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□ .MPORTANȚA MUNCII de 
propagandă și agitație în 

domeniul sportului reiese din în
suși rolul pe care cultura fizică 
și scortul sînt chemate să-l joace, 
sub îndrumarea partidului, în for- 

unui om nou, luptător hotă- 
activ pentru construirea so- 

cSwnului în țara noastră.
vum se prezintă acest om de 

c. țara noastră are nevoie în 
marea operă de construire a so
cialismului ? Este un om cu apti
tudini intelectuale și fizice dez
voltate multilateral. La aceasta se 
poate ajunge numai prin procesul 
de educație comunistă care include 
educația intelectuală, fizică, morală 
estetică ți instruirea politehnică. 
Este, deci, necesar ca o parte cît 
mai mare a poporului nostru mun
citor să fie angrenată în practica- 

sportului.
^trșcârii noastre de cultură fizică 

îi revine sarcina de mare cinste 
de a atrage în practicarea sportu
lui mase cît mai largi de oameni 
ai muncii, pentru a le oțeli din 
punct de vedere fizic și moral, 
pentru a contribii ia educarea lor 
în spiritul moralei comuniste, al 
patriotismul ui socialist și al inter- 
naționalisnrilui proletar. In înde
plinirea cu succes a acestei sar
cini, munca de propagandă și agi
tație aduce o contribuție dintre cele 
mai însemnate.

In general, propaganda și agita
ția se fac și în domeniul sportu
lui prin cele trei categorii de mij
loace : agitația prin ' _
(munca de lămurire de Ia om la om, 
convorbiri în

_ . 
panouri, afișe, 
etc.), agitația prin scris (gazeta 
de perete, gazeta de uzină, presa, 
cărțile etc.).

Experiența sovietică ne învață 
Insă că una din cele mai bune, 
mai eficace forme de propagandă 
o formează concursurile sportive. 
Intr-adevăr, organizarea unui con
curs sportiv este o acțiune com
plexă : se începe cu popularizarea 
concursului pentru a atrage con- 
curenți și spectatori și se încheie 
cu desfășurarea concursului, în mod 
organizat, pe o bază sportivă în
grijită. frumos pavoazată, cu parti
ciparea unor sportivi bine pregătiți 
și disciplinați, astfel ca spectatorii 
să ducă cu ei impresia că au asistat 
la o adevărată sărbătoare sportivă 
a oamenilor sănătoși, puternici, 
ageri, plini de voința de a învinge 
și de bucuria de a trăi. Un aseme
nea concurs reprezintă, fără îndoia
lă, o bună propagandă pentru sport. 
Roadele pe care el le dă în privin
ța atragerii maselor în activitatea 
A»ortivă pot fi văzute în colecti
vele sportive ale uzinei textile „30 
Decembrie“-Arad, în cel al combina
tului metalurgic Reșița, al .uzinei 
„lanoș Herbak“ Cluj și în altele 
unde se acordă competițiilor in

viu grai

grup.
agitația vizuală

fotomontaje, filme

conferințe, 
(lozinci-

unde se acordă competițiilor 
terne^sportanța cuvenită.

Rl^pnd la celelalte forme 
propagandă și agitație, trebuie 
spunem că în general ele nu sînt 
neglijate. In colectivele Locomo- 
ti' ^-Grivița Roșie, Voința Arad, 
Progresul I.T.B., Avîntul Tg. Mu
reș, Constructorul Cernavoda, etc., 
sînt folosite diferite forme de agi
tație care contribuie la dezvol
tarea activității sportive în unită
țile respective de muncă.

de 
să

LA TENIS OE MASĂ R. CEHOSLOVACĂ A ÎNTRECUT ANGLIA CU 8-1
LONDRA (Agenpres). — La 4 

aprilie a avut loc în orașul Liver
pool întîlnirea internațională de 
tenis de masă dintre echipele se
lecționate ale R. Cehoslovace și An
gliei. Sportivii cehoslovaci s-au 
comparat excelent obținînd victo
ria ^fcrtegoricul scor de 6-1. Iată 
rezu^Șle tehnice ale întîlnirii: 
Vihnanovski. (R. Cehoslovacă) —

țoi 7 aprilie 1955

Problema care se pune în sta
diul actual de creștere a mișcării 
noastre sportive este aceea de a 
îmbunătăți muncă de agitație și 
propagandă. In acest scop, res
ponsabilii cu agitația și propagan
da din colective’e sportive, ajutați 
de un activ cit mai larg, trebuie 
să folosească forma noi, cit mai 
atractive, în munca lor. La clubul 
sau la colțul roșu al întreprinderii 
se poate organiza un „jurnal vor
bit" cu un conținut de felul ur
mător: un sportiv fruntaș despre 
felul în care a apărat culorile co
lectivului într-o 
ție; un fruntaș în muncă despre 
ajutorul pe care i-l dă sportul în 
producție; un activist al colectivului 
sportiv despre o nouă competiție 
internă sau o competiție tradițio- 
na’â de mase (crosul 1 Mai, Spar- 
tachiada sindicală, etc.).

O formă foarte 
propagandă sportivă o 
seratele sportive. In 
poate fi prezentat un 
gram cultural însoțit 
monstrație sportivă. La

atractivă de 
constituie 

cadrul lor 
scurt pro- 
de o de- 
biblioteca 

întreprinderii poate fi organizată o 
expoziție a cărților de sport pe 
diferite teme (.fii sportiv", „Tre
ceți normele G. M. A.“, etc.). De 
asemenea, în scopul stimulării ci
titului. poate fi organizat un con
curs pentru recenzia unei cărți de 
literatură sportivă, urmînd ca cea 
mai bună să apară la gazeta de 
perete.

La gazeta de perete, în gazeta 
de uzină sau la stația de radioam
plificare trebuie popularizați spor
tivii care obțin succese în produc
ție. fruntași la locul de muncă care 
s-au înscris în colectivul sportiv, 
după cum trebuie arătat și felul 
în care sînt îndeplinite angaja
mentele colectivului sportiv pe linia 
complexu'ui G.M.A. sau a dezvol
tării sportului în masa de sala- 
riați a unității de muncă respec
tive.

Articolele de la gazeta de perete, 
din gazeta de uzină, ca și mate
rialele citite la stația de radioam
plificare, trebuie să reflecte calită
țile pe care le dezvoltă sportul 
(vigoarea, dîrzenia, spiritul tovă
rășesc, etc.) dar totodată ele tre
buie să ia o atitudine hotărîtă îm
potriva rămășițelor moralei burghe
ze și mic burgheze (lipsa de in
teres în muncă sau în pregătirea 
sportivă, egoismul, invidia față de 
cei merituoși, înfumurarea, vede
tismul, etc.). Trebuie să se arate 
cu exemple concrete din -întreprin
derea respectivă că practicarea 
sportului ușurează și accelerează 
procesul de muncă, duce la econo
misirea forțelor, face munca omu
lui mai productivă. De asemenea, 
trebuie să se arate, în mod con
cret, că sportul de tip nou dez
voltă în tineretul nostru înalte ca
lități de morală și voință.

Cu ajutorul muncii de propagan
dă și agitație colectivul sportiv 
poate și trebuie să devină o ade
vărată școală care să contribuie la 
formarea unor cetățeni activi, cu o 
biînă pregătire politico-ideologică, 
pentru a înțelege sarcinile ce stau 
în fața poporului nostru, și cu o 
bună pregătire morală și de voință 
pentru a fi capabili să învingă 
orice greutăți, să lupte cu abnega
ție pentru înflorirea și întărirea 
patriei.

Rhodes (Anglia) 2-1; Vana (R. 
Cehoslovacă) — Kennedi (Anglia)’ 
2-1; Tereba (R. Cehoslovacă) —; 
Simons (Anglia) 2-0; Bergman 
(Anglia)’ — Andreadis '(R. Ceho
slovacă) 2-1; Andreadis, Stipek (R. 
Cehoslovacă) — Bergman, Leach 
(Anglia) 2-1; Tereba, Vihnanovski 
(R. Cehoslovacă) — Kennedi, Si
mons (Anglia) 2-1.

4 ipagini 25 bani

recentă competi-

Șahiștii echipei reprezentative a 
Franței, fotografiați la sosirea lor în 
Capitală (de la stînga la dreapta): 
J. Ravinet, S. Burstein, Ch. Aubert, 
H. Penei, A. Leoni, d-na Chaude de 
Silans, A. Muffang, W. Bergraser 

! (căpitanul echipei), R. Pillon, A. 
I Rolland, A. Sansas.

ACTIVITATEA
• Sportivii asociațiilor Metalul, 

Știința, Progresul, Flacăra și 
Voința au efectuat duminică nu
meroase ture alpine de iarnă.

Patru echipe, totalizînd 22 par
ticipanți au urcat Albișoara Cru
cii (tură de gradul II B) Este 
vorba de echipa Metalul condusă 
de Walter Kargel, o echipă femi
nină Știința, avînd cap de coardă 
pe Viorica Canarache, o echipă 
Flacăra, (cap de coardă Emil Fo
rnino) și o altă echipă Știința — 
de data aceasta masculină — 
condusă de Dinu Stavri.

O formație a asociației Progre
sul a efectuat Seaca Caraimanului 
— gradul II B — iar în Valea 
Colților au intrat echipele feminine 
Metalul — cap de coardă Mioara 
Ștefănescu — și Progresul — Livia 
Rusu.

Două echipe, aparținînd Științei 
Orașul Stalin și conduse de Nina 
Vasiliu și, respectiv Tiberiu 
Moldoveanu, au făcut ascensiunea 
Văii Gălbinele și mai apoi Hor
nul Coamei.

Tot în valea Gălbinele — pe 
firul principal — s-a făcut o tură 
de inițiere a 7 alpiniste începă
toare ale asociației Voința. Tura a 
fost condusă de Ion Dragomir.

© Echipa de alpinism a aso
ciației Voința, care a început la

Umil dintre fruntașii întrecerii

Inginerul Toma Moldoveanu, cunoscut jucător 
și antrenor de rugbi — împreună cu muncitorii 

de la sectorul laminor-6 al uzinelor Republica 
din București — întimpină cu cinste ziua de 1. 
Mai. Eforturile lor au și fost încununate de suc
ces: planul de laminate, a fost depășit cu 9,1 la

sută. După cum se știe, colectivul din care 
face parte și Tom a Moldoveanu a fost 
distins cu Premiul de Stat. In stingă: Ing. Toma 
Moldoveanu și maistrul A. Morărăscu controlează 
calitatea laminatelor. In dreapta: Toma Moldo
veana. in timpul unui meci de rugbi.

Sosirea șahiștilor francezi în Capitala
Mary' după-amiază, pe aeroportul 

Bancara, viitorii participanți la 
întîlnirea internațională^ de șah 
R.P.R.—Franța au schimbat primele 
strîngeri de mîini. Deși ora era 
tîrzie, în întâmpinarea oaspeților 
veniseră toți echipierii reprezenta
tivei noastre, nerăbdători să-i cu
noască pe viitorii lor adversari de 
la tabla de șah.

La cîteva clipe după sosirea a- 
vionuhii, i-am putut vedea pe mae
strul internațional A. Mufiang și 
pe maestra Chaude de Silans, cele 
'oii ceiebrităti ak reprezentativei 
franceze, înconjurați de maeștrii O. 
Troianescu, M. Rădulescn, St. Er- 
dely și alți șahiști romîni. Alături, 
studentul Andre Leoni din Lyon 
căuta tovărășia celor tineri și in- 

cepuse să discute vioi cu Ciocîltea 
= ■ Soos Voia bună și prietenia au 
domn.it din primele minute petre
cute împreună de șahiștii celor 
două echipe.

Am „răpit" pentru un moment 
idiin mijlocul ioteriocutarilor săi pe

LA ALPINISM
19 martie „Traversarea crestei 
Făgărașului", a terminat această 
mare tură de târnă la 30 martie, 
ora 22. Totodată au sosit cei doi 
alpiniști P. Fazokos și Al. Flori- 
cioiu (Voința) care au efectuat 
traversarea Carpaților meridionali.

ÎNTRECERI CICLISTE PE SOSEA
Activitatea ciclistă pe șosea 

continuă duminică 10 aprilie cu 
alergările organizate de comisia 
orășenească de ciclism. Este vorba, 
în primul rînd, de o alergare pen
tru avansați, pe distanța Bucu- 
rești-Oitenița-București (120 km)’. 
Această întrecere constituie un an
trenament oficial pentru „Sursa 
Scînteii", și, totodată, un criteriu 
de apreciere pentru selecționarea 
echipei de tineret a Capitalei, în 
vederea participării la prima eta
pă din cadrul „Cupei Orașelor", 
care se va desfășura la Cluj în 
zilele de 16 și 17 aprilie.

Dată fiind importanța acestei pro 
be, la start vor fi prezenți — ca 
și la „Cupa Campaniei Agricole 

maestrul Muffang, care este și de
legatul Federație) Franceze de Șah 
rugîndu-1 să împărtășească ci
titorilor noștri cîteva din impre
siile sale asupra viitoarei întîlniri:

— Țin să-mi exprim deosebita 
satisfacție — ne-a declarat șahis- 
tul francez — de a veni să joc la 
București. Este pentru prima cară 
cînd vizitez țara dvs., totuși mi-a- 
duc aminte cu plăcere de a mai 
fi întîlnit pe șahiștii rcmîni. la 
Olimpiada din 1935. De atunci păs
trez o bună amintire despre șahul 
romînesc.

E drept, că m ultimii ani, cupă 
datele pe care le cunosc, șahul a 
luat o mare dezvoltare în țara 
dvs. De aceea îmi este cu atît mai 
greu să fac un pronostic relativ 
la meciul pe care-1 vom susține 
aci. Nu doresc de cit ca coechi
pierii mei să depună aceleași e- 
forturi pentru a apăra cît mai bine 
onoarea șahului francez.

Sînt convins că relațiile amicale 
dintre șahiștii țărilor noastre se vor 
dezvolta în mod favorabil dc aci 
încolo și am dori să primim la 
rîndul nostru la Paris echipa de 
șah a Romîniei.

Maestrul Muffang a dat apoi 
ziarului nostru următorul autograf:

Pentru cititorii ziarului de sport, 
aceste cîteva cuvinte prin care 
exprim plăcerea cu care șahiștii 
francezi au venit la București pen
tru întîlnirea cu colegii lor romîni. 
Cei mai buni să cîștige !

ANDRE MUFFANG
(Citiți în pag. IV-a avancronica 
meciului internațional ’ de șah 
R.P.R.—Franța). > 

de Primăvară", organizată dumi
nica trecută de Recolta — nu
meroși alergători de certă valoare, 
care își desăvîrșesc, în momentul 
de față, pregătirea pentru tradițio
nala probă „Cursa Scînteii".

Proba rezervată femeilor con-; 
tează, de asemenea, pentru desem
narea echipei feminine a Bucu-' 
reștiului în „Cupa Orașelor". Pro
gramul va fi completat cu alergări 
pentru categoriile: neclasificați, 
semicurse și biciclete de oraș.

înscrierile se primesc la sediul 
comisiei organizatoare, din strada 
V. Alecsandri nr. 6, pînă vineri 8 
aprilie la ora 14. Adunarea parti- 
cipanților. duminică la ora 8,30-9, 
în piața cimitirului Belu.

domn.it


{Alte rezultate din crosul de masa 
„Sa întîmpinăm 1 Mai”

■ Orașul Stalin. Faza raională 
s-a bucurat de o bună organizare.s-a bucurat de o bună organizare. 
Majoritatea colectivelor sportive 

din oraș și-au trimis reprezentanții, 
la această întrecere. Iată cîștigăto- 
riî concursului rezervat codecțivelor 
sportive din oraș: I. Jedrijowski 
(Progresul) — juniori 15-16 ani; 
Inge Palmert (Progresul) — ju
nioare 15-16 ani ; I. Balotescu 
(Centrul școlilor profesionale) — 
juniori 17-18 ani; Ana Kressler 
(Locomotiva)— junioare 17-18 ani; 
Elena Olgoș (FI. roșie) — senioa
re; Erwin Kleind (Constructorul) 
— seniori.

■ Orăștie. Faza raională a cro
sului de masă „Să întîmpinăm I 
Mai" a fost bine organizată. Din 
păcate, la startul întrecerilor s-au 
prezentat puțin concurenți și acea
sta pentru că, unele colective spor
tive au subapreciat importanța 
«estei tradiționale întreceri de ma
se. Iată rezultatele: junioare 15-16 
ani : Teodora Dișmăreanu; junioare 
17-18 ane: Silvestra Bonta (Șcme-

Mai multă atenție pregătirii înotătorilor noștri fruntași
Anul 1954 a însemnat pentru na- 

ta ți a noastră o cotitură importantă. 
Rezultatele realizate de unii îno
tători ca Alexandru Popescu 
(1:06,8) la 100 m. fluture, Felix 
Heitz (2:43,5) la 200 m. bras și 
Hubert Bock (1:00,9) la 100 m. 
liber juniori au fost trecute prin
tre primele pe tabelele statisticieni
lor, care se ocupă cu ierarhia îno
tătorilor din Europa. Alți înotători 
au progresat atît de mult, incit 
au adus schimbări radicale medii
lor celor mai bune 10 și 20 perfor
manțe din țară.

Evoluția înotătorilor noștri frun
tași este urmărită — ca o conse
cință a performanțelor realizate în 
1954 — cu șl mai multă atenție-. 
De aceea și concursul de verifi
care ce a avut loc duminică trecută 
la bazinul acoperit de la Floreasca 
și la care au luat parte uni; dintre 
înotătorii noștri cei mat buni a fost 
așteptat cu justificat interes. Era 
primul contact „oficial" cu apa 
după luni întregi de pregătire. Pen
tru a se verifica rezistența înotă
torilor în această perioadă, a fost 
aleasă la toate stilurile distanta de 
400 m. Este știut că, rezistența 
constituie o calitate de bază _ pen
tru înotătorii de viteză. Fără un 
antrenament serios în această di
recție rtu pot fi obținute performanțe 
bune.

Ne amintim, de pildă, că Iosif 
Novac înotătorul nostru de viteză 
nr. 1 a ratat anul trecut, în repe
tate rinduri, rezultate sub 60 de 
secunde pentru că rezistența lui in 
regim de viteză nu avea un carac
ter uniform pe toate lungimile de 
bazin. La concursul de dummies 
rind pe rind, Enache și Măndoiu

: • După cum se știe, la 8 mai va 
Începe ediția a doua a campâonetu- 
fari republican de atletism pe echi
pe. La campionatul pe 1955 vor 
participa La întrecere uemătoarele 
nouă echipe: Dinamo, Progresul, 
Locomotiva, Metalul, Știința, Vo
ința, Casa Centrală a Armatei, 
Recolta și selecționata Constructo
rul + Flamura roșie.

• Zilele trecute a avut loc trage
rea la sorți și programarea meciu
rilor pentru fiecare dintre cele apt 
etape ale campionatului.

Etapa I-a (8 mai): Progresul — 
Locomotiva — Recolta; Metalul — 
C.C-A. — Voința; Constructorul + 
Flamura roșie — Dinamo — Ști
ința.

Etapa II-a (22 mai): Știința — 
Progresul — Voința; Dinamo — 
Metalul — Locomotiva; Recolta •— 
Constructorul + Flamura roșie — 
C.C.A.

Etapa IlI-a (29 mai): Progre
sul — Constructorul + Flamura 
roșie — Metalul; Voința — Recol
te — Dinamo; Locomotiva — 
43.C.A. — Știința.

Etapa lV-a (5 iunie): G.C.A. — 
Progresul — Dinamo; Constructo
rul + Flamura roșie — Locomo
tiva — Voința; Metalul — Știin
ța — Recolta ,

Etapa V-a (23 octombrie): Ști
ința — Metalul — Progresul; Di
namo — Locomotiva •— CC.A.; 
Constructorul + Flamura roșie — 
Recolta — Voința.
; Etapa VI-a (30 octombrie): Vo- 

C.C.A.

suil — Constructorul +

I

die agricolă); juniori 15-16 ani: ȘL 
Iovanu (Șc. mixtă de 10 ani); ju
niori 17-18 ani: Gh. Curuț; seni
ori: Augustin Benea (Dinamo).

Gh. Balogh 
corespondent

■ Medgidia. Un mare număr de 
spectatori au asistat la întrecerea 
celor mai buni alergători de cros 
din raion. Comisia raională de 
atletism, cu sprijinul comitetului 
raional CFS, au asigurat concursului 
o bună organizare. Rezultate: ju
nioare 15-16 ani: Maria Badea
(Șc medie Medgidia); junioare 
17-18 ani: Stefania Munteanu (Șc. 
medie Medgidia); senioare: Zechie 
Anag (Voința Medgidia); juniori 
15-16 ani: Petre Rusu (Șc. profe
sională Medgidia); juniori 17-18 
ani: Nicolae Prodan (Șc prof. 
Medgidia); seniori: Cristea Sa-
moilă (Constructorul Cernavodă).

(De la subredacția noastră)

au înotat cei 400 de m. în stilul 
spate, Popescu și Olaru fluture, 
Heitz, Mitrofan șj Clanță bras, iar 
Hospodar, Cociuban și Rujinschi în 
stilul liber. Timpurile înregistrate 
de majoritatea acestor înotători la 
sfîrșitul probei precum și pe par
curs (timpurile intermediare) au 
arătat însă că la acest capitol (re
zistența în regim de viteză) nu 
s-a muncit în suficientă măsură în 
prima parte a perioade; pregăti
toare.

Astfel, Alexandru Popescu, pen
tru că niu are încă rezistența sufi
cientă, n-a putut respecta ritmul 
planificat pe lungimi de bazin. 
Hospodar a imprimat și el un ritm 
prea lent cursei, jplecînd" cu 1:10 
pe prima sută de metri. La bnas, 
Heitz a înotat prima suită de metri 
în 1:25,2 pe cea de a doua îtm 1:35, 
timpuri mult prea slabe pentru un 
înotător de valoarea lui.

Credem că antrenorii care se o- 
cupă cu pregătirea înotătorilor noș
tri fruntași și-au făcut în carnetele 
lor însemnările desprinse cu oca
zia acestei prime verificări. Ei tre
buie să intervină de îndată cu un 
program special care să-i ajute pe 
înotătorii noștri să-și formeze aceas
tă oatitate de bază, rezistența în 
regim de viteză. Desigur că acest 
lucru presupune o muncă mai in
tensă atît din partea lor cît și din 
partea înotătorilor. Numai în acest 
fel ei vor putea culege cu sigu
ranță roadele muncii lor, iar suc
cesele înotătorilor noștri fruntași 
nu vor întîrzia să apară în întfloi- 
rile internaționale pe care le vor 
susține anul acesta.

GH. NICOLAESCU

CARNET ATLETIC
ința — Locomotiva — Progresul; 
Metalul — Constructorul + Fla
mura roșie — Dinamo; Recolta — 
Știința — C.CA.

Etapa Vil-a (6 noiembrie) : Pro
gresul — Dinamo — Recolta; 
C.C.A. — Metalul — Voința; Lo
comotiva — Constructorul + Fla
mura roșie — Știința,

Etapa VIII-a (13 noiembrie): 
Progresul — Constructorul + Fla
mura roșie — G.CJL; Metalul — 
Locomotiva — Recolta; Știința — 
Dinamo — Votaița.

• In privința localităților în care 
urmează să se organizeze aceste 
meciuri, ceea ce se știe precis este 
că toate cele trei meciuri ale pri
mei etape var fi organizate îm
preună pe stadionul Republicii dnn 
București, cu acest prilej făcîndu- 
se și deschiderea oficială a acestui 
campionat. De asemenea, ca și 
anul trecut, meciurile ultimei eta
pe vor fi organizate tot împreună 
într-o localitate, care va fi stabi
lită ulterior. In general însă, se 
studiază posibilitatea aa cele mai 
multe meciuri ale acestui campio
nat să fie organizate în diverse 
orașe din țară (Reșița, Petroșani. 
Constanța, Cluj, Oradea, Arad, Ti
mișoara, Orașul Stalin, Cnrkwa, 
etc.) contribuindu-se astfel la o 
mai temeinică popularizare a atle
tismului în aceste centre.

• Subcomisia de competiții, din 
comisia centrală de atletism, alcă
tuind programul competiției, după

I
 tragerea la sorți, a ținut seamă ca 

fiecare dtatie cele nouă echipe să 
organizeze cîte două meciuri, unul

111 rctur»

Campioflatele de gimnastică 
ale asociațiilor „Metalul” 

și „Flamura roșie”
CLUJ. — Recent au avut loc la 

Cluj finalele campionatelor de gim
nastică ale asociațiilor sțjortive 
Metalul și Flamura roșie în ca
drul Spartachiadei sta-dicale pe a- 
cest an. Ambele finale s-au desfă
șurat rntr-o bună organizare și la 
un nivel tehnic satisfăcător prile
juind, in cadrul categoriilor infe
rioare, afirmarea unor noi ele
mente.
i4n fmala 

ției Metalul la care au luat parte 
42 gimnaști și 30 gimnaste s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

BĂRBAȚI, Cat. maeștri: 1. I. Neu- 
- .................. Cat. I-a:

P-

campionatului asocia-

2. O.
3. A. 

a II-a: 
P-; 2. 
3. A. 
III-a:

2. Fr.
3. A.

bauer — Reșița 140,93 p. 
G. Dema — Arad 100,09 
Schmolig — Reșița 99,06 p.; 
Ciunda — Reșița 91,07. Cat. ; 
L C. Cernușcă — Arad 47,08 
R. Fabrițius — Sibiu 46,02 p.; 
Urde — Reșița 44,69 p.; Cat. a
1. St. Banyai — Cluj 49,52 p.; 
Drăghină — Reșița 47,56 p.; 
Popanschi — Reșița

FEMEI, Cat. maestre: 1. Geta Hur- 
muT-ache — Cluj 134,78 p.; 2. Viorica 
Palackos — Cluj 132,52 p.; 3. Lili
Munteanu — Cluj 122,93 p. Cat. I-a: 
1. Maria Farkaș — Cluj 85,25 p.; 2. 
Silvia Bugariu — Sibiu 76,90 p.; 3. 
Agneta Hegyesy — Cluj 71,57 p. Cat. 
a n-a: 1. Erika Lakatob — Cluj 46,45 
p.; Edith Lucaci — Sibiu 46,33 p.; 3. 
Amalia Kadar — Cluj 45,79 p. Cat. a 
ni-a: 1. Mariana Bruck — Cluj 48,61 
p_; 2. Magda Bogdan — Cluj 46,87 p.; 
3. Nedelina Hari — Reșița 46,70 p.

In campionatul asociației Flamura 
roșie la care au participat 24 gim- 
naști și 24 gimnaste rezultatele au 
fost următoarele:

BĂRBAȚI, Cat. maeștri: 1. Z. Ba
logh — Oradea 92,80 p.; 2. E. Denesch
— Sibiu 76,95 p. Cat. I-a: 1. C. Par- 
tenie — Buc. 90,60 p.; 2. N. Petroiu
— Buc. 86,60 p.; 3. I. Petrescu — 
Buc. 83,30 p. Cat, a II-a: 1. Al. Bu
gariu — Arad 51,45 p.; 2. S. Ercsei — 
Arad 50,85 p.; 3. G. Pavai — Cluj 
49.70 p. Cat. a IlI-a: 1. Moldoveanu— 
Cluj 50,20 p.; 2. I. Gabor — Cluj 
48,30 p.; 3. A. Palfi — Cluj 48,30 p.

FEMEI, Cat. maestre: 1. Ileana Ba
kos — Cluj 78,15 p. Cat. I-a: 1. Cris
tei Kvanka — Sibiu 82,55 p.; 2. Vio
rica Kubiș — Arad 75,45 p. Cat. a 
n-a: 1. Crista Denghel — Sibiu 51,85 
P-. -
p.; 3. Hilde Miiller
50,80 p. Cat. a IlI-a: 1. Margareta 
Papp — Oradea 44,20 p.; 
Wicker — Oradea 42,75 p.

2. Helga Schneider — Sibiu 51,00 ------ ------ Qr staljn

2. “ileana

(De la subredacția noastră)

CUPA ORAȘELOR" COMPETIȚIE PENTRU REPREZENTATIVELE DE JUNIORI>>
Curind va începe o nouă com

petiție de fotbal, rezervată echipe
lor de juniori. Este vorba de „Cu
pa Orașelor", la care anul acesta 
vor participa 96 de reprezentative 
de orașe. Prin această _ competiție 
se urmărește stimularea interesu
lui general pentru creșterea și lăr
girea cadrelor de tineri fotbaliști. 
In același timp se dă un puternic 
impuls activității juniorilor care nu 
sînt încadrați în colectivele spor
tive cu echipe în categoriile A si 
B.

Prima etapă a „Cupei Orașelor" 
se va desfășura la 17 aprilie, 
după următorul program: Dorohoi-

al cam- 
atletism

• Sistemul de punctaj 
penatului republican de 
pe echipe pe arwl 1955, este mult 
modificat față de ediția preceden
tă. La prima vedere, acest sistem 
nou, pare ceva mai complicat, dar 
în realitate el este mult maii com
plet și va putea ogTtaidii maii just 
adevărate valoare a fiecăreia din
tre oele nouă echipe.

• Faptul că intr-un meci triun
ghiular vor fi luate în considera
ție rezultatele meciurilor directe 
între cîte două echipe (după sis
temul meciurilor bilaterale) repre
zintă o modificare justă și foarte 
importantă. De asemenea, foarte 
justă este și punctarea rezultatelor 
in funcție de îndeplinirea noilor 
norme de clasificare sportivă (1955- 
1957), această punctare specială 
constituind un stimulent în ridica
rea calitativă a nivelului perfor
manțelor abținute în această com
petiție.

• Anul acesta, în afara probe
lor existente, vor fi introduse și 
cîteva probe noii. Este vorba, de 
exemplu, de triatlon — bărbați, 
compus din 100 m., înălțime și disc 
(tur) și 110 m. garduri, suliță, 
prăjină (retur).
• Echipa care se va clasa pe pri

mul loc în această competiție va 
primi titlul de campioană a R.P.R. 
pe arau! 1955 și o cupă chalam>»e 
din partea C.C.F.S. Componenții 
echipei campioane, care au parti
cipat la cel puțin șase etape vor 
primi cîte o plachetă aurită. Se va 
acorda separat cîte o cupă pentru 
cea mai bună echipă feminină ți ■■ - * * - —X* - - Șt • --

înaintea finalelor campionatului (k calificare la box
Pregătirile lotului reprezentativ in vederea intilnirilor internaționale
Campionatul individual de cali

ficare la box a intrat în faza în
trecerilor decisive. Intre 9 și 17 
aprilie, vor avea loc la Orașul 
Stalin finalele acestei importante 
competiții, care a angrenat, de-a 
lungul desfășurării sale, sute de 
tineri boxeri din întreaga țară. 
Prin caracterul său de masă, în
trecerile disputiindu-se între boxeri 
de categoria II-a, IlI-a și necla
sificați, campionatul individual de 
calificare a însemnat un prilej 
deosebit pentru evidențierea unor 
noi elemsnte talentate. Astfel, in 
decursul celor trei etape desfășu
rate ptaă acum, s-au remarcat, 
prin calitățile lor fizice și tehnice, 
tineri boxeri ca: L. lacomi (Galați), 
C.Calinciuc (Pitești), Gh.Hățiș 
(Orașul Stalin), Marin Spătaru 
(Timișoara), Ion Văduva (Ora
dea) și alții. De asemenea, între
cerile campionatului individual de 
calificare au scos in evidență 
buna pregătire a unor boxeri cu 
mai multă experiență, printre care 
se numără: Ion Croitoru (Craiova), 
Pavel Enache (Pleești), Ion Bo- 
tezan, Gh. Ciuciu, Gh. Nicolae 
(Orașul Stalin), L. Halmagy 
(Cluj), V. Căruțașii, I. Boceanu, I. 
Crețu (Iași), I. Corfiatas (Constan
ța) și alții.

întrecerile finale de la Orașul 
Stalin vor reuni un număr foarte 
mare de boxeri. Astfel, peste 100 
de pugiliști, învingători în etapa 
interregională, vor încrucișa mă
nușile pentru cinstea de a se ca
lifica în campionatele republicane 
individuale, care se vor desfășura 
la București între 4 și 18 septem
brie.

Desfășurarea finaleloir campio
natului individual de calificare 
este privită eu un viu interes de 
către numeroșii amatori de box. 
Subredacția noastră d'in Orașul 
Stalin ne comunică că aceste în
treceri stat așteptate cu multă 
nerăbdare de sportivii din acest 
oraș. Intr-o recentă ședință, co
misia die box a regiunii Stalin 
a stalbrlit o serie de măsuri orga
nizatorice, menite să contribuie la 
buna reușită a întrecerilor. In ve-

Cîmpulung Mold.; Botoșani-Râdă- 
uți; Momești-Piatra Neamț; Tg. 
Ocna-Bînted; Pașcare-Focșani; Vas- 
luii-Huși; Tecuci-Roman; Măcin- 
Tulcea ; Fetești-Buzău ; Pucioasa- 
Moreni; Medgidia-Călărași; Zimni- 
cea-Alexamdria; T. Măgurele-Ro- 
șiori; Oltemța-Giurgiu; Slatina- 
Rm. Vîlcea; Corabie-Caracal; Băi- 
lești-Calafat; Tg. Jiu-T. Severin ;

SPORT LA ZI
• FOTBAL. — Jocul Locomotiva 

București—Locomotiva Craiova se 
dispută sîmbătă de la ora 16,30 
pe Stadionul Giulești, iar cel din
tre Știința București și Flamura 
roșie Sf. Gheorghe duminică de 
la ora 10,30 tot pe Stadionul Giu
lești. Bilete pentru aceste me
ciuri se pun în vînzare de astăzii la 
casele de bileite ide la Stadionul 
Giulești și la agenția Pronosport 
din str. Viting nr. 2.

— Jocul Dinamo 6 București— 
Metalul București are loc sîmbătă 
de la ora 16,30 pe terenul Progre
sul I.T.B.

— Altă modificare în programul 
categoriei B,: meciul Metalul A- 
rad—Metalul Reșița are loc du
minică dimineața la Arad. In des
chidere se vor taitîlni jurwori; ce
lor două echipe, ta cadrul! campio
natului republican.
• TIR. In cadruil etapei .a II-a a 

oamp iernata! u; de tir aii Capitalei la 
proba de armă siport 3x10 focuri, 
astăzi, încetptad de la ora 16, se 
va desfășura pe poligonul Dinamo, 
meciul dintre echipele masculine 
Flacăra Baza 1 și Dinamo 1 B. Tot 
poligonul Dinamo va găzdui la 
ora 16 și meciul maisquliin die 
pistol pentatlon, dintre echipele 
Flacăra Baza I și MetalulFlacăra Baza I 
I.P.R.O.M'.E.T.

• GIMNASTICA. In ziua de 10 
aprilie, ora 9, va începe în sala de 
sport a Ministerului de Finanțe fi
nala campionatului de gimnastică 
al asociației Locomotiva, în cadrul 
Spartachiadei sindicale.

• OINĂ. — Comisia orășeneas
că București organizează un curs 
de perfecționare pentru arbitri, la 
care sînt obligați să participe toți 
arbitrii din Capitală. La curs pot 
lua parte și activiști și teîîhicieni 
în sportul oinei ai colectivelor spor
tive. înscrierile se primesc pînă 
luni 11 aprilie. Deschiderea cyjsu-

9 aprilie. In cursul zilelor 
și mîine urmează să so
la Orașul Stalin loturile de 

din diferite iregiuni a ie

biroul comi- 
delegat ur

tS-

dterea desfășurării reuniunilor în 
cele mai bune condiții, au fost 
aduse unele amenajări 
sălii Dinamo. Astfel, au foMBe- 
gătite vestiarele, insta-la-țla 
trică și stația de amplificare. Sala 
Dinamo are o capacitate de aproa
pe 600 locuri-

Reuniunile finale ale campiona
tului individual de calificare se 
vor desfășura, în general seara, cu 
excepția reuniunii de la 10 aprilie, 
care va avea loc dimineața. Me
ciurile se vor disputa după sis
temul eliminatoriu, pe distanța de 
3 reprize a 3 minute. Tragerea la 
sorți a primelor întîlniri va avea 
loc la 
de azi 
sească 
boxeri 
tării.

Pentru a asigura buna desfă
șurare a i roti In ir iilor, 
siei centrale dte box a 
maiorii arbitri judecători: Puiu 
Dumitrescu, Emil Marinescu (Bu
curești). Mihai Kîita (Timișoara), 
Zoltan Ferber (Cluj). V. Bîr^ 
cu (Pitești). Ca arbitru pr^^al 
al finalelor a fost desemnai B. Ro
bert (București).

In acest timp, la Bncurești, To
tul reprezentativ de box iși des
fășoară cu intensiiaie pregătirile 
în vederea apropiatelor intilniri 
internaționale. După cum se știe, 
la sfîrșitul acestei luni și la în
ceputul lunii mai, vor evolua în 
Capitală echipa clubului Djurgar- 
dens I.F. din Stockholm și repre
zentativa Elveției. Pregătirile lo
tului nostru, conduse de antrenorii 
Ion Popa, I. Doculescu, M.Spako^r, 
C.Nour și Petre Mii a i, au tocXin 
sala Progresul S.P.C. Alătur: de 
ceilalți pugiliști din lot și-au reluat 
pregătirile și boxerii care au alcă
tuit reprezentativa orașului Bucu
rești în recenta întilnire cu selec
ționata orașului Paris. Maestaul 
sportului Nicolae Linca, acciden
tat într-o întîlnire de verificare la 
Cluj, face aotualmenite antrena- , 
mente ușcaire, urmtad ca, peste 
cîteva zile, să-și reia și el pregă
tirile normale.

Cravița-Lugoj; Oi șova-Oțelul Ro
șu; Lipova-Stanicolaul Marc; Be- 
iuș-Salonta; Vișeu-Sighel; Zajău- 
Simleu; Dej-Gherla; Năsăud-Be- 
clean; Aiud-Tirnăveni; Oră^tie- 
Brad; Alba lulia-Sebeș; Topliia- 
Gheorghieni; Tg. Săcuese - Sf. 
Gheorghe; Odorhei-Miercurea Chic. 
Jocurile vor fi organizate în pri
mele orașe.

lui are loc în aceeași zi, la ora
18, la sediul G.C.F.S. oraș Bucu
rești, din str- V. Alecsandri n-r. 6

Bilete perrtru întihtirea inter
națională de șah R.P.R. — 
Franța din 7.-10.IV.1955 de la 
Sala Floreasca se pun în vîn
zare d'e azi 7 aprilie la casa de 
bilete de la Sala Floreasca în- 
cepînd de la ora 15.

Pentru zilele de 7, 8, 9 și 10 » 
aprilie 1955 este valabilă seria ! 
19.

• POLO DE APA. Meciurile 
putate duminică la bazinul acoperit 
în cadrul etapei a 7-a a carr.ric- 
natului de sală rezervat juniorilor 
bucureșteni s-a soldat cu următoa
rele rezultate : C.C.A.—Di:
(0-1), Voința—Progresul! 2-2
(2-1), Progre-ul I—Const___nd I 
5-0 (3-0), Știința—Rezervele de 
Muncă 12-0 (4-0). In clzsement 
continuă să conducă C.CA.

• BASCHET. Joc_- _ -®m-
pionatul categoriei A țre^:amate 
săptămîna aceasta în Capitală se 
vor disputa după următorul pro
gram: sîmbătă, sala Floreasca (de 
la ora 15.30): Știința Invățămînt 
București - Locomotiva București 
(fem.); Știința Iași-Progresul 
Orașul Stalin (rezerve, masculin); 
Știința I.C.F.-Constructorul Bucu
rești (fem.); Dinamo Bucureștî- 
Știința I.GJF. (masculin), dumi
nică, sala Floreasca (dela ora 9): 
Știința Iași - Constructorul Sibiu 
(masculin, urmat de jocul dintre

;; Progresul 
Orașul Stalin

echipele de rezerve) ; 
F.B.-Progresul ~ 
(masculin).
• VOLEI. Loturile reprezentative 

susțin astăzi noi jocuri pe^^K 
nul Giulești, La ora 15.30 
loc meciul lotului feminiriJR 
gr a 17eel al lotului mascul ig,

tadio- 
ivea 

la



Mîine, încep la Budapesta 
campionatele mondiale de scrimă juniori

Scrimern nv,.ri parlicipâ pentru 
prima dată intr-un campionat mon
dial de juniori și debutul lor coin
cide cu cea mai mare competiție 
de acest gen, organizata pînă în 
prezent. Și ca număr de țări par
ticipante și ca număr de concurenți 
înscriși și chiar din punct de ve
dere al valorii acestor participants 
campionatele care vor începe mîinela 
Btidapesta întrec toate așteptările. 
In legătură cu aceste întreceri 
mondiale de juniori la floretă fe
te, floretă și sabie băieți, condu
cătorul tehnic al federației fran
ceze de scrimă, J. Mercier, a de
clarat la sosirea sa în Budapesta 
următoarele: Nu există nici o în
grijorare că numărul mare de 
concurent! va îngreuna succesul de
plin al campionatelor noastre mon
diale de juniori. Faptul că aces
te întreceri sint găzduite de Un
garia, țara cu activitatea de scri
mă cea mai larg răspîndită și cu 
un renume mondial în ceea ce 
privește forța organizatorică, este 
o garanție că vom fi prezenți la 
cea mai valoroasă și mai reușită 
ediție a campionatelor mondiale". 
Iar cunoscuta floretistă engleză, 
Glen Haig, prezentă în aceste zile 
la Budapesta în calitate de condu
cătoare a lotului de juniori al An
gliei, auzind cele declarate de 
J. Mercier, a ținut să precizeze 
că „renumitul tehnician este zgîr- 
cit cu afirmațiile sale pozitive în 
privința atmosferei de entuziasm cu 
care este întîmpinată această com
petiție".

Lotul țării noastre a sosit la 
Budapesta marți spre seară. Iată 
cfiteva din primele informații și 
impresii, pe care le-a cules și le-a 
transmis telefonic redacției Ernest 
Meșter din delegația noastră de la 
Budapesta :

• Toate așteptările au fost În
trecute, în ceea ce privește numă
rul participant ii or. Sînt înscrise nu 
mai puțin de 17 țări cu un număr 
total de 180 de concurenți. La flo
retă fete participă următoarele țări 
(cifrele din paranteză indică nu
mărul concurentelor înscrise) : An
glia (6), Austria (6), Belgia (1), 
Franța (2), Germania Occidentală 
(6), Italia (6), Jugoslavia Ț6), 
Luxemburg (2), Olanda (2), R. P. 
Polonă (6), R. P. Romină (6), 
R. P. Ungară (6), Saar (4) și 
Tunis (2) ; la floretă băieți: An
glia (2), Austria (6) Elveția (5), 
Franța (5), Germania Occ. (6), 
Italia (6), Jugoslavia (6), Luxem
burg (2), Olanda (2), R. P. Po
lonă (6), R. P. Romînă (6), R. P. 
Ungară (6), Saar (4) și Tunis 
(1) ; la sabie: Anglia (3), Aus
tria (6), Belgia (1), Franța (5)-, 
Germania Occ. (6), Italia (6), Ju
goslavia (6), Olanda (2), R. P.

Polonă (6), R. P. Romina (6), 
R. P. Ungară (6), Saar (4) și 
Tunis (1). Vor mai participa și e- 
chipele Egiptului și Danemarcei 
dar ele nu și-au făcut încă înscrie
rile pe probe.

• Marți au început să sosească 
juniorii din diferite țări. In lotul 
francez nu figurează fostul campion 
mondial Glosse, întrucât el a de
pășit 21 de ani, limita de vîrrtă 
pentru aceste campionate, Franța 
prezintă — printre alții — și pe 
cunoscuții floretiști Sagot și Vin
cent și pe trăgătorul de sabie Pa
rent. Din lotul Italiei face parte și 
Manzini, finalistul de anul trecut 
Ia floretă și sabie iar la fete, ita
lienii pornesc cu mari șanse. în
trucât prezintă pe consacrata tră
gătoare internațională, Colombetti. 
Din echipele R. P. Polone nu lip
sesc cunoscuții scrimeri, Salbah, 
Kusewski și Piatkowski, iarR.P.F. 
Jugoslavia prezintă pe cel mai tâ
năr concurent, floretistul S. Si- 
moneti de numai 15 ani.

• Prima probă începe vineri 8 
apcțilie și este cea de floretă fete.

Se anunță o luptă foarte strinsă 
pentru titlul de campioană mon
dială, dat fiind valoarea concuren
telor înscrise. Trăgătoarele R. P. 
Ungare, italianca Colombetti și re
prezentantele Franței, Garilhe, Gou- 
ny și Bernheim, sînt prezentate ca 
principalele favorite ale întrecerii, 
fără însă să se excludă posibilita
tea unor surprize

• Se mai discută asupra progra
mului campionatelor, deoarece nu
mărul mare de participanți impu
ne o lărgire a timpului de concurs 
pentru fiecare probă în parte. La 
ședința tehnică de astăzi aceasta 
se va stabili în mod definitiv. In 
orice caz, nu va surveni nici o mo
dificare în partea principală a pro
gramului și astfel probele se vor 
desfășura — probabil în următoa
rea ordine: floretă fete — vineri
8 aprilie, floretă băieți — sîmbătă
9 aprilie și sabie — duminică 10 
aprilie.

• Locul de concurs este marea 
sală din Budapesta, „Sportcsarnok". 
Cele mai moderne amenajări (plan
șe, afișaj electric, aparatura de ilu
minare, etc.) sînt de mult timp 
gata, iar biletele pentru toate zilele 
de concurs au fost epuizate.

• Lotul nostru este privit cu 
multă atenție de către organizatori 
și de către ceilalți participanți. Iar 
trăgătorii și trăgătoarele noastre, 
fără excepție, de abia așteaptă să-și 
facă debutul și să-și „spună cuvân
tul" în această competiție mon
dială. O bună dispoziție au dove
dit și la primul program de an
tren ament-acomodare, pe care l-au 
făcut ieri în sala de scrimă a aso
ciației Honved.

Astăzi începe in Bucegi
Concursul de schi organizat de asociația Dinamo
Schiul de primăvară are farme

cul lui... Parcă niciodată muniții 
înzăpeziți nu sânt mai frumoși ca 
la sfârșitul lui martie, sau la în
ceput de aprilie. In lunile de iarnă 
s-a așternut un strat gros de nea 
dar chiar în zilele acestea în care 
soarele strălucește deasupra cre
stelor vîntul aduce nori grei care 
acoperă cerul. Deodată încep să 
cadă alți fulgi. Un strat nou, o ză
padă diferită de cea din iarnă aco
peră pârtiile- Același vînt duce no
rii în altă parte, 'iar soarele strălu
cește dlin nou cu o putere și mai 
mare... Vremea se schimbă mereu, 
iar într-o bună zi îți dai seama că 
pantele expuse spre sud nu mai au 
zăpadă. E primăvară în munți! Și 
totuși în aprilie și chiar în mai pe 
unele pîrtii zăpada poate fi folo
sită pentru antrenamente Și con
cursuri.

Așa este vremea acum în Bucegi, 
în locurile unde, începând din a- 
ceastă dimineață, cei mai buni schi
ori ai țării se vor întrece într-o ma
re competiție dotată cu „Cupa Di
namo". Din nou schiorii vor coborî 
pe Valea lui Canp, își vor dovedi 
măiestria, trecând prin porțile de 
slalom așezate pe fața mare a 
Carpului, iar fondiștii își vor alege 
un traseu pe „platou"

O întrecere de schi de primă
vară pune în fața concurenților 
numeroase probleme, pe care ei tre
buie să le rezolve într-un mod di- 
fețjt, față de felul to care pro

cedau în timpul iernii. Problema 
cea mai importantă se referă de
sigur la ceruire. Zăpada de 
primăvară, și mai ales cea proas
păt căzută, va supune și de data 
aceasta pe antrenori și pe schiori 
la o serie întreagă de încercări. De 
altfel, este știut că pârtia de cobo
râre de pe Valea lui Carp nu pre
zintă dificultățile pîrtiei Lupului 
de la Poiana Stalin și că de cele 
mai multe ori cîștigătorul cursei a 
fost acela care a folosit ceara cea 
mai potrivită.

Din cîte sîntem informați, aso
ciația Dinamo a făcut toate efortu
rile pentru o bună organizare a 
acestei întreceri. Cum însă la ce
lelalte întreceri organizate în acest 
an de asociațiile Metalul, Progresul 
și Voința, și în special la ultima, 
s-au iscat numeroase neînțelegeri 
făcîndu-se contestații, de multe ori 
neserioase, este normal să cerem 
organizatorilor să se străduiască, 
pentru ca acest concurs să se ridice 
la nivelul așteptat. In această di
recție ei trebuie să fie ajutați, mai 
întâi chiar de delegații celorlalte 
asociații și de concurenți.

Proba de sărituri speciale din 
caidirul ,,Cupei Dinamo" se desfă
șoară în ziua die H aprilie la Po
iana Stal in- Dacă zăpada nu va 
permite ca întrecerile să aibă Ioc 
pe aceste trambuline, proba de să
rituri speciale se va desfășura pe 
traiQbt^toia de pe Postăvar. ,

Analiza etapei a Vl-a a campionatului categoriei A la fotbal
Jocurile etapei ae duminica din 

cairpionatul categoriei A s-au ri
dicat la un nivel mai bun față de 
jocurile din celelalte etape.

Partida dintre C.C.A. și Flacăra 
Ploești a atins, în special în pri
ma repriză, un nivel bun datorită 
jocului prestat de C.C.A. care — 
printr-un joc organizat, ofensiv, 
susținut într-o alură rapidă, cu 
combinații rapide — a avut în a- 
ceastă parte a jocului inițiativa, 
depășindu-și adversarul. Dacă nu 
a reușit să concretizeze superiori
tatea arătată, aceasta s-a datorat 
lipsei de finalitate to acțiuni și a 
preciziei în trasul la poartă. In 
repriza a doua, jocul a avut un alt 
aspect. Flacăra Ploești punînd trep
tat stăpînire pe joc, prin organi
zarea acțiunilor de atac și apăra
re. Echipa C.C.A. neavînd suficien
te resurse fizice, a slăbit alura.

Jocul Progresul București—Știin
ța Cluj a subliniat comportarea con
stantă a echipei recent promovată 
în prima categorie. Progresul a 
luptat cu însuflețire și într-o alură 
rapidă, calități pe care le-a arătat 
pe toată durata jocului. Este echi
pa care prestează un joc destul de 
clar, respectând sarcinile în metoda 
de joc „cu 3 la fund". Știința Cluj 
a decepționat prin comportarea sa 
manifestată printr-un joc încurcat, 
lipsit de orizont și mai ales prin- 
tr-o lipsă de combativitate. Schim
bările aduse în formație (cu Dra
goman, centru înaintaș, Suciu ex
trem stînga. Avram extrem dreap
ta) au fost necorespunzătoare, iar 
jocul mijlocașilor, insuficient față 
de sarcinile care le revin în atac. 
.^Meciul Dinamo București—Mine
rul Petroșani s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă susținută, în care ambele 
echipe au muncit mult. Dinamo a 
avut inițiativa în majoritatea tim
pului, construind acțiuni dinamice, 
purtate mai ales pe extreme. In 
general, echipa Dinamo a făcut 
cel mai bun joc de pînă acum, 
prin calitatea acțiunilor întreprin
se. Dinamoviștij au comis însă o 
greșeală în acest joc: aceea că 
au tras foarte mult de la distanță, 
ușurînd astfel misiunea portarului 
Crîsnic care a fost, de altfel, unul 
din cei mai buni oameni ai echipei 
gazde. Minerul Petroșani a fost la 
înălțimea adversarului său, prestînd 
un joc de valoare; însă în repriza 
doua a avut o scădere fizică) de 
rezistență, menținînd cu greutate 
rezultatul.

Jocul de la Tg. Mureș a avut 
de asemenea un nivel satisfăcător. 
Ambele echipe au jucat deschis, cu 
accent pe ofensivă. Locomotiva Tg. 
Mureș a acționat mai bine, dato
rită jocului superior al înaintării, 
care a fost mai bine condusă de 
Jozsi, cîștigînd în finalitate (do
vadă cele trei goluri înscrise). Lo
comotiva Constanța n-a reușit să

concretizeze nici una din ocaziile 
avute, din pricina lipsei de coeziu
ne a liniei de înaintare, jucătorii 
acționând mai mult individual, iar 
în repriza secundă utilizînd prea 
mult pasele înalte. Ambele echipe 
au tras prea puțin la poartă.

La Timișoara, echipa Locomotiva 
a câștigat fără dificultăți. Deși din 
formație au lipsit trei titulari (An- 
drovici, I. Covaci, Ritter), ea a pres
tat un joc superior adversarului, 
avînd inițiativa tot timpul partidei, 
datorită însă șî greșitei orientări 
a echipei Avântul care mai mult 
s-a apărat Avântul Reghin a ac
ceptat conștient un joc de apărare, 
care nu poate duce la îmbunătăți
rea comportării acestei echipe.

Partida de la Arad a confirmat 
forma slabă a echipei noastre cam
pioane. După meciul de la Bucu
rești, în compania lui Dinamo, în 
care a dovedit lipsuri în orientarea 
tactică, serioase deficiențe moral- 
volitive și greșite execuții tehni
ce, Flamura roșie a reeditat aceas
tă comportare în jocul cu dinamo- 
vtștii din Orașul Stalin. Serioasele 
lipsuri constatate pînă acum tre
buie să determine conducerea aso
ciației, a colectivului, precum și co
misia locală de fotbal (ne referim 
mai ales la colegiul de antrenori) 
să sprijine pe antrenori și jucă
tori în cotitura serioasă care tre
buie să se producă în pregătirea, 
generală a echipei arădene. Dinamo 
Orașul Stalin marchează o ascen
siune față de primele etape. Echi
pa a câștigat în omogenitate, pro
blemele de alcătuire a formației au 
fost lămurite în mare măsură și 
ca urmare, comportarea echipei s-a 
îmbunătățit simțitor.

★
Toate aceste constatări duc la 

concluzia că jocurile etape! a Vl-a 
au marcat un progres față de ni 
velul scăzut al celor din etapa pre
cedentă. Se fac simțite însă multe 
deficiențe asupra cărora trebuie să 
se insiste de urgență pentru a fi 
remediate. Dintre acestea cităm:

— Lipsa de preocupare pentru 
realizarea unei eficacități maxime 
a liniei de atac. La acest capitol 
o atenție specială trebuie acordată 
îmbunătățirii acțiunilor finale ȘÎ 
preciziei loviturilor la poartă, din 
pozițiile cele mai variate pe care 
le oferă jocul. De altfel, antreno
rii noștri trebuie să fie mai mult 
preocupați de pregătirea generală 
a jocului ofensiv, actualmente sub 
valoarea celui defensiv.

— „Mania" schimbărilor în for
mație. In acest mod nu se asigură 
rezolvarea obiectivelor de mai sus, 
fiindcă jucătorii nu au posibilita
tea să se specializeze în timp, pe 
posturile respective șt nici a reali
zării unei omogenități. Desele 
schimbări făcute în formațiile e-

chipeior C.C.A., Flamura roșie A- 
rad, Locomotiva Tg. Mureș, Știința 
Cluj, etc. influiențează în mod ne
gativ asupra randamentului ansam
blului și compartimentelor a/căror 
alcătuire este schimbată de la meci 
la meci.

— Comportarea nesatisfăcătoare 
încă din punct de vedere discipli
nar. Unii jucători mai protestează 
la deciziile arbitrilor (Apolzan, 
Ozon) .iar alții exagerează e- 
fectele unor faulturi de joc comise 
asupra lor (Ștefănescu, Blujdea, 
Cacoveanu). Toate acestea duc pe 
de o parte la crearea unei atmos
fere nesănătoase pe stadioanele 
noastre, iar pe de alta dovedește 
că mulți dintre jucătorii noștri 
fruntași au încă serioase lipsuri 
educative, fapt care nu trebuie să 
lase indiferenți pe antrenori, con
ducerile colectivelor și secțiilor res
pective și, bineînțeles, pe înșiși 
sportivii în cauză, mai ales că 
printre ej sînt chiar căpitani de e- 
chipă. Nu putem termina aprecie
rile asupra comportării disciplinare 
fără a remarca sportivitatea și co
rectitudinea de care au dat dova-i 
dă jucătorii echipei Minerul Pe
troșani. Față de abaterile și lipsu
rile arătate de ei în primele etape 
— și care au determinat biroul co
misiei centrale să avertizeze ener
gic colectivul — .modul sportiv în 

.care fotbaliștii din Petroșani și-au 
disputat duminică întîietatea cu di- 
namoviștâi bucureșteni, arată că a- 
tunci când există dorința și grija 
de a apăra cu cinste culorile aso
ciației, gesturile incorecte, jocul 
dur, periculos, pot fi eliminate cu 
ușurință.

In încheiere, cîteva considerații 
asupra arbitrajelor etapei. O ca
racteristică generală este aceea că 
tot ma.i mulți arbitri se străduiesc 
să interpreteze cit mai just regu
lamentul și că el pun accentul pe 
o judicioasă apreciere a diferenței 
dintre jocul bărbătesc și cel bru
tal (ex: A. Maier, FI. Mateescu). 
O mențiune specială asupra arbi
trajului excelent prestat de 1. Dră- 
ghici-București la jocul Locomoti-' 
va Tg. Mureș — Locomotiva Con
stanța. El a interpretat just re
gulamentul, intervenind numai cînd 
era absolut necesar și asigurând 
astfel continuitatea acțiunilor.

Ca un aspect negativ tre
buie semnalat însă, faptul că 
unii arbitri (Șt. Tașula, Gh. Ke- 
pich) au dovedit neatenție în apre
cierea faulturilor și ofsaidurilor. 
Arbitrii noștri nu trebuie să uite 
că aceste două situații neregula
mentare pot' ff decisive pentru re
zultatul unui joc și că în conse
cință, au datoria să le rezolve 
corect, în spiritul regulamentului.

GH. POPESCU 
antrenor de stat J

INFORMAȚII ©onosport
PRONOSTICUL CĂPITANILOR DE ECHIPA LA CONCURSUL Nr. 14 (etapa din

Dăm mai jos pronosticurile căpitanilor echipelor de fotbal din categoria A pentru 
. NOSPORT Nr. 14 (etapa din 10.IV.1955).

Pronosticurile au fost transmise telefonic de către agențiile regionale PRONOSPORT. Ele stat pu
blicate în următoarea ondine: A —Mercea (FI. roșie Arad1), B — Apolzan (C.C.A.), C — Ene (Dinamo 
Buc.), D — Covaci (LocomotivaTimișoara), E — Dragoman (Știința Cluj), F — Marcu (Știința Ti-' 
miișoara), G — Paraschiva (Minerul Petroșani), H — Ghirling (Locomotiva Tg._ Mureș), I — Pereț 
(Flacăra Ploești), J — Fruth (Dinamo Orașul Stalin), 
comotiva Constanța), M — Vecsy (Avîntul Reghin).

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII. Avântul Fălticenii — Flamura roșie Buhuși

A. Progresul Satu Mare — Flamura roșie Cluj _
B. Loc. T. Severin — Met. Uz. Tr. Orașul Stalin
C. Metalul Câmpia Turzii — Locomotiva Arad
D. Dinamo Bârlad — Dinamo Galați

Pronosticurile căpitanilor de ec hipă sînt urmărite

Flacăra Ploești — Djnamo Onașul Staita 
Flamura roșie Arad — Progresul București 
Locomotiva Constanța — Ștaința Timișoara 
Avîntul Reghin — C.C.A.
Știința Cluj — Minerul Petroșani
Dinamo București — Locomotiva Tg. Mureș 
Locom. Galați — Flamura roșie Bundujeni 
Metalul Baia Mare — Metalul Hunedoara 
Progresul Oradea — Minerul Lupani 
Progresul Sibiu — Flacăra Moreni 
Locomotiva Iași — Știința Iași

K - Ozon

a

I0.IV.1955). '
concursul PRO-

(Progresul F.B.), L — Ispas (Lo-
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Pronosticurile căpitanilor de ec hipă sint urmărite cu 
maestrul sportului Titus Ozon a avut 11 rezultate exacte- 

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 13 
(etapa din 3 aprilie 1955)

La concursul PRONOSPORT Nr. 13, etapa din 3 aprilie 1955 s-au depus un număr de 651.150 
buletine. . .

După trierea și omologarea rezultatelor, în conformitate cu dispozițiile noulw regulament al corn 
cursului PRONOSPORT intrat în vigoare pe data de 1 aprilie 1955 s-au statalii următoarele premii: i

Lei 27.557 — premii speciale și de consolare (participanții care au buletine cu 9 rezultate sa pas* 
treze talonul 3 pentru- a putea participa la aceste premii). , ..  *

Lei 130.898 — premiul I împărțit la 8 buletine a lei 16.362, obținut de Micloș Ernest dm Orași*
Stalin, str. Molotov nr. 10, Oprea Ion dm Orașul Stalin, str. Maior Cranța nr. 5, Moloni IondmBuw
rești str. Negoiuluii nr. 17, Cristea Elena din Bu-curești, str. Mihai Vodă nr. 21, Ghițescu Decetera
București, str. Venerei 10, Moșor Alexandrina din București, str. Episcopul Radu 51, Naocoicocii rnco«-
lae din București, str. Avrig nr. 63 și Cipăfenu Gavril din București, str. Paris 29.

Lei 157.077 — premiul II Împărțit la 1.032 buletine a lei 151 fiecare.
Lei 235.616 — premiul HI Im părțit la 5.223 buletine a lei 44 fiecare. no/Awrk.
In Capitală plata pțemijilor se face cu începere de vineri 8 aprilie 1955, la agențiile speciale FKOo** 
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Reprezentativa R. P. R.
a învins echipa 

în „Turneul internațional
MONTECATTINI 6 (prin tele

fon). — „Turneul Internațional al 
Juniorilor" la fotbal, organizat de • 
F.I.F.A. prin federația italiană, a 
început astăzi prin cele patru me
ciuri disputate la Lucca, Firenze 
Livorno și Prato. Jocurile au pri
lejuit dispute dîrze, dar corecte. Nu 
au fost surprize; echipele favorite 
au cîștigat.

La Lucea (circa 35 km. de Monte- 
cattini) a avut loc partida dintre echi
pele R.P. Romîne și Franței, care a 
prezentat o formație puternică. Timp 
frumos (aproximativ +22°), dar 
cu vînt. Spectatori: 5000. Foarte
bun arbitrajul lui Pastecci din Pisa. 
In prima repriză, echipa noastră joa
că foarte bine și atacă aproape tot 
timpul. Copil a ratat în min. 7 o 
ocazie mare de la 6 m. Acțiunile 
echipei noastre sînt fot mai insis
tente, mai ales pe aripa dreaptă, 
producînd derută în apărarea fran
cezilor. Aceasta cedează în min. 
32: Copil centrează și mingea a- 
junge la Georgescu, care înscrie de 
la 14 in. golul victoriei. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, jocul continuă să 
se desfășoare în nota de superio
ritate a echipei romîne, în ciuda

Meciul de șah prin radio Bronstein (U R.S.S.) - Stahlberg (Suedia)
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziarul „Vecernaia
Moskva", anunță următoarele: 
„Secția de șah a U.R.S.S. a primit 
recent o telegramă din partea lui 
Folke Rogard, președintele Fede
rației Internaționale de Șah 
(FIDE), prin care se face cunoscut 
că ziarul suedez „Aftonbladet" do
rește să organizeze cu concursul 
unuia din ziarele din Moscova un 
meci de șah prin radio Stockholm- 
Mosoova.

Ziarul „Vecernaia Moskva" a ac
ceptat această propunere. La Stock
holm va juca marele maestru inter
național Stahlberg, iar la Moscova 
marele maestru internațional Bron
stein.

Activitatea la rugbi
Duminică se va juca in Bucu

rești meciul restanță din campio
natul categoriei A la rugb’i între 
Dinamo 9 și Progresul Sănătatea 
(stadionul Tineretului, teren IV, 
ora 11,30).

Iată programul categoriei B:
Seria l-a: Știința Iași — Loco

motiva I.C.F.; Minerul București — 
Progresul Tecuci (stadionul Tine
retului, teren II, ora 15); Construc
torul Constanța — Locomotiva Bu
zău; Știința București — Metalul 
București (stadionul Tineretului, 
teren II, ora 16,30).

Seria Il-a: Flamura roșie Orașul 
Stalin — Tîmăveni; Locomotiva 
Timișoara — Știința Arad: Pro
gresul Sibiu — Locomotiva Cluj; 
Știința Cluj — Flacăra Ploești.

CLASAMENTE 
Categoria A

1. Constructorul Buc. 3 3 0 0 27: 3 9
2. C.C.A. 3 2 1 0 23:11 8
3. Dinamo Buc. 3 2 0 1 54:15 7

O competiție care iși atinge scopul
Inițiativa comisiei centrale de 

baschet de a organiza un campio
nat al „rezervelor", în care să fie 
angrenate în mod obligatoriu toa
te echipele care participă la cam
pionatul republican, își dovedește 
cu prisosință utilitatea. Desigur că, 
mulți dintre cei care urmăresc în 
mod regulat jocurile oficiale de 
baschet au privit la început cu 
oarecare reținere partidele în care 
evoluau echipele de rezerve.

Dar în fața dîrzeniei cu care 
jucătorii își disputau șansele, a 
echilibrului și spectaculozității me
ciurilor de rezervă, reținerea spec
ia*. - or s-a risipit cu încetul, fă- 
cînd loc unui interes mereu cres- 
cind. Și cum ar putea fi altfel cînd 

a.:e toate meciurile „rezerve- 
-.- desfășoară într-un ritm viu, 

finind trează atenția spectatorilor 
chiar entuziasmul, atît 

prin pasionanta evoluție a scorului, 
cît și m3: ales prin nivelul tehnic

Franței eu 1-0 
al juniorilor” Ia fotbal
vîntului potrivnic- D'upă pauză, ju
niorii romîni resimt oboseala efor
tului din prima repriză și a călăto
riei (au ajuns la Montecattini marți 
după amiază). Francezii sînt cei 
care inițiază mai multe atacuri, 
dar jocul excelent al apărării noas
tre imediate stăvilește toate ac
țiunile. Echipa R.P.R. contraatacă 
foarte periculos șl In min. 72 și 
74 șuturile lui Copil și Georgescu 
sînt respinse de pe linia porții. La 
rîndul lor francezii ratează și ei o 
ocazie în min. 76 prin Goujon. Meciul 
se termină cu victoria meritată a e- 
chipei romîne. Din formația echipei 
noastre (Vaida-Neamțu (Ioniță din 
min. 35), Stancu, Ștefănescu-Bodo, 
Maior-Copil, Ghibea, Ene, Georgescu, 
Virgil), s-au remarcat în mod deo
sebit Stancu, Ștefănescu și Copil. 
Din echipa Franței: portarul Wen- 
de și înaintașii Lamegniere, Guillas 
și Stivenard.

Celelalte rezultate: Austria — 
Belgia 3—2 (1—2), R.P. Ungară 
— Luxemburg 5—1 (4—0) și Jugo
slavia — Turcia 1—0 (1—0).

Vineri, echipa noastră va întîlni 
Belgia la Sienna.

Zilele trecute, la Ambasada so
vietică din Stockholm a avut loc 
inaugurarea oficială a acestui meci 
de șah și tragerea la sorți. Marele 
maestru suedez va juca cu albele.

Pînă în prezent, marii maeștri 
Stahlberg și Bronstein s-au întîl- 
nit la trei mari turnee internaționa
le, jucînid în total 5 partide care 
s-au terminat cu scorul de 2'/2— 
2'li. Fiecare dintre ei a cîștigat cite 
o partidă, iar trei s-au terminat 
remiză. „Vecernaia Moskva" publi
că scurte prezentări biografice ale 
celor doi renumiți șahiști. Ziarul 
subliniază de asemenea că amato
rii de șah din Moscova îl cun-zsc 
bine pe Stahlberg care a vizitat de 
două orj Uniunea Sovietică.

4. Locom. Gr. Roșie 3 111:22: 6 6
5. Progresul F.B. 3 111 15:35 6
6. Minerul Petroșani 3 10 2 6:25 5
7. Constr. Or. Stalin 3 0 2 1 3:25 5
8. Progr. Sănătatea 2 10 1 6:18 4
9. Știința Timișoara 3 0 12 3:17 4
10. Dinamo 9 2 0 0 2 8:12 2

Categoria B seria I-a
1. Locomotiva I.C.F. 110 0 13:0 3
2. Știința Iași 110 0 9:0 3
3. Minerul București 110 0 6:0 3
4. Metalul București 110 0 3:0 3
5. Constructorul C-ța 10 0 1 0:3 1
6. Locomotiva Buzău 10 0 1 0:6 1
7. Progresul Tecuci 10 0 1 0:9 1
8. Știința Galați 10 0 1 0:15 1
9. Știința București 0 0 0 0 0:0 0

Seria n-a
1. Locomotiva Cluj 110 0 15:0 3
2. Știința Arad 110 0 3:0 3
3. Știința Cluj 110 0 3:0 3
4. Flacăra Ploești 110 0 9:3 3
5-8. Tîrnăveni 10 0 1 0:2 1

FI. roșie Or. Stalin 10 0 1 0:3 1
Progresul Sibiu 10 0 1 3:9 1
Locom. Timișoara 10 0 1 0:15 1

ridicat la care se desfășoară parti
dele.

Dar nu numai atît. Această com
petiție permite evoluția unor jucă
tori care nu fac parte dintre pri
mii șase oameni ai lotului și în 
consecință participă numai uneori 
la jocurile primei echipe. Ei au 
astfel posibilitatea de a lua parte 
la o activitate competițională orga
nizată și de a-și ridica mereu ni
velul cunoștințelor tehnice. Antre
norii au la rîndul lor prilejul de a 
urmări prin această competiție în
tregul lor lot, de a cunoaște .tinerii 
jucători, pregătindu-i în vederea 
promovării în prima formație, în 
cazul cind unul dintre jucătorii de 
bază nu ar mai corespunda sau ar 
fi indisponibil.

In jocurile de pînă acum, în ca
drul formațiilor de rezervă, am pu
tut urmări o serie .de jucători cu 
frumoase posibilități. Astfel, i-am 
remarcat pe Vasiliu (Știința

Astăzi in sala Floreasca

începe meciul internațional de șah R.P.R. - Franța
Prima noastră manifestație șa- 

histă internațională din acest an, 
se deschide astăzi după-amiază, 
în Capitală. La ora 17, în marea 
sală a sporturilor de la Floreasca, 
vor fi puse în mișcare cele 10 
ceasuri de control d'e la mesele 
de șah la care se întîlnesc echi
pierii reprezentativelor Republicii 
Populare Romîne și Franței.

Așteptat cu mult interes, meciul 
de șah Franța-R.P.R. se anunță 
deosebit de disputat.

In reprezentativa Franței figu
rează șahiști de renume; dintre 
care se disting membri ai echi
pei olimpice franceze — maeștrii 
internaționali Muffang și d-na 
Ch:-.ude de Silans, Bursteîn, Beir- 
graser — ca și alți jucători cu 
performanțe remarcabile, ca maes
trul Pillon (campion al Franței de. 
șah prin corespondență în 1951), 
Ravinet, Penel și alții-

Echiipa R.P.R. este formată din 
fruntași ai șahului nostru, jucă
tori care s-au remarcat cu prile
jul ultimelor competiții. In fruniea 
lor se găsesc cei trei cîștigători ai 
ultimelor campionate republicane: 
maeștrii internaționali O. Troia- 
nescu și I. Bălanei și maestrul 
V. Ciocîltea. Cu deosebită curiozi
tate este așteptată evoluția lui E. 
Costea,- revelația ultimului campio
nat, ca și reintrarea maestrului 
Internațional St. Erdely. Alături de 
vechi echipieri ai reprezentativei, 
cum sînt și maeștrii G. Alexan- 
drescu și P. Seimeanu, au fost in
troduși tinerii candidați de maes
tru B. Soos, 1. Ghițescu și G. 
Mititelu, în a căror bună compor
tare sînt puse multe speranțe. Re
zervă este maestrul M. Rădulescu 
(căpitan al echipei).

Prezentăm o echipă puternică și 
omogenă, dar replica oaspeților va 
fi fără îndoială foarte dîrză și 
este de așteptat ca reprezentanții

J.D.N.A. Sofia — A. I. K. Stockholm 2-0 (1-0), la fotbal
SOFIA 6 (prin telefon de la co

respondentul nostru Toma Hristov). 
Ieri s-a desfășurat pe stadio
nul „Vasil Levski" din Sofia 
în fața a 40.000 de specta
tori întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Ț.D.N.A. Sofia

Â început meciul Smîslov - Gheller pentru desemnarea 
campionului de

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
transmite:

La 5 aprilie a început la Mosco
va meciul pentru titlul de campion 
de șah al U.R.S.S. dintre marii ma
eștri internaționali Vasili Smîslov 
și Efim Gheller, In finala celui de 
al XXII-lea campionat unional de 
șah cei doi mari maeștri s-au cla
sat la egalitate, pe primul toc, cu 
cîte 12 puncte fiecare. Conform re> 
gulamentului ei joacă în prezent & 
partide suplimentare care vor hotă
rî pe cîștigătorul medaliei de aur 
de campion al Uniunii Sovietice.

Smîslov, care avea albele a cău
tat încă de la început să simplifice 
jocul pentru a face față replicii 
dîrze a partenerului său. Mutările 
s-au succedat cu o mare rapiditate. 
Au fost schimbați nebunii de negru 
și doi cai, Gheller a făcut primul

I.C.F.), Bokor și Schwartz (Progre
sul Tg. Mureș), Condlier, Pusoașiu 
și Ploeșteainu (Știința Timișoara), 
M. Ionescu, Hulubei, (Șțiinta Iași), 
Dumitrescu (Progresul Orașul! 
Stalin). Aceștia sînt numai cîțiva 
dintre jucătorii cu reale (perspec
tive, care pot oricînd evolua cu 
succes în formațiile de bază ale 
echipelor noastre din prima cate
gorie.

Iată acum ultimele rezultate în
registrate în campionatul echipe
lor de rezervă : Dinamo Oradea— 
C.C.A. 40-69 (29-18); Dinamo Tg. 
Mureș—Progresul Orașul Stalin 
47-45 (25-18); Constructorul Sibiu 
—Dinamo București 46-50 (20-20); 
Știința Iași—Progresul Tg. Mureș 
54-73 (27-37); Știința Timișoara— 
Progresul F.B. 51-55 (32-25); Pro
gresul Orașul Stalin—Știința Timi
șoara 52-56 (25-29); Progresul Tg. 
Mureș—Dinamo Oradea 65-66 (27- 
42); Locomotiva P.T.T. — Știința 
Iași 60-56 (28-25). 

noștri să depună toate eforturile 
pentru un rezultat cît mai bun.

Este pentru prima oară, în pe
rioada de după război, că se în
tîlnesc reprezentativele de șah ale 
celor două țări. Ele s-au măi în- 
tîlnit numai cu prilejul turneelor 
olimpice dinainte de război. Pînă 
acum palmaresul întilnirilor echi
pelor romînă și franceză arată un 
echilibru: echipa franceză a cîș
tigat două meciuri (cu 3-1 la Haga 
în 1928 și cu 2'A—D/2 la Ham
burg în 1930), echiipa rom în if , a 
cîștigat alte două meciuri cu 2*A— 
l’/z la Praga în 1931 și cu 6—2 
la Munchen în 1936), iar odată s-a 
înregistrat un rezultat de egali
tate (2—2 la Varșovia în 1935).

Cu atît mai interesantă este 
această primă confruntare, după 
atîția ani, a șahului nostru cu cel 
francez, al cărui rol important în 
arena internațională este bine cu
noscut.

Aseară a avut Ioc o ședință teh
nică, la care au luat parte repre
zentanții celor două echipe. S-a 
luat hotărîrea ca în prima rundă 
echipa oasipe să aibă piesele albe 
la prima masă și deci la toate 
cele fără soț. După prezentarea lis
telor celor două echipe, s-a fixat 
următoarea ordine de joc pentru 
prima rundă:

1. Muffang (Fr.)-Troianescu 
(R.P.R.) 2. Bălănel (R.P.R.)-
Chaude de Silans (Fr.) 3. Burs- 
te'in (Fr.)-Ciocîltea (R.P.R-) 4.
Costea (R.P.R.)-Bergraser (Fr.) 5, 
Sansas (Fr.)-Soos (R.P.R.) 6. Er
dely (R.P.R.)-Pillon (Fr.) 7. Ra
vinet (Fr.)-Alexandrescu (R.P.R.)
8. Seimeanu (R.P.R.)-Aubert (Fr.)
9. Penel (Fr.)-Ghițescu (R.P.R.)
10. Mititelu (R.P.R.)-Rolland (Fr.).

Meciul începe cu festivitatea de 
deschidere, la ora 16.45. Partidele 
întrerupte se dispută mine, înce- 
pînd de la ora 16.

- campioană a R.P. Bulgaria pe 
anul 1954 — și echipa suedeză 
A.I.K. din Stockholm. După un 
meci viu disputat victoria a reve
nit echipei bulgare cu scorul de
2—0 (1—0).

șah al U.R.S.S.
rocada, în timp ce Smîslov a în- 
tîrziaț cu dezvoltarea pieselor de 
pe aripa regelui. Odată cu cea de 
a noua mutare a negrului jocul s-a 
complicat. Inițiind o serie de acțiuni 
active, Gheller a atacat pionul'alb 
central, apoi a sacrificat un pion, 
căutînd să-și întărească inițiativa. 
La mutarea 12-a situația a deve
nit încordată. Cu toate acestea, 
Smîslov a reușit să îndepărteze a- 
menințările ivite, datorită unei apă
rări foarte precise. După schimbul 
damelor piesele sale ocupau poziții 
mai active. In acest moment Gheller 
s-a văzut obligat să forțeze schim
bul de turnuri pentru a restabili e- 
chilibrul.

La mutarea 25 cei doi mari maeș
tri au căzut de acord asupra re
mizei.

Redăm mai jos mutările primei 
partide din cadrul meciului pentru 
campionatul unional de șah. 
Alb: Smîslov

Negru : Gheller
Ld4 Cf6 2.e4 e6 3.Cc3 d5 4Ng5 

Ne7 5.e3 0—0 6.c:d5 C:d5 7.N:e7 
D:e7 8.C:d5 e:d5 9.Nd3 c5 10.Ce2 
Ce6 ll.d:c5 d4 12.e:d4 C:d4 13.0—0 
Ng4 14,f3 C:e2+ 15.D:e2 D:c5+
16.Df2 D:f2 + 17.T:f2 Ne6 18.Ne4 
Tab8 19. Td2 Td8 20. Tcdl T:d2 
21.T:d2 Rf8 22.a3 Re7 23,Rf2 b6 
24. Tc2 Tc8 remiză.

MOSCOVA 6 (radio). — In sala 
Casei centrale de cultură a fero
viarilor din Moscova s-a desfășurat 
ieri cea de a doua partidă dintre 
marii maeștrii Efim Gheller și Va
sili Smîslov.

Din primele mutări Gheller își 
crează o poziție avantajoasă, însă 
la mutarea 17 Smîslov reușește să 
egaleze situația. Gheller este ne
voit să joace cu precizie pentru a 
nu da posibilitatea adversarului să 
preia inițiativa.

La mutarea 23 cei doi au conve
nit asupra remizei. După două par
tide rezultatul este de 1 — 1. Par
tida următoare se va desfășura la 
8 aprilie.

Scrisoarea
lui Frederic Jolliot-Cerie 

adresată Comitetului 
de organizare a celei de a VIII-a 

ediții a „Cursei Păcii"
PRAGA (Agerpres). CETERA 

transmite: Președintele Consiliului 
Mondial al Păcii, Frederic Joiliot 
Curie a adresat o scrisoare Com'i- 
tetuhii d'e organizare a celei de a 
VIII-a ediții a „Cursei Păcii" Pra
ga — Berlin — Varșovia care va 
începe la 2 mai și la care vor lua 
parte cicliști din 20 de țări. In 
scrisoare Se spune: „Pentru a opta 
oară se desfășoară „Cursa Păcii"- 
Acest eveniment sportiv pus in 
slujba apărării păcii capătă o deo
sebit de mare însemnătate în aces
te zile cind. prin remilitarizarea 
Germaniei occidentale unele cercuri 
încearcă să creeze o situație peri
culoasă în acea parte a lumii carp 
de at it ea ori a fost pustiită de 
război.

Organizarea unei asemenea ma
nifestări în numele Cehoslovaciei. 
R. D Germane și Poloniei a fost 
posibilă pentru că drumul priete
niei dintre aceste popoare este ace
lași, chiar ducă în istoria acestor 
țări ele s-au găsit uneori opuse. 
Sportul este unul dintre factorii 
care dă posibilitate oamenilor să se 
cunoască și să lege prietenii unii 
cu alții.

Sînt convins că a VIII-a ediție 
a „Cursei Păcii" se va bucura de 
un mare succes. Această întrecere 
sportivă este unul dintre evenimen
tele internaționale care interesează 
nu numai oamenii din țările unde 
se desfășoară, dar și populația 
multor altor țări"

După cum anunță secretariatul 
„Cursei Păcii", pînă în prezent, au 
confirmat participarea echipe din 
17 țări: R. P. Albania, Anglia, Bel
gia, R. P. Bulgaria, Danemarca, 
Finlanda, Franța, India, Norvegia, 
Austria, R.P.R., U.R.S.S-, Suedia, 
Egipt, R. D. Germană, R. P. Po
lonă și R. Cehoslovacă. De aseme
nea, au mai sosit cereri de înscrie
re din partea a încă 5 echipe și 
anume: echiipa polonezilor din Fran
ța, Italia, R. P. Ungară, Oland'a 
și Irak.

La box
U. R. S. S.—Finlanda

9-1
MOSCOVA (Agerpres).
In incinta Circului de Stat din 

Moscova s-a desfășurat la 5 aprilie 
întîlnirea internațională de box 
dintre echipele selecționate ale 
U.R.S.S. și Finlandei. Boxerii 
echipei U.R.S.S. au demonstrat 
o înaltă măiestrie sportivă, 
cîștigînd meciul cu scorul de 9—1. 
Din cele 10 întîlniri disputate, 5 
s-au încheiat înainte de limită prin 
victoria boxerilor sovietici. La ca
tegoria grea campionul european A. 
Șoțikaș (U.R.S.S.) l-a învins prin 
R.O. tehnic în repriza Il-a pe cunos
cutul boxer finlandez Koski, iar la 
categoria cocoș, campionul unional 
B. Stepanov a dispus prin K.O. de 
E. Sivonen. Singura victorie a e- 
chipei finlandeze a fost realizată 
de campionul olimpic la categoria 
pană Hamalainen, care l-a între
cut la puncte pe Zasuhin.

Iată celelalte rezultate tehnice 
înregistrate: categoria muscă: Stol- 
nikov (U.R.S.S.) învinge prin 
K.O. pe Ohvanainen (Finlanda) ; 
categoria semiușoară: St- 
(U.R.S.S.) dispune la puncte de 
Ninivuori (Finlanda) ; categoria 
ușoară : Enghibarian (U.R.S.S.) 
întrece la puncte pe Kuha (Finlan
da); categoria semimijlocie: Isaiev 
(U.R.S.S.) învinge prin K.O. în 
prima repriză pe Rapatti (Finlan
da); categoria mijlocie mică: Kar
pov (U.R.S.S.) învinge prin K.O. 
pe Bakman (Finlanda) ; categoria 
mijlocie: Șatkov (U.R.S.S.) între
ce la puncte pe Kontula (Finlan
da) ; categoria semigrea : I. Egorov 
(U.R.S.S.) dispune la puncte de Ko- 
konen (Finlanda).
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