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SARCINA DE ONOARE A
PE OGOARELE patriei noas

tre se simte din nou in aceste 
zile freamătul caracteristic perioa

delor de muncă încordată, 
ceput lucrările agricole de 
vară. Partidul și guvernul 
în fața oamenilor muncii 
ogoare o sarcină de mare 
dere: realizarea în anul 1955 a unei 
producții globale de 19.000.000 
tone de grîu și porumb, a unei 
producții medii de cel puțin 2.000 
kg. porumb (boabe) la na.

Multe din știrile sosite în ulti
mul timp la redacție ne vorbesc 
despre realizările sportivilor de la 
sate în campania agricolă de pri
măvară. Cine sînt acești sportivi? 
Sînt aceiași, pe care cu cîtva timp 
în urmă îi vedeam aliniați la star
tul întrecerilor de schi ale Spar- 
tachiadei satelor sau de o parte și 
de alta a meselor de șah. In aș
teptarea muncilor agricole de pri
măvară, el n-au stat cu inimile 
în sîn, ci au făcut din timp toate 
pregătirile necesare. Aceste pregă
tiri s-au îmbinat cu o vie acti
vitate pe tărîm sportiv. Astfel, pen
tru colectivele sportive ..Recolta" 
din regiunea Bacău, perioada de 
iarnă a fost o perioadă de impor
tantă întărire organizatorică. Spor
tivii din satul Buda au confecțio
nat din resurse locale 150 pe
rechi schiuri, cei din comuna Jirov 
50 perechi schiuri și 12 garnituri 
de șah, iar în colectivei? sportive 
din Brusturi, Răcăciuni, Rîpi, Po- 
doleni și altele s-au înscris 
de noi membri. Astăzi, 
acestor colective sînt 
muncile agricole _de •> 
Tractoristul Ion 
SALT. Podoleni. 
campion pe regiune, 
Spartachiadei

zeci 
sportivii 

fruntași în 
primăvară, 

de la 
Buh.și. 
șah, al 

depășește

Dima, 
raionul 

_ 1* 
_ 22 2 i satelor, 

zilnic planul de muncă. Și la alte 
S.M.T.-uri din țară sportivii sînt 
în primele rinduri ale întrecerii 
socialiste. Fotbalistul Niculae Pa- 
pu de la S.M.T. Valul lui Traian, 
lucrînd cu un tractor KD 35 de
pășește norma cu 1,25 la sută. In 
aceeași brigadă cu el lucrează vo
leibalistul Mihai Stan, care depă
șește norma cu 1,14 la sută. La 

Surduc, raionul Jibou, lu-
Alexandru Mu

și atlet, 
cinste pe 
întrecere, 
tovarășii 

încredere, 
consiliul 

Toți acești

SALT.
crează tractoristul 
reșan, jucător de fotbal 
El figurează la loc de 
panoul fruntașilor în 
Nici nu e de mirare că 
săi de sport i-au arătat 
alegîndu-1 de curînd în 
colectivului sportiv,
sportivi și-au înțeles înalia misiune 
de mecanizatori ai agriculturii.

Roade mai bogate în acest an 
decît în anii trecuți vor să obțină 
colectiviștii de pe întreg cuprinsul 
patriei. Tinerii sportivi din gospo
dăriile agricole colective sînt și ei 
însuflețiți de 
respondențele 
ni-i arată ca 
însămînțărilor

Mehmet Aii de la G.A.C. 
Cernescu1* din comuna Valul 
Traian, regiunea 

șahistul Facredih
„Ceapae/‘‘

>-

aceeași hotărîre. Co- 
priinite la redacție 
fruntași ai bătăliei 
pe voleibalistul Pe- 

.,Lâ

Constanța, 
Ibram de la 
din comuna 

Constanța, pe 
de la G.A.C. 

regiunea

vat 
zăr 
tui 
pe
G.A.C. 
Basarabi, regiunea 
atleta Anica Lungit, 
din comuna Vulturcni, 
Cluj și alții.

Mulți dintre sportivii satelor au 
înțeles ce înseamnă exemplul per
sonal. Ca oameni care știu să re
prezinte cu cinste comuna pe te
renul de sport, ei trebuie să fie 
o pildă și pentru felul cum mun
cesc în campania agricolă de pri
măvară. O asemenea pildă o dă 
și Vasile Abrudan, directorul că
minului cultural din co.nuna Luna 
de Sus, raionul Cluj, care a ieșit

primul la arat și însămînlat Bua 
jucător de volei și baschet, el a 
fost unul din cei mai activi mobili
zatori pentru crosul de masă in 
cinstea zilei de 1 Mai. Cit de fru
mos este și exemplul țăranului 
muncitor Augustin Popa din co
muna Panticen, regiunea Cluj, 
care a terminat primul din comuni 
aratul și însămînțatul.

Pe Augustin Popa nu-1 întrece 
nimeni din comună nici la trintă, 
iar la crosul de masă „1 Mai“ el 
s-a clasat de asemenea pe primul 
loc în etapa pe colectiv. Și țăra
nul muncitor Vasile Ioniță din co
muna Davideni, raionul Tg. Neamț, 
căpitanul echipei de oină a comu
nei, este fruntaș în muncile agri
cole și la predarea cotelor.

Exemplele de mai sus ilustrează 
participarea însuflețită a sportivi
lor de la sate la muncile agri
cole de primăvară. Ele arată că 
sportul, care a pătruns tot mai pu
ternic la sate, în ultimii ani, dato
rită condițiilor create de regimul 
democrat-popular, aduce, o contri
buție importantă la educarea tine
retului de pe ogoare. Rezultatele 
bune pe care le obțin în lucrările 
agricole de primăvară majoritatea 
sportivilor din SALT., G.A.S.,
GA.C. și din întovărășiri, pre
cum și sportivii din rîndurile ță
ranilor muncitori se datoresc cola
borării rodnice dintre consiliile 
colectivelor sportive Recolta și
organizațiile U.T.M. Acestea au

- ’,_j------- tinerii sportivi
i armonioasă a 
ogoare cu activi- 
Nu ?ntîmplâtor 

_____ __  comune, în care 
toți sportivii sînt fruntași în bă
tălia însămînțărilor, s-au născut 
asemenea inițiative demne de lau
dă cum sînt: amenajarea de tere
nuri sportive simple și complexe, 
«condiționarea echipamentului și 
a întregului inventar sportiv, în 
vederea sezonului sportiv de vară 
etc. Astfel de exemple întîlnim în 
comunele Cămăraș, regiunea Cluj, 
Negru Vodă, regiunea Constanța, 
Ivești, regiunea Galați, Mintiu 
Gherlei, regiunea Cluj și altele. 
După orele de muncă, sportivii din 
aceste comune pun cu drag umă
rul pentru rezolvarea treburilor 
sportive.

Sarcini importante stau și de a- 
cum înainte în fața colectivelor 
sportive ale asociației Recolta. 
Lozinca: .fiecare sportiv — un 
fruntaș al bătăliei pentru o recoltă 
bogată" trebuie să devină reali
tate. Pretutindeni trebuie populari
zați prin cele mai diferite metode 
de agitație sportivii care desfă
șoară cu succes muncile agricole 
de primăvară. Deopotrivă, trebuie 
creată o opinie publică a mem
brilor colectivelor Recolta împo
triva acelor sportivi care se sus
trag de la îndeplinirea importan
telor sarcini care le stau în față. 
Angrenate în întrecerea lansată 
de consiliul regional Bîrlad, con
siliile regionale ale asociației 
Recolta trebuie să urmărească 
modul în care se preocupă consi
liile colectivelor sportive de par
ticiparea sportivilor la muncile 
agricole de primăvară. Transpune
rea în viață a acelui paragraf din 
chemarea la întrecere unde se 
prevede înființarea de brigăzi ale 
sportivilor în 
de primăvară, 
consecvență.

Sportivi din 
tre 1 Luptați cu tot 
vostru tineresc pentru 
zultate cît mai bune în lucrările a- 
gricole de primăvară!

M pădurea LradM la viață de 
soarele primăverii, aa pătruns 
lntr-o dimineață da duminecă 
zed de tineri care, cu ajutorul 
hărții și al busolei descoperă 
fiecare punct de control de pe 
traseul lor. Sini partlcipanțB ia 
un concurs de orientare turistică 
la Plaiul Foii.

Despre sport 
închinate

și despre succesele 
zilei de 1 Mai

acestea 
multe

In pri- 
alegerea 
de cerc 6ulj I

știut să îndrunre 
pentru îmbinarea 
muncilor de pe < 
tatea sportivă, 
tocmai în acele

campania 
trebuie

agricolă 
urmărită cu

satele patriei noas- 
entuziasmul 
a obține re-

Zilele 
am avut 
preocupări, 
mul rînd, 
comitetului
sportiv din între
prinderea noastră. 
Deși sintem puțini 
membri in cercul 
sportiv, discuțiile au decurs în- 
tr-un spirit critic. Printre cei care 
s-au bucurat de încrederea tovară
șilor am fast și eu. Dea', aveam 
de acum datoria să mă ocup și 
mai miens de ridicarea calitativă 
a sportului la întreprinderea noas
tră „Placajul" I.P.R.O.F.I.L.

In discuțiile avute, în secția mea 
de lucru ca și în celelalte sectoare 
de muncă, am reușit să conving 
tinerii să formeze o echipă de vo
lei, care miercuri a făcut primul 
antrenament. In campionatul raio
nal, care începe Ia 5 mai, noi do
rmi să ne înscriem cu echipa de 
volei și credem că ne vom 
zenta cit mai bine pregătiți, 
muncă voluntară vom termina 
najarea terenului de volei 
chiar în fața întreprinderii.

Pentru noi, muncitorii întreprin
derii „Placajul” I.P.R.O.F.I.L., zi
lele acestea au fost adevărate zile

pre- 
Prin 
ame- 
aflat

de sărbătoare. Planul cincinal a 
fost îndeplinit cu 8 luni înainte de 
termen. Și, desigur, la acest succes 
deosebit an contrebuft și non, tine
rii din secția de chituit Norma fie
căruia este de 132 fes de placaj 
zilnic. La 1 aprilie eu personal am 
dat 300 de foi, la 2 aprilie tot 300 
de foi, la 4 aori’lie 350, iar l<a 6 
aprilie am avut cea mai mare de
pășire de normă: 450 de foi. Deci, 
peste 300 ța sută depășire de plan. 
Cu multă dragoste au muncit și 
ceilalți tineri- In cinstea zilei de 1 
Mai, secția noastră, formată în 
majoritate din tineri, s-a angajat 
să dea cu 45 la sută mai multe 
produse peste prevederile planului. 
Am muncit cu dragoste și am reu
șit să depășim cu 240 la 
ce ne-am prepus.

In momentul de față, 
noștri sînt preocupați de 
unei brigăzi da tineret. Este o idee 
frumoasă, pe care ne vom strădui 
s-o realizăm. Și poate că atunci 
cînd vom munci laolaltă, succesele
vor

Finalele campionatului 
de calificare Ia box

sută ceea

utemiștii 
formarea

fi și mai însemnate.

ILIE CATANA 
muncitor fruntaș tn producție 
la întreprinderea ..Placajul" 

I.P.RO.F.I.L.

Cu începere de astăzi și piuă la 
sfirșitul săptămînii viitoare, la 

sala Dinamo din Orașul Stalin 
vor desfășura finalele campionat»- 
lui individual de calificare la box. 
Printre pugiiliștii care își vor tfi* 
pută cu acest prilej întîietatea 
numără : I .Croitoru. C. Calinciue, 
Pavel Enache, Ion Botezan, Lau- 
rențki Halmagy, V. Căruțașu, A. 
Cristea, I. Corfiatis, I. Sănidulescis, 
Fr. Nimcovici, Valerin Gaileș, N. 
Zverginschj și alții. De asemenea 
în întrecerile finale de la Orașul 
Stalin vor evolua cîțiva tineri 
boxeri care s-au remarcat în mod 
deosebit ta etapele anterioare: L, 
Bcfceanu, L. lacomi, M. Casapo-' 
pod, V. Vintflă, VL Teodorescu, L 
Văduva etc.

Reuniunile se vor desfășura sea
ra, numai reuniunea programați 
pentru rutine dîsfputind'jrse dlimk 
neața. Pentru buna desfășurare a 
mtîlniri’lor, biroul comisiei centrala 
de box a delegat cu conducerea 
acestora numai arbitri-judecători 
de categoria I. întrecerile vor 
vea loc după sistemul eliminatoria.

MM W CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

această tînără gimnastă sovietică.

In zilele vacanței
sovietici

Un exercițiu greu, executat eu multă mă
iestrie de

Școlarii 
și-au petrecut în mod 
util și plăcut zilele 

vacanței de primăva
ră. Casele de cultură, 

palatele pionierilor, 
bibliotecile au fost lo
curile de predilecție 
spre care șt-a îndrep. 
tat pașii tineretul stu
dios în zilele de o- 
dihnă. Fără îndoială 
că activitatea sportivă 
a stat și ea pe primul 
plan în această pe
rioadă.

La Leningrad au a- 
vut loc întrecerile de 
gimnastică ale elevi
lor. O înaltă măiestrie 
au arătat membrii 
școlii sportive de co
pii a Consiliului re
gional al sindicatelor. 
Cu acest prilej, eleva 
A. Readova a îndep'i.

nii norma de maestru 
obținlnd note deosebit 
de mari la birnă: 9,10 
p. la impus, 9,20 p. 
la exercițiul liber ales. 
Colegele ei N. Ka- 
ciurina șl N. Measina 
au îndeplinit norma 
categoriei /. De re
marcat că toate cele 
trei gimnaste numără 
doar cite 13 ani.

La Lvov, pe sta
dionul acoperit, au- a- 
vut loc concursuri de 
atletism. Elevii V. O- 
menciuc și 1. Terova- 
senian au sărit în 
înălțime 1,80 m., ele
va Z. Grigorieva din 
Harkov 5,20 m. în 
lungime, iar juniorul 
I. Petrenko 3.80 m. 
cu prăjina. La între
ceri au luat parte pes
te 120 de elevi

In intimpinarea Cursei Păcii
Cea de a 8-a ediție 

a Cursei Păcsi, carne 
se va alerga pe tra
seul Praga - Berlin - 
Varșovia, va cunoaște 
anul acesta, pentru a 
doua oară în istoria 
sa, participarea la în
trecere a cjciiștilardm 
U.R.S.S.

In vederea acestei 
importante competiții 
internaționale, rutierii 
sovietici s-au antrenat 
cu seriozitate încă 
din primele zile ale 
iernii Nu de mult, 
and primăvara a po
posit în sudul țării, 
ei au avut prilejul 
sS-și verifice gradul 
de pregătire în cadrul 
unei mari curse de 
fond pe traseul Taș- 
kewt - Samarkand! -Ta<ș- 
kent, măsurind peste

1300 km.
a scos

întrecerea 
în evidență 

forma bună a mem
brilor iotului repre
zentativ E. Nemîtov, 
V. Kjleivțov și R. Ciji
kov, care au ocupat 
în ordine primele 
locuri rualirfnd o 
medie orară de aproa
pe 38 km. Totodată, 
această cursă a consa
crat o serie de aler
gători tineri cum sînt 
Bebenin, Baiadjan, 
Titov, Vostrikov și 
alții care, opunînd o 
dîrză rezistență frun
tașilor, au reușit să 
sosească în primele 
10 locuri ale clasa- 
m-eotutai indivlidmail.

Participarea cicliști
lor sovietici la Cursa 
Păcii este așteptată 
cu viu interes.

if

Aspect din marea cursă ciclistă de fond 
Moscova — Harkov — Moscova, desfășurată 
anul trecut. Cunoscuții cicliști Cijikov și Ne- 
mîtov își dispută întîietatea.



SPRE UN NOU AVÎNT AL MIȘCĂRII SPORTIVE DE MASĂ *)
1 
[

< Stadioanele și terenurile de sport 
tu început să freamăte din nou de 
voioșia tinerească a maselor de 
sportivi.

Pe vremea regimului burghezo- 
'moșieresc, sportul era practicat 
de un număr restrlns de oameni, 
multe ramuri ale sportului fiind un 
privilegiu al feciorilor de bani ga
ta. El era folosit fie clasele domi
nante ca un mijloc de cultivare a 
naționalismului și șovinismului bur
ghez.

In anii regimului democrat- 
popular, sportul a devenit o im
portantă preocupare de stat. Au 
fost obținute realizări importante 
în direcția atragerii maselor în 
practicarea diferitelor discipline spor
tive ; sportul a devenit un factor 
de seamă in întirirea sănătății po
porului, in educarea lirferetuîui în 
spir;tg dragostei față de patrie 
ți al internaționalismului proletar.

Caracterul de masă al sportului 
din țara noastră esle ilustrat prin
tre altele de faptul că peste 
i (.'0M60 de oameni ai muncii, ti
neri și vîrstnici. fac parte din cele 
circa 11 000 colective sportive din 
Jară. Sule de mii de tineri poarta 
cu mîndrie insigna complexului 
sportiv G.M A., complex care stă 
le b-za sistemului de educație fi- 
t:că din țara noastTă. Dc unde pe 
vremea regimului burghezo-moșie- 
resc participarea femeilor și a fi- 
ne.-ctului sătesc la activitatea spor
tivă era ca și inexistentă, astăzi 
mișcarea sportivă din patria noas
tră numără peste 250.000 femei și 
peste 300.000 țărani munc tori. De 
O largă popularitate s« bucură o 
serie de competiții sportive de ma
să cum sînt crosurile de 1 Mai și 
7 Noiembrie, Spartachiada sindi
cală, Spartachiada satelor, campio
natele republicane școlare ș.a. care 
reunesc pe stadioane, terenuri și 
săli de sport sute de mii de par
ticipant Un important mijloc de 
atragere a oamenilor muncii ln 
activitatea sportivă îl 
competițiile organizate în 
colectivelor sportive ca și cele re
gionale, raionale, și orășenești.

Necontenit se dezvoltă baza ma
terială a mișcării noastre spor
tive. Există astăzi în țara noastră 
peste 6 000 baze sportive. In afara 
marilor complexe sportive cum 
sînt stadionul 23 August, ’ parcul 
sporttv Dinamo, combinatul sportiv 
de iarnă de Ia Poiana Stalin etc. 
tineretului nostru i-au fost puse 
la dispoziție noi stadioane Ia Con
stanța, Baia Mare, Arad, bazine 
acoperite la Cluj, Galați, săli de 
sport la uzinele „lanos Herbak” 
Ciut, Ernst Thâlmann - Orașul 
Stalin etc. Totodată a fost asigu- 
Mwtă o variată producție de e- 
chipament sportiv.

Prin folosirea învățămintelor bo
gate ale mișcării de cultură fizică 
șt sport din U.R S.S. și a experien- 
țej tehnicienilor noștri s-au obținut 
succese în ridicarea măiestriei spor
tivilor, lucru oglindit de numeroa
sele recorduri ale țării îmbunătă
țite an de an, de victoriile in
ternaționale dobîndite la atletism, 
tir, volei, box, tenis de masă, gim
nastică. Performanțele și victoriile 
oe valoare internațională obținute 
de numeroși sportivi romfni au fă
cut să crească prestigiul mișcării 
sportive din țara noastră. Sînt’ f»'ne 
cunoscute peste hotare numele u- 
nor sportivi ca maeștrii emeriți ai 
sportului Angelica Rozeanu, Iosif 
btrbu, Gheorghe Fiat, 
sportului lolanda Balaș, 
Elena Leuștean, Ilie 
Ciobotaru și alții.

Paralel cu activitatea 
fă pentru mărirea numărului celor 
care practică sportul și pentru ri
dicarea ............ ~ ■
țiate o

constituie 
cadrul

maeștrii 
Ion Opriș, 
Save). D.

desfășura-

măiestriei lor au fost ini- 
serie de acțiuni în scopul

educării moral-politice a sportivi- i 
lor și al combaterii atitudinilor ve- 
detiste, a indisciplinei pe terenu
rile de sport.

Toate suțcesele obținute de miș
carea sportivă din țara noastră se 
datoresc Îndrumării atente, pline 
de grijă a partidului In activita
tea lor, organele de partid șl de 
stat, organizațiile de masă se că
lăuzesc după Hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. din 26 
talie 1949 în care se precizează că 
activitatea de cultură fizică și sport 
trebuie să devină un . Important 
mijloc de educație comunistă și pa
triotică, un factor care să con
tribuie activ Ia sănătatea poporu
lui muncitor și la pregătirea ti
neretului pentru muncă ți apăra
rea patriei.

Socotind pe drept cuvînt sportul 
și cultura fizică o parte insepa
rabilă a educației ți instrucțiunii 
general-politice ți culturale, menite 
să contribuie la formarea unui om 
nou, luptător activ pentru construi
rea socialismului, numeroase or
ganizații de partid au îndrumat și 
sprijinit munca multor colective 
sportive, au stimulat interesul ma
selor pentru practicarea organiza
tă a diferitelor ramuri de sport. 
Datorită In mare măsură preocu
pării manifestată în această direc
ție de organizațiile de partid, mul
te colective sportive, ca cele de 
la uzinele textile „30 Decembrie" 
Arad, „Metalul" Reșița, ,,I.T.B.', 
„Grivița Roșie", „Flamura roșie" 
București. „lanos Ilerbak" Cluj 
și altele, au reușit să desfășoare 
o activitate bogată. Aceste orga
nizații au asigurat sportivilor con
tinuitatea legăturii cu locul de pro
ducție, au organizat periodic dări 
de seamă In fața membrilor lor, 
au elaborat măsuri pentru dezvol
tarea activității de cultură fizică și 
sport, au asigurat procesul de in
struire și educație a sportivilor pe 
baze științifice. Aceste colective au 
devenit cu adevărat unități de ba
ză ale mișcării noastre de cultură 
fizică Și sport și au cultivat la 
sportivi înalte calități morale și 
de voință, o atitudine de discipli
nă conștientă, spiritul colectiv, gri
ja față de avutul obștesc, tenaci
tatea, hotărîrea de a învinge. A- 
ceste trăsături trebuie să carac
terizeze pe toți sportivii din Re
publica Populară Romînă.

Cu toate aceste succese, mișca
rea de cultură fizică din țara noas
tră are încă mari posibilități de 
a crește pentru a ajunge la nivelul 
cerințelor maselor și al sarcinilor 
trasate de partid.

C.C.F.S., ca organ de conducere 
a mișcării noastre de cultură fi
zică și sport, deși a realizat în 
ultima vreme progrese în munca 
sa, n-a îndrumat activitatea orga
nizațiilor sportive în așa fel ca 
problema colectivului sportiv, care 
condițiooează însuși conținutul 
mișcării noastre de cultură fizică, 
să devină preocuparea centrală a 
acestor organizații, n-a combătut 
cu suficientă hotârîre tendința ne- 
justă a unor asociații sportive ca
re și-au îndreptat atenția exclusiv 
spre anumite ramuri sportive și 
îndeosebi spre fotbal. Totodată. 
C.C.F.S. s-a preocupat insuficient 
de educarea moral-politică a spor
tivilor, acțiune de cea mai mare în
semnătate, căreia multe asociații și 
colective î-au imprimat un carac
ter formal, ineficace.

In această direcție ca și în ceea 
ce privește îndrumarea * activului 
care duce munca sportivă în re- 
giiaii și raioane, generalizarea me
todelor bune de muncă în dezvol
tarea activității de masă și în ri
dicarea măiestriei sportive, C.C.F S 
a primit un ajutor insuficient din 
partea unor ministere și in primul

rînd a Ministerului Invățămintului, 
precum și din partea unor organi
zații de masă și mai ales a sin
dicatelor.

Organizațiile de partid trebuie să 
îndrume îndeaproape organizațiile 
de masă și conducerile întreprin
derilor ca acestea să înființeze co
lective sportive pe lingă fiecare 
unitate și să folosească mai larg 
resursele locale în vederea amena
jării de baze sportive și a confec
ționării de materiale sportive. In 
această direcție o contribuție în
semnată trebuie să dea organiza
țiile de U.T-M- Ca inițiator al in
troducerii complexului sportiv GM.A 
în (ara noastră, U.T.M. trebuie să 
insufle' fiecărui tînăr convingerea 
că trecerea normelor complexului 
G.M.A. este o îndatorire patriotică.

O mai mare atenție trebuie a- 
eordată dezvoltării atletismului, 
înotului, tirului, gimnasticii și al
tor ramuri de sport.

In dezvoltarea activității de cul
tură fizică și sport un rol însem
nat revine comitetelor executive ale 
sfaturilor populare. Multe sfaturi 
populare din regiunile Suceava, Pi
tești se ocupă de problemele spor
tive. Comitetul executiv al sfatului 
popular raional Tg. Mureș dă di
rective concrete sfaturilor popu
lare comunale cu 
buna desfășurare a 
la lărgirea bazei 
sportului, i 
ional C. F. S.
muncă.

i

privire la 
competițiilor, 
materiale 

asigură comitetului ra- 
condiții bune de 

muncă. Sînt însă comitete execu
tive ca cele ale sfaturilor populare 
regionale București, Timișoara, sau 
raionale Beiuș, Lipova, Huedin, 
care neglijează dezvoltarea activi
tății sportive de masă, nu crează 
condiții de muncă comitetelor 
C.F.S. și folosesc pe activiștii a- 
cestor comitete în diferite alte 
munci. Sînt frecvente cazurile de 
schimbare a destinației unor baze 
sportive, de transformare a unor 
săli de sport în ateliere și depo
zite, cum se întîmplă în regiunile 
Bacău, Stalin, Craiova.

Comitetele de partid trebuie să 
îndrume comitetele executive ale 
sfaturilor populare ca acestea să 
cuprindă în planul de dezvoltare a 
regiunii respective activitatea de 
cultură fizică și sport, să analizeze 
în sesiuni această problemă, să 
elaboreze măsuri concrete pentru 
lărgirea bazei materiale a sportu
lui, prin folosirea mijloacelor loca
le și* sprijinului CC.F.S.

C.C.S. trebuie să acorde o aten
ție mai mare dezvoltării sportului 
de masă, să studieze și să găseas
că forme organizatorice mai bune 
de desfășurare a activității sindi
catelor în acest domeniu. Organele 
de partid trebuie să analizeze felul 
în care organizațiile sindicale pe 
lingă care funcționează colectivele 
sportive din întreprinderi și insti
tuții își îndeplinesc sarcinile care 
le revin prin Hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M R. din 26 
iunie 1949, să combată cu tărie 
tendința de a fugi după cadre gata 
formate în dauna creșterii de ca
dre proprii.

O mai mare atenție trebuie a- 
cordată atragerii tineretului sătesc 
Ia practicarea sportului. Trebuie li
chidată subaprecierea de către 
C.C.F S. a activității sportive la 
sate: rezultatele pozitive dobîndi- 
te de asociația „Recolta” să fie 
larg dezvoltate.

Sprijinind în mod organizat dez
voltarea activității de cultură fi
zică și sport, contribuim la forma
rea unui tineret cu înalte calități 
morale, . un tineret viguros, ener
gic, plin de bucurie, de viată, ho- 
tărît să-și închine toate forțele sale 
întăririi patriei și apărării păcii.

apărut ln•) Articol de fond 
„Scînteia" nr. 3245.
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DIN ACTIVITATEA G. M A.

Alegerile sportive sindicale
la Complexul C. F. R. Grivița Roșie
Consiliul colectivului sportiv Lo

comotiva Grivița Roșie a obținut 
în munca sa rezultate Îmbucurăm 
toare, atît în ceea ce privește an
grenarea tinerilor muncitori ta. 
practicarea sportului, cit și în re
zolvarea cu succes a unor pro
bleme legate de asigurarea con
dițiilor materiale (echipament Și 
material sportiv, baze sportive 
etc,).

Colectivul se poate mîndri cu 
bazele sale sportive: baza comple
xă construită prin muncă volunta
ră în Parcul Copilului; noua sală 
de box și gimnastică inaugurată 
de curînd în incinta complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie", etc. O fru
moasă realizare o constituie și 
participarea tinerilor muncitori, 
tehnicieni și funcționari la compe
tițiile intersecții la fotbal și la 
alte discipline sportive. De aseme
nea, sportivii de la Grivița Roșie 
s-au comportat bine in competiții 
cu caracter republican, obținînd 
succese remarcabile și în între
ceri internaționale, cum au fost 
victoriile echipei de rugbi Loco
motiva asupra puternicei formații 
pragheze Dinamo, asupra echipe
lor franceze U. S. Perpignan, Pa
ris Uns vwsite-Club etc. In compe
tițiile interne ailpirsiștii, boxerii, ai- 
cliștiii și trăgătorii de la Locomo
tiva Grivița Roșie au reprezentat 
cu cinste culorile calectwuilui.

Cu toate acestea, lipsurile cîn- 
tăresc mai greu în balanță, și a- 
ceasta a reieșit clar din discuțiile 
purtate pe marginea dării de sea- 

" ' ' ’ ’ - - făcut simțită
unora dintre

mă. îndeosebi, s-a 
munca sectară a 
memhrii consiliului colectivului, ca 
Ștefan Petcu, Vasile Constantines- 
cu și alții. Președintele colectivu
lui, tov. Ștefan Petcu, a înțeles 
greșit importanța colaborării între 
resoarte, dar mai ales colabora- 
rarea cu comitetul de întreprindere 
și organizația U. T. M. Tov. 
Dobre Ema a vorbit despre 
problema atragerii elementului fe
minin în sport. Aceasta a fost, de 
fapt, o lipsă serioasă în munca co
lectivului. Femeile de la Grivița 
Roșie nu fac, in general, sport.

Printr-o intensă muncă de atra
gere a tinerilor și mai ales a tine- 

—......  . > eo
va putea forma echipe de 
și volei.

relor în activitatea sportivă, 
lectivul 
baschet

Sportul de performanță a tact 
in atenția celor mai mulți dintre 
delegații la conferința de alegere a 
cansiiliuM colectivului sportiv Loj^. 
motiva Grivița Roșie Un cokctit^B 
atît de mulți membri ar putea aWȚ 
o activitate mai bine organizată. De 
ce Locomotiva Grivița Roșie nu 
are o echipă de fotbal măcar ia 
campionatul raional? Fără îndoia-» 
lă ca, dacă ar exista preocupare, 
s-ar putea forma o echipă de fot
bal valoroasă. Fiindcă dragoste fa-; 
ță de sport există, și asta au do
vedit-o cei mai mulți dintre par- 
ticipaireții la discuții La fel s-ar 
putea proceda în celelalte ramuri 

sportive ca atletismul, gimnastica, 
boxul, voleiul, baschetul, etc. Sec
ția de tir a colectivului a avut de 
întîmpinat multe greutăți. In cu- 
vîntarea sa, tov. Cremenaru, unul 
din trăgătorii fruntași de la Loco-' 
motiva Grivița Roșie, a criticat ati
tudinea gieșită a membrilor consi
liului colectivului, care nu au a-’ 
cordat importanța cuvenită dezvol
tării acestei discipline. Secția de 
tir n-a avut nici măcar materia» 
lui necesar antrenamentelor.

Lipsuri serioase au existat 
celelalte secții pe ramură de 
In secția de box, de etnplu, au^ 
fost cazuri de indisciplină și a- 
ceasta datorită tocmai faptului că 
nu s-a dus, o intensă muncă de e- 
ducare a sportivilor (cazul lut Rm 
Boceanu, al lud Mircea Ghencsa)'. 
De această situație este vinovat nu 
numai consiliul colectivului, ci ia» 
deosebi comitetul secției de box și, 
in primul rînd, tovarășul Grigore 
S. Ion, care a vorbit foarte mult 
despre lipsurile celorlalte secții, 
„uitînd" în schimb să vorbească 
despre felul tn care a muncit el in 
comitetul de secție. Consiliul de 
conducere al colectivului a greșit 
atunci cînd nu i-a tras la răspun
dere pe acei activiști din comite^ 
tele secțiilor sportive, care nu M 
depus nici un fel de activitate.

Noul consiliu ales, din care fac 
parte tovarăși cu experiență ia 
munca de cultură fizică și sport, 
are datoria să țină seama de^ pro
punerile și sugestiile făcute încă-» 
drul discuțiilor, să ridice munca 
sportivă la nivelul pe care-1 me
rită isn colectiv cu tradiția celui 
de ia Grivița Roșie

N BAPBAȚEANU 
P. MIHAI

Președintele colectivului

cucerit insigna.
+ ln orașul Turda, sub îndru

marea comisiei orășenești de con
trol G.M.A., colectivele sportive 
din întreprinderi și instituții des
fășoară o rodnică activitate ln 
acest domeniu. Angajamentele pe 
primul trimestru al acestui an au 
fost depășite cu 100 la sută. Din 
cadrul cokctnvuihii sportiv Con
structorul din localitate, numai în 
acest trimestru peste 230 de mun
citori constructori membri ai aces
tui colectiv au reușit să treacă 
normele complexului sportiv G.M.A.

♦ De curînd, noi tineri țărani 
muncitori și muncitori agricoli din 
comunele Urechești și Odobești, 
raionul Focșani, au reușit să cu
cerească insigna G.MA La buna

organizare a concursurilor pentru 
trecerea formelor a muncit cu 
mult entuziasm profesorul de edu
cație fizică Constantin NicoLaiu idlin 
comuna Urechești.

Pentru îmbunătățirea muncii
Consiliul regional București al 

asociației Știința a organizat zi
lele trecute o ședlinjă cu reprezen
tanții tuturor colectivelor Știința 
din Capitală, ședință în cadrul 
căreia a fost analizată activitatea 
G.M.A. pe anul 1954.

Raportul prezentat de tov. Puiu 
Anghel a scos în evidență reali
zările și lipsurile colectivelor 
sportive care au luat parte la în
trecerea inițiată de consiliul re
gional Știința pe anul 1954. Succe
se deosebite au înregistrat unele 
colective, ca Știința Institutul de 

Mine, care și-a depășit angajamen-

procentaj. 
obținut și

tele cu un însemnat 
Frumoase rezultate a 
colectivul sportiv Știința „Univer
sitatea C. I. Parhon", care și-a 
depășit angajamentele atît la pur
tători gr. I, cît și la purtători 
gr. IL Aceste frumoase rezultate 
se datoresc faptului că la Univer
sitatea C. I. Parhon a existat o 
strînsă colaborare între organiza
ția U.T.M., catedra de educație 
fizică și consiliul colectiv uf ui 
sportiv. Unele colective, ca Știința 
Institutul Agronomic, s-au dezinte
resat însă de activitatea G.M.A., 
lăsînd această problemă 
ma catedrei de educație fizică. 
După pcezenitareia raportului, co
lectivele fruntașe au primit diplo- 
m? și premii.

C ansi IM regional Știința a 
chemat la o nouă întrecere colec
tivele sportive universitare din 
București,

pe sea-

„Se cunoaște că-1 avem acolo 
pe Iosif Vild“. Această frază a fost 
deseori rostită la comitetul raio
nal CFS Tg. Mureș, ori de cite ori 
ajungea aici vestea unei noi reali
zări sportive a celor din comuna 
Oaia.

Fiul zidarului Vild din Oaia în
drăgise sportful încă din copilă
rie. Iar atunci cînd, după elibera
rea țării, faptul că era fiul unui 
zidar sărac nu mai reprezenta un 
obstacol în calea lui spre viața 
sportivă, Iosif Vild și-<a pus în 
gînd nu numai să devină el un 
bun sportiv, ci să-i facă și pe 
toți cei din jurul său să îndrăgeas
că sportul. Deseori, ta cursul pe
regrinărilor sale prin cele 19 sate 
din jurul comunei Oaia, muncito
rul coșar Iosif Vild zăbovea 
îndelung la sfat cu cîte u- 
nul care-1 întreba „cum îi 
jocul cu mingea" sau ce trebuie 
să faci „ca să alergi ma! repede". 
Iar în anul 1953, cind tinerii spor
tivi din Oaia au vrut să-și aleagă 
președintele colectivului Recolta, 
gîndul li s-a oprit imediat asupra 
celui care le deșteptase ta_ inimi 
dorința de a face sport ~

Ei, dar una-i să iubești sportul 
și să-i îndemni pe oameni să-1 
practice și attad să le asiguri tu 

însuți condițiile pentru a face

sport. Așa că noul președinte tro» 
buia, în primul rîrud, să-i stirîngă 
pe oameni In jurul său, să discu
te cu ei, să formeze un colectiv 
unit, capabil să ducă sarcinile la 
bun sfîrșit. Pînă una-alta, s-a cunn 
parat un... aparat de radio. Și, 
deși muțți mu vedeau care ar pu
tea fi rolul unui astfel de aparat 
în organizarea unui colectiv spor
tiv, s-a dovedit că măsura a fost 
bună. Zeci de tineri se strîngeau 
roată, seară de seară, îm juriul a- 
paratului de radio. Discuțiile des
pre șansele cutărei sau cutărei e- 
chipe fruntașe au alunecat, firesc, 
spre problema principală : „Cum să 
facem ca și în comuna noastră să 
înjghebăm o echipă ?“...

S-a început prin amenajarea tere
nului de fotbal și a două terenuri 
de volei. Trebuiau echipamente, 
materiale... O parte din ele și le-au 
procurat sportivii din._ fonduri 
proprii. Cea mai mare parte, teși 
au fost cumpărate din fînul recol
tat de sportivi, de pe brazdele cia 
apropierea terenului lor. Și cn 3600 
de lei, cît a luat coiec' ui pa fi
nul cu pricina, *' *—‘ 
lucruri...

...Astăzi, fu 
joacă fotbal și 
numai băieții), 
tismul ți șahuL 
cros. '

comuna Oaia m 
volei (d 
se practică

— T, ,------ 132 concumnti
cros. 250 la concursurile de șah. dăa 
iama aceasta «int, desigur, reali
zări cu care te poți tnindri. Unda 
mai pui că fiecare membru al «o- 
leclivulni este cu cot trata la ti, 
iar evidența colectiv-- poate o- 
glindi, în orice clipă, taceaga ao» 
tivifa'te—

Proiecte de viitor ? Da, exiști 
destule. In primul rînd, fetele vor 
și ele să Joace volei. Așa că acum 
se fac înscrierile și în curînd noua 
echipă de volei va începe să ac-» 
tiveze. Apoi, atleții vor și ei pistă,- 
cum au văzut la stadionul din Tg. 
Mureș, că destul au alergat pa 
pâmînt bătut, în jurul terenului de 
fotbal. Deci, trebuie făcută și pis
tă. Iar, între timp, comisia de pre
gătire și examinare G.M.A. Iu-» 
crează de zor cu cei 35 de aspi
ranți... ,.y

— Romulus Florea 
axespoadieBfi ,



Asistam din tribunei» stadionu
lui Dinamo din Moscova la cea 
mai frumoasă demonstrație de gim
nastică, atît de frumoasă incit 
mi-a fost întotdeauna greu să gă
sesc cuvinte ca s-o pot descrie. 
Mi-am dat seama de aceasta, chiar 
acolo, pe stadion, cînd ochii aler
gau dințr-un coif în celălalt al 
covorului verde, de la piramidele 
alcătuite din corpuri puternice de 
sportivi, la precizia mișcărilor a 
mii de gimnașli executifld un pro
gram de ansamblu, la grafia mișj 
corilor prietenei mele Galina Rud- 
ko, sau da zborul peste garduri al 
lui Iurii Lituev.

Și mp gîndeam: oare am să pot 
povesti acasă despre toate acestea? 
Deodată, intr-un răgaz in care li
niștea se așternuse peste stadion 
în așteptarea startului în proba 
de 80Q m., am auzit în apropiere 
zgomotul caracteristic aparatului 
de filmat. Am întors capul. Un 
teleobiectiv fixa și el dipa în care 
Nina OtkalenkO pornea să dea în
conjur inelului de zgură pentru 
a stabili la sflrșitul a două ture 
un nou record al lumii.

Aș fi vrut să mă duc la opera
tor, să-i string mina... Știam că 
prezenta lui va face ca în curînd 
să putem vedea pe ecranele cine
matografelor cele mai frumoase 
imagini ale aceslei părăsi a tine
reții.

Acum cîteva zile am văzut fU-

0 simplă lectură a sumarului 
cărții „Cultura fizică sovietică, 
factor important de educație co
munistă" este suficientă ca să-ți 
dai seama de interesul deosebit pe 
care îl prezintă această lucrare 
pentru activiștii sportivi, pentru 
sportivi și pentru oricine vrea să 
cunoască principiile care stau la 
baza sistemului sovietic de edu
cație fizică.

G. 1. Kukușkin. binecunoscutul 
autor al unor studii în domeniul 
teoriei sovietice a educației fizice, 
tratează in această lucrare — re
cent apărută in Editura Tineretu
lui — probleme de importanță ca
pitală ale mișcării sovietice de cul
tură fizică și sport. Incepind prin 
a arăta însemnătatea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
pentru dezvoltarea culturii fizice 
și sportului, autorul lucrării ex
plică în continuare baza ideologică 
a teoriei și practicii educației fi
zice sovietice. După cum se știe, 
această bază o constituie princi
piul marxist-leninist care spune 
că socialismul are nevoie de oa
meni dezvoltați multilateral și, ca 
atare, el creează condițiile necesa
re educării unor asemenea oa
meni.

In capitolul „Partidul Comunist 
— organizatorul și inspiratorul 
mișcării sovietice de cultură fizi
că-, G. I. Kukușkin arată că 
P.C.U.S. manifestă o grijă perma
nentă pentru dezvoltarea culturii 
fizice „privind .aceasta ca una din

REVISTA DE ȘAH Nr. 2

Vă prezentăm:

PARADA TINEREȚII

muL Este o realizare deosebită. 
Chiar cuvintele comentariului sem
nat de scriitorul Lev Kasil sini 
sărace față de minunăția moment 
telor pe care le-am trăit pe stadio
nul Dinamo.

Un singur lucru ar mai rămîne 
de spus: filmul „Parada tinereții", 
nu este numai un documentar .ci
nematografic; pentru noi sportivii

„Cultara fizică sovietică, factor important 
ite educație comunistă*4—de fi. I. Kukușkln

CoUuiții.e ihaisptnsauiU: in întrea
ga muncă tte educație și instruire 
a tineretului sovietic".

Cultura fi2t'că sovietică îndru
mată de partid este un important 
mijloc de educație comunistă și 
are un caracter cu adevărat pro
gresist. ..Forța sportului sovietic 
— se spune in lucrare — constă 
în aceea că el este stems legat de 
activitatea creatoare a oamenilor 
sovietici, de lupta lor plină de 
abnegație pentru construirea co
munismului, că el are un caracter 
popular, de masă, are o hază ma
terială solidă și este îndrumat de 
Partidul Comunist". 

el aduce pe ecran însăși viața de 
pe stadion, ne prezintă o sărbă
toare de neuitat. La această săr
bătoare putem fi cu toții martori 
și din sala cinematografului, pen
tru că pelicula este tot atît de va
loroasă ca șl subiectul.

ELENA LEUȘTEAN 
maestră a sportahii

Capitolul „Scopurile și sarcinile 
educației fizice in societatea so
vietică" explică cititorului rolul 
educației fizice ca factor de educa
ție comunistă, însemnătatea educa
ției fizice pentru activitatea profe
sională a oamenilor sovietici și 
pentru întărirea capacității de apă
rare a Statului Sovietic, legăturile 
educației fizice cu educația intelec
tuală, morală, estetică, precum și 
cu înoățămîntul politehnic.

Care sini calitățile pe care le 
dezvoltă cultura fizică sovietică în 
rîndul sportivilor ? Lucrarea ne 
arată, în mod succint, care sînt a- 
ceste calități ce formează fizionomia 
morală a sportivului sovietic: pa
triotismul sovietic, atitudinea so
cialistă față de muncă și față de 
proprietatea socialistă, disciplina 
conștientă, spiritul de organizare, 
spiritul de prietenie și tovărășie, 
voința de neclintit. In încheiere, 
G. I. Kukușkin se ocupă de pro
blema însușirii unei înalte măies
trii sportive — care constituie o 
datorie patriotică a fiecărui spor
tiv sovietic — și de problema ro
lului de educator al antrenorului 
sovietic.

„Cultura fizică sovietică, fador 
important de educație comunistă* 
reprezintă un îndreptar deosebit 
de prețios pentru toți cei ce mun
cesc pe tărîmul mișcării noastre 
de cultură fizică, deoarece le lă
murește scopurile și sarcinile spor* 
tutui de tip nou pe care îl făurim 
astăzi în patria noastră.

De fa Comisia Centrală de atletism
In ultima ședință a sa, Biroul Comisiei Centrale de atletism al 

luai în discuție activitatea de pregătire a atleților fa perioada I de
cembrie 1954 — 1 aprilie 1955, pe bara raportului prezentat de către 
prof. V. Dumitrescu antrenorul de stat pentru atletism.

Biroul Comisiei Centrale apreciază ca pozitivă activitatea antre* 
norilor și a majorității atleților care au aplicat în mod just metodele 
de pregătire în perioada de iarnă, pe baza experienței attetîlor sovietici

In această perioadă de timp pregătirea atleților s-a desfășurat mai 
organizat decît în alți ani, folosind metode și’ mijloace noi. Au fost 
organizate pînă în prezent 7 concursuri cu caracter de antrenament în 
sală și în aer liber, atît în Capitală rit și în unele orașe din tară (Clui. 
Timișoara, Ploești ete.). ’ '

Biroul Comisiei Centrale de atletism apreciază ca pozitivă activi
tatea desfășurată de unele asoeiațfi ca: Dinamo, Știința, Locomotiva 
în domeniu! atletismului, asoeiațfi care au reușit să mobilizeze un 

număr de tineri ca diferite clasificări sportive, la concursurile 
care au avut loc pînă acum. Cei mai mutți dintre attețî au arătat un 
nivel destul de ridicat al pregătirii lor.

Alte asociații na aa arătat o preocupare continuă și organizata 
ta» de pregătirea afletîtor for, în perioada actuală, ca C.C.A., Fîamur* 
roșie etc.

Asociațiile Metalul, Constructorul ete. nu au acordat suficient a* 
jutor secțiilor de atletism, netazestrindn-le eu echipamentul sportiv co* 
respunzător.

Unii atleți fruntași au manifestat atitudini vedetiste, subapreciind 
Importanța concursurilor organizate, concursuri care reprezintă un im
portant stimulent în pregătirea sportivilor în această perioadă.

Din desfășurarea concursurilor de pînă acum a reieșit ca o nece
sitate de viitor organizarea continuă a unor astfel de antrenamente cu 
public și concursuri, care la perioada actuali sînt de mare importanță 
în vederea pregătirii pentru Campionatele republicane de atletism pa 
echipe, care vor incepe in luna mai.

Aceste concursuri vor fi organizate de fiecare asociație sportivă 
pe baza planului alcătuit de subcomisia de competiții și Cotriisiîle locale 
de atletism. '

Pentru ca aceste antrenamente controlate și concursuri să se des
fășoare în mai bune condițhmi, este necesară organizarea lor separat 
pentru maeștri, categoria I-a și ll-a și separat pentru categoria III-*, 
juniori și începători.

Biroul Comisiei Centrate de atletism cheamă asociațiile sportive, 
antrenorii și atleții precum și întregul activ angrenat în munca do 
atletism să depună toate eforturSe pentru o pregătire cît mai temeinici 
în vederea realizării noilor norme de clasificare sportivă.

BIROUL
COMISIEI CENTRALE DE ATLETISM

CARNET
ANTRENAMENT ATLETIC DE 

CONTROL LA CLUJ

Astăzi și mîine atleții vor par
ticipa la un nou antrenament de 
control.

CONCURS DE MARATON 
REDUS

Comitetul C.FJS. al raibnuldj 
1 Mai din Capitală, în colabo
rare cu colectivul sportiv- Re
colta MAS, organizează în ziua 
de 17 aprilie un concurs de ma
raton redus, pe distanța de 25 km.

Acest concurs este deschis tu
turor maratoniștilor din Capitală 
și din alte orașe din țară. Scopul 
acestui concurs este în principal 
verificarea gradului de antrenament 
al specialiștilor alergării de mara
ton. Printre cei care vor lua star
tul sînt și maestrul sportului Va- 

sUe Teoiosiu, M9»i Babanaica.

C. Grec eseu 
corespondent

Nicu Nlcidae, Paul Lazăr, 
med Suliman, etc.

Ah-

înscrierile se fac la sediul oo-
mîtetului C.F.S. al raionului 1
Mai, pînă vineri 15 aprilie.

ATLETIC
ACTIVITATE ATLETICA 

LA CRAIOVA
Printre colectivele sportive din 

localitate, care au desfășurat pină 
acum o intensă activitate de pre
gătire în domeniul atletismului^ 
figurează și colectiviil Dina
mo Craiova, cu cercul Tînă- 
rul Dinamovist. Secția de atletism 
a acestui cerc este condusă de 
profesorii Gh. Mihoc și Romulus 
Jerdea. In această iarnă ei s-.au 
preocupat îndeaproape de temei
nica pregătire a secției, cu spriji
nul tînănuliui instructor Nicoilae 
Buligă. In cadrul secției activitatea 
a fost reorganizată complet, fă* 
cîndu-se alegerea biroului de con* 
ducere, planificarea antrenamente* 
lor pe un timp mai lung, progra* 
mul de trecerea normelor G.M.A.. 
gradul I și II și ședințe practice 
die antrenament La primele an* 
trenamente de control au fost obți* 
nute cîteva rezultate destul de 
bune: G. Popovici a alergat 100 
m. în 11,5 sec.; loan Ioancă a 
sărit 1,65 m. la înălțime; M. Prun* 
dea a alergat 400 m. în 58,8 seci 
și 4:38,0 pe 1500 m. In general, 
numărul celor care participă cri 
regularitate la antrenamentele sew 
țtfei trece de 40.

George Popescu 
corespondent ,

In condiții tehnice din cele mai 
bune, cu un conținut bogat și va
riat, a apărut zitele acestea în vi
trinele librăriilor numărul 2 al Re
vistei de șah.

Populara publicație a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport, aș
teptată cu nerăbdare de toți iubito
rii jocului de șah. reușește să oglin
dească în paginile sale dezvoltarea 
crescîndă a mișcării noastre șa- 
histe, activitatea competițională in
ternă și internațională, populariza
rea în mase a avansatei experien
țe a școlii șahiste sovietice.

După o copertă sugestivă, repre- 
2entînd poziția unui instructiv stu
diu al genialului compozitor sovie
tic A. I. Troițki, cititorul găsește un 
material interesant, scris la înalt 
nivel șah:st, cu o autentică compe
tență.

„Spicuim din 190 partide" este 
titlul articolului dedicat finalei ce
lui de al Vll-lea campionat al 
R. P. R. Pe un spațiu relativ redus, 
autorii reușesc totuși să oglindească 
apriga luptă sportivă care a avut 
loc de-a lungul celor 19 runde, e- 
xempliHcînd afirmațiile lor cu cele 
mai valoroase realizări ale campio
natului. Cititorul, așezat comod în 

fața tablei de șah, are prilej să re
trăiască momentele de mare inten
sitate ale partidelor Troiahescu-Sei- 
meanu, Ghițescu-CiocUtea. Bătănel- 
Alexandrescu, Samarian-Ciocîițea și 
altele, avînd insă în plus la dispo
ziție comentariile ample, făcute chiar 
de jucători, comentarii care îl aju
tă să înțeleagă rosturile și logica 
fiecărei mutări,

Un comentariu bine documentat 
este dedicat finalei feminine ca și 
turneului zonal feminin de la Leip
zig, în care a evoluat cu remarca
bil succes, campioana țării noastre 
Lidia Giuroiu.

Un capitol important al revistei 
este rubrica de trad'ție „Partide și 

j finalurl". Găsim aici relatări asu- 
' pra turneului internațional de ta 
I Belgrad, încheiat, după cum se știe, 
I cu victoria marelui maestru sovietic 

D. Bronstein. Alături de tabelul 
final al turneului ne sînt prezen
tate cîteva valoroase partide jucate 
in cadrul acestui concurs (Bron- 
stein-Milici. Djurosevici-MatanOviCi, 
Petrosian-Nievergelt ș .a.). Sub ta
belul tradiționalului turneu inter
național de la Hastings, încheiat cu 
victoria marilor maeștri sovietici 
V. Smlslov și P. Keres, găsim două 

admirabile realizări ale învingăto
rilor în partidele cu Fuderer și res
pectiv Alexander.

Privind în ansamblu, putem spu
ne că redacția Revistei de șah a 
oferit cititorilor săi unul din cele 
mai bune numere ale acestei publi
cații apărute ptnă acum. Aprecierile 
unanime ale șahiștilor vin să aducă 
o bine meritată răsplată strădanii
lor depuse de autori.

VALERlU CH1OSE
'' J

ețMțțck «r«ț >v». . <ț»

Concursuri cicliste pregătitoare pentru „Cursa Scînteii"
Miine Se desfășoară pe șoseaua 

Olteniței alergări de fond organi
zate de comisia orășenească de ci
clism. Adunarea partiepanțitar la 
ora 8,30-9, In piața Bellu, urwte 
vor avea loc și sosirile.

In legătu-ă cu bunul mers alo- 
perâțiun lor [..mergătoare startu
lui, subliniem măsura pe care a 
luat-o corpul de artwtlri • La probede 
de duminica trecută nu a mâi lost 
permisă,, sub nici un motiv, parti
ciparea celor sosiți după era indi
cată pentru prezentarea conctren- 
țîlor. In felul acesta se pune capăt 
vechii racile a întîrzterilor, care 
stteglvcrt'.aiu munca .arbitniter înain
tea startului.

Tot o racilă — pentru înlătura
rea căreia s« impun măsuri — o 
constituie și numeroasele abando
nuri nejustificate, caire s-au înre
gistrat In ultimele probe. Faptul 
arată că alergătorii — dlihd curs 
unei mentalități nesănătoase — 
îndată ce pierd contactul cu primul 
pluton fie că nu sînt încă îndea
juns dte pregătiți, fie dm prictaa 

unei cit de mici defecțiuni îneca* 
nice, renunță să i riali coratiimuc cursa. 
Conducerile secțiilor cicliste tre
buie să știe că obiectivul principal 
nu este numai numărul c:t mai 
mare de cicliști la start, ci mai 
ales formarea de alergători temeinic 
pregătiți, dîrzi, capabili să termine 
întrecerea.

Ne referim în special la probele 
pentru .avansați, care sînt die fapt 
examene premergătoare ,,Cursei 
Scînteii". Cu acest prilej, notăm 
că mai sînt destui cicliști care a* 
dopfă învechita tactică (dacă mai 
poate fi numită astfel): cursa te 
așteptare, mersul ,,la cutie", in 
pluton. Un cnc’itet combativ, cu 
acțiuni curajoase, care contribuia 
efectiv La dinamismul cursei, arri 
— rncantestatiii! — merite mail mart, 
dcoît vnufl caire a stat tot t impui 
La adăpost, în pluton, dbpurtnf e* 
fort deosebit doar La sprintul ftmai.

Em. 1.

M
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Rezultatele primelor probe ale cepei Dinamo la schi Campionatul mondial de floreta junioare
Cota 1.400, 8 (pri-n telefon de 

|a trimisul nostru).
Aci, în Bucegi, un soare puternic 
trimite razele call'd e asupra pir- 

jflar pe care cei mai bum schiori 
■i țârii noastre se întrec în corn- 
petiția dotata cu Cupa Diriamo.

Joi dimineață am asistat la pro
ba de slalom speciali. In proba r«- 
«ervată seniorilor, ta prima manșa 
Ani concurenți de la Casa Centrală 
b Armatei, Albert Aurel și Mircea 
Enache, reușesc să coboare prin 
cele 45 de porți așezate pe fața 
mare a Carpului ta 59.3 sec. și 
respectiv 60,9 sec. obținînd cel 
mai bun rezultat. El nu izbutesc 
insă să-și mențină avantajul în 
manșa a doua, căzînd, și pierztad 
wstfel timp prețios. In schimb, urcă 
ta clasament, pe primele locuri 
Ktaus Theil 
'(Dinamo) și 
[(Progresul).
fele obținute 
•ceasta probă sînt foarte apropia
te, dovediindu-ne că nu există între 
ti mari diferențe de valoare.

In proba rezervată senioarelor, 
«cm era și dte așteptat, victoria a 
revenit campioanei țârii 
Magdalena Marotinearoi 
care, cu toate că a căzut 
manșă, și-a depășit net 
rele. La junioare cel mai bun rezul
tat, cel realizat de Gertrude Le
le® (Pregresul), este de asemenea 
mult superior performanței obținu
te de ega de a doua clasată.

O întrecere frumoasă a fost cea 
’de la slalomul special rezervat ju- 
taori’.or. Ca și la flnafele campice 
satului republican, lupta pentru 
prunele locuri s-a dat între Nico- 
tae Iov ici (Flamura roșie) și Pe
tre Clinei (Progresul). încă odată 
Nicolae Iovici a reușit să-1 întreacă 
pe adversarul său cel mai puter
nic, dovedindu-se foarte constant 
ta cele două manșe.

Astăzi, pe un traseu marcat ta 
apropierea cabanei Piatra Arsă 
s-au desfășurat probele de fond 
rezervate seniorilor și senioare^ 
lor. Pe 15 km., la băieți, victoria 
La revenit lui Constantin Enache 
(Dinamo) fiind urmat în clasament 
Ide colegul său de club Manole Al- 
descu. Trebuie remarcat în special 
performanța realizată de Nicolae 
Mănescu (Progresul), care s-a cla
sat pe locul V, întrecînd printre 
alții pe Gheorghe Olteanu, Ion Cim- 
poia, Vasile Bunea, etc.

In proba de 8 km., care le-a rei» 
pit la start pe senioare, rezultatul 
cel mai bun a fost cel obținut de 
Ștefan te Botcariu. 
ta 40:27,0, dar a 
probă ta afară de 
•ament figurează 
Bena Zangor (Progresul) care a 
aeariizat timpul de 40:47,0.

(Voința), Ion Letcă 
tînărul Mihai Bucur 

In orice caz, rezuflta- 
de primii clasați tn

noastre,
(C.CA.) 

ta prima 
adversa-

Ea a terminat 
luat parte 

concurs. In cla
pe primul

la

loc

R. P. Polonă
' Szczecin (prin telefon). Miercuri 

ăeară. ta sala Sportul Populat
a-a desfășurat a doua întîlnire 
tatre selecționatele de juniori ale 
RP.R. și RP. Polone. Peste 5.000 
de spectatori i-au aplaudat cu 
căldură pe boxerii care au evo
luat în cadrul acestei reuniuni 
Și de data aceasta, reprezentanții 
noștri au reușit o bună compor- 
fire, termirdnd la egalitate (5-6) 
eu redutabilii pugiliști polonezi 

Iată cum s-au desfășurat întîl- 
Wrile:

Categoria muscă. După o luptă 
Spectaculoasă, Ludovic Ambruș 
l-a învins categoric la puncte pe 
Ervin Kranz. In reprizele I și H, 
Kranz a fost trimis

• podea.
i Categoria cocoș, 
foult spre sfîrșitul
Prochnieky l-a învins la puncte pe 
reprezentantul nostru Const; Gheor
ghiu, care a luptat cu multă dîrze- 
nie .

Categoria pană. Deși Ștefan 
Văcaru a boxat mai bine și a avut 
inițiativa, el a fost declarat în
vins în meciul cu Crestan Ca- 
pusa.

Categoria semiușoară. Intîlnirea 
dintre Iosif Bora și Henryk Woj- 
«iechowsky a dat naștere unei

de două ori la

Punctînd mai 
întîlnirii E«L

lată rezultatele tehnice: Slalom 
special seniori: (două manșe a cite 
45 porți, 45 concurenți prezenți la 
start): 1. Klaus Theil 
62,9 + 59,7 = 122,6; 
(Dinamo) 63 +’ 60 — 
Bucur (Progresul) 62,2

N. Lupan 
124,5; 
62,1 = 

64,2 + 61,7 = 125,9;
(C.C.A.) 59,3 +.
8. M. Enache

(Voința) 
2. I. Letcă 
123; 3. M. 
+ 61,7 - 
(Dinamo) 

5. I. Cașa 
125; 6. H.

123,9; 4.
61,8 + 62.7 = 
(C.CA.) 62,9 + 
Bergel (Voința) 
7. Albert Aurel 
58.0 - 127,3.
(C.C.A.) 60,9 "+ 67,3 = 128.3.

Slalom special senioare (două 
manșe a rfte 35 porți, 13 concuren
te): 1. Magdalena Marotineanu 
(C.C.A.) 75.6 + 74 - 1.49.6; 2.
Edith Trerbal (Progresul)’ 83,9 +' 
77,5 “ 161,4; 3. Stanislava Zerman 
(Flamura roșie) 165,4: 4. \Torica 
Tampa (Progresul) 172; 5 Elena 
Maglft-viceanu '(Voința) 173,5; 6. 
Renale Bugl (Flamura roște) 
174,1.

Slalom 
manșe a 
reați): 1. 
ște) 60,5 
CHnci (Progresul) 61,7 ’+ 63,3 — 
125; 3. Klaus Fror.ius (Voința) 
127; 4. Hanisch Horst (Flamura 
roșie)- 128,8; Slalom special ju
nioare: 1. Gertrude Leren (Pro
gresul) 126.9; 2. Iolanda Colcrrat 
(Flamura roșie) 215,6; 3. Grete Li- 
nert (Flamura roșie) 232,5.

Fond 15 km. seniori: 1. Constan
tin Enacle (Dinamo) 59:20,0; 2.
M. Aldescu (Dinamo) 1 h. 03,11;
3.
4.
5.
05,31; 
05.41. 
Elena 
2. 11 
Elena 
41,45. 
mura 
ban (Voința) 44,48.

1. OPRESCU

specia! juniori (două 
cîte 35 porți, 12 ecnctr- 
N. lovîcf (Flamura ro- 

r+‘ 58.4 - 118,9; 2. P.

BUDAPESTA, 8 (prin telefon). 
In sala „Sportcsarnok" din ca
pitala R.P. Ungare a Început astăzi 
(n.r. ieri) desfășurarea campiona
telor mondiale de scrimă pentru 
juniori. In prima zi a avut loc 
întrecerea junioarelor, a căror pro
bă a fost organizată pentru prima 
dată în acest an. Lupta pentru întîie- 
tate între floretistele junioare a fost 
încă din prima fază (faza elimina
torie), «teosebit de aprigă și de va
loroasă din punct de vedere tehnic.

După consumarea tuturor asaltu
rilor din cele 8 grupe eliminatorii, 
dintre cele 51 de participante au ră
mas in întrecere numai 24. Remar- 
cabilă a fost comportarea echipelor 
R.P. Ungare și R.P. Ramîne, care 
au trecut această fază cu toate 
trăgătoarele înscrise (6). In schimb, 
iotul francez a fost complet elimi
nat, iar cunoscuta trăgătoare polo
neză Salbah n-a reușit să se cali- 
fite. Reprezentantele noastre s-an 
dasat 
deanu 
ria a

astfel: seria a Il-a: Samșu- 
— loc III cu 3 victorii, se- 
IV-a: Ort) — Ioc III cu 3

victorii, seria a V-a: Taitiș — loc 
I cu 6 victorii, seria a Vl-a; Orban 
— loc I cu 5 victorii, seria a Vil-a: 
Grib — loc III cu 4 victorii, seria 
a VIII-a: Țărăngoiu — loc III cu 
3 victorii.

La sfîrșitul întrecerilor din ca
drul sferturilor de finală, 3 concu
rente «tta echipa noastră (Orban, 
Orb și Taitiș) s-au clasat printre 
primele 12 trăgătoare din lume, ca- 
lificîndu-se astfel pentru semifinale. 
Celelalte 3 reprezentante ale noas
tre (Țărăngo’u, Grib și Șamșudea- 
nu) au fost eliminate la limită o- 
dată cu consacratele trăgătoare fi
ber (Austria), Ghymessy (R.P.U.), 
Piedfier (Belgia), Predaroli (Ita
lia), etc. De remarcat că Maria 
Taitiș, participând în grupa a IV-a, 
s-a.clasat pe primul loc învingînd 
printre altele și pe una din princi
palele favorite, italianca Colombetti 
(4-2).

De altfel, Maria Taitiș, care a 
arătat o formă toarte bună de-a 
lungul concursului, a reușit 6ă se 
«alifice în finala probei, alături «te:

Domolki, Kelenien, Rejto și Agos- 
ton (R.P.U.), Van Est (Olanda), 
Mees (Saar) și Colombetti (Italia). 
Orb, învingînd-o pe Colombetti, a 
fost și ea aproape de calificare, 
însă, ca și în cazul lui Orban, n-a 
avut suficientă rutină pentru a de
păși momentele decisive (ambele 
au pierdut majoritatea asalturilor 
cu 3-4).

In urma unei finale viu disputate, 
titlul de campioană mondială a re- 
venit trăgătoarei’ Kelemen (R.P.U.); 
care a învins în baraj pe Colortl- 
betti (Italia) cu 4—3. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 3. Domolki 
(R.P.U.) — 4 v., 4. Agostori
(R.P.U.) — 3 v., 5. Mees (Saar) 
— 3 v„ 6 Rejto (R.P.U.)— 2 v., 
7. Van Est (Olanda) — 2 v., 8, M. 
Tanfnș (R.P.R.)—2 v. De remarcat 
că 
pe
CU
cu

ca și în cazul lui Orban, n-a

momentele decisive (ambele

reprezentanta noastră ,a învins 
Domolki cu 4—2 și pe Van Est 
4—3, iar ia Colombetti a pierdut 
3—4 după ce a condus cu 3—1.

ERNEST MEȘTER

M.
M.
N.

Crădun (C.CA.) 1 h. 05,0T; 
Ducaru (Dinamo) 1 h. 05,03; 
Mănescu (Progresul) 1 h. 
6. G. Olteanu (Dinamo) 1 h.
Fond 8 km. senioare: 1.
Zangor (progresul) 40,47; 

Tabără (Voința) 40,50; 3.
Tampa (Flamura roșie) 
4. Hermine Herbert (FLa- 

roșie) 43,26; 5. Vaâeria Șsr-

Campionatele de
Astăzi și mîine poligoanele „Gh. 

Vasilichi”, Știința I.C.F, Tunari și 
Dtoamo vor găzdui întrecerile de 
tir pe echipe, masculine și femi
nine, la probele de armă sport și 
pistol pentatlon.

înaintea celei de a doua etape, 
clasamentele la armă sport se pre
zintă astfel:

MASCULIN.
1-2 FI. roșie Comerț 
1-1 Avîntul

X Dinamo IX
4 Constr. LP.C.I.

5-4 Voința Prestări 
Servicii I
S. Armata

Seria

tir pe echipe ale
4 Metalul 

I.P.R.O.M.E.T.
5-6 Dinamo I A
5-6 Recolta M.A.S.

Seria a
1 Rezervele de 

muncă
2-3 Dinamo 

Flacăra 
Dinamo
Voința Prestări 

Servicii II 
6 Știința I

Seria
Tîn. Dinamovist

Gr. Roșie

4:6
2:8
2:8

1
1
1

5-4 C.

a

1-2 Știința n
1-8 Progr. M.G.C.IX.

3 Progresul OJ4.C.

Seria I
110 0
110 0
110 0
10 0 1

io o 1
10 0 1

Il-a

2-3
4-5
4-5

li 
vi 
Baza
I B

1

110 0
1 li 0 0
110 0
10 0 1

3
3
3
1

8:2
1:2
8:4
4:6

8:3
8:2
8:4

3
3
3
1

1
1

3
3
8

Renale Bugl (Flamura roșie), una din concurentele care ia parte la 
orobele alpine ale eupei Dinamo.

R.P.R. (Juniori) 5-5 la box
lupte extrem de îndîrjite.. Ambii 
boxeri au fost la podea pentru 
opt secunde. Mai decis și lovind 
eficace, Iosif Bora și-a asigurat 
în reprizele II și III avantajul ne- 
cesar pentru a cuceri victoria la 
puncte.

Categoria ușoară. H. Zelinski a 
fqst declarat învingător la puncte 
în intîlnirea cu Mihai Trancă. Re
prezentantul nostru a fost însă 
nedreptățit de decizie. El și-a do minat 
categoric adverșarul, terminînd me
ciul cu un avantaj de cel puțin două 
puncte. Numeroasele upercuturi 
plasate de Trancă au fost recep
ționate regulat de adversarul său, 
care a tenninat meciul 
greutate.

Categoria semimijlocie. 
calm, ordonat și folosind 
alonjei, Constantin 
cîștigat detașat la puncte în me
ciul cu B. Puzinsky.

Categoria mijlocie mică. R. 
Hartyniuk s-a dovedit superior lui 
D. Gheorghiu, depășindu-1 detașat 
la puncte.

Categoria mijlocie. Confirmînd 
bunele rezultate obținute pînă a- 
cum, Gheorghe Negrea a repur
tat o tiară victorie la puncte în 
fața talentatului boxer polonez P. 
Valașek. Negrea a impresionat 
prin forța loviturilor și combativi
tatea de care a dat dovadă de la 
primul pînă la ultimul . sunet de 
gong.

Categoria semigrea. Jean Kwiat- 
kowsky. a cîștigat la puncte în 
fața lui O. Cioloca, după o luptă

cu mare

Boxînd 
avantajul 

lordache a

a
1
2 LOC.
3 Progresul I.T.B.
4 Progr. Sănătatea
5 Rez. de muncă I
6 Minerul M.I.C.

FEMININ.
1 FI. • roșie Comerț
X Dinamo I
3 Locom. Gr. Roșie
4 Const!. I.P.C.I.
5 Voința Prestări

Servicii
Seria, a

1 Știința
2-3 Metalul

I.P.R.O.M.E.T.
2-3 Progr. Sănătatea
4-5 Tîn Dinamovist
4-5 Avîntul

6 Dinamo IX
Iată programul Întrecerilor: 

bătă: poligonul „Gh. Vasilichi” ora 
16: Rezervele de muncă II — Voin-

10 0 1 4:6
10 0 1 1:9

IV-a
110 0 10:0 
110 0
110 0
10 0 1
10 0 1
10 0 1 

Seria I
a i o o 
110 0
10 0 1
10 0 1

0 0 0 0
n-a

110 0

110 0
110 0
10 0 1
10 0 1
10 0 1

1
1

8S
7:3
3:7
2:8
0:10 1

3
3
3
1
1

0:0

8:0

8:2 
8:3 
3U 
3:8
6:8

3
3
1
1

O

3

3
3
1
1
0

sim-

București
ța P-S. II (mase.) armă sport; po- 
ligonul Dinamo ora 16: Constructo
rul I.P.C.I. — Votata P.S. (mase). 
Metalul I-P.R.OM.E.T. — Voința 
P.S. (fem.) la pistol pentatlon. 
Duminică: poligonul „Gh. Vasi-
lichi" ora 8: Progndsvl O.M.C.—Di
namo 1 A (mase.), Voința P.S. I
— G. S. Armata (mase ). Construc
torul I.P.C.I. — FI. roșie Comerț 
(mase-), FI. roșie Comerț — Di
namo I (fem.), Progresul Sănăta
tea 
Sănătatea 
(mase.);
ora 9: 
fața II 
ința I 
ora 13: 
greșul 
Tînărul 
nul Tunari ora 10: Ăvîntul — Di
namo IX (mase.), Recolta M.A.S.
— Metalul I.P.R.O-M.E.T. (mase.), 
Locomotiva Grivrța Roșie — Mine
rul M.I.C. (mase.) ora 11: Meta
lul I.P.R-O.M.E.T. — Dnamo IX 
(fem.) și Locomotiva Grivija Ro
șie — Voința P.S. (fem.) la armă 
sport 3x10 focuri.

La pistol pentatlon în primă eta
pă s-au înregistrat următoarele re
zultate: Flacăra Baza 1 — Voința 
P-S. (mase.) 6-2, FI. roșie Comerț
— Metalul I.P.R.OjM.E.T. (mase.) 
2-6, FI. roșie Comerț — Metalul 
I.P.R.O.M.E.T. (ftem.) 8-0 (napre- 
zentare).

Avîntul (fem.), Progresul
— Rezervele de muncă I 
poligonul Știința I.CJ"'. 

Progresul M.G.C.I.L.— $ti- 
(masc.), Dinamo VI — Ști- 
(masc.); Poligonul Dinamo 
Tînărul Dinamovist — Pro- 
I.T.B. (mase.), Știința — 
Dinamovist (fem.); po’.igo-

ASTĂZI ȘI MIINE LA TIMIȘOARA

Finala campionatelor universitare de gimnastică

înefirjită, în care ambii pugiliști au 
aruncat în joc toate resursele 
lor fizioe.

Categoria grea. V. Mariuțan 
a obținut cea mai categorică vic
torie a serii, trimițîndu-1 pe_ R. 
Wielner în trei rînduri la podea. 
Pugilistul romîn a fost foarte a- 
plaudat de spectatorii prezenți.

Pentru specialiștii polonezi ep 
voluția tinerilor noștri boxeri a 
însemnat o adevărată revelație. 
Ei au declarat că boxul nostru a 
făcut progrese considerabile. De 
remarcat că din reprezentativele 
poloneze au făcut parte cîțiva din
tre cei mai buni pugiîîști ai ță
rii, cu multe meciuri internațio
nale la activ.

P. CAPRA

In hala sporturilor S.M.T.C.F. 
din Timișoara vor începe astăzi, tn 
primele ore ale după-amiezii, între
cerile din cadrul finalei campiona
telor universitare de gimnastică, Ia 
care iau parte echipe de studenți 
și studente din diferite orașe ate 
țării. Se vor întrece cu acest prilej 
studenți și studente dlin Cluj, Bu
curești, Timișoara, Iași, Galați, 
Tg. Mureș și alte centre universi
tare.

In proba feminină pe echipe își 
vor disputa întîietatea, cu mai 
multe șanse, echipele I.M.F.-Cluj, 
I.S.E.P.-București și Institutul Po
litehnic Timișoara. Dintre echipele 
masculine, cele maii bune s-au do
vedit, pînă acum, cele ale Insti
tutelor Politehnice. Pentru primul 
loc vor concura I. P. Timișoara, 
I. P. București, I. P. Cluj. Bineîn
țeles că în această întrecere di
rectă pentru titlul de campioni uni
versitari pot interveni și echipele 
altor Institute sau Universități, 
pentru că echipele care s-au cali
ficat în finală s-au pregătit cu o 
grijă deosebită.

De bună seamă, și clasamen-

tele individuale pe categorii pre
zintă interes. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît printre cei ce vor evo-' 
lua azi și mîine la Timișoara se 
află gimnaști fruntași ca Nicolae 
Varga (IMF Cluj), Ladislau Kiss 
(Inst. Poilitehntc Cluj). Măra Weiss 
(llnst. dte Arhitectură București) 

și Kristine Hermes (Inst. Politeh
nic Timișoara), toți gimnaști de 
categoria I-a.

In clasamentele gimnaștilor «ie 
categoria a Il-ia urmează, ca 
urma rezultatelor de pînă acum, să 
întîlnim ipe primele locuri pe Ște
fan Banyai (fnst. AgrotehnicCJuj), 
Em. Bărăneanu (Inst. Politehnic 
Timișoara), M. Grigoraș (Univ. 
Iași) iar în proba feminină pe Irina 
Bran (Univ. Parhon București), 
Carmen Blaga (Univ. Babeș Cluj)t 
Erica Hilier (I.P.T.). Dintre con- 
curenții și concurentele la catego
ria a Tll-a menționăm pe St Be- 
regi (Timișoara), I. Gutmann (Bu
cureștii), P. Ckică (Iași), lise 
Breckjner (Cluj), Ioana Vîăduț 
(București).

Concurstrl se va desfășura as- 
tăză între crete 14 și 21 si mtine 
între orele 8 și 15.

în

O importantă competiție de lupte pentru juniori
Deseori, cronicile de lupte din. co

loanele ziarului nostru au scos în 
evidență faptul că una din princi
palele cauze «sare firinează progre
sul acestui sport este lipsa de 
concursuri, în special pentru ju
niori și cei care nu participă în 
campionatul categoriei A. Pentru 
a remedia acest neajuns, comisia 
orășenească de lupte București, a 
hiat inițiativa die a organiza un 
concurs de lupte asemănător cam
pionatului primei categorii (tur și 
retur), la care să participe toate 
colectivele sportive cu secții dte 
lupte din Capitală. Concurau! este 
rezervat jurtortlor și ane drept scop

angrenarea acestora într-o compe
tiție de mai lungă durată,, ca și 
urmărirea îndeaproape a Clemen
telor tatentate în vederea promovă
rii lor în categoria A. întrecerile 
voir constitui die asemenea un bun 
prilej de ridicare a nivelului cu
noștințelor tehnice ate tinerilor lup
tători.

Cît de mult așteptată era această 
măsură a comisiei orășenești și cît 
de binevenită este o dovedește 
însuși faptul că prnă în prezent 
și-au anunțat pamticjparea la con
curs echipele «te lupte din colecti
vele sportive aCe următoarelor aso- 
ciații: Lacomotivai Știiintek Ftamu-

ra roșie (Alimentata publică). Re
zervele de muncă. Tir-roi Din umo
rist, Metaiui (^Mao-Tze-dun* și 
Semănătoarea), Progresul ș.a. 
Concursul este dotat cu o cupă 
care va fi decernată echipei cla
sate pe tocul tatii.

Primele întreceri din cadrul 
concursului, vor avea loc mîine de 
r.a ora 10 «bmimeața, în sala Baza 
Tei, strada Citețului nr. 3 (tram
vai 17 stația Bd. Tei) și vor pune 
față în față echipele Rezervele de 
muncă — Flamura roșie Arimenta- 
ția publică. Ctotarul sportivilor se 
va face tot mîine «te ’la ora 7,30 

la 8,30 dimineața.



și iubitorii 
să-și facă 
în locurile

de Turism 
și-a alcă- 
activitate, 

dintre care

A venit primăvara 
drumeției au început 
planuri pentru excursii 
pitorești ale patriei.

înaintea lor, Direcția 
și Excursii din O.G.S. 
tuit un bogat plan de 
cu numeroase obiective,
unele au și fost realizate pentru 
ca în clipa în care excursiile var 
lua o mai mare amploare, oamenii 
muncii să aibă asigurate condiții 
bune de cazare, locuri noi de 
popas, drumuri noi marcate.

Oamenii muncii dornici să-și pe
treacă timpul liber în mijlocul na
turii sau vizitînd muzee și locuri 
istorice vor avea posibilitatea să 
facă aceasta cu ocazia excursiilor 
organizate de colectivele sportive 
și consiliile sindicale regionale. <?a 
și în anii trecuți, vor fi organizate 
petreceri câmpenești, excursii pen
tru cunoașterea împrejurimilor o- 
rașului, excursii cu bicicletele, 
trenul sau cu vaporul, 
doială, un mare interes 
cita excursiile de studii 
tineretul școlar și oamenii muncii 
își vor putea completa cunoștin
țele geografice și geologice despre 
țara noastră.

O mare amploare vor lua con
cursurile de orientare turistică aii 
căror caracter apiiicartiv este bine
cunoscut. După cum am mai a- 
nunțat, la începutul verii va fi or
ganizat un concurs pe țară, cu 
probe variate de zi și de noapte 
(ascensiuni, coborâri, probe com
plexe de tir, etc.). Vor fi organi
zate concursuri de acest fel pentru 
femei, tineret și pionieri. Tineretu
lui școlar îi este rezervată o formă 
atractivă de turism : excursia cu 
corturi în locurile cele mai pito
rești ale țării noastre.

Avînd în vedere succesul de care 
s-a bucurat concursul de fotografii 
turistice de anul trecut, se vor or
ganiza în (Eferite regiuni noi con
cursuri de acest 
grafii amatori.

Un obiectiv de 
sezonului turistic 
constituit mărirea capacității 
banelor. Anul trecut în cele 
de cabane ale C.G.S. au fost găz- 
duiți peste 200.000 turiști. In cursul 
acestui an capacitatea de cazare a 
crescut cu 40 
amenajărilor de noi 
Păltiniș, Muntele Mic, Borșa ș.a.

cu
Fără în-
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ia sută datorită 
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DE LA COMISIA CENTRALA DE FOTBAL

Onisie a pătruns pînă in apropie rea porții și șutează sub privirile 
stoperului Marinescu care nu m ai poate interveni.

Fază din jocul C.C.A.—Fia căra Ploești.

înaintea etapei a șaptea 
a campionatului categoriei A

A șaptea etapă a campionatului 
categoriei A La fotbal se dispută 
tntr-o atmosferă de mare interes, 
dat fiind situația actuală a clasa
mentului și faptul că în meciurile 
etapei frecute echipele au dovedit o 
formă mai bună.

Astfel, fruntașa clasamentului 
Dinamo București — care va utili
za formația de la Petroșani are un 
adversar destul dte incomod în Lo
comotiva Tg. Mureș în partida care 
se dispută mîine la ana 16 pe 
stadionul ,,23 August” din Capita
lă. Mureșenii care nu s-au fixat 
încă asupra echipei cu care vor a- 
pare pe teren, au înregistrat în- ac
tualul campionat o remarcabilă îm
bunătățire a jocului lor, mai 
în ceea ce privește concepția.

Celelalte două echipe, care 
nează pe Dinamo București Ia 
ducerea clasamentului, au de 
menea meciuri grele: Progresul
București joacă la Arad unde întil- 
nește in Flamura roșie o echipă 
decisă să se reabiliteze. Arădanii 
— care var beneficia de aportul 
hi: — Petschovski — au in
să în față un adversar cere 
a arătat o formă îoarte bună chiar 
de la începutul campionatului și a 
înregistrat, ca urmare, performan
țe deosebit de valoroase. Flacăra

ales

talo- 
can- 
ase-

î

Ploești primește pe teren propriu 
vizita unei formații care a realizat 
în ultimele 3 partide 6 puncte: Di
namo Orașul Stalin, care tinde, fi
rește, să continue acest șir de vic
torii.

C.C.A-, care se deplasează la Re
ghin pentru a se întîlni cu Avîn- 
tul, va alinia acolo următoarea li
nie de înarintiare: Dernien — Mun- 
teanu — Caricaș — Tătara — P. 
Moldoveana. Avîntul a pierdut la 
limită meciurile disputate pe teren 
propriu (0-1 cu Progresul Bucu
rești 2-3 cu Minerul Petroșani)

Știința Timișoara, care nu a ju
cat în ultima etapă, s-a fixat asu
pra formației pe care o va între
buința la Constanța: Uțiu — Sbîr- 
cea, Brânzei, Florescu — Cojerea- 
nu, Nicolin — Boroș, Lazăr, Dinu- 
lescu, Mazăre, Gtrieanu. Gît despre 
Locomotiva Constanța, se pare că 
ea va alinia formația din meciul 
cu Locomotiva Tg. Mureș.

In sfîrșit, ultima partidă a eta
pei se desfășoară la Cluj, unde 
Știința va da replica Minerului Pe
troșani. Este de asemenea, o par
tidă echilibrată, în care atacul stu
denților va avea de înfruntat o 
apărare bine pusă la prmct, cum 
s-a văzut din ultimele întîlniri că 
este cea a echipei din Petroșani.

1. Biroul Comisiei centrale de 
fotbal a hotărit ca, incepînd de la 
data de 9 aprilie 1955, să nu se 
mai facă schimbări de jucători în 
cursul nici unui meci oficial, indi
ferent de competiție.

2. Analizînd desfășurarea ultime
lor etape ale competițiilor repu
blicane, Biroul Comisiei centrale a 
constatat o serie de lipsuri și a- 
bateri care frînează buna desfă
șurare a jocurilor și practicarea 
unui fotbal de calitate. Biroul Co
misiei centrale atrage cu hotărîre 
atenția tuturor factorilor cu răspun
dere in activitatea fotbalului, asu
pra necesității de a lua măsuri 
menite să remedieze aceste lipsuri 
și să asigure condiții cît mai bu
ne de desfășurare a competițiilor.

a. Colectivele sportive au datoria 
să-și intensifice munca educativă, 
îndrumîndu-i pe sportivi spre com
portări cît mai corecte, spre o pre
ocupare permanentă pentru pregă
tirea lor și pentru practicarea unui 
joc de calitate. Analizarea abate
rilor de la disciplină pe terenuri,' 
care se mai produc, și măsurile 
pentru lichidarea lor constituie o 
sarcină a colectivelor. O atenție 
specială trebuie acordată amenajă
rii cît mai bune a terenurilor pe 
care sînt programate jocuri oficiale. 
Biroul Comisiei centrale va lua mă
suri împotriva secțiilor de fotbal 
din colective care nu înțeleg să-și 
respecte obligațiile luate prin par
ticiparea lor la competiții. De a- 
semenea, colectivele sportive orga
nizatoare sînt obligate să vegheze 
la respectarea întocmai a deciziei 
Comisiei centrale cu privire la ac
cesul persoanelor în incinta terenu
lui.

b. In ce privește pregătirea jucă
torilor și a echipelor pentru com
petiții, antrenorii trebuie să se pre

ocupe foarte atent de instruițea fot
baliștilor în condițiile actuale de 
joc, în așa fel încît să poată face 
față oricărei împrejurări survenite 
în timpul unui meci. Antrenorii vor 
îndruma pe jucători spre o atitu
dine cinstită pe teren, spre un joc 
in folosul echipei, combătînd pe 
loc orice manifestare nesportivă ca: 
simulări, proteste la deciziile arbi
trilor etc. Biroul Comisiei centrale 
atrage atenția jucătorilor și în pri
mul rînd căpitanilor de echipă, că 
vor fi sancționați în mod exemplar 
toți cei care vor recurge la simulări 
de loviri sau la proteste la adresa ar
bitrilor, căutînd în acest mod ilM 
corect să-și creeze o atmosferă fa
vorabilă și încitînd publicul spec
tator.

c. In această privință, arbitrilor 
le revine o sarcină importantă: a-: 
ceea de a urmări cu și mai multă 
atenție jocul și comportarea jucă
torilor, pentru a fi în perfectă 
cunoștință de cauză la aplicarea 
sancțiunilor. In afară de aplicarea 
și stricta respectare a regulilor de 
joc, arbitrii au și sarcina de a ve
ghea asupra ordinei care trebuie s*5 
domnească în incinta și pe erenul 
de joc, nepermițînd accesul persoa
nelor care nu au calitatea și drep
tul de a pătrunde în interiorul te
renului.
ții care 
mai cu 
bitrilor.
și pe reporterii fotografici asupra 
zonei lor de activitate pe teren.

Biroul Comisiei centrale de fot
bal recomandă ca toate aceste mă
suri să fie aplicate întocmai în in
teresul bunei desfășurări a com
petițiilor și al dezvoltării unui fst-1 
bal de calitate.

Accesul pe teren, in situa- 
Î1 impun, se va face mu 
aprobarea prealabilă a ar- 
Aceștia îi vor îndruma

duminică—no 1 ui u •bimbata și
intensă activitate competițională

INFORMAȚII onosport
UN CONCURS SPECIAL CARE SE ÎNCHIDE MIERCURI 13 APRILIE

Jmind seama de faptul că miercurii 13 aprilie se dispută o etapă deosebit de importantă îri cam
pionatul repub.ican de fotbal categoria A I. S. PRONOSPORT organizează un concurs special. Con
cursul cuprinde 6 meciuri dte fotbal dîn campionatul categ. A, 7 meciuri din campionatul categ. B, un 
med dEn campionatul de fotbal al R.P.U., un meci internațional de fotbal (Hanved — Partizan Belgrad) 
și un meci din campionatul de tineret al R.P.R.
- .carn,Pi°T)aîul categ. A se dlispută miercuri, iar celelalte dtamiinică. Concursul special se
încnide m provincie marți seara (excepție: Ploești, care închide miercuri la ora 11), iar în Capitală 
miercuri la orele 14. Rezultatele parțiale (categ. A) vor fi cunoscute miercuri seara, iar rezultatul complet 
(curn arată un bulletin cu 12 rezultate exacte) va fi cunoscut duminică seara.

Nici unul dim meciurile concursului special nu este prevăzut în concursul de la 17 aprilie care este 
un concurs separat.

lată acum programul acestui concurs special și pronosticurile diate dte căpitanii de echipă.
Pronosticurile au fost transmise telefonic de către agențiile regionale PRONOSPORT. Ele stet publicate 

în următoarea ordline: A — Mercea (Fl. roșie Arad), B — Apolzan (C.C.A.), C — Ene (Dinamo Buc.), 
r, •• — . Marcu (Știința Timișoara), G — Pa-

treș), I — Peretz (Flacăra Ploești), J — Fruth 
"* ................ Vecsy (Avîntul

D — Covaci țLoc. Timiș.), E — Dragoman (Știința Cluj), F — 
raschiva (Minerul Petroșani), H — Ghiriing (Loc. Tg. Mureș), ] 
(Dmarno Orașul Sttahn), K — Ozon (Progresul F.B.), e —; Ispas 
Reghin). (Loc. Constanța), M

L
Ik
LII.
IV.
V.
VI.
VII. Loc. Iași — Fl. 1 Mai Ploești
VIII. Fl roșie Bacău — Avîntul Fălticeni
IX. Metalul Reșița — Metalul C. Turzii
X. ........................................ .....
XI. Vasas Budlapesta
XII. ” -- - -

A. Dinamo
B. Minerul Lupenă — Metalul Arad
C. Dinamo 6 Buc. — Loc. T. Severin
D. Metaldl

C.C.A. — Dinamo București
Știința Timișoara — Flacăra Ploești 
Minerul Petroșani —-‘ Fl. roșie Arad 
Locom. Tg .Mureș — Progresul București 
Știința Oiuj — Avîntul Reghin 
Dinamo Orașul Stalin — Loc. Timișoara

Flacăra Moroni — Met St roșu Or. Stalin 
~ Kirrizsi Budapesta

Budapesta — Partizan Belgrad 
Buc. — C.C-A. (tineret)

Honved

Oradea — Met. Hunedoara

Schitu

A B C D E F G H I 3 K L M

2 X 2 2 X 2 X 2 2 2 X 1 X
1 1 X X 1 1 1 X 2 1 1 2 1
2 1 1 1 X 1 1 X 1 X 1 1 1
X 1 X X X X 1 1 1 1 X X 1
1 1 X 1 1 1 1 X 1 1 1 1 X
X 1 1 X 2 1 1 X 1 1 1 1 X
1 1 2 X 1 1 X 2 X X 1 2 X
1 1 X 1 1 1 X 1 1 1 1 X 1
1 X X X 2 1 X 1 X X X 1 1
1 X X 2 1 1 1 X 1 1 1 X 1
2 2 2 2 2 2 X 2 2 X 2 X 2
1 1 X 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1
2 2 1 1 X 2 2 X 2 1 1 2 2
1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 X 2 2

Sîmbătă 9 aprilie 
CATEGORIA B (Etapa a IV-a) 
Seria I. — Locomotiva București- 

Locamotiva Craiova, Stadionul 
G iui!ești, oca 16.30, airb. P. Popescu 
Ploești, Dinamo 6 București — 
Metalul București, teren Progresul 
1TB, ora 16.30, arb. I. C'obanu-Iași.

Seria a Il-a. — Locomotiva Cluj 
Flacăra Mediaș, la Cluj.

Seria a IlI-a. — Flacăra 1 Mai
■ Ploești-Fl. roșie Bacău la Ploești. 

Duminică 10 aprilie
CATEGORIA A (Etapa a Vll-a) 
Dinamo București-Locomotiva Tg.

Mureș, Stadionul 23 August, oria 16, 
arb. A. Iftimie-Orașul Stalin (tine
ret ora 14.15: arb. V. Suciu-lași). 
FI. roșie Arad—Rrogresul Bucu
rești, arb. M. Ctuțescu (tineret: 
Gh. Osiac-Timișoara). Flacăra Plo- 
ești-Dinamo Orașul Stalin; arb. Ad. 
Varga-Cluj (tineret: arb. C. Ortei- 
C. Lung Mold). — Știința Cluj- 
Minerul Petroșani, arb. I. Drăghici- 
București (tineret: aro. M. Gră- 
dmaru-Iași). — Avîntul Reghin- 
CC A, arb. L. Pâunescu Orașul Sta
lin (tineret: arb. M. Marinciu-Pio- 
ești). — Locomotiva Constanța-Ști- 
infa Timișoara, arb. D. D'mulescu- 
București (t’neret: arb. I. Tiron- 

--Cîmpma).

CATEGORIA B (Etapa a IV-a)
Seria I — Știința București-FL 

roșie Sf. Gheorghe (Stadionul Ghl- 
lești, ora 10.30, arb. Gh. lonescu 
Galați). — Progresul Silte-Flacăra 
Moreni. — Locomotiva T. Severin- 
Metalul St R.

Seria a Il-a.
zii-Locomotiva 
Mare-Fl. roși? 
Oradea-Minerul 
rad-Metalul Reș ța (se dispută di
mineața); Metalul B. Mare-Me- 
talul Hunedoara; Metalul 108-Meta- 
IijF Oradea.

Seria a III-'1. — Avîntul Fălti- 
ceni-Fl. roșie Buhuși; Locomotiva

O.’ațul Stalin.
— Metalul C. Tur- 
Arad, Progresul S. 
1H Cluj; Progresul 
Lupehi; Metalul A-

Galați-FL roșie Bu.'dujeni <se <1is-' 
pută la Brăila), Locomotiva Iași-» 
Știința lași; Flacăra Cîmpina-Pro» 
greșul Focșani; Dinamo Bîrlad-Di-» 
namo Galați.
CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE JUNIORI (Etapa a Ha)
Seria I. — Avîntul Fălticeni-Fl. 

roșie Buhuși ; Știința laș'-l.ocomo- 
tiva Iași; Dinamo Birlad-Fl roșie 
Burdnjeni; Dinamo Bacău-Progre
sul Focșani; FI. roșie Bacău-Voința 
Fălticeni.

Seria a lla. — Dinamo Galați-» 
Locomotiva București țse dispută 
la Erăila); Locomotiva Galați-Ști-» 
ința București (se dispută la Brăi-> 
la); F’adăra Moreni-Locomotiva» 
Constanța; Dreamo 6 București- 
Flacăra Cîmpina (teren Dinamo ii; 
ora 9.15); Flacăra 1 Mai Pk-eștt-» 
Voința Focșani.

Seria a III-a. — linărul Dina- 
movist I București - Progresul 
București (teren Dinamo II, ora 
11); Locomotiva T. Severin-Flacă- 
ra Ploești; Știința Craiova-Flacăr» 
București; C.C.A. București-Loco- 
motiva Gnaiova (ter. Fl. roșie-str. 
Veseliei, ora 9,30); Tînărul Dina- 
movîst Pitești-Metatol București.

Seria a fi-a. — Metalul Arad- 
Metalul Reșița, Minerul Lupen'-Me- 
tatei Hunedoara; Progresul Tim’-» 
șoara-Metalul 108; Locomotiva Arad-r 
Locomotiva Tirnijoata: Mtee'ul Pe-' 
troșani-Știimța Tinrșoaia.

Seria o Va. — Progresul S. Ma
re-Fl. roșie IH Cluj; Metalul Ora-' 
dea-Fl. roșie Arai; Locomotiva 
Cluj-Metalul B Marc, Metalul C. 
Turzii-Voința Cărei, Progresul O- 
radea-Știînța Cuj.

Seria a VI a. — Locomotiva O» 
rașul Stalin-Progresul S’biu; Dina
mo Orașul Stalin-Metalul St. R- 
Orașul Stalin: Avîntul Reghin-Me- 
talul Uz. Tnaiet. Oitraișull StAln; Lo
comotiva Tg. Mureș—Fl. roșie Sf. 
Gheorj^he; Constructorul Tg. Mu-» 
reș-Flacăra Mediaș.

din str. 16.362 lei fiecare, vorvaloare de
primi sumele respective .azi la ora 
19 la agenția centrală Pronosport 
din Calea Victoriei 9
la 1 aprilie a.c. s-a reținut 5»/« 

“*" se afectează pre-

de pronosticuri exacte

genția Pronosport
Măgureanu).

« Cei 6 participanți din 
tală care au obținut premiul I îi* 
noului regulament, pus în aplicare de 
de consolare șl premii speciale. Din acest fond 3/5 
speciale în obiecte de sport.

i acelor participant! care cumulează un număr

• Panoul Pronosport pentru afi
șarea rezultatelor a fost mutat din 
6tr. Boldi man (unde 
de grădina die vară 
str. Gutenberg cu

La concursul
din fondul general, pentru ....
miilor de consolare și 2/5 premiilor

Premiile de consolare se acordă ----- ------------ —  -------- „
imediat următor premiului HI. Dovadă în această privință face talonul 3 care trebuie pastrat în tot timpul 
unei luni calendaristice, pe durata tuturor concursurilor din luna respectivă. La sfîrșitul unei luni, pârtiei 
panții care au pronosticurile imediat următoare premiului III la toate con cursurile dlntr-o lună, vor comunica 
pe un formular tip numerele buleti nelor. Pe baza aceetei comunicări se face trierea buletinelor respective 

și împărțirea premiului unic (3*/, din totalul fondului de premii lunar) la numărul de premiați din ciclul 
lunar.

se va deschi- 
ProgreS'Ul) în 
fața spre
nr. 13, în

Capi-
a-

sensul 
premii

...se dispută mîine pe Stadionul 
„23 August". Biletele pentru a- 
ceastă întâlnire au fost puse în 
vînzare la: agenția Dinamo dim 
șos. Ștefan cel Mare nr. 43, a- 
gențiia Pronosport din cal. Victoriei 
nr. 9, agenția " 
Ar. Br-iand nr. 
sport dlin șos.
22

î-a acest joc 
cu mențiunea

Pronosport din str. 
6 și agenția P>rono- 
Ștefan cel Mare nr.

sînt valabile biletele
„Stadionul R.P.R."

Accesul publicului se face prin 
intrările dlim bd. Muncii și șea. 
Iancului. respectînd indicațiile per- 
soma lu lui de control cu privire la 
intrarea în tribune (tribuna I, W 
și peluze). Posesorii de carnete și 
dte bilete la sectorul O vor Intra' 
prin str. maior Coravu.



Campionate republicane
HANDBAL

i Activitatea de handbal se des-' 
fășoairă duminica aceasta din plin.» 
In Capitală și în numeroase orașe 
ale țării, 32 die echipe masculine 
și feminine se întrec în partidele ce
lor 3 mari competiții interne ale 
acestei importante discipline spor
tive; campionatul categoriei A 
!(mascul'n), campionatMl categoriei 
A (feminin) și campionatul catego
rie’ B (masculin).

Cu mult interes sânt așteptate 
mai ales meciurile categoriei A 
(masculin), în care toate cele șase 
mrtide programate prezintă un re
marcabil interes pentru clasament 
Foarte echilibrat ne pare jocul de 
la Sibiu (Vomța-Știința Timișoara). 
Localnicii posedă o echipă care 
pcate concura la primul loc, cu toa
te acestea, unele deftefențe în pre
gătirea fizică i-au împiedicat piuă 
ecum să obțină performanțele scon
tate. De aceea, este de așteptat ca 
mîine, pe teren propriu, ei să facă 
toate eforturile p-;ntru a cuceri cete 
două puncte, miza jocului cu Știin
ța Timișoara. Actualul Kder al cla. 
samentului, Dinamo Orașul Staler, 
și-a confirmat justețea aspirațiilor 
la titlul de campion pr'n victoria 
obținută în etapa precedentă asu
pra Voinței Sibiu. Mîine, dinam ti
vi știi joacă la Reș'ța, cu Metalul, 
fai fața căruia au prima șansă. E- 
chipa campioană (CCA) susține un 
joc destul de greu, în Capitală, cu 
Flacăra Ploești, clasată actualmen
te pe locul 4. Tot în București. Ști
ința ICF, una dintre echipele care 
par a fi mai bine pregătite în a- 
cest an, primește replica Flamurii 
roșii din Cisnădie. Celelalte dciă 
meciuri ale etape' a 4-a stnt: Fla
mura roșie Jimbolia-Dinamo 6 Bu
curești și Metalul Timisoara-Știin- 
ța Iași.

Socotim util ca în această scurtă 
avancronică să reamintim arbrtrillor 
însărcinați cu conducerea jocurilor 
datoria ce o au de a aplica întoc
mai dispozițiimile Comisiei centrale 
și ale Colegiului de arbitri privi
toare ta interpretarea regulilor de 
joc. Ei trebuie să privească cu toa
tă seriozitatea în special problema 
acordării loviturilor de la 13 m.. 
problemă care a făcut obiectul tuiul 
articol special apărut marți în zia
rul nostru. Reamintim, de aseme
nea, antrenorilor obligativitatea a-

Volei
f Turul campionatelor categoriei A 
la vo'vi ia sfîrșit mîine, cînd atît în 
campionatul feminin cît și în cel 
masculin are loc etapa a IX-a 
Deosebit de interesante ne apar 
toate cele trei iocuri feminine. La 
București, Constructorul va lupta 
eu Vetnța S biu pentru ocuparea 
locului 5 în clasamentul turului, 
căci aceasta este miza întâlnirii. 
F. 'Iiilibret s? anunță și meciul de la 
Orașul Stalin, unde se vor întrece 
două echipe care au reușit rezul
tate de valoare în etapa preceden
tă: Voința Orașul Stalin și Progre
sul Cluj. La Iași se dispută par- 

codașelor: FI. roșie-Progre
sul Timișoara. Dtn etapa campio
natului m sculin se remarcă în- 
tîlnirea FI. Roșie Tg. Mureș-Ști- 
•inta Timișoara, echipe aflate de a- 
ne-ncne- ne ult’m<4e locuri ale cla
samentului. Celelalte meciuri sint: 
Știmța A rad-Progresul Cluj și Di
namo IX-Metalul Orașul Stalin.

R U G B I
■ In această sâp.’ămir.ă programul 
competițiilor de ruglii e'te susți
nut de meciurile categoriei B Sin
gura întîln:re din campionatul pri
mei categorii va fi acem dintre 
formațiile buc ireșteue Progresul 
Sănătatea și Dinamo IX, întâlnire 
amînată din etapa a doua (se va 
toca pe start Tineretului la ora 
II1 301

Cu toate acestea, atît :n Capitală 
cît și m țară se vor desfășura jo
curi deosebit de interesante și, 
mai ales, importante pentru cla
samentele celor două seni ale ca
tegoriei secunde. Desprindem din 
aceste meciuri întâlnirea formației 
studenților bucureșteni cu cea a 
asociației Metalul. Reamintim că, 
prima echipă a retrogradat din ca
tegoria A, iar Metalul a fost una 
dintre participantele la turneul de 
calificare pentru prima categorie. 
Jocul va avea loc pe stadionul Ti
neretului, la ora 16,30.

Locomotiva I.C.F.. una din1 for
mațiile cu ce! mai frumos joc, 
se declasează la Iași pentru a pri
mi replica echipei locale Știința, 
învingătoare din prima e'aoă a Pro- • 
greșului Tecuci. » 

plicărîi jocului „om la om", de te 
care unele echipe au început mai 
mult sau mai puțin să se abată.

Iată acum dasamenibtri catego
riei A (masctife) după trei etape î
I. Dinamo Orașul Stalin
S. C.C.A.
3. Știința Iași
4. Flacăra Ploești
5. Dinamo 6 București
6. Voința Sibîu

7. Știi in ța ICF București
8. Metalul Timișoara
9. Știința Timișoara

10. FI. roșie Cisnădie
II. Metalul Beșița
12. FI. roșie Jimbolia

3 3 0 »
3 110
3 12 0
3 2 0 1
3 3 0 1
3 111
3 111
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 0 13
3 0 0 3

21: 9 0
37:1» 5
21:19 4
27 X> 4
23:34 4
12: 3 3
25:24 3
19:1» 2
19:22 2
17:24 3
25:30 1
12 M 0

— In campionatul feminin, cel 
mai echilibrat meci ni se pare cel 
de la Codlea, dintre Avîntul și ȘtF 
irita Mirsterul Invățămrntu’.ui 
București Jucătoarele dm Codlea 
au luat un „start" bun în acest 
campionat Deși n-au reușit decît 
un rezultat egal (1—1) cu echipa 
campioană Progresul Tg. Mureș, 
bucureștencele au arătat — totuși 
— duminica trecută o formă exce
lentă. Ele au dominat tot timpaM, 
au șutat mri la poartă și au „tre
cut" pe lingă victorie. Iată de ce 
prevedem la Codlea cea mai „tare" 
partidă a etapei.

Celelalte jocuri de mîine sfnt: 
București: Știința ICF-Flamura ro
șie Buhuși; Reșița: Metalul-FI a mu
ra roșie Constanța ; Tg. Mureș : 
Progrestfl-Știința Timișoara (un joc 
deschis, în care se întilnesc două 
formații între care există o puter

Baschet
Atît campionatul masculin cit și 

cel feminin de baschet ne oferă în 
etapa VHIa și, respectiv, a Vl-a, 
două jocuri care pot fi socotite pe 
drept cuvînt derbiuri: Dnamo-Bu- 
curești-Știința ICF (masculin) și 
Știința ICF-Constructorul Bucu
rești (feminin). Partida dintre di- 
namoviștii bucureșteni și echipa 
studenților de la ICF se situează 
printre întrecerile de tradiție. In cei 
doi ani, de cîrud se întâlnesc în cam
pionatul categoriei A, Dinamo a 
repurtat de trei ori victoria, în cele 
patru meciuri disputate (1953:88 64, 
tur, 68-69, retur; 1954:55-38, tur, 
67-57, retur), dar todeauna între
cerile’ au fost deosebit de spectacu
loase, pasionante. Atenția cu care 
fiecare echipă s-a pregătit este un 
motiv îzi plus să nie așteptăm la o 
Întrecere de valoare. De altfel, afir
mațiile tânărului antrenor al Știin
ței ICF, Aurel Predescu, confirmă 
părerile noastre: ,,Pregătirile echi
pei Știința ICF au fost deosebit de 
serioase. Toți jucătorii stat a* 
nimați în special de dorința 
de a realiza un joc bun, care 
să nu dezmintă comportarea 
noastră de pînă acum“. Cu 
aceeași grijă privește întâlnirea și 
echipa campioană. Iată acum și 
formațiile pe care le vor utiliza 
cele două echipe: DINAMO: Gh. 
Constan tin ide (căpitanul echipei), 
Dan Niculescu, E. Răducanu, L. 
Nagy, Cojocaru, Giurcutescu, L. 
Niculescu, M. Răducanu, S. Stroe, 
Rari. ȘTIINȚA: M. Nedef (căpita
nul echipei), Sarosi, Vasiliu, Prun- 
cu, Bărbulescu, C. Dinescu, I. Di- 
nescu, Geieriu, Lucaci, D. Stroe, 
Gh. Ionescu.

In deschidere la jocul masculin 
9e va desfășura Întâlnirea Știința 
ICF-Constructorul București. Aștep
tăm și aici o partidă valoare, 
fiindcă între jucătoarele celor două 
echipe se află multe elemente frun
tașe (Ștefania Tomescu, Elena Dra- 
gomirescu, Teodora Simionescu,

Unde mergem?
AZI

BASCHET. — Sala Floreasca. de 
la ora 15,30: Știința învățământ 
București — Locomotiva (femi
nin.); Știința lași-Progresul Orașul 
Stalin (mase, echipe rezervă); Ști
ința I.C.F. — Constructorul Bucu
rești (fem.); Dinamo Buc. — Ști
ința I.C.F. (mase.). Toate sini 
jocuri în cadrul camptanatelolr ca
tegoriei A.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasoa ora 19: concursul de ve
rificare al fotoliu,’ R.P.R.

FOTBAL. — Stadionul GiiHtești, 
ora 16,30: Locomotiva Buc. — Loc. 
Craiova: stadionyl Dinamo, ora 
16,30: Dinamo 6 — Metalul Buc.

MÎINE
BASCHET. — Sala Floreasca 

de la ora 9: Știința Iași — Con
structorul Sibiu (mase., urmează 
întiliiirea dintre e-'îhipele de re

nică rivalitate sportivă) ; Sibiu 1 
Flamura roșie ■ Progresii Onașci 
Stalin.

înaintea etapei <te mtâne, clasa
mentul arată astfel:

L Progresul Orașul Stalin
1 1 I • M i

2. Știința I.C.F.
3. Avîntul Codlea
4. Știința Timișoara 

9-4. Știința M. I. Bue. 
S-S. Progresul Tg. M.

7. Metalul Reșița
8. Fi. roșie Sibiu
9. FI. roșie Constanța

10. Fl. roșie Buhuși

1 1 0 • TU 2
1 1 • 0 23 1

1 » 1 0 1:1 1
1 « lt 1:11
1 « t Ud •
1 « « 1 23 •
1 S 0 1 id I
1 0 0 1 0:T •

•— In legătură cu jocurile cate
goriei B este de semnalat de 1< 
început echilibrul de forțe dintre 
echipe, echilibru pe care-1 ilustrea
ză din plin scornirile strînse ale 
primei etape. Mîine se dispută ur
mătoarele jocuri: București: Loco- 
motiva-Ftacăra Tîrgoviște, Cluj : 
Știhița-Progresul Bacău, Odorhei: 
Progresul-Repr. Făgăraș, Arad i 
Progresul-Recolta GAS Variaș, 
Brăila : Știința Galați-Recolta Buc.

Clasamentul categoriei B arată
astfel:
1-2. Progresul Odorhei
1-2. Recolta GAS Varias
3. Progresul Arad
4. Locomotiva G.N.Buc.
5. Progresul Bacău
6. Știința Galați
7. Recolta MAS Bue.
8. Flacăra Tîrgoviște 

9-10. Reprez. Făgăraș 
9-10. Știința Cluj

110 0 11:7 2
110 0
110 0
110 0
11 0 o
IV 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1

11:7 2
13:9 2
8:6 2

10:9 3
9:10 0
6:8 «
9:13 »
701 0
7U1 0

Hilde Weisenburger-Știința, Mady 
Eckerth, Viorica Antonescu-Con- 
s-truetoruî).

Iată și programul celorlalte me
ciuri a.e etapei: MASCULIN: Pro
gresul F.B.-Progresul Orașul Sta
lin; Știința Iași-Constructorul Si
biu; Dinamo Oradea-Locomotiva 
PTT București; Dinamo Tg. Mureș- 
Progresul Tg. Mureș; Știința Timi- 
șoara-C.C.A; FEMININ: Știința 
înv. București-Locomotiva Bucu
rești; Progresul Arad-Fl. roșie Ora
dea; Progresul Tg. Mureș-Fl. roșie 
Tg. Mureș; Progresul Oradea-Ști- 
ința Cluj. Menționăm jocurile: Pro
gresul FB-Progresul Orașul Stalin, 
Dinamo Oradea-Locomotiva Bucu
rești (masculin), Progresul Oradea- 
Știința Cluj (feminin). Programul 
meciurilor din Capitală este publi
cat la rubrica „Unde mergem azi 
și mîine“.

Clasamentele:
Masculin

Feminin

1. Progr. Tg. Mureș 7 6 1 444:379 13
2. Știința I.C.F. 7 6 1 406:357 13
3. C.C.A. 7 5 2 538:423 12
4. Dinamo Buc. 7 5 3 434:323 12
5. Progr. Or. Stalin 7 4 3 396:362 11
6. Progresul F.B. 7 4 3 436:417 11
7. Știința Timișoara 7 3 4 347:370 10
8. Dinamo Tg. Mureș 7 3 4 403:444 10
9. Dinamo Oradea 7 2 5 387:415 9
10. Locomotiva PTT 7 2 5 348:411 9
11. Constr. Sibiu 7 2 5 375:458 £
12. Știința Iași 7 0 7 342:497 7

1. Locomotiva Buc. 5 50 «78:186 10
2. Știința ICF 5 5 0 333:176 10
3. Constr. Buc. 5 4 1 300:219 9
4. Știința Cluj 5 4 1 242:183 9
5. Progresul Orad&a 5 33 288:249 8
6. Fl. roșie Tg. M. 5 2 3 224:261 7
7. Știința înv. Buc. 5 2 3 239:299 7
6. Progr. Tg. Mureș 5 0 5 195:259 5
9. Fl. Roșie Oradea 5 0 5 143:329 5
10. Progresul Arad 5 0 5 169:350 5

zerve); Progresul F.B. — Progre
sul Orașul Stalin (mase.).

CICLISM. — Piața Beflilu. ora 
9.30: concurs de verificare pentru 
Cursa Scînteii.

FOTBAL. — Stadion 23 August, 
ora 16: Dinamo Buc. — Locom. 
Tg. Mureș (categ. A); stadion 
Giulești, ora 10,30: Știința Buc.— 
Flamura roșie Sf. Gheorghe.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasoa, ora 10: concursul de 
verificare a lotului R.P.R.

RUGRI. — Stadionul Tineretului 
teren IV, ora 11.30: Dinamo IX — 
Progresul Sănătatea (categ. A); 
teren II. ora 15: Minerul Buc. — 
Progresul Tecuci; ora 16,30: Știin
ța Buc. — Metalul Buc. Amîndouă 
partide sint de categ. B.

ȘAH. — Sala Floreasoa. ora 17: 
R.P.R. — Franța (turul II).

VOLEI. — Sala Dinamo, de te 
ora 9,30: Constructorul Buc. — 
Voința Sibiu (fem.); Dinamo IX— 
Metalul Orașul Stabin (mase.).

Rezultate Sting 
obținute de schiorii noștri 

la Marele Premiu al Slovaciei
Miercuri, pentru simplul fapt , 

că nimeni nu știa unde sa află 
Bîră, Cristoîoveanu, Blrsan, Pi»- 
drea și Sulică, aceștia nu erau w 
scriși pe foile de concurs ale CtH 
pei Dinamo. Și totuși ei se aflau 
la București, sosind pe neașteptata 
din Republica Cehoslovacă. I-am 
întâlnit chiar în dimineața aceea, 
ureînd voioși scările clădirii ta ca
re se află Comitetul peentru Cul
tură Fizică și Sport.

— Ce-i cu voi, de unde veniți ?
— Ei, de unde ? Din Cehoslova

cia, de la Vrătna, unde am luat 
parte la „Marele premiu al Slova
ciei' — spuse Sulică. Și așa, ca 
și din Polonia, n-am putut lua le
gătura telefonică cu cei de acasă. 
In fiecare seară am încercat de la 
Chata Pod Sokolim din Terehova., 
unde locuiam, să chemăm ziarul 
pentru a vă comunica rezultatele. 
A fost imposibil. De fapt, locali
tatea Vrătna din regiunea Jănosi- 
kov e pierdută undeva în mijlocul 
munților. Chiar ziaristul polonez, ca
re se afla mult mai aproape de 
casă, nu reușea să obțină legătura.

— Acum, urcați în Bucegi pen
tru Clipa Dinamo ?

— Mai avem timp...
— Nu prea cred: începe mîine. 

Joi...
A fost suficient să afle aceasta 

pentru ca, peste cîteva ore, toți 
cinci ră pornească cu trenul spre 
Sinaia. De altfel, vor concura as
tăzi la proba de slalom uriaș din 
cadrul Gupei Dinamo.

Dar, să revenim la competițiile 
de la Vrătna, la marele premiu al 
Slovaciei. La acest concurs s-au 
Idisputat numai probe alpine, și din 
cauza timpului nefavorabil proba 
de coborîre a fost înlocuită cu un 
slalom special. Astfel, concurenții 
au luat parte la patru manșe de 
flalom. Pîrtiile — spune Sulică și 
Ladislau Kovacs, care a fost și el 
prezent la întrecerile de acolo — 
erau mult mai dificile decît cele de 
Ia Zakopane. Adversarii, și ei, de 
o valoare foarte ridicată. Loturi nu
meroase și bine antrenate au pre
zentat R. Cehoslovacă, U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. P. Ungară Echipe 
mai mici, dar cu schiori de valoare 
ridicată, au înscris R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană și Germania Occi
dentală. Din echipa Germaniei Oc
cidentale a făcut parte renumitul 
Beni Obermiilter, clasat pe locul al 
doilea la proba de slalom special 
la campionatele mondiale din 1953 
de la Ărre din Suedia.

Trebuie arătat de Ia început că 
schiorii romîni au avut o compor
tare bună. In special Mihai 
Bîră — remarcă Ladislau Kovacs 
— a dovedit că este un sr.hior bine 
pregătit tehnic, stăpîn pe sine și 
mai ales bun tactician. La acest

Un iHMi concurs de verificare
înotătorii fruntași dim Capitală 

vor fi din nou prezemți la startul 
probelor de înot, cu ocazia 
concursului de verificare care va 
începe sîmbătă la ora 19 la bazi
nul acoperit die ta Floreasoa și va 
continua în aceHași loc duminică 
dimineața de la ona 10. Pentru sîm- 
bătă siinț prevăzute probe num,ai 
pe distanța de 200 m. ta toate

■ VOLEI. — Loturile reprezen
tative își continuă pregătirile în 
vederea apropiatelor întâlniri inter
naționale. Mîime, pe stadionul Giu
lești, ele vor susține noi jocuri de 
verificare. La ora 9 va avea loc 
meciul lotului feminin, iar ta ora 
12 (după terminarea partidei de 
fotbal Știința București-Fl. roșie 
Sf. Gheorghe), cel al lotului mas
culin.

h OINĂ. — Mîine, la ora 9,30, 
pe terenul Constructorul din Capi
tală se va desfășura un turneu de 
oină cu participarea echipelor 
Știința, Constructorul și Dinamo.

impresie deosebităcuucars, o impresie deosebită 
făcut schiorii sovietici. Astfel, 
proba de slalom special, tinănd v 
Viktnr Talianov — are numai 29 
ani — a ocupat locul întâi, iar 
Evghenia Sidorova s-a dovedit a 
fi cea mai bună 1a combinată. De 
altfel, iată ce spune despre Viktor 
Talianov, maestrul sportului din 
R. Cehoslovacă Iaroslav Bogdalelc 
„Talianov este un coborîtor cu ca
lități excepționale. Gîștigînd expe
riență pentru întrecerile internațio
nale, el poate 1 upta cu multe șanse 
pentru primul loc la olimpiada de 
la Cortina D’Ampezzo".

Care stat performanțele schiorF 
lor noștri ? Cea mai bună, este d«s 
sigur, cea reușită de Gh. Xristo- 
loveanu la slalom uriaș : locul opt 
Iată, de altfel, ordinea primilor ze
ce clasați: 1. J. Bogdalek (R. 
Ceh.), l:21,ff; 2. VI. Krajnak
(R. Seh.) 1:23,4; 3. M. Saltys (R. 
Ceh.) 1:24,5; 4. B. Obermutier 
Germ. Oca) 1:24,8; 5. K. Hen
rich (R. Ceh.) 1:24,9 ; 6—7. J.
Maruszas (R. P. Pol.) 1:25,0; 
J. Zarycki (R. P. PoL) 1:25,0; 8. 
Gh. Cristoîoveanu (R.P.R.) 1:25,6; 
9. R. Wagner (R.D.G.) 1:26,0; 10. 
O. Krajnak (R. Ceh.) T:26,2. După 
Cristoîoveanu figurează în clasa
ment schiori renumiți ca poloneznl 
Roj Gasienicza, toți concurenții so
vietici, bulgari etc. Traseul a mă
surat 1450 m„ a avut o dferenți 
de nivel de 445 m. și 50 de porți, 
prezentând dificultăți foarte mari. 
Pîrtia complet înghețată. In aceeași 
probă Mthai Bîră s-a clasat pe 
local 17. La slalomul pentru com
binata de două probe cel mal btoe 
s-a clasat Pandrea: focal 17, 3rfo-
toloveanu a oeupat local 31, i» 
Bîrsan locul 36. In această probă 
Mihai Bîră putea obține ttn rezul
tat foarte bun,'’dacă nu se inctwea 
într-unul din fanioane.

In proba de slalom special cai 
mai bun rezultat l-a obținut MP 
hai Bîră: locul 13. Față de pri
mul clasat, Vfktoc Talianov, car» 
a realizat în cele două manșe 148,1 
sec., B!ră a obținut 163,9 sec. 
In această probă, Bîrsan și Crto- 
toloveanu s-au clasat pe tocurile 
35 și 36.

Ținînd seama de adversarii toar
te bine pregătiți ți cu mare expe
riență pe care i-au întâlnit scHo 
rii noștri, ca și de pîrtiile extrem 
de dificile (complet înghețate) per
formanțele schiorilor noștri stat 
remarcabile. Dumitru Sulică a 
remarcat că reprezentanții noș
tri au înregistrat un însemnat 
yalt valoric de la concursul de la 
Zakopane la cel de la Vrătna. Fap^ 
tul acesta îl confirmă, de altfel, 
și specialiștii străini care au asis
tat la cele clouă concursuri.

a înoîătoritor noștri fruntași
procedeele tehnice, iar pentru din 
nrlnică probe numai pe distanța de 
100 m. Cu ocazia acestei concurs 

de verif «oare vom putea unmărț o 
serie de înotători șj înotătoare d» 
valoare, printre care Alexarvir» 
Popescu, Zoltan Hospodar, Felix 
Heitz, Iosif Novac, Gheorghe E- 
nache. Aureli Mîndoiu, Abce Justei, 
Margareta Wittgenstein ți aî+i.

■ POPICE. — Azi. toceptod de 
ta ora 17 și mnoe de ta ora 9 s» 
dispută Întâlnirea tenVe «tecțio- 
natale orașelor București ți SF 
biu. Jocul se desfășoară pe arena 
Recolta din șos. lancului nr. 130

■ TURISM — In cinstea zalei 
de 1 Mai, consiliul orășenesc 
București al asociației Progresul 
organizează astăzi și mîine ta 
Predeal, un concurs de orientare 
gr. I. Și-au anunțat participarea 
23 echipe ale asociației Progresul, 
4 echipe de la Flacăra, 2 de ta 
Metalul și una de ta Flamura ro-



X r-

mari tuturor sporti-

prietenești, 
SANDOR

pregătim deci pentru a doua întîlnire sportivă 
tenească a tineretului.

Pentru aceasta doresc succese mereu mai 
Vifor.

Salutări
KOCSIS 

membru al Comitetului Internațional de 
pregătire a celui de al V-lea Festival

Mulți tineri din R.P.U. și din alte țări vor să afle amănunte 
tn legătură cu activitatea sportivă a echipei de fotbal maghiare și 
asupra Festivalului de la Varșovi a. Cine ar putea să le răspundă 
mai bine decît Sandor Kocsis, int erul dreapta al reprezentativei ma
ghiare și membru al Comitetului Internațional de pregătire a celui 
de al V-lea Festival? Fotografia de mai sus ni-l înfățișează pe S. 
Kocsis la masa lai de hteru, răs ptinzînd la scrisorile primite de 
pretutindeni.

Să ne pregătim pentru a Il-a ediție 
a înttlniriior internaționale sportive ale tineretului 
Mesajul hi Sandor Kocsis către tineretul sportiv din lumea întreagă

Ca membru al echipei de fotbal a Republicii Populare Ungare, 
am aflat cu bucurie că a doua ediție a înttlniriîor amicale sportive 
ale tineretului va avea foc la Varșovia, capitala Republicii Populare 
Polone. Aceste îniîlniri vor oferi din nou tinerilor sportivi posibili
tatea să-și măsoare forțele pe terenurile de sport, cu acest prilej 
legîndu-se prietenii mai strînse între fiii diferitelor țări în interesul 
apărării păcii.

Sînt convins că întîlnirile vor constitui unul dintre cele mai im
portante evenimente ale anului 1955.

Pentru a obține rezultate foarte bune și pentru a crea un sti
mulent tovărășesc între diferiți sportivi și echipe este necesar ca 
ta aceste competiții să participe sportivi din cît mai multe țări și 
ca țările participante să trimită la Varșovia pe cei mai buni spor
tivi Este absolut necesar să începem de îndată pregătirile. Sînt 
sigur că dacă ne vom antrena cu conștiinciozitate, rezultatele pe 
care le vom obține la Varșovia vor fi dintre cele mai bune. Să ne 

internațională prie-

începe campionatul de fotbal al
In mai multe orașe 

lie Uniunii Sovietice 
încep mîine jocurile 
celui de al 17-Tea 
campionat unional de 
fotbal. Titlul de cam
pioană și-l vor dispu
ta, după cum se știe, 
12 echipe de maeștri. 
In cadrul primei e- 
tape vor juca toate 

---—...—- care iaucolectivele
parte la campionat. 
La Baku se întîlnesc 
Dinamo Moscova și 
Lokomotiv Moscova. 
La Kiev, dinamoviștii 
lin localitate primesc 
vizita foștilor cam. 
pioni ai țării, Spartak 
Moscova. Dinamoviștii 
din Tbilisi vor avea 
de înfruntat puterni
ca formație Spartak 
Minsk. Proaspăta pro
movată în clasa „A“ 
Șahtior Stalino, debu
tează în campionat în

compania tinerei echi
pe a Rezervelor de 
Muncă din Leningrad. 
Aripile Sovietelor din 
Kuibîșev joacă pe te
ren propriu cu Zenit 
Leningrad, iar la 
Harkov se vor întîlni 
două echipe din Mos
cova : Ț.D.S.A. și 
Torpedo.

La " —
meci

1 mai 
diție, 
o'.upa 
țării,

Moscova, primul 
va avea loc la 
când, după tra
se întîlnesc e- 

campioană a 
Dinamo Mosco

va. Și deținătoarea 
Cupei U.R.S.S., Dina
mo Kiev

Cel de al 
campionat de fotbal 
al U.R.S.S. este aș
teptat cu multă nerăb

dare de zecile de mi
lioane de iubitori ai 
sportului cu balonul w 
tund din Uniunea So
vietică.

17-lea

Cu toții la startul
Privirile tineretului din lumea Întreagă se îndreaptă 

în acest an spre Varșovia, capitala renăscută a Po
loniei populare. In acest oraș-erou, care a suferit 
din plin cumplitele distrugeri ale războiului și care 
a fost reclădit din ruine, prin munca entuziastă a 
poporului polonez, tineri și tinere de diferite con
vingeri politice și religioase din toate colturile lumii, 
năzuind cu sinceritate spre pace și bună înțelegere 
între popoare, se vor întîlni în luna august în cadrul 
celui de al V-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie.

De pe acum, tineretul din lumea întreagă desfășoară 
intense pregătiri în vederea acestei minunate săr
bători. Una din nenumăratele acțiuni prin care tine
retul din orașele și satele patriei noastre întîmpină 
cel de al V-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie îl constituie or
ganizarea mărețelor întreceri : „Concursurile Spor
tive ale Tineretului". Această competiție sportivă de 
mase, de mare amploare, organizată de C.C. al 
U.T.M., împreună cu C.C.F.S. și C.C.S. cu sprijinul 
Ministerului Invățămîntului, Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, Ministerului Culturii și al altor 
organizații și instituții este menită să angreneze 
zeci și sute de mii de tineri.

Comisia centrală de organizare a „Concursurilor 
Sportive ale Tineretului" va înființa comisii regio
nale pentru organizarea acestei competiții, iar co
misiile regionale, la rîndul lor. vor constitui comisii 
orășenești și raionale care vor avea sarcina organi
zării întrecerilor în orașe și în centrele de comună, 
întrecerile la sate vor fi organizate de comisiile 
sătești de organizare care au funcționat și cu pri
lejul desfășurării Spartachiadei de iarnă a satelor. 
In acest fel, se asigură o continuitate în munca a- 
cestor comisii, care au dovedit pricepere și operati
vitate în rezolvarea sarcinilor. In întreprinderi, in

Jucătorii de tenis de masă 
din R, P. Bulgaria se pregătesc 
pentru campionatele mondiale

Astăzi, sportivii bulgari pri
mesc în mijlocul lor pe ju
cătorii de tenis de masă din EJ 
gipt. Această întîlnire va cons
titui ultima verificare înaintea 
plecării la campionatele mondia
le care se 
Utrecht.rar rx

Echipele R. 
fost alcătuite 
telor obținute 
gări cu prilejul

vor desfășura la

Bulgaria au 
baza rezulta- 
jucătorii bul- 

o_ r-, campionatelor
republicane desfășurate de curtnd. 
Iată numele noilor campioni: 
simplu bărbați: S. Șivacev ; 
simplu femei; N. Ivanova; du
blu femei: A. Boiadjieva — T. 
Peeva; dublu bărbați: S. Șivacev 
;— V. Popov; dublu mixt: 
Popov — A. Boiadjieva.

P. 
pe 
de

V.

„Concursurilor Sportive» de Tineretului’!
stituții, școli, sarcina organizării acestor întreceri 
revine consiliilor colectivelor sportive.

întrecerile din cadrul „Concursurilor Sportive ale 
Tineretului", la care pot participa numai sportivi 
neclasificați, pînă la vîrsta de 28 de ani, se vor des
fășura în două etape: etapa I, între 15 aprilie ți 
15 iulie, iar etapa a H-a, între 15 și 31 iulie. Tinerii 
de la orașe se vor întrece la șah, popice, atletism, 
ciclism, volei, înot, fotbal, tir (băieți) și șah, atle
tism, ciclism, volei, înot, tir, handbal (fete). La 
sate, se vor organiza întreceri de șah, oină, atletism, 
trîntă, volei, înot, fotbal, aruncarea grenadei la țin
tă, ciclism (băieți) și șah, atletism, volei, înot, a- 
runcarea grenadei la țintă, handbal (fete). Prima 
etapă a „Concursurilor Sportive ale Tineretului" 
se va desfășura pe colective sportive și pe sate sau 
comune. In etapa următoare, vor avea loc întreceri 
intercolective la orașe și intersate sau intercomune. 
De asemenea, se pot organiza întreceri pe raion 
sau pe regiune la toate sau numai la unele dintre 
disciplinele sportive prevăzute tn regulamentul a- 
cestei competiții.

Pregătirea și buna desfășurare a „Concursurilor 
Sportive ale Tinerejului" trebuie să însemne o pre
ocupare de frunte pentru colectivele sportive de la 
orașe și sate, precum și pentru comisiile de organi
zare constituite in acest scop. Trebuie pornită de 
îndată acțiunea d< popularizare a acestor întreceri 
sărbătorești prin conferințe, gazete de perete, afișe, 
panouri, lozinci mobilizatoare, presa locală ș.a. Re
gulamentul acestor întreceri trebuie prelucrat temei
nic în masele de tineret. Tot astfel, este necesar să 
se pregătească din timp baza materială pentru des
fășurarea întrecerilor în condiții tot mai bune.

Tineri și tinerel Să desfășurăm larg pregăti
rile pentru organizarea „Concursurilor Sportive ale 
Tineretului" I

MOW

Uniunii Sovietice

.-Citita

In U.R.S.S. începe sezonul marilor întreceri ale 
fotbaliștilor. Din nou vor fremăta tribunele sta
dioanelor, iar sute și sute de mii de Iubitori ai fot
balului vor urmări lupta maeștrilor balonului 

rotund.

PE SCURT
• U 4 aprilie, în orașul Arnhelm 

(Olanda) s-a desfășurat cea de a 
doua întîlnire de polo dintre echi
pele U.R.S.S. șl Olandei. Victoria 
a revenit sportivilor sovietici cu 4-3. 
Ziarele olandeze scot în evidență Jo
cul excelent desfășurat de atacanțll 
Mazvinleradze, Gvaharlia șl de por
tarul Golrman. Din Olanda, echipa 
de polo pe apă a Uniunii Sovietice a 
plecat la Bruxelles unde va juca 
echipa reprezentativă a Belgiei.
• Da 7 aprilie s-a desfășurat 

Leningrad o nouă întîlnire 
echipele reprezentative de box 
Uniunii Sovietice șl Finlandei. Bo
xerii sovietici au terminat învingă
tori la toate cele 10 categorii.
• După cum anunță agenția D.P.A. 

turneul echipei de fotbal VOrOs Lo
bogo din R.P. Ungară, care urma să 
albă loc la sfîrșttul acestei săptămîni 
a fost amînat, deoarece echipele

CU

la
Intre 

ale

vest germane (Dăsseldorf șl Stut- 
gart) susțin duminică meciuri de 
campionat.
• La invitația asociației Cerveno 

Znamle din R.P. Bulgaria, la 7 aprl- 
He a sosit la Sofia un grup de schi
ori francezi, printre care se numără 
Charles Bozon, Renă Cole, Francois 
Beulieu, Desirâ Lacroix și alții. Schi
orii francezi vor participa la mal 
multe concursuri prietenești împre
ună cu sportivii bulgari.
• Recent, la Moscova, echipa femi

nină de volei Dinamo Moscova a 
întîlnit echipa reprezentativă a R.P. 
Bulgaria. Victoria a revenit sportive
lor sovietice cu scorul de 3-0. La 
bărbați, sportivii bulgari au întrecut 
echipa reprezentativă a U.R.S.S. cu 
scorul de 3-1. Voleibaliștii bulgari au 
demonstrat o înaltă măiestrie. S-au 
remarcat în special Gliiuderov, Za- 
hariev și Pondalov,

Campionatul de șah 
al U.RJ5.S.

Iată desfășurarea celei de a 
doua partide dintre Gheller și Smîs- 

Iovî 
alb: Ghelle' negru: Smislov

I. Cf3 d5 2. c4 c6 3. d4 Cf6 4. 
Cc3 dc4 5. a4 Nf5 6. e3 e6 7. 
N:c4 Nb4 8. 0-0 Cd7 9. D«2 0-0 
10. e4 Ng6 11. Nd3 Te8 12. Nf4 
Nh5 13. e5 6d6 14. C:d5 c:di5 15. 
Tfcl a6 16. De3 Db6 17. Cd2 Tec8 
18. Cb3 Ne7 19. Dh3 Ng6 20. N:g6 
h:g6 21. Dd3 Db4 22. Nd2 T:cl 23. 
C:cl remiză.

Aseară 
partidă.

Intr-un 
wr.njil dim 
reușit să 
la mutarea 40 
ruptă, înitr-o poziție sensibil egală.

gambit al damei, nici 
cei doi parteneri nu a 
obțină avantaj, astfel că 

partida a fost îratire-

PARIS — Recent a avut loc la 
Paris o consfătuire a unor membri 
ai Uniunii Europene de Fotbal, 
în cadrul căreia s-a hotărît orga

nizarea competiției „Cupa Europei", 
imterc.1 uttiri. La aceste întreceri vor 
participa 16 echipe d'iin Europa, 
printre care se numără, Honved 
(R. P. Ungară), Reims (Franța). 
F. C. Milam (Italia), Partizan 
(Jugoslavia), F. C. Rapid (Viena), 
Djurganden (Suedia) și a'ltele. Me

ciurile se desfășoară sistem elimi
natoriu, tur și retur cailifiicindu-se 
pentru etapa următoare echipa 
care a înscris în cele două me
ciuri (acasă și în deplasare) cele 
mai multe goluri. In caz că gol
averajul va fj egail, se va disputa 
un al treilea meci, pe teren neu
tru. Prima etapă se desfășoară 
încă în acest an, între 1 august 
și 18 octombrie. Primele meciuri 
au și fost programate. Honved 
Budapesta va întîlni m prima e- 
tapă pe campioana Belgiei, F. C. 
Anderlecht, iar Partizan Belgrad, 
pe campioana Portugaliei, Benfico 
(Lisabona).

MECIURILE INTERNATIONALE 
DE LA BUDAPESTA ȘI VIENA

Sîmbătă și luni se vor desfă
șura Ia Budapesta și Viena cîte 
două meciuri internaționale. Sîm
bătă, la Budapesta, Kinizsi va 
întîlni echipa F. C. Austria, iar 
Honved va juca cu F. C. Rapid, 
campioana Austriei. Luni la Vie
na, Honved va întîlni F. C. Aus
tria, iar Kinizsi va primi replica 
echipei Rapid. In campionatul aus
triac de fotbail, F. C. Rapid este 
pe kxtii; 2, iar F. C. Austria pe lo
cul 4. In campionatul maghiar, 
Kinizsi ocupă locul 2, iar Honved 
locul 3 .întâlnirile de la Budapesta 
și Viena vor fi arbitrate de italienii 
Massai și Bernardi.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
MAGHIARI

BUDAPESTA — In vederea me
ciurilor dintre reprezentativele e- 
chipelor R. P. Ungare și Austriei 
care se vor desfășura la 24 apri
lie, laturile echipelor maghiare și- 
au început antrenamentele. Selec
ționata A a învins combinata Vo- 
ros Lobogo — Kistext cu 11-1. Go
lurile au fost marcate de Hiidlegku- 
ti 3, Kocsis 2, Santfar 2, Palotas 
2 Bozsik și Puskas. Echipa A a ju
cat cu următorul lot: Olah (Ilkul) 
— Buzănski, Lorant (Karpati), 
Lantos-Bozsik, Szojka (Kotăsz) • 
Sandor, Kocsis, Hidegkuti, Puskăs, 
Paiotăs. Echipa B a întrecut re
prezentativa orașului Kecskemet cu 
6-1, prin golurile înscrise de Szus- 
za 2 Csondlas 2, Toth Mihaly și 
Vilezsal.

INT1LNIRILE INTERNAȚIONALE 
ALE FOTBALIȘTILOR BULGARI

SOFIA (prin telefon de la cores
pondentul nostru T. Hristov). Vi
neri s-a desfășurat pe stadionul 
„V. Levski“ din Sofia cel de al 
doilea meci al echipei suedeze 
A.I.K. Oaspeții au întîlnit echipa 
Udarnik. După un joc frumos, vie-

tăria le-a revenit iotbahștțlor sue
dezi, cu scorul de 3—1 (3—1), 
Punctele învingătorilor au fost ta» 
scrise de Hamrys (2) și R. Frick®’ 
son. Pentru învinși a înscris Gs- 
galov.

La Plovdiv s-a desfășurat foa 
totllmrea de fotbal dintre echipa 
locală Spartak și selecționata de 
tineret a R.P. Chineze. Gazdele att 
Întins cu scoruil de 2—1.

Duminică, fotbaliștii chinezi vor 
juca în orașul Dimitrovo, unde vor 
întîlni echipa Minior.

TURNEE DE FOTBAL
IN R. CEHOSLOVACA

PRAGA 8 (prin telefon). — Tti 
patru orașe din R. Cel oslovacă șe 
vor desfășura duminică 10 aprilie 
și luni 11 aprilie turnee die fotbal 
la rare part Vină numeroase echi
pe dlin străinătate. Dăm mai jos 
programul jocurilor: La Praga: 

Praga — La Gantofee 
și Spartak Sokolovo. —’ 

Zagreb. La Brno: U.DA 
Kapfembeirg (Austria) șf 

Rudia Hvezda Bratislava — Wlok’ 
niarz (R.P. Polonă). La Ostrava: 
Tankista — Wismut-Karl Mart 
Stadt și Banik Ostrava — Loto’ 
motiv Sofia. La Bratislava: Spar-' 
tak Trrrava — Vasas Csepeili BuJ 
dapesta și Slovan Bratislava —’ 
A.I.K. Stockholm.

Dynamo 
(Belgia)'
Dynamo
- S. V,

ECHIPELE DE FOTBAL 
DIN R. P. POLONA SIJSTIN 

NUMEROASE INTILNIRI 
INTERNATIONALE

STALINOGROD, 8 (prin teles 
fon). — Joi, reprezentativa de fot’ 
bal a R.P. Polone a susținut pri’ 
mul meci de verificare jucînd la 
Wroclaw cu echipa belgiană With® 
Star. Meciul s-a terminat la ega^ 
litate 3-3 (1-2). Pntru gazde au 
înscris: Grenowski, Aniola ți 
Kempny. In acest meci reprezetf 
tativa A a aliniat următoarea for
mație: Stefaniszyn (Szimkowiak)’ 
Sobkowiak, Wieczorek, No wack iii 
StepanskL Zentara - Gronowskf 
(Brychcy), Aniola, Kempny, Pohl, 
Baszkiewicz.

Duminică vor avea loc în R.P. 
Polonă 'următoarele meciuri inter
naționale: La Chorzow: Reprezen’ 

Withe Star (Bel-> 
Garbarmia’

tativa Sileziei 
gia); La Krakowla- 
Empor Rostock (R. D. Germană)^ 
La Bydgoszcz: Gwarila — Bande 
Kladno (R. Ceh.); La Varșovia: 
Gwardia — Vojvodina Novy Sad 
(Iugoslavia).

Lumi 11 aprilie se dispută urmâ- 
toairele jocuri: La Varșovia: C. W. 
K-S-—Withe Star (Belgia); La 
Sosnowiec; Stal—Empor Rostock 
(R. D. Germană) ; La Gdansk: Le-' 

chiia — Banik Kladno

*



ECHIPA DE $AH A R. P. ROMÎNE CONDUCE CU 7-3 DUPĂ PRIMUL TUR 
Al MECIULUI CU REPREZENTATIVA FRANȚEI

încă de La primele mutări fă
cut® joi chipă amiază pe cele 10 
table ale meciului de șah R.P.R.— 
Franța, e-a putut vedea că între
cerea va fi dSrză, plină dte mo
mente interesante. O serie întrea
gă dte partide frumoase îi onorea
ză pe învingători ca și pe învinși.

Le vom descrie mai jos, in ordi
nea terminării lor. indicind locul 
ocupat In echipă de jucători: 
VIII. SEIMEANU (R.P.R.) — AU

BERT (Fr.) 1-0
Maestrul Sehneanu a deschis 

scorul In favoarea reprezentativei 
noastre, conducînd partida sa cu 
multă dibăcie și clarviziune tacti
că. încă de la mutarea 13-a. in
tr-un Gambit al Damei în care se 
așteptase ca albul să declanșeze 
clasicul ..atac al minorității" pe 
flanc, Sewneanu reușește printr-o 
rapidă combinație să cîștige un 
pion. Respingînd apoi contraata- 
cid condus inventiv de șahistut 
francez, reprezentantul nostru și-a 
concretizat superioritatea la mu
tarea 33-a, cînd Aubert s-a văzut 
în fata unui mat inevitabil. 
(R.P.R — Franța 1-0).
X. MITITELU (R.P.R.) — ROL

LAND (Fr.) 1-0
Pornită dintr-o apărare Nimzo- 

▼fci, și această partidă a arătat de 
la început superioritatea echipie
rului romîn Mititelu a găsit me
reu mutări energice, împresurînd 
irezistibil poziția adversă. Toate 
tentativele lui Rolland de a se el'- 
bera au fost zădărnicite de jocul 
exact al tinărului nostru repre
zentant, care a cîștigat de o ma
nieră admirabilă. (R.P.R.—Fran
ța 2-0).
I. MUFFANG (Fr.) — TRO1A- 

NESCU (R.P.R.) 1-0
Ca și în toate partidele decise în 

prima zi de ioc, și aci piesele al
be s-au arătat superioare... Și. to
tuși, Troiarescu a avut o poziție 
mai bună, oină în clipa cînd. gră- 
bindtt-se să-și valorifice avantajul 
pozițional, el a capturat prema
tur un pion, ceea ce l-a costat în
să imediat pierderea unui nebun 
și apoi a partidei. (RP.R. — Fr. 
2-D.

II. BALANEL (R.P.R.) — 
CHAUDE (Fr.) 1-0

Deși a durat mai puține mu
tări (29), această partidă s-a ter

minat numai cind ceasul de con
trol prevestea o teribilă criză de 
timp pentru Chaude de Silans 
care căuta zadarnic posibilități de 
salvare în fata atacului puternic 
al pieselor albe. Desfășurarea ace
stei partide o redăm aci în între
gime (comentariHe apari n candi- 
datokii dte maestru S. Samarian):

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3 Nb5 a6 4. 
Na4 Cf6 5. 0-0 Ne7 6. Tel b5 7. 
Nb3 M 8. c3 0-0 9. <L3 Ca5 10. 
Nc2 c5 11. Cbd2 Dc7t? (Exact așa 
a jucat și Kotov într-o partidă cu 
GheHer în al XXII-ka campionat 
al U.R.S.S. Teoria recomandă 11 — 
Cc6 12. Cfl Ne6 13. Ce3 Dc7 14. 
d4 c:<M 15. c:<M e:d4 16. C:<M C:d4 
17. D:d4 Cg4! cu joc egal) 12. Cfl 
Cc6 (O altă idee era 12... Cfd7 13. 
Ng5 f6 14. Nd2 Cb6 Levenfiș— 
Ragozin, Moscova 1936) 13. Ce3 
Te8 14. d4 Nf8 (Kotov, în partida 
citată mai sus, a jucat consecvent 
14... e:<M 15. c:d4 Nf8, dar după 
16.b3! albul a obținut totuși un 
atac puternic) 15. Cd5! C:d5 (For
țat deoarece Ia 15... Dd8 ar fi 
urmat 16. Ng5) 16. e:d5 Cb8 17. 
d:e5 d:e5 18. Cg5 h6 (Era de con
siderat 18... g6 de ex 19. Ce4 Ng7 
20. Ng5 Cd7 21. Df3 f5; dar prin 
I9.d6! albul ar fi păstrat un joc 
superior ; de ex. 19... N:d6 20. Ne4! 
Ta7 21. Nd5 Ne6 22. N:e6 f:e6 23. 
Ce4 Ne7 24. Dg4.

19. Dh5t (Cu amenințarea 20. 
C:f7! D:f7 21. Nh7+ care deter
mină următorul răspuns al ne
grului) 19... Te7 20.NH7+ Rh8 21. 
Ne4 g6 22. Dh4 Dd6 23. f4 f5 
24. f:e5 D:e5 25. Nf4 Df6 26. d6 
(Amenințarea aceasta se înfăptu
iește abia acum)’ 26... T:e4 27. T:e4 
Cc6 (La 27... f:e4 ar fi urmat frumos 
28. Ne5 D:e5 29. Cf7+. Nu salva 
nici 27... Rg8 28. Te8! h:g5 29. 
N:g5) 28. Te8 Nb7? (După aceasta 
urmează mat, dar nici alte mu
tări nu saibiau; de ex. 28... h5 29. 
d7l Nb7 30. d8D!) 29. D:h6+ și 
negrul a cedat (la 29... Rg8 30. 
Dh7 mat).
Tabela de scor indică: R.P.R.—- 

Franța 3-1
V SANSAS (Fr.)—SOOS (R.P.R.Ț 

1-0
O partidă temerar condusă de 

ambele părți, în care atacul la ro
cadă al albului s-a arătat totuși 
decisiv. Șahistul francez a găsit

soluții juste la toate contra lovitu
rile tactice ale adversarului său și 
a redus scorul (R.P.R. — Fran
ța 3-2).

III. BURSTEIN (Fr.) - CIO- 
CILTEA (R.P.R. '/a— 'It

Și In această partidă au abundat 
complicațiile, inițiate însă de șa
histul romîn, care a căutat să ia
să din calitatea rezultată după 
deschidere. La un moment dat a- 
tacui negrului părea mai puternic, 
dar șahistul francez (deși în cri
ză de timp) își găsește salvarea 
prin șah etern. (R.P.R. — Franța 
3'lt-2'l,).

Aceste 6 partidte s-au terminat 
în prima zi de joc. Restul aiu fost 
întrerupte și au dat, aseară, ur
mătoarele rezultate:
VI. ERDELY (R.P.R.) — PILLON

(Fr.) 1—0
Reprezentantul nostru a domi

nat de Ia începutul partidei, iar 
în finalul de cai. în care avea doi 
pioni liberi centrali, a cîștigat cu 
ușurință, după întrerupere (R.P.R.- 
Franța 4'A — 2'A).
IX. PENEL (Fr.) - GHIȚESCU 

(R.P.R.) 0—1
O partidă cu complicații, în 

care tînărul Ghițescu a jucat cu 
mult sînge rece. Mutarea sa din 
plic a fost un sacrificiu de damă, 
care a forțat cîștigul în puține mu
tări, prim transformarea impara- 
bilă a unui pion avansat (R.P.R.- 
Franța 47? — 2'/2).
VII. RÂVINET (Fr.) — ALEXAN- 

DRESCIJ (R.P.R.) 0—1
Irttr-o poziție de întrerupere 

foarte interesantă, ’în care avea 
două figuri ușoare pentru turn, 
maestrul Alexandrescu a făcut a- 
nallze minuțioase. Prin ele, ciști- 
gul s-a demonstrat destui de ușor 
la tablă. (R.P.R. — Franța 6'1-2 — 
2'1,).
IV. COSTEA (R.P.R.) — BER- 

GRASER (Fr.) — '/,.
Costea marcase un ușor avantaj, 

încă din deschidere, pe care l-a 
transformat apoi într-un pion cîști
gat. Căpitanul echipei franceze s-a 
apărat însă foarte tenace și a re
mizat în finalul de turnuri (R.P.R.- 
Franța 7—3).

Astăzi este zi de odihnă, iarmîi- 
ne, în sala Floreasca, începî-nd de 
la ora 17. se dispută turul II, în 
care jucătorii vor avea culorile in
versate

V. RADU

„Va reuși Rolland să salveze partida?" pare a gindl Leoni, jucă
torul de rezervă al echipei Franței, privind cu îngrijorare poziția de 
pe tablă, unde piesele lui Mititelu ocupă poziții din ce In ce mai 
active.

(foto M. BANUȘ)

Echipa de juniori a R. P. R. la egalitate cu Belgia 
in turneul international de fotbal din Italia

Maestra internațională 
CHAUDE de SILANS 
văzută de NEAGU

Chaude de Silans —
mare șahistă

Maestrul internațional 
I0T3 BĂLANEI, 

văzut de MATTY

I

!*

I! 
I

Pentru mulți, ea se 
confundă cu însuși 
șahul francez...
Remarcabilă, această 

Chantal Chaude de 
Silans joacă șah tot 
atît de bine ca mae
ștrii. așa cum la noi 
Angelica Rozeanu se 
întrece alături de bă
ieți în concursurile de 
tenis de masă.. In- 
demînarea dusă pînă 
la înaltă măiestrie se 
întîlnește la una, ca 
și la cealaltă.

Nu e în lume șahist 
care să nu fi auzit de 
„doamna Chaude", al 
cărei nume îl întîlnești 
în turpeele de maeștri, 
cind la Lisabona, cînd 
la Zagreb sau Stutt
gart. Pretutindeni o 
cheamă prietenia și 
admirația iubitorilor 
de șah.

In 1950, a fost pentru prima oară în Uniunea 
Sovietică. „Țara șahului ", așa o numește cu en
tuziasm Chaude de Silans, care are numai cuvinte 
de laudă pentru organizarea de la Moscova a 
campionatelor mondiale feminine la care a luat 
parte. Cu nerăbdare, așteaptă ea să revină în 
toamna aceasta în capitala țării cu cele mai bune 
șahiste, pentru al treilea campionat mondial. „Cine 
va concura cu succes, afară de... Chaude de Si
lans?", am tntrebat-o. Ne-a răspuns zîmbind: „Cu 
șahistele, eu am dte obicei ...trac. Cele mai fume, 
afară de actuala deținătoare a titlului, Bîkova, mi 
se par a fi Larisa Volpert, noua campioană so
vietică, jugoslava Nedelkovici, care m a învins la 
turneu! zonal, apoi Edith Keller, campioana R.D. 
Germane".

Șahiștilor le place să numească înfruntările lor 
pe tabla cu pătrate, „elegante". Termenul ne-a pă
rut odată pretențios. Totuși, Chaude de Silans 
poartă aceeași eleganță în gesturi șl ținută, ca și 
în atacurile îndrăznețe ale pieselor pe care le 
conduce cu atîta vedere limpede pe tabla de șah

V.R.

Rinduri pentru Ian Bălanei.
„Veți întîlni în e- 

chipa Romîniei pe tî- 
nărul maestru interna
țional Ion Bălănel. 
Joaică formidabil 1“ A- 
cestea au fost cuvin
tele cu care marele 
maestru Xavier Tar- 
takower s-a despărțit 
la Paris de echioa 
care pornea pe calea 
aerului spre București. 
Decanul șahului fran
cez nu a putut pleca, 
deoarece la vîrsta sa 
înaintată nu se mai... 
încumetă la deplasări 
atît de lungi.

Joi după-amiază, In 
sala Floreasca, d-na 
Chaude de Silans a- 
vea să se convingă 
personal de adevărul 
celor spuse de dr. 
Tartakower, căci sor
ții au făcut să-l întîl-
nească la masa a doua chiar pe Ion Bălănel.

Partida, pe care fostul nostru campion a reușit 
s-o clștige, caracterizează jocul profund și multi
lateral al tinărului maestru. In desfășurarea el 
s-au împletit admirabil măiestria conducerii ata
cului, precizia calculului tactic, cu tehnica exem
plară a realizării avantajului de deschidere.

In timpul cînd piesele care, căpătlnd parcă viață, 
se îmbinau în arabescuri pe tabla de șah, a sur
venit un moment care ni s-a părut caracteristic: 
Bălănel avea să efectueze mutarea a 19-a. Toată 
sala văzuse că în poziția complicată de pe tablă 
drumul damei de pe „dl" la „h5“ deschidea po
sibilități de victorie albelor... Dar, la masă, cu 
fruntea încruntată, Bălănel gîndea... Nu I Nu există 
nici un dubiu. Atacul este clar cîștigător... Bălane' 
continua să calculeze... Abia după 40 de minute 
el întinse încet mina peste tablă, ducînd dama la 
h5. Zece mutări mai tîrziu, Chaude de Silans avea 
să se recunoască învinsă.

Am desprins din timpul partidei lui Bălănel toc
mai acest moment, pentru că el oglindește maturi
tatea șahistă la care a ajuns tînărul nostru mae
stru, pentru că în timpul lui am putut înțelege și 
mai bine seriozitatea cu care privește Ion Bălănel 
răspunderea pe care o are un sportiv atunci cînd 
reprezintă culorile țării. La tabla de șah, conști
ent de superioritatea poziției sale, maestrul a vrut 
să vadă totul, să verifice fiecare variantă, să e-

MONTECATTINI 8 (prin tele
fon). — Turneul Internațional al 
Juniorilor la fotbal a continuat joi 
cu meciuri în serile a II-a, a III-ia 
și a V-a. S-au disiputat cinci me
ciuri (echipa R.D.G. nu participă 
1a turneu) dintre care trei s-au ter
minat cu rezultate nescontate. Echi
pele R. P, Bulgaria, R. Ceho
slovacă și Saar au reușit perfor
manțe care constituie surprize.

Reprezentativa R. P. Bulgaria a 
terminat Ia egalitate, 2-2 (1-1), cu 
Spania, cîștigătoarea turneului din 
anul 1954. Juniorii bulgari au con
struit contraatacuri periculoase cu 
care au contracarat jocul omogen 
și ofensiv .aii spaniolilor.

R. Cehoslovacă a fost revelația 
zilei, dispunând de echipa Angliei 
cu 1-0 (1-0).

Un rezultat surprinzător a obți
nut și Saar, care, deși condus cu 
1-0, a reușit pînă la urmă să cîști
ge jocul cu Elveția cu scorul de 
3-1 (1-1).

Reprezentativa R. P. Polone a 
avut o bună comportare termlnînd 
la egalitate cu Irlanda de Nond': 
1-1 (0-0).

In ultimul meci al zilei, Italia a 
dispus confortabil de Portugalia cu 
3-0 (1-0).

MONTECATTINI 8 (Prin tele
fon-).— In a trema zi a Tuimeiutai 
echipa reprezentativă a R.P. Ro
mâne a jucat cu Belgia la Livorno, 
localitate situată la circa 120 km. 
de Montecattini. Jocul s-a disputat 
pe căldură, în fața a 4000 de specta
tori care au răsplătit jocul foarte 
bun și sepctaculos al junior iilor ro- 
tnîni cu aplauze la „scenă deschi
să". Echipa R.P.R., deși înfrunta 
un adversar bine pregătit fizic și cu 
un joc foarte dur, totuși a dominat 
majoritatea timpului, construind nu
meroase acțiuni terminate cu șuturi 
puternice la poantă.

In prima repriză jucăitoniii ro- 
mîni au tras de 18 ori, dar portarul 
Nicolay a avut intervenții extraor
dinare, salvînd goluri sigure în mi
nutele 20, 22, 24 și 28, la șuturile 
lui Ene, Ghibea, Copil și din nou 
Ene. Cinci lovituri de colț au ră
mas de asemenea, nefructificate. 
Unicul gol al reprizei a fost înscris 
în min. 39 c‘nd Ene a fost faultat 
la 18 m. de poartă. Georgescu a 
transformat lovitura liberă, mareînd 
în colțul de sus. In această repriză, 
belgienii an atacat timid, tirăgînd 
doair două șuturi Ia poartă. In 
min. 34, Virgil extremul stingă a 
fost lovit și nevoit să părăsească 
terenul. L-a înlocuit Anighel.

După pauză, jocul continuă să se 
desfășoare în nota de superioritate 
a echipei noastre, care însă, în min. 
54 îl pierde pe Bodo. Acesta a fost 
lovit intenționat de Grimberieux. 
Bodo reintră după patnu minute, dar 
șchiopătează și nu mai poate da

randamentul normaL Astfel că de 
fapt, echipa noastră joacă în 10 
oameni. 6u toate acestea se menți
ne în atac, obține patru comere 
(față de două ale belgienilor) și 
trage de 12 ori la poartă (față de 
cinci șuturi ale adversarilor). îna
intarea însă, ratează situații favora
bile prin Ene (min. 76) și Ștefă- 
nescu (min. 79). Belgienii, care 
joacă mai ofensiv decît în prima 
repriză, reușesc să egaleze la un 
contraatac în min. 81. pe aripa 
stingă. Neamțu cade, extrema stin
gă Paeschen fuge spre poartă și 
centrează, iar Verarchtert, interul 
dreapta, înscrie de la 3 m„ astfel 
că jocul se termină la egalitate : 
1—1 (1—0). Echipa noastră a ali
niat formația: Bocianu-N’eamțu, 
Stancu, Ștefănescu-Bodo, Maior-Co- 
pill, Ghibea, Ene, Georgescu, Vir
gil (Anghel). Cel mai bun de pe 
teren : Ene, urmat de Stancu, Bodo 
(pînă la accidentare), Georgescu și 
Ghibea. De la belgieni: portarul 
Nicolay, stoperul Hanon. halful Ju- 
rion și extrema stingă Paeschen. A 
arbitrat foarte bine Clemente (Ro
ma).

Tot vineri, în cadrul seriei întiia. 
Austria a învins Franța cu 5—2 
(2-0).

In seria a IV-a, reprezentativa 
R.P. Ungare <a realliizat o nouă vic
torie cu 3-0 (2-0) asupna Turciei. 
Scorul zilei l-a reușit echipa Jugo- 
slaviei, care a învins Luxemburg 
cu 7—0 (5—0).

Clasamentele:
Seria I
1. Austria 2_ apos; 4 4
2. R. P. Romînă 2—1—1—0—2: 1 3
3. Belgia 2—0—1—1—3: 4 1
4. Franța 2—0 0—2—~2: 6 0

Seria n
1. Italia 1 1 0 0 3:0 2
2. Germania occ. 0 0 0 0 0:0 0
3. Portugalia 10 0 1 0:3 •

Seria III
1-4. R. P. Polonă 1 0 1 • 1:1 1

Irlanda Nord 10 10 1:1 1
R. P. Bulgaria 1010 2-2 1
Spania 1010 2:2 1

Seria IV
1. Jugoslavia 2—2—0—0—8: 0
2. R. P. Ungară 2—2—0—0—8: 1
3. Luxemburg 2-4—0—2—1:12
4. Turcia 2—0—0—2—0: 4

Seria V
1. R. Cehoslovacă 110 0 1:0 2
2. Saar 1 1 0 0 3:1 2
3. Elveția 10 0 1 1:3 0
4. Anglia 10 0 1 t:l •

Programul jocurilor viitoare:
Sîmbătă 9 aprilie: German a occ. 

— Portugal',ia, R. P. Bulgana — 
Irlanda de Nord, R. P. Polonă — 
Spania, Elveția — R. Cehoslovacă. 
Anglia — Saar.

Duminică 10 aprilie: Belgia — 
Franța, R. P. Ronlnă — Austria, 
R. P. Ungară — Jugoslavia și Lu
xemburg — Turcia- Ultimele jocuri 
vor avea loc luni, în seriile a Il-a. 
a III-a și a V-a.

0 măsură arbitrară a guvernului Scelba

4.

vite orice surpriză. A 
care merită felicitări...

t-o mtr-un mod pentru 
V. Ch.

.4

BERLIN (Agerpres).
întreaga opinie publică din R.D. 

Germană și sportivii cinstiți din 
Germania occidentală protestează 
eu indignare împotriva măsurii lu
ate dte guvernul Scelba, care a re
fuzat să acorde viize de intrare In 
Italia echipei dte fotbal a R.D. Ger
mane pentru a lua parte la tur
neul internațional de juniori orga
nizat de F.I.F.A. (Federația inter
națională de fotbal).

In cadrul unei conferințe de pre

să care a avut loc la 6 apriite la 
Berlin, Herbert Kaacten. vxepreșe- 
dintele Secției de fotbal a R.D. 
Germane, a anunțat că secția de 
fotbal a R.D. Germane a invitat 
oficial in R.D. Germană echipele 
de juniori ale Portugaliei, Italiei 
și Germaniei occidentale, cu care 
echipa R.D. Germane trebuia să 
joace in Italia, pentru a susține 
mai multe jocuri diupă terminarea 
turneului internațional organizat 
dte F.I.F.A.
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