sport: 1. Al. Teodorescu, 
2. T. Popa, 3. L. Gherson (C. S. 
Oradea) : 500 cmc sport: 1. M. Cer
nescu (Dinamo), 2. C. Nedelcu, 3. 
Gh. Stoleru: 500 cmc curse: 1. N. 
Buescu (Rapid), 2. Șt. Iancovici („23 
August"), 3. I. Szabo: ataș: 1. M. 
Dănescu + Al. Huhn (C.C.Ă.), 2. Șt 
Gerley + E. Brezinâ (A.V.S.A.P. Or. 
St), 3. P. Enescu H. Sftzler („23 
August").

„Cupa Primăverii" a revenit clu
bului DINAMO BUC. cu 79 p„ ur
mat de Metalosport 23 p., C. S. Ora
dea 20 p., „23 August" 17 p., C.C.A. 
14 p., Rapid Ploesti 12 b.. etc.

H. NAUM

A apărut

„Cuilurâ fizica și sport**
nr. 5 (luna mai) — 1956.

Din cuprins :

Mai multă preocupare fată de problema 
creșterii tinerelor cadre

Așadar, cele 3 partide de polo 
pe apă programate duminică la 
ștrandul Dante Gherman din Capi
tală, în cadrul primei etape a cam
pionatului categoriei A, au marcat 
deschiderea oficială a sezonului com- 
petițional în aer liber. De acum în
colo, sperăm, că frumoasa bază de la 
șosea va fi folosită din plin pentru 
pregătirea temeinică a înotătorilor, 
săritorilor și jucătorilor de polo și 
deci pentru o comportare satisfăcă
toare în întîlnirile cu caracter infern 
și internațional care bat la ușă. Și, 
pentru a reveni la întrecerea jucăto
rilor noștri fruntași de polo pe apă 
nu ne este permis să trecem cu ve
derea peste factorii obiectivi care au 
influențat vădit latura tehnică a a- 
cestei etape inaugurale. Intr-adevăr, 
spațiul de joc de dimensiuni mai mari 
decît cel de Ia bazinul acoperit, 
schimbarea mediului (o altă presiu
ne atmosferică și o apă extrem de 
caldă) toate acestea au împiedicat 
chiar și echipele bine pregătite să 
desfășoare un joc modern bazat pe 
viteză. „Am fost cuprinși — mărtu
riseau jucătorii — de o moleșeală 
pe care oricât ne-am străduit nu ati^ 
reușit s-o învingem". Va mai trece 
probabil încă o etapă asemănătoare 
după care echipele nu vor mai putea 
transforma această schimbare de

finalele campionatelor universitare de tir
Duminică dimineața s-a desfășurat 

pe poligonul Dinamo faza finală a cam
pionatelor universitare de tir. Au par
ticipat 50 de studenți și studente din 
toate centrele universitare din țară. 
Iată rezultatele: 3yt_20 armă sport 
masculin: 1. PAUL DINCULESCU
(Fac. Electrotehnică Craiova) 532 p.,
2. Neagu Bratu (Fac. Electrotehnică 
Craiova) 520 p., 3. Andrei Debie (Inst. 
Agronomic Buc.): feminin: 1
DOINA BANILEANU (I.M.F. Cluj) 

mediu într-un motiv al lipsei lor de 
pregătire.

• Partida dintre echipele C.S.U. 
București și Știința Cluj a reactuali
zat — pentru a cita oară? — pro
blema rezervelor de jucători de care 
trebuie să dispună formațiile noastre 
de polo. Ambele echipe lipsite deopo
trivă de aportul titularilor au rezol
vat în mod diferit acest impas... ne
trecător. Bucureștenii au apelat Ia 
serviciile rezervelor și juniorilor. în 
timp ce clujenii „au dat din colț în 
colț" pînă ce au reușit să adune 7 
jucători, dintre care numai 3 au 
satisfăcut. Din păcate, această lacună 
semnalată mai pregnant în partida 
studenților bucureșteni și clujeni are 
un caracter mai generai, fiefor Tg. 
Mureș, de pildă, pierde 50 la sută 
din potențialul ei normal atunci cînd 
este văduvită de aportul lui Francisc 
Simon. La fel lotul echipei Sthrt 
București nu depășește cifra de 7 ju
cători, adică exact atîta cît trebuie 
să numere o echipă de polo. Și cu 
exemple de felul acesta am mai pu
tea continua.

Singura soluție salvatoare: mai
multă preocupare față de creștnya 
tinerelor cadre. Echipele noastre de 
categoria A și B să fie, în sfîrșit, 
obligate să-si formeze formații de ju
niori. ’ G. NICOLAESCU

469 p., 2. Liubomira Basarab (Inst. 
Agronomic Buc.) 468 p., 3. Ștefania 
Matara (I.M.F. Buc.) 460 p.

Cu această ocazie a fost alcătuit și 
un clasament „sui generis" în funcție_
de situația în învățămînt a fiecăru^fe 
concurent și a valorii performanțelo^^^ 
sale. Locul întîi în acest clasament ■ 
fost ocupat de Grigore Scăneru (I.M.F. 
Cluj) și de Georgeta Jereghe (Inst 
Politehnic Galați), ambii fiind răsplă
tiți cu premiile oferite de comitetul 
executiv U.A.S.R.

C. S. U. București a luat un start bun 
în campionatul republican de hochei pe iarbă

Duminică, la București și Craiova, 
a fost inaugurat campionatul repu
blican de hochei pe iarbă prin desfă
șurarea jocurilor din cadrul seriei I. 
Echipa O. S. 6 București a ciștigaț 
cu 3—0 (ne prezent are) In fața echi
pei Voința Ploești. Ploeștenii s-au 
prezentat pe teren cu o întirziere de 
aproape două ore, astfel că meciul 
s - desfășurat amical și a revenit 
tot formației C. S. 6 cu 2—0.

Jocul dintre Acvila și Metaloglobuș 
s-a terminat cu un rezultat de egali
tate: 1—1 (1—1), oglindind perfect 
raportul de forțe de pe teren. Au în
scris : Ivana și respectiv Neacșu. In 
al doilea joc al cuplajului, cu toate 
că C.S.U. București apărea ca o for
mație remaniată in apărare, a reușit 
să întreacă Fulgerul Oltenița cu 4—0 
(1—0). Studenții au jucat la valoarea 
lor obișnuită, in schimb oaspeții cu 
o echipă tinără, au dovedit că le 
lipsește finalitatea în acțiuni și ru
tina ndcesară, rotind cit ev a ocazii

Primii premhti ai concursurilor specule Pronosport organizate 
cu prilejul campionatelor mondiale de fotbal

Vineri după-amiază a avut loc la 
Agenția Centrală Loto-Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9, tragerea din 
urnă a premiilor în obiecte acordate 
la prima etapă a concursurilor spe
ciale de pronosticuri sportive organi
zate de I. S. Loto-Pronosport în co
laborare cu ziarul nostru, cu prilejul 
campionatelor mondiale de fotbal. 
Iată numerele cupoanelor cîștigătoare:

Cîte o motocd'oletă Jawa de 350 cmc.: 
cupoanele cu numerele 506.200 și 
890.851.

Un ceag de aur Schaffhausen : cu
ponul cu numărul 173.039.

Cîte un frigider; cupoanele cu nu
merele 9C6.977; 608.957 ; 2.196; 187.504 și
708.146.

Cîte un aragaz cu trei ochiuri și 
butelie • cupoanele cu numerele 974.127 
și 194.859.

Cîte un aparat de radio „Opereta" : 
cupoanele cu numerele 826.811; 128.490
și 87.203.

Cîte o mașină de spălat rufe ; cu
poanele cu numerele 457.964; 821.598 și
276.863.

Cîte o bicicletă bărbătească : cupoa
nele cu numerele 456.394; 888.047 și
973.348.

O bicicletă de damă : cuponul cu 
numărul 935.228.

Cîte o minge de fotbal : toate cu
poanele cu terminația 9.422.

Cîte o Agendă Pronosport 1958“ : 
toate cupoanele cu terminațiile : 9.903; 
1.803; 8.3-06 și 1.815.

Toți deținătorii de cupoane cu nu- 

clare de gol. Au înscris: Matei, Sa
mur, Epure și Pășcălău.

La Craiova, echipa locală Dinamo 
a întrecut cu 2—1 (1—0) pe I.P.C.H. 
București. Gazdele, cu o pregătire 
mai bună, au dominat și au învins 
pe merit formația bucureșieană la 

care s-a văzut lipsa pregătirii fizice. 
Au înscris: Borthy și Buligă, pentru 
învingători și Decebal pentru învinși. 
Toate arbitrajele au fost bune.

Prima etapă a seriilor a 11-a și a 
III-a, care se va desfășura la 18 
mai, programează următoarele iniil- 
niri: Seria a II-a: Constructorul 
Cluj — Electrica Oradea: Dinamo 
Oradea — Victoria Sighișoara: Elec
trica Timisoara — Meteor Timișoara. 
Seria a III-a : Tirnaoa Odorhei — 
Sportul Muncitoresc Rădăuți: Peni
cilina Iași — Progresul Gheopghieni; 
Progresul M. Ciuc — Politehnica Or. 
Stalin.

v. b.

mere premiate la această tragere din 
urnă sînt obligați să comunice pînă 
cei mai tîrziu la 18 mai prin scri
soare recomandat-expres pe adresa 
I. S. Loto-Prcmosport, Căsuța Poștală 
102. București, următoarele date : nu
mele si pronumele, adresa unde do
rește să primească premiu-, numărul 
buletinului de participare, numărul 
borderoului .de înregistrare, concursul 
(C.M. 1., C.M. 2 sau CM. 3), simbolul 
regiunii, raionului și agenției (con
form ștampilei) unde și-a depus bu
letinul. La comunicare se va atașa 
cuponul câștigător. In schimbul cupo
nului premiat, participantul va primi 
din partea Direcției Generale I. S. 
Tx)to-Pronosport o adeverință care-i va 
servi pentru ridicarea eventualelor 
premii în obiecte pe care le va câș
tiga cu același număr de cupon la una 
(saai ambele) trageri următoare.

Participantii vor intra în posesia 
obiectelor după cum urmează :

Motocicletele vcr fi ridicate de că
tre cîstigători de la Direcția Generală 
I. S. Loto-Pronosport, str. Doamnei 
nr. 2-București. Celelalte obiecte vor 
ff expediate pe adresa cîștigâtorHor 
de către I.S. Loto-Pronosport. Agen
dele Pronosport se vor primi de ia 
Agențiile proprii Loto-Pronosport. O- 
biecteie vor fi distribuite începând de 
la 24 mai. Obiectele pot fi ridicate în 
termen de 45 zile de la data tragerii 
dună care~ se prescriu. Necomuni-carea 
datelor arătate mai sus duce la anu
larea premiului respectiv.

Primii premiați ai concursurilor spe
cial? Pronosport organizate cu prile
jul campionatelor mondiale vor fi cu

* * * : Alegerile comisiilor raiona
le ți orășenești pe ramuri de sport.

M. GEORGESCU, V. ENESCU. GH. 
SUCHIANU, M. GEORGESCU, I. 
MENGONI : Comportarea hemodl- 
namică și electrocardiografică în 
repaus, ortostatism și după efort 
la persoane cu diferite grade de 
antrenament (O).

D. MIHAIL, șl E. CHERTEȘ : Gim
nastica în producție.

V. FILJN : Pe marginea articolului lui 
G. Korobkov „Ce este esențial în 
alergarea sprinterului

E. IENCEC : Despre cursele cicliste 
de viteză în trei.

FL. FRAZZEI : Tehnica de bază In 
Judo.

C. WITENBERGER : Sărituri în apă. 
C. TUDOSE : Discuție asupra progra

melor de studii ale claselor 
vin—xi.

GH. GHIȘOIU și R. PODLAHA : Con
ținutul lecțiilor de gimnastică în 
orele de curs.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B LA RUGBI

In etapa desfășurată duminică în cam
pionatul categoriei B la rugbi s-au în
registrat următoarele rezultate: BUCU
REȘTI: Minerul — Arhitectura 53—3 
(23—0), Agronomia — Petrol Chimie 
!i—15 (€—6). Vulcan — S.P.C. 3—6 (3—0), 
Aeronautica — Petrolul Ploești 0—18 
(0—13), Dinamo — Petrolul Pi
tești 39—5 ; TIMIȘOARA: C.F.R.—Cor- 
vinul Hunedoara 37—0 (18—0). BIRLAD:

nosc uți și nominal în curînd. Pînă 
atunci reamintim parti cipanțilcr cîte- 
va amănunte plivind aceste concursuri. 
In primul rând C.M. 1, C.M. 2 și
C.M.  3 continuă. Participant!» care vor 
depune buletine pentru aceste con
cursuri pînă la 36 mai vor participa 
(împreună cu cei care le-au depus 
pînă la 2 mai) la dcuă trageri din 
urnă dotate cu numeroase premii spe
ciale gratuite în obiecte. Prima dintre 
aceste ultime două trageri -va avea 
loc la 5 iulie și va distribui urmă
toarele obiecte : 2 motociclete Jawa
de S50 cmc., un ceas de aur Schaf
fhausen, 5 frigidere, 2 aragazuri cu 
trei ochiuri și butelie, 3 aparate de 
radio „Opereta", 3 mașini de spălat 
rufe. 3 biciclete bărbătești, o bicicle
tă de damă. 50 mingi de fotbal și 2C0 
„Agende Pronosport 1958". Ultima 
tragere din urnă va avea loc Ja 12 
iulie cu următoarele premii : UN AU
TOMOBIL „MOSCVICI“, 2 motociclete 
Jawa de 359 cmc., un ceas de aur 
Schaffhausen, 10 frigidere, 2 araga
zuri c.u 3 ochiuri și butelie. 4 aparate 
de radio „Opereta", 4 mașini de spă
lat rufe. 4 biciclete bărbătești, 2 bi
ciclete damă, 190 mingi de fotbal și 
600 „Agende Pronosport 1958“. De re
marcat faptul că UN PARTICIPANT 
POATE OBȚINE UNUL SAU CHIAR 
MAJ MULTE PREMII IN OBIECTE. 
In .același tim<p, participanții concurează 
și la premiile în bani acordate pentru 
cele mai multe rezultate exacte la 
concursurile ia care au participat. Păs
trați cu grijă cupoanele cu dungă al
bastră pe care le veți primi la de
punerea buletinelor. Cu numărul res
pectivelor cupoane veți participa la lirmătnarala zlzină fi’n.ocuti

Primul concurs de
Duminică dimineață a avut loc pe 

lacurile Herăstrău și Floreesca con
cursul de deschidere a sezonului de 
canotaj. S-au aliniat la start nume
roase ambarcațiuni reprezentând ma
joritatea colectivelor sportive bucu- 
reștene, ceea ce denotă din partea a- 
cestora o vie preocupare p-entru spor
turile n-autice. La canotaj academic 
cupa oferită de comisia orășenească de 
sporturi nautice a revenit colectivu
lui sportiv „Școala sportivă de elevi" 
care a întrunit 156 p. urmat de Rapid 
148 p., S.P.C. 122 p.. T.C.H. 77 p„ 
Voința 73 p-, Bumbac 38 p. și Recolta 
30 p. La caiac-canoe cupa a revenit 
colectivului sportiv Tânărul Dinamo
vist care a obținut 88 puncte urmat 
de Rapid cu 36 puncte, Progresul 31

Constructorul — Lamiaorul Roman 29—5 
(3—0); ORAȘUL STALIN: Aurora — 
Gloria Buc. 3—9 (0—6); CLUJ: Știința— 
Știința Pe-troșaud 16—0 (3—0)î; BRAILA: 
Unirea — Zimbrul Tepud 3—3 (0—0) ?! 
BUZĂU: C.F.R. — S.N.M. Constanța 
6—12 (0—3); GALATI: F. B. — Știința 
J-4) ; LUPENI: Minerul — C.F.R. Cluj 
0—3; SIBIU: Progresul — Chimica Tîr- 
năveni 0—13 (0—3).

(Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri Al. pamlescu. Al. 
Gross, S. Solomon, Gh. Măzgăreanu, 
V. Cacoveanu, N. Costin).

DE LA INSTITUTUL DE CUL
TURĂ FIZICĂ

Examenul de stat la Institutul 
de Cultură Fizică are loc în pe
rioada 25 iunie—10 iulie 1958.

înscrierile se fac la secretariatul 
Institutului pînă la data de 22 iu
nie, orele 12,00.

Conform Hotărârii M.I.C., aceasta 
este ultima sesiune la care se mai 
pot prezenta promoțiile mai vechi 
ale Institutului.

Lucrările de diplomă vor fi pre
zentate în forma lor definitivă pînă 
Ia data de 22 iunie, orele 10 dimi
neața.

VOLEI, CATEGORIA B
SERIA I: Feroviarul Constanța — 

Voința Suceava 3—1 (15—5, 15—6, 10—15, 
15—13); Știința Iași — Aurul Negru 
Ploești 3—1 (15—13, 12—15, 15—7, 15—11); 
Voința Bacău — Politehnica Orașul 
Stalin 3—0 (5, 19, 7); C. S. Snagov — 
Știința Galați 0—3 (12, 7, 14).

SERIA A H-a: Dinamo Cluj — Casa 
Ofițerilor Timișoara 3—0 (12, 12, 8);
Utilajul Petroșani — Voința București 
0—3; Dinamo Oradea — Dinamo Baia 
Mare 3—9 (11, 8, 12); Știința Timișoara 

canotaj al anului
p.. Voința 23 p-. Recolta 19 p. și Bum
bac 9 p.

A doua cupă oferită colectivului cu 
cei mai mulți participant, a fost cîș- 
tigată la canotaj academic de Școala 
sportivă de elevi, și la caiac-canoe de 
Tînărul Dinamovist,

Cu această ocazie, s-a constatat că 
echipajele au mers legat, iar sportivii 
s-au prezentat într-o formă bună do
vedind rezistență și susținînd cu tă
rie finișul, ceea ce ne face să preve
dem rezultate -frumoase în acest se
zon. Un caz negativ este acel al co
lectivului sportiv „Electrica", un co
lectiv mare, dar care cu toate că s-< 
înscris în eoncurs nu a prezentat nici 
un sportiv, nepairticipînd astfel ia nici 
o probă paui Petrescu — corespondent

— Dinamo Tg. Mureș 3—2 (15—13, 6—15, 
15—13, 4—15, 15—12).

CONCURSUL DE TENIS PENTRU 
COPII Șl JUNIORI „CUPA 14 MAI“

Sîir.bătâ și duminică pe terenurile 
din parcul sportiv Dinamo se va des
fășura competiția de tenis pentru co
pii și juniori „14 Mai". înscrierile 
pentru acest concurs devenit tradițio
nal se primesc la sediul clubului Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare 43) pînă 
vineri la ora 20.

CAMPIONATUL REGIONAL 
DE SEMIFOND LA CICLISM

BUCUREȘTI. — Pe circuitul dim sir. 
Maior Coravu s-a desfășurat duminică 
dimineața faza regională a campiona
tului republican, de semi-fond. La se
nioare victoria a revenit cicliste! Silvia 
Stănescu (Bere Rahova), urmată de 
Maria Bisak (C.P.B.) și Hermina Ju- 
hasz (Dinamo). Locul I la băieți a 
fost cucerit de E. Mihădlă (Progresul). 
Pe locurăe următoare s-au clasat M. 
Vcîne-a (Dinamo), I. Constamtin-escu 
(Progresul). N. Maxim (Dinamo), V. 
Dcbrescu (C.C.A.)

ORAȘUL STALIN. — Vineri și sâm
bătă a avut loc campionatul de semi- 
fond. faza regională. întrecerile s-au 
desfășurat pe șoseaua care duce spre 
Prejmer. La fete clasamentul este ur
mătorul : 1. Herta Schuster, 2. inge-
borg Schmidt. 3. Maria Cs-edo, ciclis
tul Matei K-aimer și-a mai înscris în. 
palmares o victorie, terminînd pe pri
mul loc în cursa seniorilor. El a fost 
urmat de V. Milmevici si T. Constan
tin.

BILETELE PENTRU NOCTURNA
Biletele pentru cuplajul tie rugbi 

(C.C.A. — Swansea- Acmglia) și fotbal
(selecționata divizionară B — Dinamo 
Moscova), care va avea loc în noc
turnă, joi 15 mai, pe stadionul Repu
blicii, vor fi puse în vînzare înce
pînd de astăzi (13 mail) prin casele: 
stadionul 23 August, Republicii, Dina
mo, Giulești, agenția centrală Pto- 
nosiport (calea Victoriei 9), agenția 
C.C.A. și chioșcul special din str. ion. 
Vi du.

Biletele cu reducere pentru studenți 
și elevi se distribuie prin Uniunea A- 
SOictațiilor Studențești și prin direcția 
de educație fizică din M.T.C.

Sînt valabile biletele „Stadionul Re
publicii" seria 5.



Arbitral ioternațioBal C. Munteanu ie vorbește despre 

jocurile echipei Rominiei io Belgia

Eliminînd greșelile din meciul de acum un an

Botvinik a recucerit titlul de campion mondial
Cornel Munteanu are în ulti

mii ani în rugbiul românesc o dublă 
prezență: aceea de antrenor și arbi
tru. Nu tun putea preciza în care 
din aceste două domenii s-a afirmat 
piuă acum mai mult. Noi, cei din țară, 
& cunoaștem mai mult sub prima 
înfățișare, deoarece el s-a dedicat in 
Ultimul timp misiunii de antrenor al 
valoroasei echipe „Geo tehnica". fe
derația internațională insă U cunoaște 
tnai ales ca arbitru, motiv pentru 
care l-a solicitat recent să conducă 
unul din jocurile din cadrul turneu
lui rugbistk din Belgia. Deplasarea 
a făcut-o — însă — în dubla cali
tate amintită. Cum — din lipsa unor 
suficiente informații — sîntem datori 
cititorilor noștri cu amănunte privind 
turneul de rugbi d:n Belgia, ne-am 
adresat lui C. Muntean», cu convin
gerea că de la el vom putea culege

/O.V DO BRE

o serie de impresii pe care să le îm
părtășim apoi cititorilor noștri

— Am dori să ne spuneți cîte- 
va impresii asupra jocului echi
pei Rotrtniei, dar să ne vorbiți 
și despre rugbiști; spanioli și cei 
germani (adică adversarii noștri 
direcți), pe care-i cunoaștem atît 
de puțin I

— Pentru a respecta ordinea cro
nologică, am să vorbesc mai întii 
despre spanioli. încă de la „încăl
zire” am remarcat valoarea echipei 
Spaniei (întărită cu jucători divizio
nari care evoluează în sudul Franței). 
Spaniolii s-au dovedit posesorii unei 
bune tehnici, adevărați jongleri ai 
balonului (asemănîndu-se foarte mult 
cu o echipă franceză). In plus, am 
remarcat la ei o mare viteză de exe- 
ktfie și de deplasare, puț;n comune 

o echipă de rugbi.
Faptul că l-am avut în formație pe 

Penciu ne-a dat posibilitatea sâ 
creăm contraatacuri supranumerice, 
care in trei rînduri i-au permis lui

- - - - - - -  - - - - - FOTBALUL BRAZILIAN
O oră cu
zeze moreira SI (FIREȘTE) TURNEUL FINAL 
desprc; I AL CAMPIONATULUI LUMII

In fotbalul mondial Zeze Moreira este ceea ce se cheamă ,,un nume". 
Intre anii 19Q2—55 el a fost antrenor principal al reprezentativei Braziliei, 
pe care a condus-o și la campionatul mondial din Elveția. Echipa lui Zeze 
n-a pierdut in acești patru ani decît un singur meci, acela cu Ungaria, in 
sferturile de finală ale competiției. A ceasta înfringere a făcut ca Moreira 
să cadă in dizgrație.

Dezolat de acuzările nedrepte ce i 
se aduceau, el și-a dat demisia din 
funcția de antrenor principal și... nu 
mult după aceea echipa Braziliei era 
în pragul prăbușirii. Atunci, conducă
torii fotbalului brazilian și-au adns 
din nou aminte de Moreira. L-au re
chemat. Dar el gustase din cupa amă
răciunilor. Prezența sa la București ca 
antrenor al echipei Canfo do Rio ne 
scutește de a mai reproduce răspunsul 
pe care Zeze Moreira l-a dat fede
rației braziliene, prilejuindu-ne în 
schimb plăcuta ocazie, de a-i lua un 
interviu.

Bun cunoscător al fobalului stid-a- 
merican și european, Zeze Moreira ne-a 
împărtășit cîteva păreri, precizînd că 
sint de ordin pur personal. Competen
ța sa nu poate fi, firește, pusă în dis
cuție, cu atît mai mult cu cît omul 
acesta în vîrstă de 48 ani, a fost 
„senator de drept" în echipa Braziliei 
și a urmărit patru din cele cinci ediț'.i 
ale campionatului mondial. Explicația 
înfrîngerii în memorabila part’dă cu 
Ungaria ne-a dat-o în mod foarte sin
cer. „In mentalitatea jucătorilor noș

Dobre să înscrie spectaculos. Rezul
tatul cunoscut (14—12) a fost in
fluențat și de faptul că formația ro
mână nu a respectat indicațiile tacti
ce date înaintea jocului și in timpul 
acestuia, și anume: să se joace mult 
în adîncime, cu pase prin depășire 
pînă la aripă, iar aceasta să întoarcă 
atacul, în caz că nu poate marca, prin 
recentrări; în plus tot jocul ofensiv 
să se desfășoare doar dincolo de li
nia de centru (adică din terenul ad
versarului). In fine neînțelegerea, care 
a persistat în tot timpul jocului, in
tre cei doi mijlocași (ionescu și Chi- 
riac), a sugrumat din fașă mijite 
atacuri.

Despre rugbiștii germani am mai 
puține observații. Ei posedă o înain
tare extrem de grea (87—90 kg. me
die de greutate) și înaltă (talie pes
te 1,80 m.), sint atlet'ci, dar rugbiul 
pe care-f practică este rudimentar, 
rigid. Echipa noastră i-a învins chiar 
mai detașat decît arată scorul (9—0), 
fiindcă de data aceasta a respectat 
cu strictețe indicațiile tactice. In 
plus, romînii au avut mult mai mult 
calm, decît în primul meci, iar des
chiderile rapide ale lui C. Stănescu 
(care l-a înlocuit pe Ti ti Ionescu) au 
permis crearea a numeroase faze de 
joc ofensiv. Stănescu a încercat 
nenumărate „spargeri" pe lingă gră
madă, care au alternat cu deschi
derile, lucru care a creat un perma
nent pericol pentru apărarea germa- 
n:lor.

— Spuneți-ne acum cum s-a
- prezentat echipa noastră în an

samblul ei?

— Apreciez că față de tinerețea ei 
și de faptul că debutau șase juca lori 
(Rădulescu, Mazilu. Zlătoianu, Stă
nescu, Luscal, Teodorescu), am obți
nut rezultate mulțumitoare. Ele pu
teau fi desigur și mai bune dacă am 
fi evitat greșelile amintite mai sus 
în decursul celor două jocuri. Avem 
o echipă de perspectivă, cu largi po
sibilități. care ar putea să se contu
reze int jurul jucătorilor care s-au re
marcat în Belgia: Dcbre (excepțional 
în primul joc), Penciu, lordăchescu. 
Emil Dumitrescu, Kramer, Stănescu, 
Zlătoianu ș.a. In orice caz echipa 
ar trebui alcătuită din elementele 
cele mai în formă.

In încheiere, Cornel Munteanu ne-a 
vorbit despre arbitrajul pe care l-a 
arestat în partida dintre U. S. Mon
tauban și reprezentantiva Romei 
(scor 21—8 pentru francezi), despre 
primirea foarte bună care i-a însoțit 
pe români în tot timpul șederii lor în 
Belgia, despre orașele belgiene și bi
neînțeles despre Expoziția Univer
sală...

Un telefon scurt ne-a întrerupt plă
cuta convorbire. C. Munteanu fusese 
chemat la datorie! Trebuia să pună 
la punct ultimele amănunte privind 
jocul echipei sale cu Swansea.

D. CALL1MACH1

tri — spune Moreira — s-a înrădăcinat 
adine o concepție greșită: fie
care jucător vrea să fie un jon
gler al balonului și căutind să 
se afirme printr-un joc individual, ne
glijează jocul colectiv. Fotbalistul bra
zilian joacă pentru ochiul publicului și 
...mai puțin pentru rezultat. Nu trebuie 
să vă mire acest lucru. Concurența la 
calitate este mare / Masa de jucători 
talentați este enormă, iar în liga pro
fesionistă nu ești primit decit in urma 
unui examen foarte riguros. Trebuie să 
știi să jonglezi, să stopezi, să schimbi 
mingea de pe un picior pe altul, s-o 
aduci pe cap,, pe umăr, s-o reiei cu 
călciilțl și să șutezi fulgerător cu am
bele picioare. Da (surîde Zeze), dacă 
fotbaliștii noștri profesioniști n-ar fi 
jongleri, tribunele stadionului Maroca
na ar fi goale, iar cluburile ar da 
faliment...

— Se fac încercări pentru îmbună
tățirea jocului. colectiv ?

t.Șf astfel, la 9 mai 1958, performan
ța Iui Alehin din 1937 a încetat să 
mai fie unică. După 21 de ani, Mihail 
Botvinik este al doilea om în istoria 
șahului care reușește să recîștige un 
titlu mondial pierdut. O performanță 
cu atît mai remarcabilă cu cit puțini 
erau aceia care ar fi crezut în posi
bilitatea ei. Cei mai mulți, după în- 
frîngerea de acum un an, vedeau apu
sul carierei lui Botvinik, considerînd 
că va fi totdeauna de acum înainte în 
oostura de „fost campion al lumii”. 
Și totuși...

Dar mai bine să lacein o scurtă 
trecere în revistă a modului cum a 
decurs lupta în arena șahului mondial 
după cel de al doilea război.

In mai 1948 la capătul unui turneu 
care începuse la Amsterdam și se 
încheiase la Moscova Botvinik cîștigă 
strălucit (și detașat) titlul de cam
pion mondial lăsînd la nu mai puțin 
de 3 puncte pe... Vasilii Smîslov care 
debuta atunci într-o întrecere de ase
menea amploare. Reglementate de fe
derația internațională, meciurile pentru 
titlul suprem la șah au început să 
aibă o desfășurare regulată (o dată ia 
3 ani) iar adversarul campionului lu
mii se stabilea printr-un riguros sis
tem de turnee preliminarii. In 1951, 
Botvinik își apără pentru prima dată 
titlul în fata lui Bronstein. Scorul egal 
de 12—12 a dat cîștig de cauză cam
pionului mondial. Trei ani mai tîrziu 
Botvinik se așează din nou la masa 
de joc avînd de data aceasta în față 
pe Vasilii Smîslov. Și din nou campio
nul își păstrează titlul prin clauza de 
regulament care îi dă cîștig în caz 
de egalitate. In sfîrșit, în 1957, adver
sar al campionului lumii este din nou 
Smîslov. De data aceasta el joacă cu 
o forță excepțională și cîștigă cu sco
rul de 12*/z—91/- devenind noul cam
pion mondial. Regulamentul dădea 
drept învinsului la un meci revanșă. Cine 
ar fi crezut că Botvinik va găsi re
sursele necesare pentru a-și readjudeca 
trofeul 1 Și totuși, cu o titanică putere 
de muncă, aidoma lui Afehtn acum 21 
de ani. Botvinik a shut să vadă cau
zele precise ale înfrîngerii sale : o sla
bă pregătire în jocul cu negrele, in
suficientă condiție fizică, insuficientă 
precizie în partea finală a partidei Și 
a reușit să Ie remedieze

Meciul revanșă a început sub sem
nul senzaționalului : pentru prima dată 
în cariera sa Botvinik adoptă la negru 
apărarea Karo-Kan. Surprins, Smîslov 
nu găsește cele mai bune căi de joc și 
pierde prima partidă. In partida a doua 
Botvinik cîștigă într-un stil excelent 
cu albele, iar în partida a treia obține 
victoria din nou într-o apărare Karo- 
Kan. 3—0! Intre asemenea titani me
ciul era pe jumătate jucat. Eforturile 
extraordinare ale lui Smîslov de a re
duce handicapul rămîn fără rezultat. 
După 10 partide Botvinik are înainte 
aceleași 3 puncte luate din start. Si
tuația se menține și după 15 partide. 
In următoarele 5 întîlniri Smîslov re
cuperează un punct. Dar, meciul era 
practic încheiat. Botvinik obține cu 
ușurință 3 remize consecutive, acumu-

— De trei luni, a fost alcătuit un 
lot de 22 jucători care vor lua drumul 
spre Suedia, Comisia tehnică sub con
ducerea antrenorului principal Vincente 
Feola, Carlos Nassimento și Fausto de 
Almeida (antrenori secunzi) se stră
duiește să asigure un cît mai bun joc 
de asociație. Moreira ne-a vorbit mult 
despre valoarea jucătorilor și echipe
lor din America de Sud, despre uru- 
guaianul Andrade, despre celebra tri
pletă a Argentinei Angelillo, Sivori, 
Maschio (actualmente în Italia), des
pre argentinianul Di Stefano de la 
Real Madrid și... despre marele talent 
al fiului său (22 ani, 1,84 m. înălți
me) care joacă centru înaintaș în pri
ma echipă a lui Vasco de Gama.

Favorițl. dvs. ? — Nu am. Sint o 
serie de factori care joacă un rol deo
sebit de important in desemnarea ciș- 
tigătorului. Un prim rol il au antreno
rii. R. F. Germană a fost in 1954 un 
out sider la titlu, dar datorită „ochiu
lui" și tacticii lui Herberger, echipa 
a ciștigat campionatul, spre surprin
derea generală. Va apare acum in 
Suedia un alt Herberger? Este foarte 
posibil. Vă dau doar cîteva nume pe 

lînd cele 12r/2 puncte necesare victo
riei.

Analizînd rezultatele meciului vedem 
că Botvinik a cîștigat întrutotur pe 
merit. El a obținut 7 victorii și II re
mize față de 5 înfrîngeri. In cele 7 
partide cîștigate, Botvinik a avut de 
5 cri negrele și de 2 ori albele. Smîs
lov a cîștigat cu albele doar 4 partide 
și cu negrele numai una. Botvinik a 
pierdut 4 partide cu negru și una cu 
aib. Smîslov 5 cu negru și 2 cu aib. 
Evident că Botvinik a fost mai bine 
pregătit atît pentru jocul cu alb cît și 
pentru cel cu negru. De asemenea, atît 
In deschidere cit și în final, jocul său 
a fost mai precis. Botvinik’ a obținut 
în poziții foarte grele remize deosebit 
de importante la capătul unor apărări 
unice.

Meciul a abundat in realizări valo
roase al căror studiu și aprofundare 
vor îmbogăți fără îndoială tezaurul 
teoretic al nobilului sport al mintii, 
șahul.

V. CHIOSE

Scrisoare din Sofia
— De la corespondentul nostru —

>N AMERICA DE SUD..

Prestigiul cișligat de fotbaliștii bul
gari in ultimii ani a făcut ca ei să 
fie solicitați tot mai des peste hotare. 
După turneele încununate cu succes 
ale reprezentativei B in Indonezia din 
decembrie 1957 și a echipei campioane 
Ț.D.NA in Europa apuseană din a- 
ceastă primăvară, iată că acum celor 
mai buni jucători ai țârii le re
vine cinstea de a fi primii soli ai fot
balului bulgar in America de Sud. La 
ora cind scriu aceste rinduri avionul 
companiei olandeze K.L.M. (care tran
sportă pe sportivii bulgari) și-a și luai 
zborul și este acum undeva pe dea
supra oceanului Atlantic. In dimineața 
zilei de 12 mai ei va ateriza la Rio 
de Janeiro, unde două zile mai tîrziu 
se va desfășura prima tntilnire dintre 
reprezentativele Braziliei și Bulgariei, 
La 18 mai, frumosului oraș Sao Pao'.o 
i-a fost încredințată găzduirea meciului 
revanșă.

Pentru meciurile din America de Sud 
echipa națională a fost alcătuită pe 
scheletul lui Ț.D.N.A.: Nddenov 
(Ț.D.N.A.), Dervenski (Lewski) — 
portari, Rakarov, Manolov (Ț.D.N A.), 
Kirceo (Spartak Varna), Dimitrov (Lo
komotiv) — fundași, Boșkov, Kovacev 
(Ț.DJM.A.), Nestorov (Lokomotiv) — 
mijlocași, Milanov, Dimitrov, Panaio- 
tov, lanev (Ț.D.N.A.), Diev (Spartak 
Plovdiv), Iliev (Lewski), Debirski (Lo
komotiv. Cititorii remarcă desigur lip
sa extremei stingă de la Ț.D.N.A. — 
Kolev, care este sancționat disciplinar. 
Iată acum și echipa probabilă pentru 
primul meci: Naidenov-Rakarov, Ma- 
nolov, Kircev-Boșkov, Nestorov-Diev, 
Dimitrov, Panaiotov, lanev, Debîrski.

care bănuiesc că le cunoașteți: Gui- 
lermo Stabile, Vincente Feola, Walter 
Winterbotom, Konstantin Kacialin și 
...Sepp Herberger..." Cu alte cuvinte 
aceștia sînt antrenorii reprezentativelor 
Argentinei, Braziliei, Angliei, U.R.S.S. 
și R. F. Germane.

„Am insă o rezervă pentru echipele 
sud-americane. Râmine un semn de în
trebare dacă formațiile noastre se vor 
putea acomoda cu clima Suediei".

l-am mulțumit iui Zeze Moreira pen
tru amabilitatea arătată. Strîngîndu-i 
mîna l-am rugat să nu se supere că 
l-am răpit din mijlocul jucătorilor săi 
prea mult timp... A zîmbit încercînd 
să răspundă romînește : „Cu molta 
plăcere 1“

1, OCHSENFELD

MIHAIL BOTVINIK.

După ultimele informații, întilnirea de 
la Rio de Janeiro se va desfășura pe 
uriașul stadion Marocana și. va /i 
condusă (la propunerea oaspeților) de 
arbitri uruguayeni.

RECORDURI PREVESTITOARE 
DE NOI RECORDURI

Timpul nefavorabil din prima jumă
tate a primăverii i-a „chinuit" rău ue 
atleți. De aceea, ei au salutat cu bucu
rie și au răsplătit primele zile însorite 
și calde de mai cu trei noi recorduri 
republicane. Astfel. în cinstea celui de 
al VII-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar, pe stadionul Armatei 
Populare a avut loc primul concurs de 
atletism al sezonului. Aruncind greu
tatea la 17,63 m cunoscutul atlet T. 
Arțar ski a stabilit un nou reco'a al 
țării. După Skobla (18,05 m) și Ovse- 
pian (17,67 m), Artarski a realizat, a 
treia pe/formarîță europeană și totodată 
cel mai bun rezultat al anului de ne 
continent. A! doilea record: Zlatarski 
în proba de 400 m. garduri: 51.5 sec., 
iar juniorul Seizov a modificat recor
dul în proba de săritură în înălțime, 
realizînd Ij86 m. Au mai obținut re
zultate valoroase Slavkov (7,25 m ia 
lungime), Krnmov (59,22 m la arun
carea ciocanului) Kerkova (11J) sec. 
la 80 m. garduri), Mihailova (45.31 in 
la aruncarea discului) etc. Acest- rc- 
zultate promițătoare, ne îndreptățesc să 
credem că tabelele recordurilor bulgare 
vor suferi cit de curind noi modificări.

VECHII CAMPIONI ȘI-AU PĂSTRAT 
TITLURILE

Luptele sint un sport național în 
Bulgaria. Numărul luptătorilor legiti
mați depășește cifra de 20.000. iar in
cîțiva ani se va dubla probabil Cu 
deosebit interes sint urmărite întrece
rile din cadrul campionatului republi
can. Recent au fost desemnați cei 
8 campioni republicani (toți au fost și 
anul trecui Campioni): Zalev, Demirev, 
Vîlcev, Aliev, G. Zaicev, Stancev. Si- 
rakov și Mehmedov.

Sofia 10 mai 1958

TOMA HR1STOV,

Importante hotăriri
ale Federației internaționale

de scrimă
Cel de-a! 39-lea congres al Fe

derației internaționale de scrimă, 
ale cărui lucrări s-au desfășurat la 
Paris, a decis ca R. P. Ungară să 
organizeze Campionatele Mondiale din 
1959. Franța a fost însărcinată cu 
organizarea Criteriului mondial pen
tru tineret programat pentru luna 
aprilie a aceluiași an. In legătură 
cu unele probleme de regulament 
congresul a aprobat finalele in 6 
trăgători cu excepția concursului din 
cadrul Campionatelor Mondiale și 
Jocurilor Olimpice. Referitor la du
rata meciurilor s-a admis reduce
rea timpului de la 10 ’a 6 minute 
pentru floretă și sabie dar s-a res
pins mărirea timpului de la 6 la 8 
minute în prob.a de spadă,

(Agerpres).



...Șl AȘTEAPTĂ CU NERĂBDARE MECIURILE
De patru zile fotbaliștii lui Di

namo Moscova sînt... bucureșteni, ad
miră frumusețile orașului, fac cunoș
tință cu viața artistică și culturală 
a Capitalei și... luptă din greu cu 
valul de căldură poposit aci. In
tr-adevăr, contactul cu această vară 
timpurie a fost pentru dinamoviști 
greu de suportat. Plecați de la Mos
cova pe o temperatură de plus 4—5 
grade, ei au găsit aci mercurul ter
mometrelor cocoțat dincolo de 30° 
și cu perspective să mai crească.

Ieri dimineață i-am găsit pe fotba-

liștii sovietici gusitînd o clipă de ră
coare la umbra pomilor care împodo
besc squarul din fața Ateneului. Și, 
firește, i-am rugat să ne împărtă
șească primele lor impresii. N-a fost 
nevoie de insistențe.

— Bucureștii:! e un oraș admirabil, 
spune toV. Derughin, conducătorul lo
tului. E atîta verdeață aici, atâta lu
mină...

— ...Păcat că-i prea cald, adăugăm 
în glumă.

— Intr-adevăr, vară în toată re
gula, dar noi reușim să ne acomodăm

echipa U. R. S. S. 
la „Cursa Păcii'1

(urmare din pag 1)

povestit cineva toate cite am văzut 
aici aș fi pus probabil o bună parte 
sub semnul îndoielii. Și totuși aceste 
nestîrșite șiruri de entuziaști susți
nători ai sportului cu pedale există, 
sînt o imensă frescă a popularității de 
care se bucură „Cursa Păcii"! 
ploarea acestei curse o depășește 
aceea a „Turului Franței".

Pe parcurs întîlnim zeci 
earde cu lozinci. „Trăiască 
participanți la cursa Varșovia 
lin — Praga, soli ai luptei 
pace 1“ „Noi alergăm în 
Păcii" pentru a aminti celor de la 
Bonn că sîntem împotriva bombei a-

Am- 
pe

de pla- 
cicliștii 

— Ber- 
pentru 
„Cursa

, CURS A PĂCII" VA ÎNCEPE 
IN 1959 DE LA BERLIN

la încheierea reuniunii organiza
te în seara de 10 mai la 
Marx Stadt, Rudi Reicherț, 
ședințele Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport al R.D. Ger
mane, a comunicat că a Xtl-a e- 
diție a „Cursei Păcii" care se va 
desfășura în anul 1959, va incepe 
de la Berlin, urmînd ca partici- 
panții la întrecere să urmeze ruta 
Berlin — Praga — Varșovia. In 
urma discuțiilor care au avut loc 
s-a propus ca de acum această 
întrecere să înceapă alternativ din 
capitalele celor 3 țări

Karl 
pre-

Pit Damen (Olanda) 42 h. 45:37; 
Hermans (Belgia) 42 h. 47:57; 
Schur (R.D. Germană) 42 h. 51:24;
Bebenin (U.R.S.S.) 42 h. 51:52;

Adler (R.D. Germană) 42 h. 52:32; 
Koțev (R.P. Bulgaria) 42 h. 53:47; 
Kapitonov (U.R.S.S.) 42 h. 54:22; 
Brittain (Anglia) 42 h. 55:22; 
Fischerkeller (R.F. Germană) 42 
58:56; 10. ...........................
h. 00:54; 
01:01: 12.
h. 02:09;

04:41; 
11:27; 
26:10; 
21:13; 
22:05; ... .
In cursă se mai află 97 alergători. 
Echipe: 1. U.R.S.S. 128 h. 11:23; 2. 
R.D. Germană 128 h. 36:02; 3. R.P. 
Polonă 128 h. 51:02; 4. Belgia 128 h. 
52:00; 5. Olanda 128 h. 56:48 ; 6. R.P. 
ROMINA 129 h. 04:31. Urmează: 
Franța, Anglia, R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, R. Cehoslovacă, Dane
marca, R.F. Germană ș.a. In clasa
ment figurează 20 echipe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 
h.
43 
h.
43

Vostriakov (U.R.S.S.)
II. Blower (Anglia) 43 
Hagen (R.D. Germană) 

- --------- 43 ’
43
43
44
44
47:04.

13. L. ZA NON I 
C. DUMITRESCU 

SERBAN
.. 18.
.. 30. GH.
... 50. G. MOICEANU 
51. N. VASILESCU 

.. 61. A. SELARU 44 h.

h. 
h. 
h. 
h. 
h.

cu temperaturile înalte. Nu uitați că 
avem la activ un turneu în America 

, de Sud.
Programul dinamoviști lor a fost 

: foarte interesant în aceste zile. Vi
neri seara fotbaliștii sovietici au fost 

, la Estradă. Ziua următoare au ur
mărit finalele de box, iar duminică 

• după-amiază cuplajul de pe stadi
onul 23 August. In tot acest timp n-au 

i lost neglijate antrenamentele. Pe în
serat. cînd se mai risipea din tăria 

■ soarelui, fotbaliștii sovietici erau 
i prezenți pe stadionul Republicii, pre- 

T;itindu-se conștiincios în vederea 
Incurilor din Romînia.

— Finalele boxerilor au fo6t pa
sionante, continuă tov. Deriughin. 

’ Iar faptul că marii favoriți Dobrescu, 
Linca, Ciobotaru ou au îmbrăcat tri
courile de campioni dovedește crește
rea clasei generale a boxului ro- 
mînesc. Ne-a impresionat în mod deo- 

; sebit virtuosul Constantin Dumi
trescu și dîrzul Dragnea învingăto
rul campionului olimpic Linca.

; — Dar cuplajul?
; — Cînd se marchează 9 goluri în

două meciuri este indiscutabil tun 
; spectacol fotbalistx care place. Dar. 
; dincolo de acest considerent cifric 
! trebuie să remarc că am văzut o ex

celentă echipă: PROGRESUL.
1 impresionat în mod deosebit extrema 

dreaptă Oaidă, centrul Ozon în vervă 
deosebită și interul stânga, Mateianu.

— Ce ne puteți spune despre pre
gătirile jucătorilor dvs.?

— Echipa se mișcă bine. Toți jucă
torii sînt

. cem un 
instalației 

. care am
Și cum _____ --------- -

căldura devenea tot mai toridă, am 
. înțeles că nu ne rămîne nimic mai 

mult decît să mulțumim interlocuto- 
. rului nostru. Unul cîte unul, dinamo 

viștii „s-au refugiat" spre răcorosul 
hol al hotelului.

Ne-a

în formă. Așteptăm să fa- 
antreoament și la 
pentru nocturnă 

auzit numai lucruri 
soarele se ridicase sus, iar

lumina 
despre 
bune.

(VAL)

Actualități sportive din R. P. Polonă

Rugbiștii ga Iezi sosesc azi in Capitală
Astă-saară va sosi în Capitală cu

noscuta echipă de rugbi din Țara Ga
lilor, SWANSEA. Cu rugbiștii acestei 
echipe sportivii rotnîni s-au întâlnit în 
mai multe rînduri, astfel că vom avea 
prilejul să revedem de fapt vechi prie
teni. Tuturor ne sînt încă vii în amin
tire jocurile acestei formații în țara 
noastră în 1954. învinși (de Locomo
tiva cu 23—12) și învingători (în fața 
Constructorului cu 16—5) rugbiștii ga- 
lezi ne-au demonstrat un rugbi clasic, 
desfășurînd totodată un spectacol demn 
de reputația de care se bucură. Un 
an mai tîrziu, rugbiștii selecționatei 
Bucureștiului au întors vizita galezilor, 
întreeîndu-i de data aceasta în propriul 
lor fief cu categoricul scor de 19—3! 
(formația romînă evoluînd atunci la 
forma ei de „zile mari**).

Swansea va susține la București 3 
partide. Primul joc va avea loc pe sta
dionul „Republicii" joi 15 mai la ora 
18 (în deschidere la meciul de 
totbal Dinamo Moscova — Selecționata 
B). Adversara rugbiștilor galezi va fi 
echipa C.C.A.

Nit sîntem în măsură să dăm — la

ora cînd închidem ediția — detain 
privind formația pe care o va utiliza 
Swansea. Antrenorul echipei C.C.A. s-a 
fixat în schimb asupra lotului din care 
va alcătui formația : Teofilovici, Căpu- 
șan, Blăgesca, Marțea, Danciu, Cioba
nii, Stoenescu, Paloșanu, Dumitrescu, 
Șt. Constantin, Enache, Mor ar u, Mer- 
ghișescu, Chiriac, Kramer, Nana, Ve- 
luda, Cojocaru, Dobre și Penciu.

Celelalte partide ale Iui Swansea vor 
avea loc în compania echipelor DINA
MO (sîmbătă 17 mai pe stadionul Di
namo) ș|. GEOTF.HNICA (marți 20 
mai). Toate aceste meciuri vor fi arbi
trate de belgianul Teddy Lacroix, care 
este de ieri oaspetele țării noastre.

Pentru a se da posibilitatea elemen
telor tinere din echipele provinciale de 
a urmări evoluția lui Swansea, Fede
rația de rugbi a luat inițiativa de a 
organiza Ia București în zilele de 16, 
18 și 20 mai jocuri între selecționate 
de tineret. Iată programul primei zile, 
16 mai: stad. Tineretului teren IV, ora 
15,30: Select. Est — Selec. Centru; 
ora 17: Vest — București.

Călăreții romîni » 1 inciu și . Longo

s-au remarcat și 
ale concursulUI

Itimeîe proLe

tomice 1" „Prin forța nucleară vrem 
să trăim mai bine și nu să murim mai 
devreme".

Aceiași pasionați ai marii compe
tiții i-au așteptat și astăzi pe concu- 
renții care au parcurs cea de a 9-a 
etapă (Karl Marx Stadt — Karlovy 
Vari - 141 km.). Media orară rea
lizată (37,000 km.) reprezintă o va
loroasă performanță pentru o etapă 
de munte în care s-a urcat pe o dis
tanță de mai bine de 80 km.

Etapa n-a avut însă decît o sin
gură fază importantă: la km. 70 e- 
vadează din grosul plutonului belgia 
nul Vanderveken. Deși în urma sa 
se află peste 50 de alergători el con
tinuă să lupte eu curaj pentru reu
șita acțiunii solitare și obține chiar 
la un moment dat un avans 
minute. Astfel, după 
țională Vanderveken 
cununeze cu succes 
nînd o victorie de 
ceastă etapă, sosind 
cu un avans de aproape 2 min

Iată clasamentul etapei: I. Vander
veken (Belgia) 3 h. 42:47. Plutonul 
care cuprindea 33 alergători a 
cronometrat cu timpul de 
In acest grup se aflau și 
pitonov, Damen, Adler, 
DUMITRESCU, ZANONI, 
alții. Vasilescu a sosit în 
Șelaru 3 h. 51:57, 
01:31.

Clasamente generale. Individual:

• CU OCAZIA aniversării a 10 
ani de la înființarea secției de scrimă 
a clubului A.Z.S. din Lublin, a avut 
loc un turneu de scrimă la care au 
participat cei mai buni sabreri polo
nezi. Turneul a luat sfîrșit cu o mare 
surpriză. Campionul mondial Pawlow
ski a fost învins de Piatkowski care 
a cîștigat toate asalturile (6). In 
ordine s-au clasat: 2. Pawlowski (5); 
3. Sobol (4); 4. Twardokens (3) 
Przvbylo (2).

• LA VARȘOVIA va avea Ioc 
curînd un m,are turneu de scrimă
care vor participa cei mai buni sa
breri din 6 țări. Asalturile vor avea 
loc pe planșele din sala „Gwardia" la 
care s-au înscris cei mai buni sabreri 
din: Austria, R.F. Germană, Ungaria, 
Italia, Uniunea Sovietică și Polo-

5.

tn 
la

nia. Iată Ioturile cîtorva țări: UNI
UNEA SOVIETICA: Rîlski, Kuznețov, 
Tișler, Cerepovski, Leitman, Mavle 
hanov și Dorojkov. ITALIA: Benve- 
nuti, Calanchmi, Comini, Ferari, Lui 
gi. Paolo Narduzzi, Ravagnan, Tri- 
veli, Vecchione. UNGARIA: 
Karpati, Mendelenyi, 
neki, Demeter, etc.

• ANUL ACESTA, 
fotbal din Polonia va 
Unite 
bului polonez 
S.U.A. Fotbaliștii polonezi vor sus
ține numeroase meciuri cu echipe 
formate din polonezii stabiliți in 
S.U.A.

• ECHIPA de tenis de masă „Po 
lonia" a susținut două meciuri la 
Sarajevo. Jucătorii polonezi au în
vins cu 4—I reprezentativa Bosniei 
și cu 5—0 echipa Zelezniciar.

Kovacs,
Horvath, Del

o echipă de 
pleca în Statele 

ale Americii la invitația ckt- 
„ Vulturul Alb" din

NAPOLI (prin telefon). Sîmbătă 
concursul hipic internațional, care se 
desfășoară în localitate, a continuat 
cu proba pe echipe dotată cu Pre
miul Oficiului de Turism al orașului 
Napoli. Echipa țării noastre, alcătuită 
din Vasile Pinciu, Al. Longo și V. 
Bărbuceanu cu caii Nor, Mindir, Su- 
citu și Brebenel, a ocupat locul 3.

Ultima zi de concurs, duminică, a 
găsit pe doi dintre călăreții romîni 
(M. Timu și Gh. Antohi) în indispo
nibilitate în urma unor accidente nu 
prea grave suferite în timpul desfă
șurării celor două concursuri (Roma și 
Napoli). Aceasta nu i-a împiedicat 
însă pe ceilalți să lupte cu mult elan 
și să obțină chiar performanțe valo
roase. Așa s-ati petrecut lucrurile în 
cadrul probei dotată cu Premiul 
„Ippodromo di Agnano" în care V. 
PINCIU a fost întrecut doar cu două 
zecimi de secundă de italianul Piaggio 
(pe calul Baraj), cîștigătorul probei, 
cu timpul de 49 secunde. Cel de al 
treilea clasat este tot un călăreț ro
mîn, Al. Longo pe Rubin care a ter
minat parcursul în timpul de 50,3 sec. 
Lui V. Pinciu i-a mai revenit în a- 
ceastă probă pe calul Fildeș locul 5 
cu timpul de 51,4 iar lui V. Bărbucea
nu pe Odobești locul 8 (timp 52,2) 
din cei 69 con'curenți prezenți la start 
Rezultatele obținute de cei trei călă
reți romîni în proba amintită 
sus sînt deosebit de valoroase 
ținem seama și de faptul că ele, au 
fost stabilite în dauna unor călăreți

in • u
Je la Napoli
de talie mondială ca frații D'Inzeo 
care n-au reușit să se claseze prin- 
tre_ cei premiați. Ultima probă do
tată cu Premiul învingătorilor a re
venit cu 0 puncte penalizare lui Pierre 
D’Inzeo urmat de fratele său Ray- 
mondo și Piaggio. Călăreții romîni 
V. Pinciu și Al. Longo au ocupat 
locurile 7, 8, 9 și 10.

VOLEI

mai 
dacă

© Formajiile Dinamo Moscova 
sosesc astăzi în Capitală

Astăzi vor sosi in Capitală pe calea 
aerului formațiile de volei Dinamo 
Moscova, pentru a susține în compania 
echipelor Dinamo București două par
tide, joi, în cadrul manifestațiilor spor- ga 
tive dedicate aniversării a 10 ani de M 
la înființarea clubului bucureștean. 
Oaspeții — care vor intilni și alte forma
ții de la noi — deplasează două reprezen
tative puternice.

SCR1M4

de 4 
o cursă excep- 

reușește să-și în- 
strădaniile obți- 
prestigiu în a- 
la Karlovy Vari

fost
3 h. 44:35. 
Viot, Ka-

ȘERBAN, 
Schur și 

3 h. 50:15,
Moiceanu 4 h.

Sportivi romîni
Ia serbările F. S. G. T. 

de la Paris
Cea de a 50-a aniversare a înfiin

țării federației sportive muncitorești 
din Franța (F.S.G.T.), va li sărbă
torită printr-un șir de competiții spor
tive care vor avea loc între 16 și 
23 mat. Un grup de sportivi romîn: 
alcătuit din atleți, luptători, înotă
tori și voleibaliști va participa la 
aceste manifestații prilejuite de ju
bileul F.S.G.T.

UIMI IPESTIE IIIKIb II ^IIKII
Recent, Federația ma

il ȚI FTKM ghiară de atletism a 
HlLEllOlTl hotărît ca începînd de 

la 17 măi, săritorii în 
înălțime maghiari să nu folosească 
pantoful cu talpă groasă. Această de
cizie privește pe toți atleții maghiari 
în concursuri de orice fel.

• La Belgrad s-au întrecut duminică 
la 1500 m. și 5000 m. cei mai buni 
alergători unguri și iugoslavi. La 1500 
m. victoria a revenit lui M. Kovacs 
(Ung.) cu 3:45,0 urmat de Murat 
(Iug.) 3:45,4. La 5000 m. victoria a 
revenit lui J. Kovacs cu 14:21,0, ur
mat de Szabo (Ung.) cu 14:21,2. In 
cadrul aceluiași concurs Lesek a sărit 
4,33 m. la prăjină ; Miler 7,32 m la 
lungime; Bezjak a aruncat 63,72 m. la 
ciocan La Erfurt: S. Hermann : 3:43,9 
la 1500 m.

blica Arabă Unită, Israel, Spania șt 
Chile. Cele 12 ‘
în 3 serii.

echipe vor ii împărțite

Zilele trecute selec
ționerul reprezentativei 
maghiare, Lajos Baroti, 
a modificat lotul re

prezentativei maghiare care se pregă
tește pentru turneul final din Suedia. 
Din lot au fost scoși înaintașul Lenkei 
și portarul Kovalik. In locul acestora 
au fost introduși trei atacanți: Hideg- 
kuti, Bencsics și Gilicz.

® La Pleven, echipa Torpedo Mos
cova a terminat la egalitate 1—1 cu

FOTBAL

echipa locală Spartak. Miercuri, Tor
pedo joacă cu Lokomotiv, duminica cu 
Lewski.

• In meciul Bulgaria B — Iugosla
via B desfășurat la Sofia, echipa gaz
dă a condus cu 2—0 pînă în min. 80! 
Apoi iugoslavii au înscris primul gol 
din penalti, prin Radovici, au egalat 
prin Ognea’novici și au marcat golul 
victoriei în min. 87 prin Ierkovici.

O Campioana Austriei pe anul 1957 
—58 este Wiener S. C. cu 45 p., ur
mată de Rapid cu 43 p. Vienna 30 p. 
etc.

• La Saratov, R.S.F.S.R. — R. P. 
Romînă

Peste cîteva zile echipele de floretă 
(băieți și fete), spadă și sabie ale ță
rii noastre vor pleca spre Saratov, un
de va avea loc intilnirea ~ '
R. P. Romînă. Intilnirea este progra
mată pentru 22—24 mai pe echipe șl 
23—26 mai la individual.

Reprezentativa noastră — selecționa
tă in urma campionatelor republicane 
pe echipe (tur) — este alcătuită din: 
Olga Orban, Maria Vicol, Eugenia Ță- 
ră.igoiu, Elena Ferenczi, Ecaterina Orb 
(floretă fete). Tănase Mureșanu, Zilohy, 
OUănescu (floretă băieți), Gurath 11, 
Stelian, Baia, Dobrescu (spadă) și 
Bartoș, I. Istrate, Mustață, Pelmuș 
(sabie).

R.S.F.S.R.—

La Lodz (R. P. Po- 
RÂSfHFT 1(ină) au luat sfîrșit
DnOvIUj 1 jocurile preliminare din

cadrul campionatului 
european feminin de baschet. Pentru 
turneul final s-au calificat: U.R.S.S., 
Bulgaria. Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Franța și țara gazdă Polonia.

• La Geneva R. P. Cliineză—Elveția 
86—41

© Campionatele mondiale de baschet 
vor avea loc în ianuarie 1959 la San 
tiago de Chile. La competiție vor par
ticipa următoarele 12 țări: S.U.A., 
U.R.S.S., Uruguay, Argentina, Brazilia, 
Mexic, R. P. Bulgaria, Filipine, Repa-

Programul turneelor echipelor de fotbal Dinamo (Moscova) și Newcastle (Anglia)
24 mai. Ia București: 

— Dinamo București (în 
jocul de Cupă Petrolul 

Steagul roșu Or. Stalin).
31 mai, la Plorști: New- 
Petrolul.
au anunțat următorul lot

Cunoscuta echipă sovietică de fot
bal Dinamo Moscova, care se află de 
cîteva zile în Capitală, își va începe 
turneul joi la București. Fotbaliștii 
sovietici vor întâlni în primul meci, 
pe Stadionul Republicii, Selecționata 
noastră B. întâlnirea va începe la ora 
20 și va inaugura astfel seria „noc
turnelor" în București. In deschidere, 
la ora 18, va avea 
națională de rugbi 
(Țara Galilor).

După partida de

loc partida inter- 
CCA — Swansea

joi, Dinamo Mos-

cova își va continua astfel turneul:
Joi 21 mai, la Orașul Stalin: Dina

mo Moscova — Steagul roșu.
Duminică 25 mai, la Arad: Dinamo 

Moscova — U.T.A.
Duminică 1 iunie, la București: 

Dinamo Moscova — Dinamo Bucu
rești, în program cuplat cu Știința Ti
mișoara — Dinamo Slavia Praga 
(Cupa Dunării).

Miercuri 21 sau joi 22 mai, la 
București: Newcastle — Progresul
București.

Sîmbătă
Newcastle 
cuplaj cu 
Ploești —

Sîmbătă 
castle —

Englezii
de jucători: Simpson (portar), Keith, 
McMichael (fundași), Scoular, Stokoe, 
Franks, Bell, Nesbitt (halfi), Hughes, 
Davies, White, Eastham, Mitchell, Bot
tom, Tait (înaintași).


