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Pentru continua dezvoltare 
a activității la tir

ONFER1NȚA comisiei centrala 
de tir, care a avut loc de cu- 

^|^rînd cu participarea reprezen- 
-*V.r asociațiilor sportive, ai co- 

rrSiCor regionale de tir și a unui 
mare număr de maeștri ai sporiți ui 
Ștăutrăgători fruntași, a subliniat 
stwcesele obținute anul trecu! în 
ceea ce privește ridicarea măiestriei 
sportive, promovarea unor tinere e- 
lemante talentate și interesul
deosebit al tineretului pentru 
practicarea tirului. Sînt eviden
te succese'e înregistrate de 
maeștrii sportului Henri Herșco- 
vici, Petre C șmigîu. Lia Slrbu, Ma- 
rieta Juverdeanu, Valentin Enea sau 
performanțele realizate d; tinerii 
trăgători, maestrul sportului Gheor. 

ie Novac, de Nicolae Cojocarii 
și mulți alții. De asemenea, ca și în 
ceilalți ani, s-au obținut unele 
succese pe drumul lărgirii bazei de 
masă, un mare număr de tineri par
ticipând cu entuziasm la concursu
rile populare, în întrecerile Sparta- 
chiadei sindicale și mai ales în nu
meroasele concursuri pentru trecerea 
normelor G.MA. Toate aceste as
pecte poz tive dovedesc că în rându
rile iubitorilor de sport există un in
teres deosebit pentru practicarea ti
rului și că din această masă de 
tineri începători se pot ridica 
elemente talentate care, b'ne pregă
tite și îndrumate, pot atinge perfor
manțe înalte. La această concîuzîe 
au dus și lucrările conferinței comi
siei centrale, care insă a constatat 
că rezultatele nu sînt totuși pe de
plin satisfăcătoare, întrucît in ma
joritatea asoc'ațiilor și colectivelor 
sportive nu a existat o preocupare 
intensă pentru dezvoltarea bazei 
materiale și pentru îndrumarea și 
organizarea temeinică a muncii de 
instruire.

Comisia centrală, care o mare 
parte dh timp a muncit uniiateral, 
ocupindu-se în principal de una 
din sarcinile sale: activitatea tră
gătorilor fruntași, n-a cuprins în 
suficientă măsură și problema dez
voltării cantitative a tirului. Exem
plul său a fost urmat și de asocia
țiile și colectivele sportive care nu 
s-au preocupat suficient nici de 
trăgătorii fruntași și nici de răspân
direa în masă a acestei discipline 
sportive. Tot astfel, și în cadru) 
colectivelor sportive unde din 
concursurile de masă se evidenția 
cîte un element tinăr talentat, aten
ția era îndreptată d n acel moment 
numaî spre acesta, negii lin 4u-se 

acțiunea de promovare a noi trăgî- 
A tori.

La lipsurile semnalate a contri
buit și preocuparea insuficientă a 
asociațiilor sportive pentru asigura- 
•ea bazei materiale în cadrul co- 

ktivelor, iar unele co'ective au 
privit cu superficialitate întreținerea 
acestor baze.

Pentru o mai largă răspîndire 
a practicării tirului, asociațiile și 

.colectivele sportive trebuie să fo
losească toate condițiile existente, 

organizind cît mai multe con
cursuri locale pentru începători, 
in cadrul cărora să fie an
grenați mereu mai mulți tineri. Pri
mele informații provenite din țară 
în privința desfășurării concursuri
lor de jun ori dovedesc că această 
sarcină a fost înțeleasă și că s a 
trecut la îndeplinirea ei. Camp ona- 
tu! pe echipe al orașului București, 
care a începui de curînd și care, d 
altfel, a avut loc și anul trecut, este 
o acțiune lăudabilă, care trebuie să 
fie aplicată de toate comisiile re
gionale. As ac ații’e și colect ve'e 

esnortive precum și comisiile regio- 
!e de tir nu trebuie să se rezume 
mai la concursurile prevăzute în 

calendar, ci au datoria să se îngri
jească de organizarea cît mai mul

tor concursuri locate, in special pen
tru femei și juniori, care să satis
facă cerințele tineretului, dornic să 
practice tirul.

Organizarea de cît mai multe con
cursuri nu este însă o acțiune sufi
cientă pentru dezvoltarea cantitati
vă a tirului. Succesul este condițio
nat în egală măsură și de felul în 
care vor fi organizate acesie între
ceri. Dacă organizarea va fi făcută 
defectuos, fără ca trăgătorii mobili
zați să a bă la dispoziție materialele 
necesare și un poligon corespunză
tor, ea nu va duce la îndeplini ea 
scopului propus, ci va determina 
îndepărtarea acestor tineri de Î3 
practicarea tirului. Ceea ce a fă
cut conrsia orășenească București 
cu organizarea concursului de pis
tol pentatlon, aducînd trăgătorii la 
un poligon care era ocupat în ziua 
aceea, a fost un deserviciu în ac
țiunea de propagare a tirului.

Una din problemele care trebuie 
să constituie acum, la începutul ac- 
tivitățr, o preocupare de seamă, 
este aceea a amenajării poligoane
lor și a îngrijirii lor cît mai atente. 
In unele centre, poligoanele pentru 
tir sportiv au fost lăsate in pără
sire, sau au fost îngrijite cu 
superficialitate. Așa stau lucru
rile, de pildă, cu poligoanele din 
Sibiu sau Constanța, a căror stare 
este necorespunzătoare desfășurării 
unui concurs sau cu poligoanele 
de la Orașul Stalin și Oradea, care 
au fost închise luni de zile pentru 
că zidurile de protecție și para- 
balurile erau necorespunzătoare. 
Chiar și poligoanele amenajate și 
utilate modern, ca cele din Capita
lă (de la Dinamo, Știința I.C.F. 
sau Locomotiva) nu sînt îngrijite 
la nivelul cerințelor. Pentru ora
șele unde nu există poligoane de 
tir cum ar fi Pitești, nu se poate 
găsi nici o justificare, fiind vorba 
numai de lipsa de preocupare a 
comisiei regionale de tir. precum 
și a colectivelor sportive. Pentru 
răspîndirea tirului nu trebuie aștep
tată numai construcția de poligoa
ne utilate modern, ci trebuie să se 
construiască cît mai multe poligoa
ne simple și să se folosească toate 
poigoanele naturale. Comitetele 
C.F.S. și Sfaturile populare trebuie 
să acorde tot sprijinul pentru reali
zarea acestor poligoane.

Multe din aspectele pozitive ale 
act vității de tir care puteau să în
semne un exemplu și un stimulent, 
precum și numeroasele lipsuri care, 
odată arătate și discutate, puteau fi 
îndepărtate, nu au fost folosite la 
timp și suficient de către presa de 
specialitate. Ziarul nostru a acor
dat mai multă atente activități: 
tirului din Capitală, și în special 
tirului de performanță, neglijînd 
popularizarea muncii din celelalte 
centre, mai cu seamă în privința 
activității de masă. Pe viitor, pen
tru dezvoltarea cantitativă a tiru
lui, este necesar ca presa sportivă 
precum și ziarele locale să acorde 
atenția cuvenită acestei importante 
discipline sportive.

Desfășurarea primelor campio
nate europene de tir, care au loc 
în acest an în țara noastră, trebu'e 
să însemne un stimu'ent în plus, 
o mobilizare a tuturor forțelor co
lectivelor sportive pentru dezvolta
rea cantitativă și calitativă a ti
rului nostru. Așa după cum primul 
mare concurs pentru trăgătorii frun
tași, organizat săptămîna trecută, 
a însemnat un succese și o inaugu
rare promițătoare a sezonului com- 
petițional, tot astfel trebuie ca fie
care concurs de masă să însemne 
o biruinț* pe drumul răspîndirii ți 
ridicării calității tirului nostru.

La Moscova,
in preajma celei de a 85-a aniversări 

a nașterii lui V. I. Lenin
MOSCOVA 18 (Agerpres) TASS 

transmite:
La Muzeul central „V. 1. Lenin“ 

s-a deschis o nouă sală care com
pletează expoziția principală. Aici 
sînt expuse documente istorice 
care arată cum imediat după moar
tea lui Lenin partidul comunist a 
început traducerea în viață a po
runcilor leniniste.

Pe un perete se pot vedea de
sene și pancarte îngălbenite de 
vreme, din acele zile cînd a înce
tat să mai bată inima lui Ilicit 
„Să îndeplinim poruncile conducă
torului", „Comunismul este țolul 
nostru, Lenin — este drapelul nos
tru", ,,întotdeauna și pretutindeni, 
Lenin este nedespărțit de noi". 

Campionatul republican de fotbal continuă In mijlocul unui in
teres crescind. Zeci de mii de iu bitori ai fotbalului urmăresc, e- 
tapă de etapă, întrecerea echipe lor fruntașe.

In fotografia noastră, o fază la poarta echipei Dinamo Orașul 
Stalin, in partida disputată dum inică în compania formației Pro
gresul București.

In pagina a V-a, citiți comen tarii asupra unor jocuri din etapa 
de duminică.

Iși îndeplinesc angsjame ntele luate in c'nstea z lei de 1 Mai
Săcălaz este prima stație de p< 

linia Timișoara-Jimbolia. I. Ortinau 
și Mihail Kuhn, jucători de handbal 
la Metalul Tehnomeial Timișoara, 
fac zilnic naveta Săcălaz-Timișoa- 
ra-Săcălaz, cu trenul care pleacă 
de la Săcălaz la orale 5,50.

Zilele trecute, 1. Ortinau, extrema 
stingă a echipei și-a întîlnit, ca de 
obicei, la gară, coechipierul, pe Mi

hail Kuhn, halful stingă al aceleiași formații.
— Azi avem schimbul păcii, a început I. Orti

nau, după cuvintele de bună dimineața. — Tre
buie să obținem rezultate foarte bune. Noi, spor
tivii, trebuie să arătăm și la locurile de muncă 
cum înțelegem să luptăm pentru pace.

La Timișoara, cînd sirenele au anunțat începe
rea schimbului, ambii sportivi din Săcălaz, ca și 
toți muncitorii de la Tehnomeial au început cu 
mult elan schimbul păcii închinat zilei de 1 Mai. 
In această zi, fabrica Tehnomeial, care este frun
tașă pe țară în ramura metalurgică, a realizat 
o depășire de 176,5 la sută, victorie la care au 
contribuit șt sportivii. Cei doi lăcătuși, jucători în 
echipa de handbal, I. Ortinau și Mihail Kuhn, au 
realizat cîte 183 la sută, sudorul Petre Huhn, 
gortarul echipei de, handbal, 169 la sută, foib&t

tistul Gheorghe Varlam, muncitor la secția de per- 
foraj, 214 la sută, iar fotbalistul Ilia Takacs a 
realizat 316 la sută. Și brigada sportivă „8 No
iembrie' a avut realizări frumoase, depășind pla
nul cu 160 la sută. Dintre membrii brigăzii s-au 
evidențiat: voleibalistul Alexandru Păscaru, care 
a realizai 243 la sută și șahistul Mihalcea Geor
gescu, cu o depășire de 242 ta sută, ambii fiind 
și fruntașt în întrecerea socialistă.

După terminarea schimbului păcii, l-am fon 
trebat pe tov. Lucaci Balint, directorul fabricii, 
dacă este mulțumit de activitatea din producție 
a sportivilor. Tov. L. Balint, care este și membru 
în. comitetul orășenesc C.F.S., a zlmbit șl mi-a 
răspuns: „Fără sport, La noi, pot spune că nai 
merge nici producția. In fabrica noastră tați spore 
tivii lucrează cu elan, iar pregătirea fizică îi ajută, 
să dea un ma; mare randament în producție. Eu, 
personal, duc o intensă muncă de lămurire cu 
ceilalți directori de întreprinderi, pentru spriji-J 
nirea activității sportive, acest însemnat ajutor 
pentru înidepliniirea și depășirea planului de pro
ducție. Recentele succese ale sportivilor, închi
nate zilei de 1 Mai, dovedesc din nou și cu pri4 
sosinită acest adevăr".

-------  ALEXANDRU GROSS 
jjHibredacția Timișoara), )

Tot aici se poate vedea hotărârea 
Plenarei din ianuarie 1924 a C.C. 
al P.C. (b) din Rusia. „Despre pri
mirea în partid a muncitorilor de 
la mașină", iar alături — apelul 
adresat de plenară către muncitori 
și muncitoare. Sub cristal se află 
cereri ale muncitorilor pentru pri
mirea lor în partid, depuse în zilele 
apelului leninist, cind în scurt 
timp în rîndurile partidului au 
fost primiți peste 240.000 muncitori.

Noua sală a expoziției a fost vi
zitată de cîteva mii de persoane.

Cu prilejul celei de a 85 a ani
versări a nașterii lui V. I. Lenin 
multe secții ale muzeului au fost 
completate cu materiale noi.

ACTIVITATE INTENSA LA 
HOCHEI PE IARBA IN 

R. P. POLONA
Unul din sporturile care se bu-i 

cură de o mare popularitate în R.P. 
Polonă este hocheiul pe iarbă. Ac
tualmente se desfășoară campiona
tul republican de categorie A și B 
la care participă echipe din diferite 
orașe ale- țării. In R.P Polonă e-' 
xist.ă numeroase echipe feminine 
care au un campionat separat. Pen
tru a veni in ajutorul jucătorilor de 
hochei pe iarbă. Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport a editat de 
curînd o lucrare referitoare la acest 
joc și în care sînt descrise pe larg 
diferile sisteme de antrenament pre
cum și diferite tactici de joc.

PREGĂTIRI IN VEDEREA 
SPARTACH IADEI ÎN 

R. CEHOSLOVACA
In întreaga Republică Cehoi 

slovacă au loc pregătiri intense în 
vederea Spartachiadei naționale care 
va avea loc în acest an. Pentru o 
cît mai bună pregătire, se desfășoa
ră o întrecere între diferite orașe 
și regiuni ale țării. Fruntașă est» 
regiunea minerilor din Ostrava, 
iar cercul fruntaș din această re
giune este cel din localitatea Rad- 
vanice. In sala de gimnastică a lo
calității se antrenează cu regula
ritate minerii din împrejurimi, mem
brii brigăzilor de tineret, precum și 
studenții de la Institului de Mine.

UN NOU STADION IN R. P. 
BULGARIA

De curând, în localitatea Kiusr> 
tendil din R.P. Bugaria au îth 
ceput lucrările construirii unui 
stadion modern. Noua bază spor
tivă, care se construiește prin 
munca voluntară a cetățenilor oraJ 
șui ui, va fi înzestrat cu un teren 
de fotbal, sectoare de atletism, 
terenuri de volei, baschet, tenis 
de cîmp, precum și o sală de gim
nastică.

Noua bază sportivă va fi dată 
în exploatare în cursul lunii iu
nie a. c., urmând ca toate lucră
rile die finisaj să fie terminate tn 
anul 1956.

Locuitorii orașului lucrează cu 
entuziasm la amenajarea noii baza 
sportive.



Și-au început cu elan activitatea

au ales în

Alegerile noilor organe spor
tive sindicale s-au desfășurat și 
în acest an sub lozinca „Să 
alegem în conducerea colecti
vului sportiv pe cei mai buni 
dintre noi, fruntași în muncă 
și în sport".

Ințelegînd rostul acestei lo
zinci care exprimă voința tor, 
masele ide sportivi 
conducerea codectivetor sporti
ve oameni capabili să ducă 
la îndeplinire sarcinile im
portante care le revin. îndată 
după alegeri, na.ie organe spor
tive sindicale au pornit la mun
că, tor rezultatele a-u și început 
să se arate.

La colectivele sportive Pro
gresul și Constructorul din 
Tg. Mureș, situația s-a schim
bat radical după alegeri. Du
pă cum ne comunică aubre- 
dacț-a noastră numai în cî- 
teva zHe de muncă susținută, 
depusă de noile conduceri ale 
cercurilor, colectivul sportiv 
Progresul și-a mărit sntțf.c: 
numărul de membri. Astfel, 3 
dintre cercurile cotectivultr, și 
anume: Poligrafie, Institutul
teatral și Biroul central al în
treprinderilor de construcții Nr. 
4 au reușit să înscrie in co
lectiv înră 100 de membri. 
Consiliul colectivului sportiv 
s-a angajat, de asemenea, să 
îndeplinească și să depășeas
că toate angajamentele pe a- 
cest an, să organizeze mai multe 
concursuri populare la diferite 
discipline sportive, să angre
neze în 
masa de 
prindere, să reamenajeze și să

activitatea sportivă 
salariați din îTet-re-

întreceri ale sportivilor 
de la sate

2 ani cte

Curcani

Odiaiă cu venirea zilelor de pri
măvară, și în satele patriei noastre 
încep numeroase competiții spor
tive. Tinerii țărani muncitori au 
astfel posibilitatea să se întreacă 
la numeroase discipline sportive, 
în competițiile organizate de aso
ciația Recolta, de consiliile spor
tive regionale aile aioestei asocia
ții și de colectivele sportive de la 
sate.

Peste puțină vreme va începe in 
mare concurs de tir prin corespon
dență, organizat <fe consiliul cen
tral al asociației Recolta în cins
tea aniversării a doi ani de la 
înființarea asociației. Această fru
moasă întrecere sportivă va mai 
avea drept scop și angrenarea 
maselor largi de țărani muncitori 
în practicarea tirului. Conform re
gulamentului, concursul se va des
fășura într-o singură zi (25 apri
lie), urmînd ca în fiecare regrtrne 
consiliul sportiv regional respec
tiv să stabilească pe ce poligon 
vor avea loc întrecerile. Probele 
de concurs sînt următoarele : 3x40 
focuri (3 poziții) pentru bărbați 
și 3x20 focuri (3 poziții) per.'toi 
fete. Consiliul central aJ asocia
ției Recolta a dotat această între
cere cu frumoase premii. echipa 
clasată pe locul I primind cupa 
asociației Recolta.

Tot în dorința de a săitiători 
aniversarea împlinirii a 
la înființarea asociației, colectivul 
sportiv Recolta G.A.C. - 
(raionul Oltenița) organizează un 
frumos concurs de oină dotat cu 
cupa Recolta. întrecerea va avea 
loc într-o singură zi (8 
comuna Curcani, raionul 
■urmînd ca la concurs să 
numai echipe din orașul 
nea București. Sistemul de discu
tare a concursului este turneu (nu
mai tur). Echipa care va avea cefe 
mai multe puncte va cîștiga cupa 
Recolta.

Este bine ca și celelalte consilii 
sportive regionale și colective 
sportive aile asociației Recolta să 
urmeze aceste exemple, orgamdzînd 
concursuri între colectivele spor
tive .ale asociației Recolta, precum 
și ale altor asociații, la diferite disci
pline sportive, de exemplu la tria
tă, oină, volei, atletism, etc. Se 
pot organiza concursuri în locali
tățile reședințe 
giune, la care 
tivii sellacționaiți 
colta și aii altor 
de a se doborî

* ției pe raioane și regiunii. De ase
menea, se pot organiza concursuri 
speciale de trecerea normei G.M.A.

Toate aceste manifestații sporti
ve vor contribui la reialliziareia de 
noi succese cu ooaziia împlinirii a 
doi ani de la înființarea asoaiia- 
ției Recolta, întărind și dezvod- 
ttod, în același timp, activitatea 
sportivă din satele patriei momire.

<nai) în 
Oltenița, 
participe 
și regm-

de raion sau re- 
să pamticipe sper
ai asociațiilor Re- 
asociațiii, în scopul 
recordurile asooiia-

cercul

întrețină în condiții bune te
renurile sportive și echipamen
tul. Seriozitatea cu care a por
nit la muncă consiliul colecti
vului sportiv nou ales și pri
mele realizări obținute sînt o 
garanție că angajamentele vor 
fi îndeplinite.

Lucruri asemănătoare s-au 
petrecut și la co'ectivul Con
structorul, unde munca a în
ceput prin instruirea responsa
bililor de cercuri. Și aici a fost 
alcătuit un plan de muncă, 
pian care a și început să prin
dă viață. Fruntaș pe colectiv 
este pînă în prezent 
805. care a lansat o chemare 
la întrecere între toate ©eseu
rile colectivuto;. Printre alte 
obiective, chemarea la întrece
re prevede amenajări de noi te
renuri sportive, îndeplinirea 
angajamentoor G.M A., mări
rea numărsdui membri, etc.

De la Baia Mare ne-a aosrt 
o scrisoare prin care corespon
dentul nostro regional ne ara
tă cum se desfășoară activita
tea noăor organe sportive. In 
condjcerea colectivaluț sportiv 
Mrtalti .1 Mat* au fost aleși 
munctori și sportivi fruntași, 
cu o bună pregătire. De la ale
gerea lor, munca în colectivul 
sportiv Metalul „1 Mai* era în
viorat. Au fost fuaite măsuri 
pentru res-menajarea terenuiu: 
de fotbal, a fost întărită ac
tivitatea G.M.A. și s-a făcut 
instruirea responsab3îor de 
cercuri sportive.

Cu același dan au pornit 
la lucru și membrii cercului 
sportiv Progresul trustul re-

Cit mai mulți tineri ia centrele G.M.A. din Capitală!
Activitatea in domeniul comple

xului sportiv G.M.A. este în plină 
desfășurare. Sezonul sportiv în aer 
liber, care a început de puține săp- 
tămîni, constituie un foarte nimerit 
prilej pentru organizarea antrena
mentelor și concursurilor în vederea 
trecerii normelor de gradul I și 
gradul II. Din întreaga țară ne so
sesc la redacție vești care arată 
că, în foarte multe locuri, această 
muncă este dusă cu însuflețire și 
că mase importante de oameni ai 
muncii de la orașe și sate sînt an
grenate în trecerea normelor G.M.A. 
In cadrul eforturilor pentru înde
plinirea angajamentelor la purtători 
G.M.A. un rol deosebit îl are pre
gătirea în cele mai bune condiții 
a aspiranților, astfel ca numărul 
celor care reușesc să treacă norme
le cu calificațivul „excelent* să 
devină tot mai mare.

De un mare folos pentru buna pre
gătire a aspiranților, ca și pentru 
organizarea sistematică a concursu
rilor. sînt centrele G.M.A. Asemenea 
centre au luat ființă în mai multe 
localități, printre care Timișoara, 
Sibiu, Cluj și altele. De curînd, 
comitetul orășenesc C.F.S. București 
a hotărît înființarea unor centre 
GM.A. în Capitală. Aceste centre, 
înzestrate cu toate instalațiile și 
materialele necesare, vor permite 
colectivelor sportive bucureștene 
care nu dispun de baze sportive să 
organizeze în cele mai bune con
diții antrenamentele și concursurile 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
Centrele G.M_A. din Capitală vor 
funcționa la următoarele terenuri: 
S cdionuî Tineretului, 
MT.B„ ConshuctoriA, 
Veseliei, Progresul Finanțe Bănci,

Pro greșul 
Stadionul

D-umnrcâ dimineața a fost frig... 
L'n cer plumburiu și un vini puter
nic și rece completau „decorai* unei 
zile ce părea că vestește apropie
rea iernii și nicidecum a primăverii.

Pe un asemenea tâmp trebuia să 
se dispute faza pe orașul București 
a crosului de masă „Să totimpcnăm 
l Mai*. Dar acest lucru părea foar
te puțin probabil, mai ales dacă 
priveai stadionul Locomotiva P.T.T., 
load de desfășurare a acestei com
petiții. E drept că siatfcnatl era 
pregătit pentru concurs, dar de can- 
ctrrenți san arbitri, reci «mă. Doar 
în fața tribunei principale, lingă 
mfarcfon, w» grup de tineri înfrun
tam cu curaj rafalele puternice ale 
vînhfci.

Im primul moment, și nod, ca și 
alți spectatori, am crezut ci fritre- 
cenea a fost amânată. Insă, to dâpa 
tn care vocea craiinicuiltji i-a anunțat ■ 
pe «mcureniți să se pregătească de 
defilare, ide pe sub tribună, de ta 
sala de papce, și de prin alte „a- 
dăposiuri* au jțțit nscj„4e tim? ,Ș>

gional de construcții din Baia-* 
Mare, din inițiativa cărora a 
fost amenajată în incinta între
prinderii o sală m cane se poa
te juca tenis de masă și șah. 
De asemenea, a fost verificat 
inventarul de echipament și 
materiale sportive. Coriritetui de 
cerc s-a preocupat de problema 
crosului de mase „Să înttapi- 
năm 1 Mai* și a luat măsuri 
menite să asgure o intensă ac
tivitate competițională.

Colectivul sportiv Locomotiva 
regionala C.F.R.—Orașul Stalin 
numără aproape 500 membri, 
ne scrie cores pond; ni ul nostru 

Aici munca 
colectivului a 
unor tovarăși 

în muncă 
luat 

îndeplmea-

anuale, să ur- 
îndrumeze cercu- 
periodic act ivi-

care organele

Gr. Chirițescu. 
de conducere a 
fost încredințată 
cu Experiență 
sportivă. Noii aleși și-au 
angajamentul să 
scă înainte de termen toate 
angajamentele 
mărească și să 
rile, anaPizind 
ta tea lor.

Exemple în 
sportive nou alese mrmcesc cu 
entuziasm sînt nenumărate, 
după cum ne vestesc corespon
denții noștri din București, 
Cluj, Lași și din multe alte 
orașe ale țării. Noile consilii 
ale colectivelor sportive duc c 
muncă intensă pentru cuprin
derea cât mai multor salariați 
într-o activitate continuă și or
ganizată, luptă pentru îndepli
nirea tuturor angajamentelor 
anuale, ca și pentru lărgirea 
bazei materiale prin folosirea 
resurselor locale.

Loco—.otiva P.T.T., Flamura roșie 
Fabrica de țigarete (Belvedere), 
Giulești II și Parcul Copilului. In 
cadrul acestor centre se vor putea 
trece în special norme de atletism, 
obligatorii sau la alegere, printre 
care: greutate, lungime, 100 metri 
plat, înălțime, disc, suliță, 3.000 
metri plat, cursa cu obstacole etc. 
Concursurile de tir se vor disputa 
la poligoanele „Gh. Vasilichi", Tu
nari și Metalul „21 Decembrie". 
De asemenea, se vor organiza con
cursuri speciale de gimnastică, at
letism. tir și natație. In acest fel, 
activitatea desfășurîndu-se în mod 
organizat, în cadrul unor baze spor
tive cuprinzătoare, concursurile 
pentru trecerea normelor G.M.A. se 
vor putea bucura de un succes co
respunzător, atît din punct de ve
dere mobilizatoric, cît și din punct 
de vedere al ridicării nivelului lor 
calitativ.

Colectivele sportive dm Capitală 
trebuie să privească cu toată serio
zitatea problema participării lor la 
activitatea acestor centre. Deschide
rea centrelor G.M.A. trebuie popula
rizată intens în rîndurtle membri
lor de colectiv, împleitindu-se această 
muncă cu popularizarea complexu- 
lu: sportiv G.M.A. Tinerii și tine
rele din Capitală, care sînt sau 
doresc să devină aspiranți G.M.A., 
pot și trebuie să folosească din plin 
posibilitatea de a trece în cele mai 
bune condiții normele complexului 
sportiv G.M.A., posiibiWaite care 
li se oferă cu prilejul deschiderii 
acestor centre. Deci: în fiecare 
luni și miercuri, cît mai mulți as
piranți la centrele GM.A. din Ca
pitală !

Maria Iordache, cîștigătoarea 
cursei rezervată junioarelor de 
15-16 ani Foto I. Mihăică

tinere. S-au înco’orta't, au defilat și 
apoi, bineînțeles, au concurat, fie
care la categoria lui.

Un aspect des întîlnit pe stad ioane, in timpul marilor competiții 
de mase: zeci de tinere, care se întrec intr-o cursă de alergări pe 
pută. Anul acesta, toți sportivii neclasificați au posibilitatea să 
participe la Concursurile Sportive ale Tineretului, organizate in cin
stea celui de al cincilea Festival Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru pace și prietenie, de la Varșovia

Să pornim la organizarea Concursurilor Sportive ale Tineretului
Am trecut de ctsrirri pr.n cîteva 

colective sportive și i-am întrebat 
pe activiștii respectivi dacă au în
treprins ceva în legătură cu orga- 
ntzarea primei etape a Concursu
rilor Sportive ale Tineretului. Atît 
activiștii de la colectivul Flamura 
roșie F. G., cit și cei de la Pro
gresul F. B. și Metalul „Klement 
Gottwatd*. au răspuns însă cu ne
vinovăție :

— De auzit, am auzit noi des
pre aceste concursuri. Dar... etapa 
tntii e destul de lungă, regulamen
tele nu ne-au sosit încă, așa că 
aoem destulă vreme să organizăm".

Iată un punct de vedere pe care 
1-am combătut cu ocazia fiecărei 
competiții de mase și care poate 
dăuna, cu atît mai mult în cazul 
unei competiții de amploarea și im
portanța „Concursurilor Sportive 
ale Tineretului*, organizate în cin
stea celui de-al V-lea Festival Mon
diali a>l Tineretul ui și Studențiiilor 
pentru Pace și Prietenie de la Var
șovia. Faptul că regulamentele n-au 
sosit încă la colective constituie, 
fără discuție, o serioasă deficiență 
organizatorică. Noi însă avem o ex
periență destul de îndelungată a 
organizării competițiilor de mase 
de mare amploare și știm foarte 
bine că in pregătirea unei astfel 
de competiții există o serie de ac
țiuni care pot fi întreprinse pînă la 
sosirea regulamentului.

Drn articolele apărute în presă, 
fiecare activist sportiv a putut afla 
că „Concursurile Sportive aile Tine
retului" se vor desfășura în două 
etape și că prima etapă durează 
de la 15 aprilie pînă la 15 iulie. 
Pentru băieți, regulamentul prevede 
totreceri la șah, popice, atletism, 
ciclism, volei, înot, fotbal și tir (la 
orașe), atletism, ciclism, fotbail, oi
nă, înot, șah, tir, volei și trîntă 
(la sate). Pentru fete, întrecerile 
se var desfășura la atletism, ci
clism, handbal, înot, șah. tir, volei 
(la omașe și la safe). Se cunoaște 
de asemenea raptul că la aceste 
concursuri poate participa orice tî- 
năr pînă la 28 de ani, cu condiția 
să nu fie clasificat într-o ramură 
de sport. Desigur, pentru fieepre 
disciplină sportivă există norme de 
organizare tehnică și de stabilire 
a rezultatelor, norme pe car€ orga
nizatorii le vor afla la vreme din 
regulament. Pînă la primirea regu
lamentelor sînt însă atîtea de fă
cut I

In primul rînd, este vorba de 
reactivizarea comisi lor de organi- 
aare a Spartachiadej de iarnă a

Față de condițiile în ©are s-.a des
fășurat acest concurs este greu să 
facă evidențieri. Toți, învingători 
sau învinși, au aceleași merite. în
deosebi, meritul dte a fi concurat pe 
vtnt puternic, pe frig și pe ian tra
seu dificili care le-a pus la încercare 
buna pregătire. La înălțimea concu- 
rențitor s-.au ridicat și organizatorii 
acestei întreceri, care, făcînd efor
turi deosebite pentru a putea asi
gura concursului o normală desfă- 
șunare, au contribuit, prin măsurile 
luate, la succesul cu care s-a înche
iat întrecerea.

Din mănunchiul de tineri ș-i tinere 
care s-au întrecut duminică dimi
neața pe stadionul Locomotiva 
P.T.T. și oare au fost toți la înălți
me, ne-a impres’orsat, în mod deo
sebit nu prin felul în care a cîști- 
gat cursa, ci maii ales prin dîrzenia 
și voința cu care a luptat pentru 
fiecare metou, reușind să termine pe 
primtd loc, concurenta Maria Ior- 
dache, elevă la școala profesiomială 
de textile și pielărie „S. M. Kirov*.

II satelor, care iu rolul de ^fcrga- 
niza și . Ccnctrsurile SpoflB«ele 
Tineretului*. la sate- Tot acum tre
buie constituite comisiile de orga
nizare și la nivelul orașeUfr. Ia 
acest scop, toate organele sportive 
(comitetele C.F.S„ cons'îri'e colec
tivelor sportive, consiliile regionale 
ale asociațiilor etc.), precum și ce
lelalte organe interesate în buna 
desfășurare a concursurilor au da
toria de a sprijini comitetele regio
nale și orășenești U.TM- în forma
rea acestor comisii și de a munci 
cu tragere de inimă în cadru! lor.

In colectivele sportive de la orașe 
trebuie să înceapă o vie czmcajlie 
de popularizare a coacursurScr, 
prin toate mijloacele de propagandă 
și agitație (conferințe, gazete de 
perete, loznici și afișe, gazete <teu- 
zhe, stațiuni de radioamplificare 
etc.). Odată cu aceasta trebuie să 
se desfășoare Și campania înscrierii 
tineretului în competiție. Avînd in 
vedere că toate standardurile între
cerilor sînt axate pe regulamentul 
complexului G.M.A., comisiile de 
pregătire și examinare G.M.A. au 
sarcini deosebite în toate aceste 
acțiuni. Odată deschise înscrierile, 
consiliile colectivelor siportive, care 
răspund de organizarea primei e- 
tape a competiției, trebuie să pla
nifice efectuarea examenului medi
cal al participanților, îngrijindu-se 
de mobilizarea lor Ia centrele me- 
d'caile respective, în zilele stabilite 
de comun acord cu forurile medi
cale în cauză.

Comisiile comunale de organizare 
trebuie să ia legătura cu organi
zațiile U-T.M., cadirele didactice, 
conducerea căminelor culturale, sfa
turile populare și toate celelalte 
organe interesate și să pornească, 
de asemenea, la popularizarea com
petiției și înscrierea particlpanților. 
In plus, însă, la sate, campani’a de 
popularizare a ,,Concursurilor Spor
tive alte Tineretului* trebuie să mear
gă mînă în mină cu o vastă cam
panie de amenajări de noi baze 
sportive -'mpile.

Comisiile regionale, orășenești și 
raionale, de organizare a „Con
cursurilor Sportive ale Tineretului* 
au ca prime sarcini coordonarea în
tregii activități de pregătire a com
petiției și difuzarea și preă-ucrarea 
regulamentelor — imediat ctopi ce 
le vor primi — pînă jos, în colecti
vele sportive.

Iată, dar, cîte sînt de făcu: ?teă 
la primirea regulamentelor. Deci, 
să pornim fără întîrzîere la mun-V 
că.

Venită de cîteva hsm în Caoaras 
fiica țăranului < ■ •
dache din comuna Sudiți. ra rai 
Slobozia, s-a înscris la șcrc-te pro
fesională de textile ș: ptefârte 
M. Kirov*, unde se numără * - .ntre 
elevele fruntașe. Insă, te afara de 
învățătură, Măriei '. i ~ 
tare mult să alerge Ato?. in co- 
rotma ei de pe mafurtle Iaiomfțeî. 
Maria Iordache a mai alergat odată 
la cros și tot prima a ieșit. Și, ori 
de dte ori se luau la întrecere fetefe 
dai sat, prima toi Maria ieșea. Era 
nHndria gospodăriei agricole colec
tive „Ștefan Plavăț* din comuna 
Sud: ți.

Și duminică era tare bucuroasă. 
Primul ei gînd a fost să scrie celor 
de acasă : ...„sînt sănătoasă și cu 
cartea o duc bine. Acum cîteva zile 
am alergat la crosul de 1 Mai și 
am ieșit iarăși prima I". Cînd vor 
citi slova fetei lor, 
fi mulțumiți. Maria 
rești unde învață și 
tot viitorul înaintea

părinții ei vor 
este la 
face spo 
ți...

e

A. CALIN
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lp Mijea de ziuă. Satul dormea 
Xîncă, ulița era cufundată în tăcere. 
JMerit răspîndeau un miros acri- 
tisor. Trecind prin livezi, Lenin și 
'/Aliabiev ieșiră în timp deschis și 
'spornlră pe o cărare ce abia se 
^ghicea. Ivan mergea înainte, Lenin 
Ase oprea din cînd în tind, privea 
ș!semănăturile, apoi îl ajungea din 
dur mă pe însoțitorul său.

Deodată se auzi un sunet me- 
jtalic: două lebede sălbatice Ue- 
f ceau prin văzduh, llici recunoscu 
^bătaia aripilor puternice; involun- 
\tar mina sa alunecă spre armă. 
JCălăuza observă acest gest.
<v — Sînt prea departe, tovarășe 
/Lenin.
(s —- Da, dincolo de bătaia puștii, 
^răspunse surîzînd Lenin. Și pe 
\urmă, ar fi chiar păcat. Sînt atit 
J dg ^^noase.

■ clinele de vlnătoare Axat, 
/ ui^^mter roșcovan, se repezea îna- 
Xinte. Aliabiev comanda cu glds 
Vsti. „La picior /" Și Axai re-
Aveirea ascultător. Adia o briză căl- 
îyduță și parfumată. Ceața cenușie 
/care acoperea cîmpiile păli și, 
(^deodată, se risipi. Pe dreapta, se 
^întindea verdele păduricii de mes
teacăn; la stingă, intr-o rîpă a- 
Jdincă, stinted apa riului. Undeva, 
j răsură un foc de armă.
/ Căfăuzn se nelinișlf :
x — Poate răminem puțin la rlu, 

Vladimir llici ? Sînt multe rațe 
jVțul acesta și am o barcă.
i j^ De acord, spttse llici.
/ Coborîră spre rîu. Era a ade- 
Lvărată plăcere să pășești pe iarba 
Vumezită de rouă. totuși, drumul 
\părea lung: vînătorii ardeau de 
c, nerăbdare.
) In vele, focurile de, ermă răsu- 

nau puternic, unul după celălalt, 
p rațele speriate zburau deasupra 
\ apei.
J — Sint flăcăii de la noi din sat, 

spuse lvan. Astăzi este deschide- 
frea. lr.cep să tragă dis-de-dimi- 
tsneață. Nici un vînător nu rămîne 
^acasă. Chiar chiorii și șchiopii, 
\toți sînt la lucru.
K Ajunseră la 
} Aliabiev dezlegă

rbarca cu fundul 
pfele in țăruși și adulmecă aerul. 
\ — O să fie oloaie diseară.
J Setterul sări in barcă și se cul- 

că la locul său obișnuit, pe fund, 
y llici se așeză la spete. Aliabiev 
^împinse barca și ea alunecă încet 
/pe agă. In urma pupei rămir.ea 
'rdîră înspumată, vîslele loveau apa 

'stătută. Ilici se întoarse, dealu
rile de pe malul drept păreau 
trandafirii sub razele soarelui de 

\ dimineață: rîul părea încremenit 
intr-un abur limpede, transparent. 

, — Fiți gata. Vladimir Ilici,
spuse lvan. Oamenii noștri au 
\sculat rațele cam de peste tot și 
ele pot să vie deasupra noastră 

‘ ■o clipă în alta. Barca mea 
trageți liniștit, n-aveți

marginea apei, 
de la stîlp. 

lat. prinse vîs-

1 J2
t\ele p 
idintr-i 
'-ține bine, 
fiteamă.
\ Ilici 
Jpuitor era
Ala mijloc. Aliabiev împinse barca 
/ in stuf și o opri. Pe mal, la a- 
fîdăpostul crengilor, stăteau la pîn- 
\dă vînătorii satului, fără dini sau 
jbarcă.
A Cum era duminica de deschi- 
/ dere, toți băuseră un păhărel. Un 

vălmășag de voci gilcevitoare se 
ijlridica dinspre rîu. Sosirea rațe- 
jlor aducea tăcere. Apoi, focurile de 

cfarmă bubuiau în tufișuri, una 
isau două păsări cădeau, stolurile 

(^speriate coteau brusc și se pier- 
din nou în înălțime. Doar 

\^B>/-Ză cu piept albastru-cenușiu 
J^tnea frică de detunături și con- 
Atinua să caute pește. Se ridica 
/deasupra apei, cu furca cozii făcu- 
fe/ă cîrmă, și se arunca asupra 
P prăzii; apa se împrăștia sub ea 
y^enînd cercuri concentrice.
“'n mic stol de rațe se arătă 

Swe cer. Ilici apăsă pe amîndouă 
VHrăgacele. O rață căzu alături de 
jbarcă: o alta se despărți de stol 
'„și începu să coboare.

— Și ailaltă e bună I strigă 
\Aliabiev. Felicitările mele, Vladi- 
Jmir Ilici I

ș1
2

.f

își încărca arma. Rîul șer- 
năpădit de stufăriș pină

I O detunătură porni din tufișurile 
}de pe mal; rața, rănită de Lenin, 
>se rostogoli în aer. N Uzita Pan
kov ieși alergînd din pIAăpost, 

lucise cu un foc pasărea, o apucă 
se întoarse încet.
— Ce faci acolo? zbieră Ivan. 

\De ce iei rața noastră ?
— Dacă era a voastră, n-aveați 

s-o luați, răspunse Nikita, 
orilor. Haida-de. vînători 
ici t

da ivan Aramllev

Ilici rîdea în sine ascultind dis
cuția prelungită care se angajase 
între călăuza sa și țăran.

—- Dar știi iu a cui e rața? 
strigă Ivan. Rața este a...

Ilici, zimbind cu ochii săi ar
zători, trase pe însoțitorul său de 
pulpana hainei.

— Liniștește-te, Ivan Vasilie
vici. Eu am rănit-o, el a onto- 
rit-o, s-o ia. O să doborlm noi 
altele.

Aliabiev își aminti că atunci 
cînd s-au împărțit pământurile ltd 
Valkov, blestematul de Nikita 
strigase: „Aliabiev se avea bine 
cu căpetenia zemstvei. Si acum, 
cere pămint ! Noi ăștialalți rut 
sîntem de acord!" Țăranii cu stare 
îl sprijineau pe Nikita. Pădurarul 
înjura și blestema amenințind că 
se va plinge chiar lui Lenin. Adu
narea țăranilor nu înțelegea să-l 
lipsească pe Aliabiev de pămint, 
fiindcă vînase cu șeful zemstvei. 
Vecinii, după ce au făcut ceva 
gălăgie, nu-l mai susținură pe Ni
kita. Acum, vechea pricină se a- 
prinse cu putere nouă în sufletul 
lui Aliabiev. Cu obrazul strimbai 
de mînie, ridiclndu-și sprîncenele 

tovarășe 
văzut așa 
sub nas I

Iată an 
spre noi. 

mar-

stufoase, el bombănea:
— Dar e o rușine, 

Lenin. Cînd s-a mai 
ceva! Ne ia vinatul de 
Lasă, am să-i...

— Sst I spuse Ilici. 
stol de rațe care vine

Aliabiev se aplecă peste 
ginea bărcii. Lenin ochi spre vîr- 
ful micului grup. O rață cobori 
tn virtej spre rîu.

— Axai! porunci lvan.
Setterul suri peste bord și în

cepu să înoate. Ochii lui Vladimir 
Ilici se luminau de o scinteiere ve
selă. Cit de frumoasă era aceas
tă dimineață pe rlu; ea îi amintea de 
copilăria sa. de tinerețe, revedea 
în minte Kukușkino, lingă Ka
zan, unde fratele său Mitea și cu 
el învățaseră să vîneze. De cile 
ori nu s-au întors ei cu tolba 
goală, frînțt de oboseală dar atit 
de fericiți! Cînd erau întrebați ce 
au omorît, Mitea 
haz: „Timpul!"

Cu rața în dinți, 
spre barcă. Bătrînul 
ceafă și ii scoase cu băgare de 
seamă prada din bot. Apa curgea 
șiroaie de pe blana roșu-aurie a 
cîtnelui.

— Rațele n-au să mai vie, Vla
dimir Ilici, spuse Ivan. Haidem 
în pădure.

— Ai dreptate, e timpul, aprobă 
riicL

răspundea cu

Axai înota 
îl îrtșfăcă da

ne mișcat, cu laba 
'ușor strînsă sub 
vede, se pitiseră 
său. Bătrinul a- 
lui Ilici fi făcu 
Asta însemna:

.Mergeau la marginea unei pă
durici de mesteacăn. Spre dreapta 
se întindea o baltă, acoperită ai 
verdeață; ridicăturile erau ascunse 
de stufărișul ce prindea culoarea 
ruginei. Bătrinul vînător îl tri
mise pe Axai în partea aceea. 
Setterul găsi curînd o urmă, în
tinse botul și rămase nemișcat 
lingă cițiva mesteceni viperniciți.

Ilici ochi.
— Săi I strigă vinătorul.
Setterul stătea 

stingă dinainte 
el. Păsările, se 
chiar sub nasul 
runcă o privire 
semn din cap. 
„Atenție I"

Ilici simți în picioare frămînia- 
rea binecunoscută a vînătorilor. 
începu să gîfiie. Vîntul aducea 
freamăt în frunziș, mierlele șuie
rau în mesteceni. Ilici, cu arma 
ridicată, n-auzea decit bătăile pro
priei sale inimi.

Soarele se ridicase sus pe cerul de 
un albastru deschis, văzduhul era 
atit de limpede incit copacii pă-

ca un miraj, 
strigă scurt, 
cu clini, făcu

ar fi

reau atîrnațl în vid, 
Bătrînul vînător 

cum făcea la goana 
un pas spre mesteceni și mirajul 
dispăru. Familia de potirr.ichi își 
luă zborul cu zgomot și se răs- 
ptndi deasupra bălții secate.

Ilici își aplecă arma: cu ochit 
săi rîzători, privi spre călăuza 
sa, lăsă să-i scape un oftat și-și 
șterse fața cu batista.

— Ați ratat o frumoasă lovi
tură, Vladimir Ilici I exclamă bă
trînul cu amar. Locul e descope
rit și puteați să faceți un „du
blu*.

Ilici zlmbea, ca și tind i 
f6st prins în greșeală:

— Potirnichi albe t 
Bătrinul se posomori.
— Doamne sfinte ! Nimeni 

fi văzut, Vladimir Ilici.
Barba lui Aliabiev se ciufulise, 

musiața-i stătea zburlită. El îl 
privea pe Lenin cu un ochi întu
necat, ce căia să priceapă, 
puse piedica șt trecu cureaua 
mei peste umăr.

~ Bolșevicii trebuie să 
exemplu, iar mata mă îndemni la 
braconaj. Ai-ai ! Asta nu e bine, 
loan Vasilievici l

Ilici avea un rîs comunicativ;

n-ar

Ilici 
ar-

dea

de 
în

ochii îi scinteiau de haz. Bătrî
nul vînăior era încurcat. Ce om 
era și acest Lenin I Altă dată, 
cînd vreun funcționar înalt venea 
la pădure, dobora tot ce-i cădea 
sub ochi. In timp ce el, Lenin, nu 
voia să împuște potirnichile albe 
in perioada prohibită.

In anii grei, ca și ceilalți vină- 
tori, Ivan făcuse braconaj. O 
făcuse, însă, în silă; în fundul 
sufletului, el își condamna purta
rea. Acum, odată primul impuls 
trecut, el dădea dreptate lui llici: 
„E un om drept".

Se adlnciră în pădure. Frunzele 
de ferigă, tufele de ienupăr erau 
încă acoperite 
ce străluceau 
vea un miros 
coacăză erau 
catifelat îneît 
calci. Ilici îl urma pe bătrînul pă
durar. Liniștea pădurii și splen
doarea culorilor de vară îl înain
tau.

llici își petrecuse la oraș par
tea cea mai mare a vieții. Ii plă
cea, dar, în același timp, se sim
țea totdeauna atras către timp, 
către păduri și ape. Citeodată, a- 
șezai în biroul său, la masa de 
lucru, revedea în minte nopțile 
luminate de luna palidă, un foc 
de crengi de brad, drumurile prin 
pădure, cu arma la umăr.

— N-ați obosit, Vladimir 
întrebă Ivan. Dacă v-ațt 
o clipă ?

— Nul răspunse repede 
Sînt gata să umblu toată ziua.

Trecură prin desișuri, cărora le 
urmară tufe de ienupăr și pruni 
sălbatici. Erau multe cuiburi. Axai 
repera urmele proaspete, se oprea 
stană. Cocoșii de mesteacăn zbu
rară la primele focuri. Aliabiev, 
care-l privea atent pe Lenin, se 
aoropie de el.
— Lăsa(i-l să se depărteze, Vla

dimir Ilici. Unde vreți să fugă ? 
Cînd tragi prea de aproape, ali
cele rimîn ghem. Parcă 
atingi ?

Cîinete ridicase încă 
Aliabiev ținti cu curaj, 
nerii cocoși să se depărteze pină 
la distanța cea bună și dobori 
do<

— Trageți așa.
Ilici tși frecă mîinile bucuros.
—■ înțeleg tot, Ivan Vasilievici. 

Dar zborul vînatutui mă intimi
dează, îmi pierd cumpătul. E vre
me lungă de cînd n-am mai fost 
la vlnătoare.
După lecția bătrînului vînător,

picături de rouă 
umbră. Iarba a- 

dulceag; boabele de 
de un roșu atit de 
(i-era milă să le

i 
Ilici ? 

odihni

Lenin.

poți să-l

un stol, 
lăsă ti-

e?

In nr. 9/1954 al revistei „Literatura sovietică" scriitorul Ivan Ara- 
nilev a publicat o povestire at cărei erou principal este V. L Lenin, 
utorul descrie câteva momente de răgaz aie marelui Lenin, petre

cute la vlnătoare, îndeletnicire de care îl lega o veche pasiune.
Ne este povestit, la început, cum bătrînul pădurar Ivan Vasilievici 

Aliabiev este înștiințat că va primi vizita unui vînător pe care tre
buie să-l însoțească. Acesta sosește într-un automobil prăfuit și de 
la primele cuvinte, pădurarul își dă seama eă-1 are în față pe însuși 
Lenin. Începe vânătoarea, a cărei descriere este cuprinsă în fragmen
tul reprodus aci. Odată terminat drumul prin pădure, pădurarul se 
culcă obosit și adoarme. Cînd se trezește, îl vede pe Lenin încon
jurat de țărani din sat, de toate vîrstele. El stă de vorbă cu toți, le 
ascultă păsurile, răspunde la întrebări. La despărțire, Lenin îi dăru
iește pădurarului, care nu acceptă să tie plătit, o cartușieră plină. 
Aliabiev îl îndeamnă să mai vie la ' ‘ ~'x ' ' ‘ ’
zăpadă.

buni, 
dem-

an ciine

o urmă 
îndrepta 

înalțL

Ilici trase cu încredere Păsările 
cădeau. Axai le aducea și pornea 
apoi în căutare de noi cuiburi.

Clinele făcea minuni. Dotat cu 
un miros minunat, el căuta vi
nului cu salturi dibace, 
singură dată el nn ieși din 
vînătorilor, niciodată na făcu 
greșeală. Ilici îl lăuda.

— Totdeauna am clini 
răspunse bătrînul pădurar cu 
uitate. Și nu-mi cruț oboseala ca 
să-i învăț. Vînătoarea cu i— 
prost, e numai necaz.

Axai căuta sglobiu 
proaspătă. Pasărea se 
spre un desiș de brazi

— Se vede că-i un cocoș mare, 
șopti călăuza. Un bălrîn hitru, 
trebuie să-l dibăcim. Am să trec 
înainte ca să-l întorc, urmărițt-l 
bine pe Axai.

Ivan făcu un ocol, ieși pe un 
deluleț acoperit de flori galbene 
și se întoarse, tușind ușor. Axai 
întinse botul și rămase nemișcat; 
pe dată cocoșul bătu greu din 
aripi și-și luă zborul.

Primul foc al lui llici atinse 
ușor pasărea. Cocoșul se clătină, 
ciieva pene din coadă căzură în 
virtej. Dar, despicînd cu putere 
văzduhul cu aripile sale, pasărea 
se îndepărta înspre desiș.

— O să scape, o să scape I 
murmura Ilici ochind pasărea.
Cînd, după a doua lovitură, co

coșul se rostogoli și căzu în iar
bă, vînătorii alergară împreună 
către acolo.

— Am tras 
Aliabiev vesel, 
dacă Vladimir 
tura ? Că nu era deloc ușor să 
tragi cu soarele în ochi.

Nicj o 
ochii 
vreo

o spaimă I spuse 
îmi ziceam: dar 
Llici pierde, Iovi

Focul crengilor de pini ridica o 
pală ina'.tă, luminoasă. Ivan aduse 
apă intr-o gamelă. In timp ce apa 
fierbea, Ivan povesti de vînătorile 
sale. Apoi, începură să vorbească 
despre pămint. Ilici întreba priete
nește, în amănunt; ier bătrînul pă
durar simțea că trebuie să fi des- 
ihis cu Lenin, că nu era cu putin
ță să nu-i spui adevărul.

Ivan luă pușca lui Ilici, o cîntări 
și o puse la ochi.

— Frumoasă armă; trage precis 
și, cum am văzu!, are o bună ,.îm- 
prâștiere".

El demontă țevile, le șterse cu 
an postav înfășurat pe o vergea 
și privi arma la soare.

— Asta e oțeti Strălucește ca o 
oglindă. Și nici o zgîrietură I 
Parcă-i scoasă din magazin.

— O folosesc rar, spuse Iii ti. 
N-am timp de loc.

Bătrinul tăcea, cu ochii ațintiți 
pe armă.

— Tovarășe Lenin. îmi dați voie 
să tini ceva ?

Ilici nu înțelegea.
— Să cînți? Cu ce?
— Cu țevile astea.
— Păi, dar se poate? Ilici, 

încrezător, clipea din ochi. — Nu 
știam că o pușcă e un instrument 
ds muzică. Dar, halde, haide I

Bătrînul duse cele două țevi la 
buze ș:--și umflă obrajii încercă 
mai intii ciieva triluri, care răsu
nară în pădure ca un șirag de su
nete învălmășite. Apoi, țevile dă
dură un sunet plin. Fața încordată 
a pădurarului se roșise. Ivan imita 
clopoțeii unei troici.

V -4

l

vânătoare, de cum o cădea prima

Părea că auzi goana cailor pe o/l 
pirtie de zăpadă, șuierul vîntului și fB 
sclrjîitul tălpicelor înghețate, tm-\i 
; nă cu zăngănitul . zurgălăilor. V

Troica se îndepărtează; clopoțeii^ 
sună tot mai încet; abia se mai^ 
aud in liniștea timpului înzăpezit./.

— Bravo, lvan Vasilievici 1 spuse\s 
Lenin. Dar ești un artist I N-am C 
auzit niciodată așa ceva. Unde ai \ 
învățat asta ? x

— E, cum s-ar zice, o specia- j 
Etate a familiei, răspunse bătrî f 
nul. Taică-meu cir.ta tot ce vrei o 
pe țevile p::șt'i. Și mic, îmi place.V 
Citeodată, în pădure, mă așez pey 
iarbă și tint pînă-mi dnu lăcrămile^j 
în ochi. ți

Soarele dogorea, iarba era us- vj 
cată, pămîr.tul cald. C ‘

— Ce frumoasă zi. Vladimir Ilici, 
adevărată binecuvîntare I spuse ti 
Aliabiev. Dacă-i tragem un pui de i 
somn ? ' (s

— Culcă-te; eu. am să stau colo P 
așezat, răspunse llici \

loan se întinse sub un tufiș și jz 
adormi imediat ca un om ce avea ) 
de reciștigcd multe nopți nedor- f 
mite. p

Vladimir llici se sprijini de un \ 
copac. Soarele se mișcase mult spre^î 
apus, o lumină vie străbătea oă-/\ 
durea, păsările tăceau.

llici vru să se scalde. Se ridică G 
și urmă marginea r'ului, c~:u'înd\ 
un loc bun. Deodată, un lac î' apă- S 
ru înainte, asemenea unui talger / 
uriaș. Se dezbrăcă și sări de pe[^ 
mal. Apa avea un gust searbăd. C 
Ilici ieși la suprafață, sorbi aerul\ 
se cufundă din nou, înotă pină lav 
mijlocul lacului cu mișcări ușoare, 
așa cum făcea în tinerețe la Sviagâ.f .

Pe urmă, rămase mult timp așe-si 
zai pe nisip, incătzindu-se la soa- \ 
re. Peștii cu spete negre se apro-^\ 
piau de mal, priveau cu ochii lor / 
rotunzi și Inellori, se iidc-rceati a-vj 
lene pe fundul nisipos și se fre- fe
cau cu
speria:
adincul

solzii lor aurii. Vîntul îi 
tulburau apa și itiotau spre 
lacului.

Traducere de V RADU



noi întilniri între echipele de volei Un mare concurs feminin de orientare turistică
ale R. P.

F Miluirile internaționale de volei 
Idiesfășurate dluminică dimineață au 
trezit un puternic interes în rinded 
Sportivilor Capitalei, care au pu
tut apreda din nou frumusețea a- 
©estul joc datorită fazelor specta
culoase reușite în special în par
tida dintre echipele feminine ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone. 
Se poate spune că spectatorii bucu- 
Ireșteni au hiat un „aconto" din 
ceea ce vor putea admira din plin 
cu ocazia Campionatelor europene 
de volei pe care le găzduiește in 
luna iunie Capitala țării noastre.

De altfel, meciurile cu voleiba
liștii polonei) constituie atit pen
tru aceștia c*i și pentru echipele 
noastre repreze. tative un mijloc 
foarte nimerit de pregătire în ve
derea Campioni'.elor europene. 
Așa cum sublinia antrenorul po
lonez Vitlaw Spitkowski, jocurile 
cu sportivii romîai reprezintă un 
ajutor efectiv tn acțiunea de pre
gătire a echipelor R. P. Polone 
în vederea marii 
care Bucureștiul o 
vara aceasta. Fiind 
duri între formații 
sibil apropiate, ele 
și jucătoarelor eforturi maxime, în 
așa fel îneît antrenorii respectivi 
își pot da seama de stadiul de 
antrenament, pot in ori ce caz să 
își formeze o părere asupra posi
bilităților reale ale celor care com- 

-pun loturile cît și, mai ales, a- 
supra diferitelor formule de e- 
chipă.

Joi vor avea loc noi întilniri 
între reprezentativele masculine și 
feminine ale R. P. Romîne și R. P. 
Polone. Eîe se vor desfășura în
cepând de la ora 15 pe stadionul 
Ciulești sau, în caz de tnnp ne-

competiții pe 
găzduiește în 
vorba de me
de forțe sen- 
cer jucătorilor

|

Romine și R. P. Polone

Mi ros law Schziei (R. P. Polo nă) a tras In forjă. insă blocajul 
efectuat de jucătorii noștri Media nu și Claud a oprit balonul.^ Fază 
din jocul dintre echipele masculine 
tone

ale R. P. Romine și R. P. Pa-
(Foto: R. Vil ara)

în

Consiliul Central al Sindicatelor 
organizează, prin Direcția turism 
și excursii um concurs interregio
nal de Orientare turistică pentru 
echipe feminine, în scopul de a 
atrage elementele feminine în prac
ticarea acestor discipline.

Concursul se va desfășura
doaă etape, după cum urmează: 
etapa intercolective, în cadrul re
giunii, de la 1 mai la 30 iunie; 
etapa interregiuni între 15-18 iulie. 
, Concursurile din prima etapă vor 
fi organizate de Consiliul sindical 
regional și unde există B.T.E., cir 
colaborarea acestora. Etana a Il-a 
va fi organizată de Direcția turism 
și excursii.

La acest concurs poj participa

numai eempe de iemei d.n colecti
vele sportive. Concurentele vor 
prezenta în mod obligatoriu bre
vetul G.M.A. gr. I, F.G.M.A. sau 
carnetul de aspirantă.

Regulamentul prevede că l|^^a . 
iniferioa.ră de vîrsță este deWP>r 
ani.

In prima etapă, concursul va fi 
de gradul II de dificultate, cu temă 
de zi. In schimb, în a II-a etapă 
concu-sul va avea gradul II de di
ficultate, dar cu temă de zi și de 
noapte, cuprinzinid probe complexe 
aplicative (tir, aruncarea grenadei, 
trecerea obstacolelor, transportarea 
unui accidentat).

Clasamentul se alcătuiește pe 
echipe.

favorabil, în sala Floreasca. In ve
derea acestor noi înrilnirs. volei
baliștii pedonezi au făcxat ieri di
mineață antrenamente ușoare. Ei 
vor continua pregătirile astăzi. 
Firește câ, atît jucătorii cît și ju
cătoarele poloneze doresc să rea
lizeze în întrecerile de joi partide 
de un nivel cît mai ridicat, urmă
rind în același timp să obțină re
vanșa asupra echipelor noastre.

La rindul lor, reprezentan'ii 
noștri — și ne referim mai ales 
la echipa masculină — au datoria 
să se comporte la înălțimea pres
tigiului pe care și l-au creat și a 
valorii lor reale. Ei trebuie să

învețe din greșe'te pe care le-au 
făcut duminică s sâ arate toată 
preocuparea pentru a găsi, îm
preună cu antrenori:, cele mai ni
merite mijloace de acțiune împo
triva echpei poloneze, care ne-a 
surorins in bună măsură prin ar
mele tactice puțin obișnuite 
care le-a folosit

Firește că, față de dorința tu
turor jucătorilor și jucătoarelor 
<F.n echipele care se vor întrece joi 
di;pă-amiază de a reprezenta cu 
cinste culorile patriei lor, meciu
rile capătă un interes deosebit, 
antmțîndu-se a fi cu adevărat re
vanșe pasionante

pe

0 victorie categorică șî explicațiile ei
Jocurile disputate simbâtă și dumini- 

oaimpionatele categoriei 
baschet 6-au 
genenail. cu 

scontate, excepție 
mai importantă

in 
de

în

câ 
A 
nat, 
tale 
cea 
campionatului feminin. Locomotiva 
București — Ștința ICF, care s-a 
terminat cu victoria studentelor la 
un scor neașteptat de categoric, și 
medul Constructorul Sibiu — Di
namo Oradea (masculin), soldat cu 
fnfrîngerea, la un punct diferență, 
a echipei din Sibiu.

Prin victoria repurtată asupra 
Locomotivei, Știința a preluat con. 
ducerea în clasament. răminind 
singura echipă neînvinsă pînă în 
prezent. In clasamentul campiona
tului masculin, pe locul I se gă
sește în continuare Progresul Tg. 
Mureș, care are toate șansele «â 
termine In această poziție prima 
parte a campionatului.

■ Se pare câ există o „tradiție" 
la echipa Știința ICF: aceea de 
a juca meciurile decisive cu mult 

pune în valoare ade- 
libilități ale jucătoare-

termi- 
rezul- 
făcînd 

întîlnire a

trac, fără a 
vârâtele posi 
lor. Iată însă că în partida Știuta 
ICF — Locomotiva, cele care au 
Jucat cu emoție, reținere, teamă, 
au fost nu studentele ci feroviarele. 
Ele au acționat contractat 
din primele mjnute și, din 
motiv, au ratei numeroase 
căni din acțiune și, mai ales, 
cări libere. Cifrele confirmă 
fă stare de fapt: din 50 de încer
cări din acțiune Locomotiva a reușit 
numai 18 (procentai: 36 la sută). 
Cu mult mai gravă este situația 
aruncărilor libere: din 23 de lo
vituri libere au fost transformate 
NUMAI 2! (procentai: 8.7 la
sută). De sigur câ pentru o echipă 
care a avut comportări bune în 
actualul campionat, dovedind un 
progres efectiv în priv'nta conrep- 
ției de joc și a seriozității în pre
gătire, o asemenea , cădere” într-o 
partidă decisivă nu este de admis 
și ridică dfai nou problema asupra 
căreia am mai insistat în coloanele 
ziarului npstru. privind pregătirea 
de voință a jucătoarelor. într-o par
tidă cu miză importantă jucătoa- 
rețe noastre se simt „pierdute", in
tră pe teren cu sufletul la gură, 
șî, dacă începutul le este cît de 
cît nefavorabil, ele nu mai găsesc 
resurse pentru a-și impune calmul 
și curajul necesar revenirii la si
tuația normală. In consecință, su
feră jn primul rînd eficacitatea, 
fiindcă știm că în basclet. mai 
ales starea morală are o influentă 
covîrsitoare asupra preciziei în 
aruncări. Desigur că între compor
tarea de pe teren șî modul cum 
» fost pregătit jocul din punct 
de vedere moral există o strinsă 
legătură. De aceea este oazil ca 
atît antrenorii cît și jucătoarele 
cu mai multă experiență să se 
preocupe intens de acest asper*. 
Fără îndoială că această preqcu- 
jare a existat la echipa Știința

chiar 
acest 
erun- 
arun. 

aceis-

ICF, fiindcă așa cum arăiam, ju
cătoarele ei au... lăsat pe mșe 

teama și nervozitatea și au jucat 
de la început calm, sigure pe e'.e 
In acest început bun a stat, de 
altfel, cheia succesului, fiindcă in 
min. 3, Știința conducea cu 8—4, 
îr. min. 8 avantajul era de 12 
puncte (20—8), pentru ca :iouă 
minute mai tîrziu Ștința ICF să 
conducă cu 30—12. Deși nu au 
obținut în acest meci procentajele 
pe care le putem pretinde de la 
ele, totuși eficacitatea loviturilor 
efectuate de studente a fost sufi
cientă pentru a le asigura o victorie 
mai clară decît era de prevăzut 
(procentai la încercări din 
42.2 la sută, procentaj la 
libere 41,5 la sută). Nu 
sâ lăsăm să se creadă că 
Științei ICF se datorește 
forme! slabe arătată de Locomotiva. 
.Meritele echipei învingătoare stau, 
înain'p de toate în pregătirea (în 
special de tehnică individuală) 
pe care au arătat-o majoritatea ju
cătoarelor întrebuințate în partida 
de sîmbătă seara din sala Floreasca 
și — totodată — in puterea de 
luptă și dirzenîa de care au dat 
dovadă toate echipierele.

■ „O boală cronică", așa >r 
diagnostica medicii defecțiunea pe 
care echipa Știința Iași o arată 
în fiecare partidă: sfirșituri de 
meci foarte slabe, fetr-adevăr, am 
observat câ in ultimele partide sus
ținute în Capitală. Știința a început 
bine, și-a pus In dificultate adver
sarul majoritatea timpului de joc. 
pentru ca în ultimele minute să 
cedeze total pasul, să se lase de
pășită la scoruri care nu reflectă 
raportul de forțe de ne teren. In 
jocul cu Locomotiva PTT, de pildă, 
ieșenii au condus in permanență 
(uneorj la distanțe apreciabile de 
10—12 puncte), pentru ca să fie 
învinși cu o diferență de 5 puncte. 
In ultima etapă, avînd adversar 
redutabila echipa Știința ICF. echi
pa din Iași a repetat ..figura". 
După ce a ținut pasul cu bucu- 
reștenii pînă la jumătatea reprizei 
secunde (min. 31 : 42—41 pentru 
Știința ICF), ceea ce nu-i la în- 
demîna oricărei echipe, Știința Iași 
s-a prăbușit a făcut parcă loc 
altei echipe pe teren, echipă care 
în 9 minute a înscris numai 6 
puncte fată de 23 cîte a realizat 
Știința ICF. Explicația acestei de
fecțiuni pe care o mai întîlnim și 
la alte echip-* (Cons’ructerul Sibiu, 
Progresul F.B.. Dlnamn Tg. Mu
reș) trebuie căutată în primul 
rînd în insuficienta pregătire fi
zică ce nu permite jucătorilor să 
reziste ritmului impus de adversar 
și, apoi, chiar în greșelile făcute 
de unii dintre conducătorii ect ipe- 
lor care nu-i ajută de pe margine 

satisfăcător pe cei cinci 
întrecere.

F.FTIMIE IONFSCU 
iACINT MANOLIU

Gheorgtie Piticaru (Dinamo Boc.) 
a obtkiut un valoros record 

la haltere
In cinstea zilei de 1 Mai, secția 

de haltere a Asociației Dinamo a 
organizat un concurs la care au 
-participat cîțiva dintre halterofilii 
fruntași ai asociației. In cadrul 
acestui concurs Gh. Piticaru a do
vedit că este în plin progres, obți- 
nind un valoros record al țării la 
categoria semi-grea. Rezultatul de 
352,5 kg. (112,5-105-135) pe care 
l-a realizat, întrece cu 7,5 kg. ve
chiul record al țării deținut de 
Ilie Dancea.

Pugiliștii noștri fruntași au sus
ținut duminică la Iași și Brăila 
o serie de întilniri, care au fost 
urmărite cu tău interes de un mare 
număr de spectatori, fiind răsplă
tite cu îndelungi aplauze.

Iată, din relatările primite, cum 
s au desfășuraf aceste întilniri:

IAȘI. In sala cinematografului 
Ilie Pintidie. peste 2.000 de spec
tatori au urmărit reuniunea de box 
la care au participat boxeri din 
lotul R.P.R. și din cadrul colecti
vului sportiv Flamura roșie Iași.

Pugiliștr 
sat o impresie 
durite boxerilor 
țiat Constantin 
vit o curajoasă 
dreanu. Cu mult curaj și hotărire 
au luptat, de asemenea. I. Burlaș și 
Calenciuc.

Iată 
trate.

■ Cat.
vinge 
(Iași), 
cîștigă
C. Pipa (Iași). Totna Constantin 
învinge prin oprire pentru inferio
ritate, în repriza IlI-a, pe M. 
Asofiei (Iași). Victor Șchiopii este 
declarat învins in fața lui C. Ca
lenciuc (Iași). Decizia este ne justă. 
Șcliopu a marcat avantaj în toate 
cele trei reprize, dar judecătorii ar
bitri i-au acordat decizia la puncte 
lui Calenciuc, orientîndu-se greșit 
după faptul că Șchiopu a fost nu
mărat in repriza a IlI-a. Cat. pană.

Eustațiu Mărgărit ciștigă la puncte 
în fața lui D. Bur!a>ș (Iași). Cat. 
ușoară. C. Dumitrescu îl întrece 
la puncte pe I. Buzac (Iași). Cat. 
semimijlocie. Șerbu Neacșu cîștigă 
la puncte m fața trnărului Adolf 
Crstea < Iași). Cat. mijlocie mi£ 
Petre Popescu îl învinge I

1 (Iași). —
intîtrrt pe Fr. Am- 
la pen .'te. In -jțțte 

s-au irrtîp.

Kie mic^

lor care 
în mod 
afla ți în

acțiune 
lovituri 
trebuie 

victoria 
numai

noștri frun'aș: au lâ- 
decsebită. Din rîn- 
ieșeni s-au eviden- 
Pipa care i-a ser- 
rep’.ică lui N. Mîn-

rezultatele tehn’ce înregis-

muscă. Mircea Dobrescu in
ia puncte pe Val. Mahu 
Cat. cocoș N. Mîndreanu 
greu la puncte meciul cu

pe C. Ca tară
Gh. Fiat l-a 

bruș, cîștigind 
mul meci ad retmrtrx.. 
n-t D. Ciobotaru și Eugen Furesz.

__ j învins la puncte.
V. BENKOVSKI

Ciobotaru a

(prin telefon). In lața 
număr de spectatori, 

s-au disputat întilniri" între boxerii 
dm lotul R.P.R. și pugrlrștii hră>- 
leni. Performanța ,cea mai frumoasă 
a fost obținută de Ionel Buzea^ 
(Brăila), care după o luptă trarte 
spectacu'oasă. a reușit să-l întreacă 
la puncte pe Hie Dragnea din lo
tul R.P.R.

Iată și alte rezultate tehnice.
Cat muscă : Toma Ilie îl învinge 

la puncte pe I. Ferencz (BrăBa). 
Cat. cocoș: Gh- Tomescu cîștigă 
la puncte în meciul cu I. Rodieenco 
(Brăila) Cat. semtușoară: Luca 
Romano cișt gâ Sa puncte în fața 
lui Dănilă Enuț (Brăila). Cat. se- 
numijlocie: Durrfftru Adam îl în
trece la puncte pe C, Ciocan (Brăi. 
la). Iosif Schwartz cîștigă la pirncte 
în întî'.niiea cu Mihalache Novac 
(Brăila).

A. Costin. coresporrdent

BRĂILA 
unui mare

Spartachiada sindicală de gimnastică 
prilej de constatări îmbucurătoare

Ginin-aștii din Cluj care au parti
cipat la competiții importante des
fășurate în București au putut spu
ne concetățenilor lor venrițj să asis
te la finalele Spartachiadei sindi
cale de gimnastică : „Așa se desfă
șoară concursurile maci în sate Flo
reasca!" Intr-adevăr, acest ultim e- 
p:sod al Spartactiiades sindicale de 
gimnastică s-a bucurat de o orga
nizare foarte bună. In primul rînd, 
i s-a asigurat un loc de desfășu
rare corespunzător — sala Armatei 
— care a permis să se lucreze si
multan la zece aparate. Este drept, 
însă, că organizatorii — respectiv 
secția C.F.S. din C.C.S. — au avut 
mult de lucru pentru a pune la 
punct această sală, din păcate foar
te rar folosită de spartevij din loca
litate.

S-au întrecut în finalele Sparta- 
chiadei sindicale din acest am 123 
gimnaști și gimnaste, iar în afară 
de concurs a participat o echipă fe
minină a colectivului Știința I.C.F. 
Dacă ținem seama de faptul că au 
lipsit echipele asociației Minerul și 
Recol*a, reiese clar că participarea 
s-ar fi ridicat la o cifră impunătoa
re. Totuși, chiar cu acest număr de 
concuremți, finalele Spa-rtachiadei 
sindicale au constituit un interesant 
preludiu la campionatele republica
ne pe echipe, permițînd celor mai 
bune elemente din asociațiile spor
tive sindicale să-și verifice stadiul 
actual de pregătire. D.ar, nu numai 
prin cadrul în care s-a desfășurat 
și prin numărul mare de -partici
pant i a căpătat această finală ca
racteristicile unei competiții însem
nate. Nivelul tehnic general a fost 
superior celui din precedenta edi
ție a Spartach iadei sindicate de 
gimnastică. Anul trecut, de exem
plu, numărul cedar care au parti
cipat la categoria maeștri a fost 
foarte redus. Acum au ccmcarat la 
această categorie 20 de gimnaste și 
11 gimniaști. Un mare număr dfâ 
particiganți s-a înregistrat la cate
goria I (19 gimnaste și 33 gim-

naști). Se poate trage cancluzSa, de 
aci, că antrenorii și antrenoarele 
s-au ocupat cu multă rîvnă de ri
dicarea cadrelor tinere. Vom men
ționa dintre acești antrenori pe L. 
Lissai (Sibiu), Z. Ghedeon (Tg. 
Mureș).

Dacă aceștia au contribuit prin 
munca lor la 
sportivilor din categ. -iile inferioare, 
a-lți antrenori ca Szabo Deneș, 
Marcel Duncan, Nicolae Băiașu, 
Franc'sc Drăghici au realizat un 
alt lucru deosebit de important pen
tru progresul girnnașiiilar din „plu
tonul" fruntaș. Aceștia au reușit să 
reducă și chiar să suprime în unele 
probe diferența de valoare dintre 
gimnaștii de frunte (în special în 
probele femin-'ne) și elementele de 
mijloc Geta Hurmuzache, Ileana 
Săcă-iici, Viorica Palackos, (antre
nor S. Deneș), Marcela Bertea, Ele
na Popovici (antrenor M. Duncan), 
Uta Schlandit, Sonia Inovan (antre
nor N. Băiașu) 
unele probe, mai 
lașele gimnasticii 
Leuștean, Agneta Wittenberger, E- 
letna Dobrovolschi. De asemenea, 
dintre participanții la proba mascu
lină, Andrei Ciunda, Otto Schmolik 
(antrenor Fr. Drăghici), Ștefan 
Hărgălaș, C. Gheorghiu (antrenor 
I. Mayer), au făcut progrese însem
nate.

Este lesne de presupus că în felul 
acesta va începe — în gimnastica 
feminină putem spune că a și în
ceput — să se creeze o puternică 
emulație, important factor de pro
gres în orice ramură de sport. Exer
cițiile prezentate de Geta Hurmu
zache la sol și mai ales la paratele 
(la acest din urmă aparat ea a fo
losit elemente riscante și a execu
tat ou o admirabilă continuitate), 
Marcela Bertea la bîrnă (cu o răs
turnare înainte bine pusă la punct). 
Uta Schlandt la paralele, Elena Po
povici la sol și altete piu pot avea 
ca rezultat decît stimularea celor
lalte fruntașe de a-și compune exer-

buna pregătire a

s-au dovedit, în 
bune decît frun- 

noast-re: Elena

ciții noi, mai grele, corespunzătoare 
amendamentelor tehnice, cu o va
loare mult mai înaltă.

Dintre gimnastele fruntașe a zsr»- 
tat o pregătire bună și multă vo
ință Agneta Wiiten'ierger. Elena 
Leuștean, deși a obținut note des
tuii de mari, s-a bazat pe elemente 
vechi în exercițiile liber alese și a 
dovedit o pregătire incompletă (sau 
poate teamă) la bară. Elena Do- 
brovolschi a 1 narat sub valoarea 
normală la bîrnă (impus și liber 
ales), paralele (impus).

In proba masculină —- categoria 
maeștri — Andrei Kerekes s-a im
pus în mod categoric, singura sa 
notă sub 9 fiind cea obțrrjtă la 
sărituri (impuse). Foarte bine s-a 
prezentat la exercițiile Fher alese 
și Mihai Botez. El a avut însă o 
serie de lipsuri in exercițiile impu
se și îndeosebi la cai. săritori s 
inele.

In seria de constatări rmbuan 
toare prilejuite de finalele Spart©
chiadei sindicale de gimnastică 1 
notă discoxtentă a adus artr.rz; J 
în special cei de la probele tetnv 
nine. S-a arbitrat cu multe fluc
tuații, ceea ce dovcdeș'.e că art ’.rete jt 
nu s-au orientat just in vaiarrica- v 
rea exercițiilor. Unde arrtîre le-au 
dezavantajat pe gimnasiele care 
s-au străduit să arate eă s-au ridi
cat la nivelul celor mai bune drntee 
tovarășele lor. Un arbitraj corect 
trebuie să excludă orice u-mbră de 
părtinire, orice sentimentalism și, la 
exercițiile liber alese, să țină sea
ma în med riguros de prevederile 
amendamentelor tehnice.

Nu putem încheia această reve
nire la finalele Spartachiariei sin
dicale de gimnastică, fără a aminti 
demonstrația plină de gingășie, 
executată de copiii pregătiți în co
lectivul Flamura roșie „laooș Her- 
bak“ de inimosul antrenor Alfro" 
Molnar. (
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întrecerea se intensifică in categoria B'u
Deși se afla numai după cinci 

etape disputate, totuși campiona
tul categoriei B ș:-a precizat în 
mare măsură echipele care luptă 
cu șanse pentru primele locuri în 
cele trei serii. Duminica aceasta, 
șase din can>d Wați s-au întlîlnit 
între ei, contribuind prin jocurile 
furnizate la mărirea interesului 
cn care este urmărită această 
frumoasă competiție.

In seria I, jocul’ etapei s-a dis
putat la Orașul Stalin, unde Me
talul Uzinele de tractoare a ter
minat la egalitate cu Locomotiva 
București și s-a menținut astfel 
pe primul loc. In schimb, 
feroviarii au fost întrecuți în cla
sament de Știința București, care 
a obținut o prețioasă victorie in 
deplasare.

Un meci important a avut loc 
și în seria a doua: Metalul Re
șița — Metalul Cîmpia Târzii.

La Orașul Stalin, dacă specta
torii care au urmărit întilnirea 
dintre Metalul Uzinele de trac
toare și Locomotiva București 
n-au putut avea satisfacția de a 
vedea înscriindu-se măcar un gol, 
in schimb ei au fost plăcut im
presionați de buna calitate a jo
cului. Aceasta, in ciuda terenu
lui, care, mult prea moale pen
tru desfășurarea unui joc normal, 
a cerut din partea celor 22 de ju
cători eforturi mari. Cu toate a- 
cestea, avînd o pregătire fizică 
foarte bună și dozindu-șj în mod 
judicios eforturile, ei au reușit să 
imprime jocului un ritm dinamic, 
constant, pe tot parcursul parti
dei. Ocaziile de gol au abundat 
la ambele porti- Ele nu au putut 
fi insă fructificate. deoarece, pe 
de o parte, in limitele careului de

CoBsfătuire cu antrenorii 
din categoriile A și B

Astăzi are loc o importantă con
sfătuire cu antrenorii echipelor din 
categoriile A și B, precum și cu 
responsabilii secțiilor de fotbal ale 
colectivelor sportive cu echipe în 
categoria A. Această consfătuire are 
loc de la ora 10, în sala de festi
vități a căminului I.C.F., din , str, 
pictor N. Grigorescu nr. II.

Scop ud consfătuirii este anali za
rea activității de pînă acum precum 
și stabilirea obiectivelor și a sar
cinilor legate de procesul de instru 
ire-antrenament în secțiile de fotbal 
fruntașe.

Victoria a revenit deținătorilor 
Cupei R.P.R., fotbaliștilor reșițeni, 
care — în urma acestei victorii — 
au trecut în fruntea clasamentu
lui. Metalul C. Turzii a căzut 
însă de pe locul în*îi pe locul 
patru, deoarece ceilalți preten- 
denți — Progresul Oradea și Lo
comotiva Cluj — atî cucerit punc
te prețioase în deplasare.

In seria IlI-a, Dinamo Bacău 
a întrecut Flacăra Cimpina, pe 
care a distanțat-o la două puncte 
de lotul fruntaș. Situația în clasa
ment a rămas însă neschimbată: 
Progresul Focșani, Dinamo Bacău 
și Locomotiva Iași își mențin po
zițiile în această ordine.

Aspectul general al jocurilor din 
această etapă lasă insă să se 
prevadă o desfășurare viitoare 
mai pasionantă a competiției și o 
luptă mai dîrză pentru clasa
ment.

I seriei I
16 m. terenul era complet dtes- 
fundat (numeroasele băltoace îm- 
piedicînd controlul balonului și 
trasul la poartă), iar, pe de altă 
parte, echipele n-au căutat să sim
plifice acțiunile spre poartă. In 
plus, ele au comis o aceeași gre
șeală: Metalul a jucat prea
mult pe aripa unde Seredai și 
Virfcămeanu erau bine marcați de 
Ferenczi și Garbeloti, iar Locomo
tiva și-a concentrat majoritatea 
acțiunilor pe partea dreaptă, unde 
Călin a fost supraveghiat continuu 
de Cioboată. Este de reținut că 
jucătorii au ușurat sarcina arbi
trului D. Dimulescu (București) 
prin practicarea unui joc corect și 
clar, în limitele unei depline spor
tivități.

TIBERIU STAMA

M i ine — o restanță in categoria B-. 
Progresul C-P.C.S. — Locomotiva

T. Severin
Echipa Progresul C.P.C.S. Bucu

rești are o serie de întîlniri animate 
în cadrul seriei intîi a categoriei B, 
deoarece a dat mai mulți jucători 
reprezentativei de juniori care a ju
cat recent în Italia.

Primai dintre aceste jocuri va 
avea loc miine după-a miază de la 
o_a 16,.30, pe terenul Progresul 
F.B. din Capitală Progresul 
C.P.C.S va primi replica formației 
Locomotiva din Turnu Severin, care 
duminică a realizat o frumoasă per
formanță. dispunînd cu 1—0 de Di
namo 6, chiar la București. Astfel 
că partida de mîine se anunță a fi 
un joc echilibrat și atractiv.

INFORMAȚII ©ronosport

în campionatul de tineret
Această nouă competiție de fot

bal se bucură chiar de la început 
de un interes deosebit, atît din par
tea colectivelor sportive, antrenori
lor șj jucătorilor, cît și din partea 
spectatorilor. Nu puține au fost jo
curile care, disputindu-se pe alt 
teren decît meciurile prime
lor echipe, au fost urmărite de mii 
de spectatori, atrași de perspective
le întrecerii sportive a tinerilor fot
baliști.

Valoarea echipelor s-a cristalizat 
și, odată cu aceasta, s-au fixat și 
candidaturile pentru diferitele sec
toare ale clasamentului. Pentru pri
mul loc, două echipe luptă din eta
pa a doua: Progresul București și 
C.C.A., în această ordine stabilită 
de etapa de duminică, Progresul 
avînd un punct avans. Ele sînt ta
tonate însă de Flacăra Ploești și 
Dinamo București, care s-au dove
dit concurente mai periculoase la 
primul loc. Urmează un grup de 6 
echipe care-și dispută locurile din 
mijlocul clasamentului, principali 
candidați fiind Avîntul Reghin, 
Știința Timișoara și FI. roșie Arad. 
Plutonul este încheiat de Locomo
tiva Tg. Mureș, Minerul și Locomo
tiva Timișoara, care luptă — cu 
șanse puține însă — pentru evita
rea locuirilor codiașe, (echipele — 
conform regulamentului — retrogra
dează în funcție de retrogradările 
formațiilor din categoria A).

Echipele de tineret s-au dovedit 
foarte eficace, înscriind în 9 etape 
173 de goluri. In etapa de dumini
că, atacurile au fost insă foarte ste
rile: n-au marcat decît 4 goluri I...
Trei jocuri s au terminat cu 0—0,
două cu 1—0 și unul cu 2—0.

Lupta pentru primul loc continuă 
însă între Progresul și C.C.A., du
pă cum rezultă și din clasamentul 
campionatului:

1. Progr. Buc. (2) 8 6 2 0 23 : 7 14
2. C.C.A. (1) 8 5 3 0 14: 5 13
3. Flacăra Ploești (3)
4. Dinamo Buc. (4)
5. Avîntul (6-7)
6. Știința Tim. (5)
7. FI roșie Arad ((8)
8. Locom. C-ța (6-7)
9. știința Cluj (10)

10. Dinamo O. St. (9)

8 4 3 1
9 4 3 2
8 4 2 2
8 3 3 2
9 3 3 3
8 3 2 3
8 15 2
9 3 15

21:11 11 
16: 9 11 
14:12 10 
13:12 9 
12:12 9 
12:14 8 
13:13 7
10:15 7

11. Locom. Tg. M. (11) 8 13 4 11:16 5
12. Minerul Petr. (12) 9 0 3 6 7:26 3
13. Loc. Timiș. (13) 8 0 1 7 7:21 1

Intre paranteze sînt indicate lo
curile ocupate înainte de etapa de 
duminică.

T
Dinamo București a trecut și peste ai doilea „hop” greu™ * 

dar lupta pentru titlu continuă». ■
Patru „meciuri nule" (cu ace

lași scor: 1-1), două victorii 
,.acasă“ cu 3-2 și 1-0, 14 goluri 
in 6 jocuri și nici o schimbare 
esențială pe primele locuri din 
clasament — acesta este bilan
țul etapei a IX-a a campionatu
lui categoriei A. Dinamo Bucu
rești a știut să treacă șî peste 
al doilea ,,hop‘‘ greu: meciul de 
la Ploești, conducînd mai de
parte plutonul celor mai bune 
echipe din țară. Bătălia pentru 
primul loc continuă insă cu ace
eași dîrzenie între Dinamo Bucu
rești. Flacăra Ploești și Progre
sul București, la care — după 
jocurile de duminică — s-a a- 
dăugat și Minerul Petroșani. In 
„coada" clasamentului, pentru 
moment situația este clară fn ce 
o privește pe Avîntul, care a 

J cîștigat „acasă'* primul punct în 
j acest campionat, insuficient însă

0 partidă de mare luptă la Floești
Pe linia bunei comportări de care 

dau dovadă în ultimele etape echi
pele noastre fruntașe, s-a situat 
duminică și pasionanta întîlnire 

Flacăra Ploești — Dinamo Bucu
rești, un veritabil derbi al campio
natului. Este îmbucurător faptul 

că abia Ia trei zile după ce la 
București C.C.A, — mai ales — 
și Dinamo furnizau o partidă stră
lucită ca valoare tehnică și dispută 
sportivă, ne-a fost dat să asistăm 
și la Ploești la un meci mare, una 
din acele întîlniri care rămîn mul
tă vreme vii ’n amintire.

In primul rînd trebuie să arătăm 
că meciul Flacăra — Dinamo, s-a 
asemănat din multe nunele de 
vedere cu cel dintre C.CA. și Di
namo

Duminică, la Ploești, Flacăra a 
arătat că la ora actuală este una 
dintre cele mai în formă echipe ale 
campionatului. Aceasta ne-a con- 
firmat-o. de altfel, și antrenorul 
p'oestenîlor, Ilie Oană •

„Sînt mulțumit de felul cum „a 
mers" echipa. Antrenamentele in
tense făcute în ultima vreme în
cep să dea roade. Formația Flă
cării. care a căpătat coeziunea pe 
care o căutăm de mai multă vreme, 
practică acum un fotbal ofensiv, 
modern. Ne propunem ca pe viitor 
să păstrăm aceeas’ IW° ascendentu 
tn compsrtnrea echipei"

Vom adăuga, subliniind ca as
pect pozitiv, fanfaț că în tdfime'e 
sase eta'v> Flacăra a folosit 1n 
permanentă aceeași formație Fără 
indoia’ă că și aceasta a contribuit 
la sudarea colectivului.

Antrenorii si jucătorii ambelor 
echipe au fost în unanimi '*e de 
OPr/'r/' **5 — Di-

pentru a reduce din diferența de * 
trei puncte față de Locomotiva * 
Constanța. Aceasta și Locomo- • 
tiva Tg. Mureș mai au însă po- J 
sibilitalea să reducă din handi- ș 
capul față de celelalte echipe ' 
și speranța de a părăsi zona 9 
retrogradării. *

Ca nivel tehnic, jocul de la 
Ploești a corespuns în totul, iar 
cel de la București în parte. In 
schimb, partidele de la Timișoa
ra, Petroșani, Reghin și Tg. j 
Mureș s-au disputat pe terenuri 
desfundate, care au îngreunat 
controlul balonului, au influen- , 
țat desfășurarea jocului și au ' 
redus eficacitatea liniilor fie 
înaintare. De altfel, în aceste 
patru întîlniri s-au marcat tot 
atîtea goluri (7) cîte s-au în
scris în celelalte două.

namo s-a ridicat la factura celor 
mai bune partide ale campionatului. 
Cuvinte frumoase despre jocul Flă
cării ne-a spus maestrul sportului 
Valeriu Călinoiu, unul din stîlpii 
apărării dinamoviste:

„Am simt it. mai ales in repriza 
secundă, forța deosebită a atacului 
valoroșilor noștri parteneri. Am 
trecut prin citeva momente grele 
și a trebuit să ne încordăm toate 
eforturile pentru a le putea face 
fa(ă"

Păcat însă că unii spectatori plo- 
eșteni n-au fost la înălțimea frumoe- 
sei întreceri oferite de cele două e- 
chipe. In entuziasmul lor, justificat, 
față de Flacăra, unii dmtreeiau de
pășit limitele permise manifesting 
atitudini, de local patriotism, ba 
chiaT de huliganism Au fost multe 
momente în care atiTudinea scan
daloasă a unora dintre spectatori 
a periclitat normala desfășurare a 
jocului.

De neglijență condamnabilă s-a 
făcut vinovat și colectivul sporit» 
organizator, permițînd aglomerarea 
tribunelor cu mult peste capacita
tea lor maximă și circulația spec
tatorilor în incinta terenului șî In 
tunelul prin care jucătorii intră pe 
teren.

A fost un aspect neplăcut față 
de frumoasa amintire pe care ne-o 
lasă acest excelent meci de fotbal.

V. CWIOSE *

Locomotiva Timisoara iw poate fi — totuși — mulțumită—
AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL

1 Austria A — R. P. Ungară A (Rezultatele 
din ultimii 15 ani • 0-2, 2-5, 3-2, 0-2, 2-5, 4-3, 3-2,
1- 2, 1-6. 3-4. 5-3, 3-4, 1-1,

II. R. P. Ungară B — 
1953 : 7-3, 1954 : 3-1).

III Flamura roșie Arad
2- 2 și 1-0; 1952 : 0-3 și
1954: 1-0 și 0-2) '
roșie Arad 
Cluj — Locomotiva 
mente:

FI. roșie (acasă)
Știința (deplasare)

IV. Știinfa Timișoara — Progresul 
Ultimele rezultate: Știința Timișoara 
Petroșani 0-1 : Progresul București — 
Qpțșul Stalin : 3-2. In clasamente ;
"știința (acasă) 3 1 1 14:4

Progresul (deplasare) 4 2 116:4
V. Locomotiva Constanța — Flacăra 

Ultimele rezultate: Locomotiva C 
Avîntul Reghin 1-1 ; Flacăra Ploești — 
București 1-1. In clasamente:

Locomotiva (acașă) 
Flacăra (deplasare)

VI. C.C.A. — Locomotiva
1-1 și 2-3: 1951 : 7-0-și 1-1 ; 
1953 : 4-0 și 1-0 ; 1954 ; f
rezultate : C.C.A. — Dinamo 
motiva Timișoara — Știinița 
mente:

C C.A. (acasă)
Locomotiva (deplasare)

2-3, 1-4). 
Austria B (1952 : 4-2,

— Știinfa 
1-1; 1953:

Ultimele rezultate : 
Locomotiva Tg. Mureș 

Timișoara 1-1.

42116:5
40222:52

Nr.

Cluj (1951 :
5-2 și 2-0; 

Flamura 
1-1 ; Știința 

Ih clasa-

București.
- Minerul 

Dinamo

3
5
Ploești. 

Constanța — 
j — Dinamo

31111:13
42205:36 

Timișoara. (1950 : 
1952: 1-1 și 4-1; 
și 0-0). Ultimele2-1

i București 0-0; Loco- 
Cluj : 1-1. In clasa-

42114:3 5 
3 0 12 4:11 l

2 1
3 1 

Știința 
Sibiu —

012:22 
0 2 1:22
Craiova. Ul- 
Flacăra Mo-

Știința Buc : 2-3

21015:22
21105:13

16 ETAPA DIN 24 APRILIE 1955
Dinamo Orașul Stalin — Progresul București : 
2-3; Locomotiva Tg Mureș — FL roșie Arad: 
1—1. In clasamente;

Dinamo (acasă)
Locomotiva (deplasare)

VIII. Dinamo Galafi — Avîntul Fălticeni. Ul
timele rezultate: Dinamo Galați — Locomotiva 
Galați : 1-0 ; Avîntul Fălticeni — FI. roșie Ba
cău : 0-1. In clasamente:

Dinamo (acasă) 
Avîntul (deplasare) 
IX. Progresul Sibiu — 

timele rezultate : Progresul 
•reni-: 5-1 ; Știința Craiova
In clasamente :

Progresul (acasă) 
Știința (deplasare)

X. FI. roșie Buhuși — Flacăra Cimpina. Ulti
mele rezultate : FI. roșie Buhuși — Avîntul Fălti
ceni : 0-1: Flacăra Cimpina — Dinamo Bacău: 
0-1. In clasamente :

FI. roșie (acasă) 2 10 11:22
Flacăra (deplasare) 2 10 12:22

XI. Progresul Focșani — Flacăra 1 Mai Ploești. 
(1954: 0-3 și 2-1). Ultimele rezultate: 
sul Focșani — Dinamo Birlad: 2-0;
1 Mai Ploești — Locomotiva Iași : 0-1. 
samente :

Progresul (acasă) 
Flacăra (deplasare)

Progre- 
Flacăra 
In cla-

5:14 
3:6 1

1
2

XII. Știința lași — FI. roșie Bacău (1950 : 3-1 
și 1-0; 1952 : 2-0 și 2-1 ; 1953 : 7-2 și 1-0; 1954: 
3-2 și 0-0). Ultimele rezultate: Șt:imța lași — 
FI. roș e Burdujeni : 0-4; FI. roșie ~ 
Avîntul Fălticeni: F0. In clasamente:

Știința (acasă) 2 0 1
FI. roșie (de-nlasare) 2 0 0

BULETINELOR DEPUSE
CU 12 REZULTATE

41213:34 
30211:22

VII. Dinamo Orașul Stalin — Locomotiva Tg. 
Mureș: 1951 : 3-2 și 1-0; 1952 : 8-0 și 0-4 ; 1953: 
5-3 și 2-0; 1954 : 0-3 și 1-1). Ultimele rezultate:

PINA LA ÎNCHIDEREA EDI ȚIEI. LA TRIEREA
SAPTAIWINA TRECUTA AU FOST GĂSITE : 12 BULETINE CU 12 ____________ _ —.
CURSUL SPECIAL DIN 13 APRri.lE ȘI 55 BULETINE CU 12 REZULTA TE EXACTE LA 
DUMINICA 17 APRILIE TRIEREA CONTINUA.

Bacău —

1 1:21
2 3:50

LA CONCURSURILE DE 
EXACTE LA CON- 

CONCURSUL DE

Așa cum a început jocul, Loco
motiva Timișoara lăsa impresia că 
nici nu se crindește să cistige par
tida cu Știința Cluj... Pentru că, 
imediat după lovitura de începere. 
A. Covaci — îmbrăcat cu tricoul 
nr. 8, a! poetului său (inter dreap
ta) — s a plasat în spatele mijloca
șului Ferenczi, pe aceeași linie cu 
Gali și a început să joace ca... al 
doilea stoper ! In acest timp, „ofen
siva" timișoreană se baza numai pe 
4 oameni, pentru că și mijlocașii de 
margine adoptau un joc eminamen
te de arărare. In aceste condiții, 
Știința Cluj s-a văzut pur și sim
plu „invitată" să joace numai în te
renul advers și... să marcheze. Ceea 
ce a și făcut 1 Timișorenii s-au tre
zit, este adevărat, dar de-abia în 
repriza a doua, cînd clujenii au tre
cut ei în apărare și n-au mai atacat 
decît bazfndu-se pe lansări indivi
duate.

Așa că, din punct de vedere al 
punctajului în clasament, timișo
renii pot fi, în definitiv mulțumiți: 
fu obținut un punct ca și pierdut. 
Altceva trebuie să le dea, însă, se
rios de gîndit' echipa n-a mers de 
loc și nu merge de mai multe eta
pe. Foarte slab se comportă mai a- 
les atacul, în care A. Covaci — 
principalul realizator de anul tre
cut — nu-și găsește locul. Szekeli 
— cu lipsuri tehnice — ratează, I.

Covaci nu mai are suficientă vigoa
re, Bădeanțu — de pe aripă — nu 
poate face prea mult, iar Bungescu 
are încă de învățat. Lipsită de a- 
portul lui Androvici (care va re
intra probabil duminică), apărarea 
are multe dificultăți, dar, în gene
ral, face față, mai ales că Francis- 
covici este înfr-o formă bună.

Știința Cluj a jucat duminică ho- 
tărît în apărare, combativ în atac. 
Dar clujenii au socotit prea de
vreme că Locomotiva „a depus ar
mele" și în repriza secundă n-an 
mai insistat în fazele de poartă. In 
ultimele minute, ei aii căutat să 
mențină rezultatul și. în aceste 
condiții, n-a lipsit mult ca ei să 
mai primească un gol. Ținem să 
mai sublini-m tin fsoect asupra că
ruia ne am oprit ți în alte rînduri, 
în legătură cu Știința Cluj: lipsa 
de colaborare dintre atacanți, care 
caută prea mult să rezolve acțiunile 
prin eforturi personale, ceea ce 
dăunează jocului colectiv. Cîteva re
marci : Luca, admirabil prin pute
rea de luptă, Nedelcu, mai bun — 
după părerea noastră .— ca mijlo
caș decît ca fundaș, Suciu, o plă- 
cută surpriză ca inter. Dragvmir, 
un șuteur din cei mai buni pe care-i 
avem.

RADU URZICEANU
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Carnd atletic
r ■ Duminică dimineața s-a desfă- 
-țisat in Capitală concursul de ma
raton redus, pa 25 ktn^ organizai 
de cairitetiM C.F.S. «1 iwtoauâaț 1 
Mai, în colaborare ca colectivtd 
sportiv Recolta M.A.S. Plecarea ia 
cursă s-a dat de pe stadionul Pro
gresul F.B, traseul trecînd apoi pe 
diverse străzi ale orașului piuă tn 
comuna Jilava, da unde s-a făct£ 
înapoierea. Cea mai mare part* * 
curse» a fost condusă de Nicu Nico- 
Jae (Metalul), urmat îndeaproape 
âe Mîhal Babaraica (Recolta 
M.A.S.). Comcurenții *u_ avut d» 
luptat pe traseu cu un vînt puter
nic, care i-a stînjenit mutt Iată 
rezultatele înregistrate: 1. Mîhal 
Babaraica (Recolta M. A. S.) 
L27:15,0; 2. Nicu Nicola* (Mete- 
taJ) 1.27:30,0 X Constant» Nka>- 
Isa (Flamura roșie Orații Stalin) 
1.27 40.0; 4. Paul Lazăr (Progre
sul)’ 1.30:00,0; a Vasrte Teodo- 
sia (Locomotiva P.T.T.) 1.30:45,0; 
6. Stdimaa Ahmed (Constructorul)
l. 31:20,0; 7. Spiridon Babana*»
[(Avîntuă).

Trebuie subliniată cu acest pri
lej organizarea foarte burtă care 
■ fost asigurată acestei întreeen.

Constantin Grecescu 
corespondent

■ Ața cum am mai anunțat la 
2 mai se va desfășura la Iași com
petiția rezervată atteților din re
giunile Moldovei și dotată cu 
„Cupa Iașilor". La această compe
tiție Ya participa și un lot "destul 
de numeros de atleți fruntași, care, 
bineînțeles, nu vor intra în puncta
jul întrecerilor. La aceeași dată 
Be va desfășura în București un 
important concurs atletic desdas 
■tlețîlor juniori din întreaga tară. 
Concursul contează ca selecție pen
tru formarea lotului republican de 
Juniori.

■ Comjsia centrală de atletism 
a stabilit în care localități urmează 
•â se organizeze meciurile ediției 
* doua a campionatului republican 
de atletism pe echipe. S-a ținut 
seamă și de faptul că o astfel de 
competiție poate aduce o contribuție 
însemnată la popularizarea atletis
mului în orașele respective. De ase
menea s-a urmărit să fie alese 
acele localități în care există, de 
pe acum condițiile cele mai bure 
pentru organizare si cazare. Iată 
lista acestor localități: ETAPA I 
se va desfășura tn întregime în 
București la data de 7—8 mai; 
Iar ETAPA ? VIIT-a se va desfă
șura la 12—13 noiembrie de ase
menea în întregime la Cluj. ETA
PA a Il-a : ORADEA (Dinamo — 
Metalul — Locomotiva) ; CLUJ 
'(Știința — Progresul — VointaȚ; 
IAȘI (Recolta — Constr. ”+' FI. r 
—C.C.A): ETAPA a TTT-a: BUCU
REȘTI (Progresul — Constructori 
'+ pj t —MetaMl: PLOESTT (Vo
tata—Recolta—Dinamo); SIMERIA 
TLocomotbia — C.C A. — Știința) ; 
ETAPA a TV-a : TIMIȘOARA 
’(C.C.A. — Progresul — D'namo) ; 
'ARAD (Constr. ‘+ FI. r. — Loco
motiva —; Voința) ’■ ORAȘUL 
STALIN (Metalul — Știința — Re
colta) ; ETAPA a V-a: CON
STANȚA (Dinamo — Locomotiva
— C.C.A.) ; TIMIȘOARA (Știința
— Metalul — Progresul); ORAȘUL 
STALIN (Constr. + FI. r. — Re
colta - Voința)'; ETAPA a Vl-a: 
SIBIU (Voința — Locomotiva — 
Progresul) . REȘIȚA (Metalul — 
Constr. + FI. r. — Dinamo) ; 
PITEȘTI (Recolta — Știința - 
C.CA.); ET.APA a VIIra: ORA
DEA (Progresul — Dinamo — Re
colta) ; BUCUREȘTI (C.C.A. - 
'Metalul — Voința) CRAIOVA 
[(Locomotiva — Constr. + FI. r.
— Știința).

■ Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat la Iași un concurs atletic 
ca participarea atleților de la Tî- 
nărul Dinamovist din București și 
Iași și un reprezentant de la Me
talul Roman. Timpul complet ne
prielnic a stinjenit foarte mult ob
ținerea unor rezultate mai bune 
Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate ; 100 și 200 m. (f) : Maria 
Zotu (Buc.) 13,8 și respectiv 28,2; 
400 m. (b)i D. Constantinescu 
(Buc.) 54,3; prăjină: M. Tran- 
dafilov (Buc.) 3.20: lungime (f) : 
Sanda Grosu (Buc.) 4,81; triplu: 
Mircea Stein (Buc.) 13,27; 3.000
m, : M. Pancu (Roman) 9:45,0.

Arley Moscovici și L’că Cojocaru 
corespondenți
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In preajma w Curse! fScinieJF6*«•
Zsamul „Scînbeca" organizează în 

zilcie de 22, 23 și 24 aprilie ce* 
de a VIII-a ediție a întrecerii ci
cliste „Cursa Scînteii". Vor parti
cipa cicliști invitați de ziarul 
„Scinteia", făcind parte din asocia
ții sportive și avînd clasificarea 
de maest.-u al sportului, categoria I 
ți categoria II-a.

,,Cursa Scînteii" se va desfășura 
pe distanța București-Orașul Sla- 
lin-Făgăraș-Orașul Stalin-Bucu- , 
rești.

Prima etapă se va alerga vineri ‘ 
22 aprilie. Plecarea festivă se va I 
da la ora II din Piața Univer- I 
sității, iar startul oficial se va da 
la ora 12, din Piața Scrnteii. La 
Orașul Stalin, sosirea va avea '.oc 
In față hotelului ,,Carpați‘‘.

Etape a II-a se va disputa sîm
bătă 23 aprilie. Startul se va da 
la o-a 12 dh fața hotelului „Car- 
pați". La Făgăraș nu se va face 
oprire, cicliștii intorcind în centrul 
orașutai, tie unde vor face cale în
toarsă. La Orașul Stalin, sos■ rea 
va avea ioc în fața comitetului re
gional U.T.M.

Etapa a IlI-a, ultima, se va 
disputa în ziua de duminică 24 
aprilie. Plecarea, la ora 12, din fața 
hotelului „Cairpeți". Sosirea la 
București va avea loc în Piața 
Scînteii.

Clasamentul cursei se face indi
vidual, după rezultatul obținut de 
fiecare concurent, în cele trei eta
pe. La timpuri egale realizate de 
concurenți, clasamentul general se 
va decide după locurile ocupate în 
ultima etapă.

ORARIUL ETAPELOR
Etapa I. Piața Scînteii, ora 12;

întrecerile din campionatul republican 
la micro-modele

Cei mai buni aeromodeliști din 
țară se întînesc, pentru ultima oară 
în acest sezon, într-o întrecere 
republicană de sală. De aici îna
inte, timp de șase luni, ei își vor 
disputa intîietatea numai în compe
tițiile organizate în aer liber.

O ÎNTRECERE TINEREASCA

Dacă cineva ar încerca să sta
bilească vîrsta medie a participan- 
ților la actuala ediție a campio
natului republican de micromodule, 
ar constata cu surprindere că a- 
ceasta mi depășește 15—16 ani. 
E vorba despre o competiție re
zervată juniorilor? Fă’-ă îndoială 
că nu.

Spre deosebire de intrece.il» de 
fotbal sau schi, unde, alături de 
tineri, sportivii mai vîrstn’ci trimit 
cu aceeași vigoare balonul în clasă 
sau acoperă în acelașT timp 30 km. 
fond. în concursurile de aeromo- 
delism acest lucru este de necorr- 
ceput. Aci, “tei care își dispută' 
întîietatea sînt în exclusivitate ti
neri și tinere, dar mai ales ado
lescenți. Crii-md aceste rîvdir:. ori
cine își poate pune, pe bună drep
tate, întrebarea : ce se ‘n timpi ă cu 
aeromotfeliștii care cresc ?

Dună ce și-a însușit pe deplin 
deprinderea tehnicii și constrjcț;ei 
aeromodeîeîor, tînărul respectiv 
trece la alte ramuri ale aviat’e» 
sportive. Pentru că cercul de ae- 
romodele este numai locul de ple
care spre planorism, parașutism, 
sau zborul cu motor. Și din acest 
loc au plecat și Mircea Fmesru ca 
țî Ion Bobocel, piloți apreeiați as
tăzi de către masele de spectatori 
și iubitori ai -sporturilor ariatice.

ÎNVĂȚĂMINTE 
DIN ANUL TRECUT

Campionatul republican de mico- 
modele de amil trecut, pe lingă o 
serie de constatări pozitive, a scos

a RUGBI. — Duminică la Ti
mișoara, în cadrul Cupei R.P.R., 
echipa Ști'nța din localitate s-a 
calificat pentru etapa următoare, 
învingind Minerul Petroșani cu 
9—0 (3—0). Au înscris Argintam 
(6) și Oncîu (3).

S-au -mai calificat Știința Iași 
și Progresul S-biu. Ambele echipe 
au cîștigat cu 3—0, deoarece ad
versarii lor — Progresul Tecuci 
și, respectiv, selecționata Tîrnă- 

v<eni — nu s-au prezentat.

■ LUPTE. — De curfnd a în
ceput, în toate regiunile țării, des

Snagov ara 12,30; Ploești ora 
13.25; Cîmprâna ara 14.15; S'rsaăa 
ora 15,10; Predeal ora 16,05; Ora
șul Stalin ora 16-35.

ETAPA A II-a. Orașul Stalin ora 
12; Făgăraș era 13,45; Orașul 
Stalin era 15,30.

Etapa a 111-a. Orașul Stalin ora 
12; Predeal ora 12,50;; Sinaia ora 
13,15; Cîmpîna ora 14; Ploești ora 
14.40; București ora 16,15.

TRASEUL PROBEI, IN CITEVA 
CIFRE

TrasetU cuprinde porțiuni cu pia
tră cubică (de la plecare pînă Ia 
Otcpeni, traversarea orașului PIo- 
eș.:. intrarea și ieșirea din Orașul 
Stairii și Făgăraș), porțiuni de ur
cuș sau coboriș (Posada, Timiș, 
Cc.i'.re Persan") și drum plat.

Aspect din ediția de anul tre cut: plutonul se întinde pe micul 
urcuș de la Săftica.

in evidență și numeruase deficiențe 
în problemele de .organizare. Din
tre acestea, cu deosebită tărie s-a 
manifestat nerespectarea regula
mentului competițional. Astfel, deși 
regulamentul prevedea clar că 
pentru fiecare lansare timpul de 
pregătire al concurentului este de 
cinci minute, comisia de organizare 
a încălcat aceste prescripțiuni. Din 
această cauză, întrecerile au avut 
o desfășurare plictisitoare, lipsită 
de interes și au durat mai multe 
zile.

De data aceasta, argumentul 
„n-au avut timp de pregătire" a 
căzut. Intîlnlrea celor mai buni 
aeromodeliști d'n țară la micro- 
mod's^ are loc la sfirșit d'e sezon, 
fapț care a făcut ca participanții 
să aibă o perioadă pregătitoare des
tul de îndelungată. De aceea, orice 
încercare de a fi ..indulgent" cu 
unii concurenți trebuie să fie soco
tită nejusfă si dăunătoare V’-tcarei 
noastre activități la aeroqiodelism. 
Aceasta, cu atît mai mult cu c't 
e vorba de rarticiranții la o rom- 
petițre republicană

CEI MĂI S> 'Bl 
TREBUIE SPRIJINIȚI

La trecuta ediție a acestei impor
tante competiții aeromodelistre». 
foarte mulți concurenți au avut 
„trac". D:n această cauză in cri
mele lansări ei au obținut cerfor- 
manț? de un nivel tebric foarte scă
zut, De îndată însă, ce în lîuto- 
rul lor au venit aeromodeliști ex
perimentați cum s*nt Ștefan Pene, 
dek, Otto Hintz, Ștefan Purice sau 
Mircea Geancg'u. rezultatele rea
lizate în următoarele lansări au 
fost mulțumitoare și de factură teh- 
n;că bună. Iată de ce stăruim ca, 
și de această dată, aeromodeliștii 
noștri fruntași să intervină ori de 
cîte ori va fi nevo:e, aiufndti-i 
cu sfaturi și chiar cu anumite ma
teriale pe concurenței maii slab 
pregătiți.

SPORT LA ZI
fășurarea unei importante compe
tiții de lupte clasice, campionatul 
republican al juniorilor. Datorită 
numărului mare de participant, la 
București a fost necesară alcătui
rea a două grune, campionii regio
nali stabilindn-se pentru fiecare 
grupă aparte. Din grupa București 
I s-au calificat pentru finala cam
pionatului următorii luptători (în 
ordinea categoriilor) : Gh. Stanciu 
(Rez. de Muncă). I. Tobă (FI. 
roșie), C. Pop (T. Din.), FI. Tu- 
dose( Loc.), M. Iord'ache (Rez. de 
Muncă), A. Niculescu (T. Din), 
C. Ghiberdic (Loc.), Al. Stoica 

Iată, rn cifre rotunde, totalul kilo
metrilor pe diferitele porțiuni aie 
traseului.

Piatră cubică 70 km-, urcușuri 
tari 20 km., urcușuri prelungi 40 
km., coborișuri tari 20 km., cobo- 
rișuri prelungi 70 km. Diferitele 
porțiuni speciale, enumerate mai 
sus, totalizează 220 km. Restul de 
260 km., reprezintă șosea plată, 
cu asfalt.

Traseul măsoară 480 km. De-a 
lungul probei, cicliștii vor utiliza 
diferite călcaturi: 6 m-, 5,60 m.. 
6,45 m., 7 m., sau chiar 7,60 m. 
(metraj acoperit la o învîrtitură de 
pedală). Considerînd că pasul mij
lociu, pentru cei 480 km. ai cursei, 
este de 6,20—6,45 m., rezultă că 
participanții la această competiție 
vor face aproximativ 75.000 de in- 
vîrtituri de pedală..

Alexandru Popescu 
a obținut un nou record 

la 100 m. fluture
Giuj, 18 (prin telefon). La bazinul 
acoperit din localitate .a avut loc 
un concurs de înot organizat de 

consiliul orășenesc Știința Cluj în 
cinstea zilei de 1 Mai, la care au 
participat înotătorii fruntași de 
la Dinamo Buc. și din colectivele 
sportive din oraș. In cadrul aces
tui concurs au fost obținute o 
serie de rezultate valoroase oare an 
modificai tabela de recorduri la un 
număr de 5 probe.

Inotind pentru prima oară în 
acest an pe distanța de 100 m. 
fluture, maestrul spartului A. 
Popescu a reușit să -ooboiaire siuib ve
chiul record cu 1 sec. 7/10. Noul re
cord: 1.05.1. La proba de 100 m. spa
te, înotățoml dinamovist A. Măcdota 
a obținut și el uni nou record re
publican. cu timpul 1.12.7. Vechiul 
record îi aparținea tot lui, cu 
timpul de 1.13.1. Proba de 400 
m. liber senioare s-a soldat, de 
asemenea, cu un nou recordi. rea
lizat de maestră sportului Ecate- 
rina Orosz de la Știința Cluj. 
Nouil record, 6.00.3, este superior 
celui vechi deținut de maestra 
sportului Elisabeta Bock (Voința) 
cu 2 sec. 7/10.. Ca și înotătorii 
de la C.C.A., înotătorii dinamo-' 
viști au reușit să stabilească în 
acest concurs un nou record' în 
proba 4x100 m. mixt. Ștafeta Di
namo I compusă dl'n Măndoiuv 
Or.nfă, Ponrsru, Ruj'nschî* a în
trecut cu 9/10 de secundă recordul 
realizat sîmbătă de ștafeta militia- 
rilor. Ultimul record din cadrul 
concursului a fost obținut de tî- 
nărul înotător Adrian Oanță la ‘pro
ba die 200 m. mixt imidcvâdoal cu 
timpul de 2.43.7. Vechiul record, 
2.50 9. îi apairținoa tot lui. Iată și alte 
rezultate înregistrate în acest con
curs : 200 m. bras seniori: A. 
Oantă. 2.46.3: 100 m. bras seniori: 
A. Popescu 1.15,8; 100 m. liber 
senioare: Ecaterina Orosz. 1.16.3; 
100 m. liber seniori: G. Cociuban: 
1.02.4, 200 m. liber seniori: G. Co- 
cluban 2.19.4.

Iuliu Kesthely — corespondent

(T. Din), R. Dinescu (T. Din.) 
Gh. Marinescu (Știința), I. Țărariu 
(Rez, de Muncă), Gh. Mazilu 
(Rez. de Muncă). Din grupa Bucu
rești II s-au calificat: Gh. Preda 
(Met.), I. Trandafir (Met.), Sito- 
iarn (Met.), D. Crăctan (Met.), 
Gh. Faur (Voința), V. Stoica 
(Loc.), A. Cobîrjan (Rez. de Mun
că), V. Gotea (Știința), F. Trifu 
(Rez. de Muncă), Șt. Popa (Rez. 
de Muncă), T. Zaim *(Fl. roșie). 
D. Potîrcă (Voința)

P. Rebigan — corespondent

Raliate rle valoare
în concursul de tir

„lupa Dinamo'7
întrecerile de tir dim cadrul

„Cupei Diimamo", organizate în 
ultimele patru zile ale săptămînii 
trecute pe poligonul Tunari din
Capitală, s-au încheiat cu rezul
tate foarte bune.

Maestrul emerit al sportului 
Ghecrghe Lichiardopol a realizai în 
proba de pistol viteză o performan
ță (60.585) care întrece cu un 
punct recordul mondial stabilit 
anul trecut de renumitul trăgător 
sovietic N. Kaliniscenko. Maestrul 
emerit al sportului Iosif Sirbu, 
par*icipînd la primul concurs după 
o îndelungată perioadă de absență, 
a conri"m.-.l înalta sa măiestrie, 
egalind sîmbătă recordul țării ia 
armă liberă poziția picioare (380 
p ) și totalizînd 1.160 p. la cele 
trej poziții de tragere. Maeștrii 
sportului Felicia Iovănescu și Ște
fan Pooescu au cîșt gat în pro
bele (feminin și mzscui -t) de armă 
liberă poziția culcat, cu aceeași 
performanță »ialoroasă: " 7 r

In general, rezultaele ’nrezis- 
trate de trăgătorii clasați la re- 
ca.re probă ‘n parte pe 
locuri sînt deosebit de bune față 
de condițiile în care s-a des’ă- 
șurat concursul, aceste performante 
însemnind o inaugurare promiță
toare a sezonului competfționa’. de 
tir din acest an.

Este demn de remarcat succe
sul obținut de trăgătorii, asocia
ției Dinamo care, participînd 1* 
toate probele și înrcgistrînd rezul
tate bune, au reușit să păstreze în 
cadrul asociatei, trofeul acestui 
concurs: ,,Cupa Dinamo".

Iată rezultatele tehnice : armă li
beră poziția culcat, fete: I. Felicia 
lovăne&ou (P.rogr.) 397 p.; 2. 
Maneta Juverdeanu (Metalul) 393 
p.; 3. Iudith Moseu l.Metoh:') 389 
p.: 4. Victoria Pineta (Constr.) 
388 p.; 5. Ana Manu-Dubaș (FI. 
roșie) 387 p.; băieți: 1. Șt. Po
pescu (Progr.) 397 p. ; 2, I. Sîrbu 
(C C.A.) 396 p. T 3. H. Herșcovici 
(Dinamo)' 394 p.: 4. P. Cișmigiu 
(Metalul) 393 p.. 5. A. Neagu (Di
namo) 392 p. Poziția genunchi 
fete: 1. Anca Ciortea (Metalul) 
380 p. ; 2. Miarieta Juverdeanu 
(Metalul) 378 p.; 3. Iudith Moseu 
(Metalul) 376 p. ; 4. Lia Sîrbu 
(Progresul) 375 p.: 5. Ivorme Gol
denberg (Dinamo) 373 p.: băieți:
1. H. Herșcovici (Dinamo) 384 p. 
(14 muște) ; 2. 1. Sîrbu (C.C.A.) 
384 p. (11 muște); 3. Gh. Novac 
(Progr.) 381 p.; 4. V. Enea 
(C.C.A.) 377 p.; 5. A. Neagu (Di
namo) 375 p. Poziția picioare fete:
1. Rodica Grozea (Constr.) 361 p.;
2. Felicia Iovănescu (Progr.) 360 
p.; 3. Lia Sîrbu (Progr.) 358 p.;
4. Anca Ciortea (Metalul) 349 p.; 
5 Ana Manu-Dubaș (FI. roșie) 348 
p. : băieți: 1. I. Sîrbu (C.C.A.) 
380 p. — recoird R.P.R. egalat —;
2. V. Panțuru (Dinamo) 365 p.;
3. H. Herșcovici (Dinamo) 362 p. 1
4. M. Toader (C.C.A.) 361 p.;
5. N. Coiocaru (Loc.) 361 p. 3X4R
focuri fete: 1. Felicia Iovănescu 
(Progr.) 1.129 p.. 2 Marieta Ju- 
vetjearru (Metalul) 1.116 p. ; 3. 
Lia Sîrbu (Progr.) 1.113 p.; 4. 
Anca Ciortea (Metalul)' 1.110 p.:
5. Ana Manu-Dubaș (FI. roșie)’ 
1.108 p : băieți: 1. I Sîrbu 
(C.C.A.) 1.160 p. : 2. H. Herșco
vici (Dinamo) 1.140 p.; 3- V.
Panturu (Dinamo) 1.124 p. ; 4. 

M. Toader (C.C.A.) 1.121 p.: 5. 
C. Antonescu (FI, roșie) 1.116 p. 
Armă liberă combinată (30 foc. 
50 m + 30 foc. 100 m.): fete: 1. 
Tereza Ouintus (Loc.) 292 + 
290 — 582: 2. Marilena Vidrașcu 
(Constr.) 288 + 292 = 580 : 3. 
I/a Sîrbu (Progr.Ț 284 + 294 =- 
578 p.; 4 Maria Roth (VoinfaT
287 4- 289 = 576 n. : 5. Marieta
Juverdeanu (Metalul) 285 + 288 =• 
573 p.: băieți: 1 V. Ps^'n (Di
namo) 298 + 506 - 594 n.: 2
P. Cișmip-iu (Metalul) 298 4-'^. 
294 = 592 t». : 3 I Sîrbu (C C.Ă.1W 
293 + 295 =. 5@ n • 4. A. Șe- 
celeanu (Metalul) 293 4- 293 =- 
586 n.: 5. Șt. Popescu (Progr.)
288 '+' 293 = 581 p. Pistol citezi 
60 focuri: 1. Gh. L»ch:’'dnoo( 
(Progr ) 60/585 o.: 2. Z. Deak 
(Progr.) 60/580 n.; 3- M. Dochi- 
liță (C.C.A.) 60/577 p.: 4. Șt.
Petrescu (Metalul) 60/570 p.: 5 
Gh. Corbescu (C.C.A.) 60/564 p 
Tatere 100 buc.: 1. Gheorghiu Co- 
mana (Loc.) 85 p.; 2. M. Doicesfcu 
(.Metalul) 78 p.; 3. R. Niculescu 
(Loc.) 78 p.

Clasamentul general pe echipe 
este următorul: 1. Dinamo-328 p.;
2. Progresul-A\ I p.; 3. Casa Cenj 
trată a Armatei-464 p.; 4. Metalul- 
527 p.; 5. Locomotic<i-&20 p.



Activitatea ds cercetă i științifice a studenților
de ia

Recent la Institutul de Cultură 
Fizică a avut loc a doua sesiune 
de comunicări a Asociației științi
fice a studenților din I.C.F.

Sesiunea a fost deschisă de tov. 
prof. Ion Șiclovan, care a Jăcut o 
succintă expunere asupra muncii de 
cercetări științifice a studenților din 
institut. Tov. Ion Tod'an, președin
tele asociației științifice a studen
ților, a arătat, în continuare, im
portanța acestei munci, care con
tribuie la fund amenta rea științifi
că a unor probleme din domeniul 
culturii fizice și sportului, proble
me ce vin să ușureze și să îmbu
nătățească activitatea teoretică și 
practică a antrenorilor și sportivi
lor. Activitatea de cercetări științi
fice a studenților din Institutul de 
Cultură Fizică se desfășoară în 
cercurile științifice de pe lingă toa
te catedrele din Institut, iar comu
nicările periodice privesc deopotrivă 
pedagogia, metodica antrenamentu
lui, probleme din fiziologia sportu
rilor etc. Tov. I. Tadian a subli
niat că realizările înregistrate au 
fost posibile datorită muncii neobo
site dusă de studenți, împreună cu 
cadrele didactice din institut, dar 
că această muncă nu a fost dezvoj- 
tată în tcate ramurile sportive, de
oarece nu toate catedrele au dus o 
muncă la fel de susținută pentru 
atragerea studenților în activitatea 
de cercetări științifice.

Au urmat apei o serie de inte
resante comunicări științifice dintre 
care amintim următoarele:

,,Observații asupra nivelului teh
nic al echipelor fruntașe clasate 
pe primele patru locuri în campio
natul republican de volei al anului 
1954“ (raportor Florin Zverina) ;

Elevii ultimului an...
De pe banca joasă, lipită de 

spaliere, privirea profesori,!:»’ Ma
nea, directorul școlii tehnice spor
tive din București, urmărește cu 
atenție desfășurarea orei de prac
tică pedagogică.

Florica Voicu, una din cele mai 
bune eleve ale ultimului an al 
S'.M.T.C.F., conduce ora. La co
manda glasului limpede și sigur, 
cele peste 40 de eleve aflate in sa
la de gimnastică a centrului șco
lar 2, 10, 13 execută mișcările și 
exercițiile indicate de tînăra „pro
fesoară".

Iar Florica Voicu, o fetișcană cu 
ochi vioi și fața numai zîmbet. 
abia cu cîțiva ani și.. centimetri 
mai mare decît elevele din sală, 
reușește să țină o oră de educație 
fizică într-adevăr frumoasă și in
teresantă.

Și ei, ca și celorlalți elevi și ele
ve din ultimul an a! școlii medii 
tehnice sportive, orele acestea de 
practică pedagogică îi sînt tare 
dragi. Ii sînt dragi, pentru că a- 
ceste ore sînt de fapt... preludiul 
meseriei de profesori dte educație fi
zică. In aceste ore de practică pe
dagogică elevii ultimului an apli
că tot ceea ce s-au străduit să-i 
învețe profesorii lor, tot ceea ce 
au acumulat în cei patru ani de 
studiu.

Impărțiți în patru grupe, elevii 
anului IV au în fiecare săptămînă 
ore de practică pedagogică. Și, de 
cele mai multe ori, nu-i prea ușor 
să conduci o .asemenea oră, mai 
ales cînd știi că te urmăresc ochii 
profesorului responsabili de grupă, 
că profesoara clasei respective își 
notează îriîr-un caiet observațiile, 
că privirile colegelor de grupă sînt 
gata să prindă critic orice greșeai!ă. 
Și, pe lîngă toate astea se mai a- 
daugă și numărul mare al școlari
lor ca și neastîmpărul lor tineresc.

La toate acestea s-a gindit și 
Florica Voicu cînd și-a început 
ora. Credea că va avea trac, dar 
n-a avut sau... nu a observat ni
meni. Ora s-a desfășurat: foarte 
bine. I-au spus acest lucru Draga 
Țuțuianu, Elisabeta Capotă, Maria 
Cristescu și celelalte fete care au 
înconjurat-o imediat ce s-a sfîrșit 
ora, ca și profesorul Manea, res
ponsabilul grupei de practică, și 
profesoara M'a Cristescu, o foarte 
bună metod'istă.

/

„Analiza 
rării unor

psiiio.ogică a desfășu- 
jocuri de volei (mascu

lin) pe baza înregistrării acțiuni
lor" (raportor Gh. Bcdescu);

..Importanța analizorului optic in 
învățarea exercițiilor de g.mnastică 
sportivă" (raportor S. Mociunski) ;

,,Pregătirea pentru bătaie in ela
nurile reduse și medii la săritura 
în lungime" (raportor Leontina 
Holhoși) ;

,,Antrenamentul de sală al fotba
liștilor — referat pe bază de expe
riment" (raportor A. Caprin,i);

„Constatări în urma studiului 
combinațiilor liber alese din gim
nastica sportivă" (raportor N. Vie- 
ru) ;

„Influența scoarței cerebrale asu
pra modificărilor circulației, în jo
cul tfe handbal" (raportor Mioara 
Gabroveanu) ;

„Modificările capacității vitale și 
apneea voluntară la înotători" (ra
portor A. Hirsch) ;

,,Accidente survenite la cursul de 
schi din anul 1955 la studenții 
I.C.F. din anul I" (raportor C. Mi- 
nescu).

Aceste comunicări au fost primite 
cu mult interes die cei prezenți (d::n 
păcate, numai studenți ai Institutu
lui de Cultură Fizică) și ele conțin 
o serie de elemente foarte intere
sante și utile pentru activiștii diin 
diferite ramuri sportive.

Munca tinerilor cercetători de la 
I.C.F., care se preocupă de diferitele 
probleme practice și teoretice ale 
activității sportive, este lăudabilă, 
ea constituind punctul de plecare 
a] unor cercetări temeinice care — 
într-un viitor apropiat — vor întări 
și mai mult baza științifică a miș
cării noastre de cultură fizică și 
sport.

...Aproape au trecut cei 4 ani de 
școală. In decursul lor elevii și 
elevele ultimului an, învățînd mult 
și cu seriozitate, au devenit nu nu
mai buni profesori, ci și sportivi 
adevărați. Azi mulți dintre ei fac 
parte din loturile de juniori ale ță
rii Aurora Niculescu și Stela Dra
ga sînt în lotul de handbal, Con- 

I stantin Berevoiescu și Gani Nicc- 
lae în cel de volei, Ștefan Geor
gescu în cel de tenis.

Despre acești tineri talentați 
sportivi, în curînd profesori de edu
cație fizică, activiști sportivi, — for
mați în școala medie tehnică de 
cultură fizică — vorbește cu mul
tă dragoste și mîndrie directorul 
școlii, profesorul Emil Manea. In 
fiecare din acești tineri și tinere, 
care mîine, pășind de pe băncile 
școlii la munca de îndrumare și 
instruire sportivă, pentru a-și adu
ce contribuția la dezvoltarea acti
vității sportive din țara noastră, a 
fost sădită zi de zi, în cei patru 
ani de școală, dlragosteia față de 
această activitate. Pentru că prin
cipalul lucru este: să-ți iubești 
meseria pentru cane te pregătești.

★

Cînd, de la capătul celălalt al 
firului, secretara S.M.T.C.F. mi-a 
răspuns că pe elevii ultimului an 
ai școlii nu-i pot găsi acolo, ci la 
diverse centre școlare unde fac 
practică pedagogică, am pornit la 
drum cam sceptică, gîndindu-mă 
la ceea ce voi reuși să aflu asis- 
tînd la o oră de gimnastică și 
schimbind doar cîteva cuvinte 
(pentru a nu-i reține din lucru) 
cu elevii ultimului an.

...Și totuși n-a fost așa, pentru 
că din cele cîteva lucruri povestite 
de profesorul Emil Manea despre 
elevii și elevele ultimului an, din 
felul în care Florica Voicu a con
dus o oră de educație fizică, din 
atenția cu care o urmăreau cele 
14 colege ale ei aflate în sală, deși 
toate acestea n-au necesitat pagini 
întregi de însemnări, am aflat mul
te. Și, în principal, am aflat cît 
de mult își iubesc meseria elevii 
ultimului an al S.M.T.C.F., cu cită 
dragoste și seriozitate se pregătesc 
pentru a deveni buni profesori și 
activiști sportivi.

PAULA NAVREA

SCORURI MARI IN CAMP10- 
• NATUL U.R.S.S.

Etapa a doua a campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. s a caracte
rizat prin scoruri mari și prin 
victoria echipelor in deplasare. 
Fără îndoială că performanța cea 
mai remarcabilă au reușit-o cam
pionii țării, dirramoviștii din Mos
cova. Ei au întîlnit la Kuibîșev 
echipa locală Aripile Sovietelor. 
Meciul acesta a devenit de tradi
ție în fotbalul sovietic. Interesant 
de remarcat că Dinamo Moscova 
nu a reușit nici o dată în trej 
campionate consecutive să obțină 
victoria la Kuibîșev. De data aceas
ta însă, dinamoviștii „s-au răzbu
nat" pentru toate „zilele grele" pe 
care fotbaliștii de pe Volga le-au 
făcut în întîlnirile anterioare, mar- 
cîndu-le nu mai puțin de 6 goluri 
și nelăsînd nici o minge în poarta 
apărată de Iașin, însuși scorul ca
tegoric cu care a luat sfîrșit meciul 
vorbește despre eficacitatea atacu
lui dinamovist în care Mamedov 
a fost din nou „eroul zilei".

Zenit Leningrad. începînd exce
lent acest campionat, cîștigă pen
tru a doua oară consecutiv îrr de
plasare. Meciul Zenit — Spartak 
Minsk s-a disputat sub semnul unei 
lupte deosebit de încordate, rezul
tatul fiind decis de golul marcat 
în prima repriză de fotbaliștii din 
Leningrad.

In meciul cu Rezervele de Mun
că, Dinamo Tbilisi a folosit aceeași 
linie de atac ca și în întîlnirea 
cu Soartak Minsk: Kotrikadze, 
Gagnidze. Kaloev, Gogoberidze. 
Hasaia, Dinamoviștii au dominat 
majoritatea timpului, reuș:nd să 
obțină o meritată victorie cu sco
rul de 4—1.

Surpriza etapei a produs-o echi
pa minerilor din Stalino, Sahtior, 
promovată anul acesta în clasa 
„A". Șahtior a înlîlriit pe teren 
propriu fosta campioană a țării 
Spartak Moscova. Jucînd cu o însu
flețire excepțională, minerii au ob
ținut victoria efl scorul de 2—0.

Torpedo Moscova, jucînd în de
plasare, a învins-o la Kiev pe 
deținătoarea Cupei U.R.S.S., Di
namo, cu scorul de 3—1.

Meciul dintre T.D.S.A. si Lokomo
tiv Moscova s-a desfășurat la 
Harkov. Au învins militarii (1—0). 
pentru că au știut să facă mai 
bine fată terenului greu și condi
țiilor atmosferice dificile ‘n care 
s-a disputat meciul

După două etape, jumătate din 
echipele participante la campionat 
mai sînt neînvinse. In schimb, ce
lelalte 6 n-au ciștigat n:ci un 
meci. Singurele care au reușit două 
victorii au fost Dinamo Moscova 
și Zenit Leningrad încă nu și-au 
rrăsit cadența Spartak Moscova ți
Lokomotiv.

Clasamentul are următoarea în-
fățișare:
Dinamo Moscova 2 2 0 0 10:1 4
Zenit Leningrad 2 2 0 0 3:1 4
T.D S.A. 2 1 1 0 1:0 3
Torpedo Moscova 2 1 1 0 3:1 3
Dinamo Tbilisi 2 1 1 0 5:2 3
Sahtior Stalino 2 1 1 0 4:2 3
Soartak Minsk 2 0 1 1 1:2 1
Rezervele de Muncă 2 0 1 1 3:6 1
Dinamo Kiev 2 0 1 1 1:3 1
Spartak Moscova 2 n 1 1 8:2 1
Lokomotiv Moscova 2 0 fl 2 1:5 0
Aripile Sovietelor 2 0 9 2 1:8 0

DUPĂ JOCURILE DIN R. P. UN
GARA

Duminică. în R. P. Ungară, aten
ția iubitorilor de fotbal s-a În
dreptat spre meciul dintre Partizan 
Belgrad — Honved Budapesta și 
spre meciurile de campionat, din
tre care derbiul Vasas — Kinizsi 
s-a ridicat peste toate celelalte 
partide oficiale. Cu mare interes 
a fost așteptat meciul dintre llor.- 
ved și Partizan. In echipa iugo
slavă au jucat cîțiva internațio
nali, a căror valoare este bine 
cunoscută peste hotare. Este util 
să arătăm că Partizan are cea mai 
bună linie de atac dintre echipele 
d:n campionatul JugoslavieL In 
c'asamentul golgheterilor conduce 
Bobek cu 14 go’uri urmat de Valok 
7 și Miliubinovici 6 — toți inter
naționali, care duminică au avut 
de înfruntat ermetica apărare a 
budapestatvTor. Interesant de ară
tat că Zebec, fostul înaintaș al 
reprezentativei Iugoslaviei, joacă 
acum într-un post nou : stoper, 
post în care excelează la fel, ca 
altă dată, în lirria de atac. Honved 
a jucat exce'ent prima repriză, dar 
după pauză — de altfel ca și în 
celelalte meciuri internaționale — 
a scăzut alura, din cauza Insufi
cientei pregătiri fizice ai unor ju
cători ca Czibor, Kocsis și chiar 
Bnzsik.

în camnionaf s-au înregistra’ -e- 
zultate normale, cu excepția infrln- 

gerii echipei Kinizsi. Astfel, după 
nouă etape de campionat echipa 
care a rămas neînvinsă și nu a 
pierdut nici un punct, este Veros 
Lobogo. Duminică ea a învins-o 
ușor, cu 3—0 pe Szombathely To- 
rekves. O comportare frumoasă are 
noua promovată Pecsi Dozsa, Dozsa 
Budapesta este în formă foarte 
slabă. Este singura echipă care 
nu a obținut pînă acum nici o 
victorie.

Iată clasamentul:
1. Voros Lobogo 9 9 0 0 33: 4 18
2. Kinizsi 9 6 2 1 *26: 5 14
3. Honvăd 8 5 2 1 21:11 12
4. Vasas Bp. 9 5 2 2 27:19 12
5. Pâcsi Dozsa 9 4 2 3 13:13 10
6. Gyori Vasas 9 3 3 3 16:16 9
7. Dorogi Banyasz 9 $3 3 11:14 9
8. Sal go ta rj ani Ban. 9 16 2 7:18 8
9. Diosgyâri Vasas 9 2 2 5 10:17 6

10. Vasas Izzo 9 2 2 5 14:23 6
11. Szomb. Torekves 9 2 2 5 9:21 6
12. Csepeli Vasas 9 2 1 6 12:22 5
13. Dozsa Bp. 9 0 5 4 8:14 5
14. Legiero 8 1 2 5 4:14 4

Lorănt Gyula (Honved Budapes
ta) a fost duminică, in meciul cu 
Partizan Belgrad, cel mai bun de. 
Pe teren. In meciul cu Austria, 
care va avea loc duminică la Vie- 
na, Lorănt va ocupa postul de sto
per al reprezentativei maghiare.

U.D.A. PRAGA A TRECUT IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI 

DIN R. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 17 (prin telefon). Cea 
de a patra etapă a campionatului 
de fotbal al R. Cehoslovace s-a 
soldat cu cîteva rezultate surpriză. 
Banik Kladno, jucînd la Bratislava 
cu echipa locală Ruda Hvezda, a 
reușit o performanță valoroasă, 
dispunînd de echipa gazdă cu sco
rul de 2—1. Noua promovată ’n 
prima divizie a țării Ji' -a Li
berec, a jucat duminică în depla
sare la Trnava, und-- a întîlnit 
echipa Spartak. Oaspeții au rea
lizat prima victorie în actualul 
campionat. îrrvingînd cu sronil de 
2—1. O altă surpriză a furnizat 
echipa Banik Ostrava care a primit 
vizita echipei Dvnamo Praga. frun
tașa clasamentului. Minerii din Os
trava au realizat scorul etapei, 
dispunînd de Dvnamo cu 5—0. 
Echipa militarilor din Pr- a 
U.D.A. a reușit, după un joc fru
mos, să dispună la limită de echi
pa Slovan din Bratislava : 1—0. 
Tatran Preșov, jucînd pe teren pro
priu. a dispus de Jiskra Zilina cu 
2—0, jar cambona de anul trecut, 
Spartak Sokolovo. a terminat nc- 
decis cu Tankisfa Praga: 1-1. In 
urma rezultatelor de dunr’nîeă, în 
fruntea clasamentului a trecut 
echipa U.D. S._ la egalitate d* 
puncte cu Dynamo P'.aga. Insă 
cu un golaveraj mai btm. Iată cla
samentul :

FRINGEPE IN CAMPIONATUL 
R.P. BULGARIA

U.D.A. Praga 5 3 11 6:2 7
Dynamo Praga 5 3 11 8:7 7
Tankista Praga 4 2 2 0 7:3 6
Tatran Preșov 5 2 2 1 7:4 6
Slovan Brat. 4 2 11 8:2 5
Spartak S«k. Praga 4 2 11 9:7 5
Banik Ostrava 4 2 0 2 8:6 4
Banik Kladno 4 112 3:6 3
Jiskra Zilina 4 112 1:3 3
Ruda Hvezda Braț. 4 10 3 4:8 2
Spartak Trnava 4 0 2 2 5:3 2
Jiskra Liberec 5 10 4 3:17 2

VMS. A SUFERIT PRIMA IN-

SOFIA 18 (prin telefon). Cea 
de a Vl-a etapă a campionatului 
de fotbal al R. P. Bulgaria a fost 
deschisă la 14 apriFe, cînd echipa 
campioană de an”l tre-uf. T D N.A.. 
a întîlnit la Sofia echipa Udamik. 
Militarii, iticînd mai bine, au reu
șit să cîștige la limită, 1—0, prin 
punctul marcat de Stoianov.

Celelalte meciuri ale etapei s-au 
desfășurat duminică 17 anri’ie In 
diferite orașe ale tarii. Surpriza 
etapei o constituite înfrîngerea su
ferită de fruntașa clasamentului, 
V.M S . nrtnninsă pînă acum, care, 
jucînd la Sofia, a pierdut cu școrul 

de 3—0 in .as.i -cu.,. v v'S. 
Punctele aviatorilor au Jst reali
zate de Țvetanov și Jordanov (2). 
De remarcat câ în această întîlnire 
arbitrul a dictat două lovituri de 
la 11 m. In timu ce Țvetanov 
(V.V.S.) a reușit să transforme, 
oaspeții nu au putut înscrie, de
oarece Gerenski, portarul echipei 
V.V.S., a reținut balonul prirtr-un 
plonjon curajos. In urma acestei 
infringed, echipa marinarilor, 
V.M.S., a pierdut primul loc în 
clasament, ced‘ndu-1 echipei 
Ț.D.N.A. La Pleven Spartak a 
dispus cu scorul de 3—0 de Loko
motiv Plovdiv. D.N.A. Plovdiv a 
dispus de Cerveno Zname Pavlî- 
keni cu 1—0. Spartak Plovdiv a 
pierdut pe teren propriu în fata 
echipei Torpedo Sofia cu 0—2, iar 
Spartak orașuil Stalin a dispus cu 
1—0 de Minior Dimitrovo. Astăzi 
se desfășoară meciul D’nnmo So
lia— Lokomotiv Sofia — meci res
tanță — iar miercuri se va des
fășura primul meci din etapa a 
VH-a: Ț.D.N.A. - Spartak Ple-- 
ven. Iată cum sc prezintă clasa
mentul :
Ț.D.N.A. Sofia 
V.M.S. Or. Stalin 
V.V.S. Sofia 
Spartak Or. Stalin 
Udarnik Sofia 
Mirilor Dimitrovo 
D.N.A. Plovdiv 
Lokomotiv Plovdiv 
Spartak Plovdiv 
Spartak Pleven 
Torpedo Sofia 
Dinamo Sofia 
Lokomotiv Sofia 
C. Zname P-keni

6 5 0 1 9:3 10
6 5 0 1 8:6 10
6 3 2 1 11:3 8
6 3 2 1 6:4 8
6 3 1 3 4:2 7
6 3 0 3 4:3 •
6 2 2 2 4:4 0
6 13 2 3:8 5
6 12 3 4:7 4
6 12 3 5:9 4
5 1 1 3 5:6 3
5 1 1 3 4:7 3
4 11 2 2:4 3
6 11 4 2:6 3

STAL SOSNOWIEC CONTINUA 
Sa CONDUCĂ IN CLASA

MENTUL POLONEZ

VARȘOVIA 18 (prin telefon). In 
etapa tfe duminică a campionatului 
de .fotbal al R.P. Polone scorni 
zilei a fost realizat de «china 
militarilor din Varșovia C W.K.S., 
care, ’ntîlnind echipa Gward’a din 
capitala R. P. Polone a cbHnut 
victoria cu 5—1. In meciul de du-' 
minică C.W.K.S. a jucat foarte 
bine, în special atacul, care ’ pus 
deseori în pericol poarta apărată 
de Stcfaniszyn. Feroviarii din Poz
nan au dispus pe teren propriu 
de Garbarnia Krakow (2—0)'. Ko- 
lejarz a făcut un joc bun reușind 
să se ridice simțitor în clasament. 
Ruch Chorzow a ciștigat cu 1—0 
în fața echipei Wlokniarz Lodz. 
Gwardia Krakow a dispus cu 2—0 
de Gwardia Bydgoszcz. Lechia 
Gdansk, cu toate câ juca pe teren 
propriu, nu a reușit decît un meci 
nul 0—0, în compania echipei 
Stal Sosnowiec, noua promovată, 
care continuă să conducă ‘n cla
sament. Minerii din Radlin au ter
minat și ei la egalitate, cu Polonia 
Bytom 0—0.

In urma acestor rezultate claj
samentul se prezintă astfel;
Stal Sosnowiec 4 2 2 0 5:0 0
Ruch Chorzow 4 2 2 0 6:2 •
C.W.K.S. 4 2 1 1 8:2 s
Lechia Gdansk 4 2 1 1 5:2 5
Kolejarz Poznan 4 1 2 1 2:1 4
Wlokniarz Lodz 4 3 0 2 4:5 4
Garbarnia Krakow 4 2 0 2 3:5 4
Polonia By tom 4 1 2 1 4^ 4
Gornik Radlin 4 1 1 2 2^ S
Gwardia Bydgoszcz: 4 1 1 2 1:5 s
’ ward ia Varșovia 4 1 0 3 11:1» t
Gwardia Krakow 4 1 0 3 2:5 s

CAMPIONATUL DE FOTBAL
AL. R.P.F. JUGOSLAVIA

BELGRAD. — In cadrul celei 
de a XVUI-a etape a campionatu
lui de fotbal aj R.P.F. Jugoslavia 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

Split: Hajduk — Vojvodina
Novy Sad 2—1 ; Skoplje : Vardar 
— Beogradski S. K. 2—4, Bel
grad : Crvena Zvezda — Spartak 
Subotica 2—0; Sarajevo: Zelez- 
nioiair — Sarajevo 3—2 Zagreb 
Zagreb — Radniciki Belgrad 2—1; 
Zagreb : , Locomotrv — Proletar
Osiek 1—1.

In clasament conduce Hajduk 
Split cu 27 p. Beogradski S. K- 
are același număr de puncte. Ur
mează Dynamo Zagreb cu 25 p. 
Partizan Belgrad cu 24 p. etc.
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Reprezentativa femsrnă de tenis de masă a 
s-a cal ficat in turneul final al campionatului

Numeroase înscrieri la cea de a li-a ediție 
a Jocurilor Internationale Prietenești

întrecerile celei de a XXh-a i 
ediții a campionatelor mondiale de | 
tenis de masă, care au încăput 
sîmbătă dimineața la Utrecht cu 
probele pe echipe, au scos în evi
dență unele aspecte interesante. De 
pildă, așa cum ni s-a relatat în 
convorbirile telefonice avute cu
jucătoarele și jucători: noștri, or
ganizatorii nu au luat toate mă
surile necesare pentru a asigura 
acestai competiții ceLe mai bune 
condiții de desfășurare. Astfel. în 
sala de concurs, unde se joacă pe 
12 mese, este foarte frig. Apoi, nu 
a fost asigurat camuflajul necesar 
sălii, jucîndu-se fotrte mult la lu
mina zilei, jucătorii fiind deseori 
stingheriți de razele soarelui care 
pătrund din abundență pr.n feres
trele neacoperite. O altă deficiență 
organizatorică este faptul că seîn- 
durile care formează dușumeaua 
sălii nu sînt egal încheiate, fapt 
care îngreunează foarte mult miș
carea jucătorilor, puțind da loc
chiar și la uncie accidente. Una
dintre primele „victime" ale aces
tei lacune organizatorice a fost re
prezentantul nostru Mircea Popes
cu, cane în cursul unei partite s-a 
împiedicat și a căzut, însă fără 
urmări grave.

Trecînd la comportarea unora 
dintre participanți, menționăm că 
o impresie deosebită a lăsat pînă 
acum Toshlaki Tanaka, tin and 
campion al Japoniei, care a avut 
cea mai bună comportare dintre 
jucătorii japonezi. Tanaka atacă 
extraordinar și cu mare iuțeală, 
mișcindu-Sț cu o viteză uluitoare. 
De asemenea, și jucătoarele japo
neze sînt într-o formă foarte bună. 
Aprecieri excelente au cules și ti
nerii noștri reprezentanți, care su 
impresionat plăcut spectatorii prin 
6t:iul lor spectaculos de joc.

La această competiție iau parte 
Intr-adevăr, cele mai bune jucă? 
ioare din lume, cu excepția ma

Reprezentanți: R. P. Romine au plecat 
la cantonatele mondiale de lupte clasice
Intre 21 și 24 aprilie se vor des

fășura la Karlsruhe (Germ. Occi
dentală) campionatele mondiale in
dividuale la lupte clasice. In ve
derea participării la acest impor
tant eveniment, reprezentanții Re
publicii Populare Romîne au plecat 
duminică dimineața spre Karlsruhe. 
Din reprezentativa R P.R. fac parte 
A. Ruzsi. M Schultz. Fr. Horvath, 
D. Cuc. M- Belușica, L. Bujor și A. 
Șuii. Toți acești luptători au ară
tat dună ultimele oregătiri o fo~mă 
remarcabilă, Ceea ce ne îndreptă
țește să sperăm că ei vor avea 
o frumoasă comportare îrt întrece
rea cu cei mai buni luptători din 
hune. Cu această ocazie, ține.m să 
amintita că la precedenta eiSție a 
acestor întreceri reprezentativa noa
stră s-a clasat pe locul 7 din 21 
țări. iar individual D. Pîrvulescu, 
D. Cuc și M. Belușica s-au clasat 
pe locul 4 în categoriile respective. 
Din lotul care a făcut deplasarea, 
A. Ruzsi, M. Schultz și L. Bujor 
participă pentru prima -oară la 
campionatele mondiale. Odată cu 
lotul reprezentativ au făcut depla
sarea V. Bați, I. Toezser și I. 
Staicu care vor funcționa ca antre
nori și arbitri.

Reprezentativa de tenis 
va evolua in R.

VARȘOVIA. — Im zilele de 22-24
aprilie se va desfășura in capitala 
R. P. Bulgaria întîlnirea interna
ționala de tenis de cîmp între re
prezentativele masculine și feminine 
ate R. P. Bulgaria și R. P. Polone, 
fa total se vor diesfășura cinci me
ciuri de simplu bărbați, trei me
ciuri de simplu femei, două meciuri 
de dublu la bărbați. Uin meci de

0 excelenta performantă
SOFIA, 18 (prin telefon). — In 

cadrul unui concurs atletic des
fășurat dumtvcă la Sofia, aitletul 
bulgar L. Gurgușinov (Akademik) 
a reușit să stabilească un nou re
cord al țării la proba de triplu salt 

ghiarei Gizi Farkaș, care nu a ve
nit la Utrecht fiind încă sufe
rindă.

Un meci așteptat cu multă ne
răbdare de spectatori ca și de ju
cători a fost cel care a pus față 
in față echipele masculine ale An
gliei și Germaniei. Rezultatul in- 
tîln-irii a fost de 5-3 în favoarea 
reprezentativei Angliei compusă 
din Bergman, Leach și Kenoedi- 
Echipa Germaniei a fost alcătuită 
din Seit, Freundorfer și Holusek. 
Slab s-a prezentat în acest meci 
jucătorul Holusek, care a perdut 
toate cele trei partide susținute.

★
In meciul decisiv pentru cuce

rirea locului intii seriei și deci 
pentru calificarea in turneul final, 
echipa feminină a țării nooastre 
a obtrrjt o importantă victorie. în- 
trecind reprezentativa R.P.U. cu 
scorul de 3-0.

In prunul meci individual Ella 
Zeller s-a intilnit cu Eva Koczian, 
de care a dispus cu 2-1. Repre
zentanța noastră a apărat cu multă 
siguranță și a tras prin surprin
dere. In general. Ella Zeller a ju
cat cu calm chiar în momentele 
grele ale partxtei. Primul set al 
partidei dintre Angelica Rozcanu 
și Ilona Kerekeș a fost echilibrat 
șl Kerekeș a reușit chiar să con
ducă cu 20-16. Dar Angelica Ro- 
zeanu, jucînd din ce îrr ce mai

înotătorul cehoslovac Samuhel a stabilit 
un nou record la natație

GOTTWALDOV. — In bazinul 
acoperit din Gottwaldov s-a desfă
șurat de curînd un mare concurs 
de natație la care au participat cei 
mai buni înotători dn R. Ceho
slovacă.

In actualul sezon, înotătorii ce
hoslovaci au stabilit 15 noi recor-

După cum anunță ztarul Nep- 
sport, la campionatele mondiale de 
anul acesta participă luptători din 
22 țări (cea mai mare parte cu e- 
chipe complete) și anume R, P 
Bulgaria. Germania Occidentală, 
Finlanda. Franța, Olanda, Italia, 
R.P-Ij. .Jugoslavia, Austria. R.D. 
German'*,. R.P. Romînă, U R S S., 
Saar, Suedia. Elveția, R. Ceho
slovacă, Turcia, R.P- Ungară, Bel
gia. Danemarca, Norvegia, Luxem
burg, Grecia. R. P. Pod ană. Pînă 
acum s-au înscris, pe categorii, un 
mare număr de concurență, și anu
me : cat. 52 kgr.: 25, cat- 57 kgr.: 
21, cat. 62 kg.: 22, cat. 67 kgr.: 21, 
cat. 73 kg.: 21. cat. 79 kgr.: 18. cat. 
87 kg.: 20 și cat. grea: 19.

Cu mare interes este așteptară e- 
voluția luptătorilor sovietici care 
s-au dovedit a fi cei mai buni din 
lume și au confirmat excelenta 'o' 
pregătire în toate întrecerile sus
ținute. Subliniem că reprezentativa 
U.R S.S. s-a clasat pe locul întii la 
campionatele mondiale din 1953, 
desfășurate la Neapole. cinci dintre 
componenții săi cucerind atunci 
rnattui titlu de canrtooi mondiali.

a R. P. Polone 
P. Bulgaria

«rublu femei și un meci de dublu 
mixt.

După terminarea meciurilor din 
cadrul întJlnirn, jucătorii polonezi 
vor ma.i -participa la un turneu in
dividual.

La Sofia vor face deplasarea ur- I 
mătorii jucători: Radzio, Piatek, j 
Licis, Zermeg și Olejoiszin și jucă- ■ 
toarele: Jedrzejowska. Fogehmao și 
Panasiuk. 

a atletului bulgar Gurgușirov
Performanța realizată de el este de 
15,28 m. Vechiul record era de 
14,98 m. și aparținea atletului N. 
Dagorov.

T. HRISTOV 
corespondent

R. P. R. 
mondial

atent, a reușit să refacă handi
capul și să ciștige setul cu 22-20. 
In următorul, inițiativa i-a apar
ținut in întregime reprezentantei 
noastre, care, jucînd îrr mare ver
vă. a cîștigat cu 21-14. In ultima 
partidă — cea de dublu — vic
toria ne a revenit cu ușurință, An
gelica Rozeanu și Ella Zeller cîș- 
tig:nd «1 2-0 (21-13, 21-14). Prin 
această victorie, echipa noastră 
fanmină s-a calificat în turneul 
final al campionatului mondiali, 
unde va îrrtilni reprezentativele 
Jaonniei și Angiei. Japonia s-a 
calificat în turneul final învingând 
echipa R. Cehoslovacă cu 3-0, iar 
Anglia s-a calficat întrecînd cu 
același scor echipa Austriei.

★
La ora La care inel idem ediția, 

echipa noastră masculină joacă 
cu Anglia. Echipa Angdei conduce 
cu 4-1. Poneiul echipei noastre a 
fost reabzat de Tama Reiter oare 
l-a învins pe Merret cu 2-1.

In același timp se dispută și 
meciurile Japonia — Jugoslavia 
și R.P.U. — S.U.A. In prima par
tidă Japonia conduce cu 4-1, iar 
în cealaltă echipa maghiară are 
conducerea cu 3-1.

Ieri diminaață. echipa noastră 
de bărbați a învins Libanul cu 
5-0.

duri ale țări . La concursul de la 
Gottwaldov, înotătorul Samuhel 
(U.D.A.) a încercat să dobcare re
cordul la proba de 100 m. fluture. 
La terminarea probei cronometre- 
le au a'ătat timpul de 1:06,0, care 
constituie un nou record. Vechiul 
record aparținea aceluiași înotător 
și era de 1:07,3

In R. Cehoslovacă se fac 
pregătiri pentru a 30-a ediție 
a cursei motocicliste de 6 zile

InaLul hive! de pregătire al mo- 
tocicliștilor cehoslovaci a făcut 
ca după victoria obținută în cea 
de a XXI X-a ediție a cursei mo- 
toeiclisfe de șase zile desfășurată 
anul Trecut în Anglia, să li. se a- 
corde organizarea celei de a XXX-a 
ediție.

Ca și în anul 1953, organizatorii 
au început să studieze terenul care 
să corespundă acestei competiții 
dificile. Locul de desfășurare va 
fi din nou Gottwpldov. Înainte de 
concursul propriu-zis, care va avea 
loc în prima jumătate a Lunii oc
tombrie. motooicliștw cehoslovaci 
îșî vor încerca mașinile în cîteva 
curse pregătitoare. Primul concurs 
va fi «te 2 zâie și va avea loc la 
sfîrșitul acestei luni la Gottwaldov. 
In luna mai va avea loc al doilea 
concurs de verificare tot cu o du
rată de 2 zile pe traseul Zilina- 
Goftwaldov-Zilina.

La Gottwaldov au început lucră
rile pregătitoare de amenajare a 
traseelor. Vechiul circuit, care a- 
vea numai 4 turnante, va fi înlo
cuit cu un crreult nou cu 16 tur
nante, ceea ce va cere din partea 
concurențiîor un efort deosebit Se 
așteaptă ca și la această ediție nu
mărul concurenților străini să fie 
la fel de mare oa și in amil 1953.

gari tu scorul de 3-1 (16-14, 15-12,
12-15, 15-13).

e La 14 aprilie s-a desfășurat la 
Pekin dubla întîlnire internațională 
de volei dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale R.P. Bulgaria 
și reprezenta ivele Institutului Cen
tral de Cultură Fizică și Sport din 
R.P, Chineză. La femei, victoria le-a 
revenit jucă.oarelor bulgare, cu sco
rul de 3-0 (15-3, 18-6, 15-10). La băr
bați, au cîștigat tot oaspeții, cu sco
rul de 3-1 (15-10, 12-15, 15-10, 15-12).

a In Sala Sporturilor din capitala 
R. P Bulgaria s-a desfășurat dumi
nică întîlnirea internațională de vo
lei dintre reprezentativele universi
tare ale R.P. Bulgaria șl Franței. 
Victoria le-a revenit sportivilor bul

Unul dintre cele mai mari e- 
venimente siportive f.Je anrjui îl 
va constitui, fără îndoială, cea de 
a Il-a ediție a Jocurilor Interna
ționale Prietenești care se vor des
fășura între 1 și 15 august, in ca
drul Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților, la Varșovia.

Comisia de organizare a Jocu
rilor primește ziln'c adrese din di
ferite țări ale lumii, prin care se 
comunică numele sportivilor sau e- 
chipelor care vor lua parte la în
treceri.

Cel mai numeros lot de sportivi 
va fi prezentat de țara organiza
toare : R. P. Polonă. La cele 23 de 
discipline sportive vor participa a- 
proape 800 de sportivi și sportive. 
Cei mai mulți — 158 — vor lua 
parte la probele de atletism, 93 la 
probele de natație. 20 la tragerea 
cir arcuil, 20 la box, 20 ta haltere 
etc.

In cursul lunii iulie, loturile de 
sportivi polonezi vor fi cantonate 
în diferite localități, pentru a e- 
fectua ultimele pregătiri în vede
rea Jocurilor Internaționale Priete
nești. .'sitei, S"'ortiv?i d? la pr.-sMIe 
de sporturi nautice vor fi cantonați 
în localitățile Wa'cz, Kruszwica, 
Plock. Atieții se vor antrena la 
Spăl, boxerii și halterofilii la Cet- 
niewo, fotbaliștii la Circhocinsk. 
mctocicliștii la Poznan, voleibali
știi !a Wroclaw, iar participanții la 
celelalte discipline la Varșovia.

Numeroase țări si-a<u și comuinecat 
numărul de sportivi cu care vor 
participa la Jocuri. Astfel, Uniunea 
Sovietică va prezenta la startul 
probelor 390 de sportivi, la urmă
toarele discipline: atletism, gimna
stică, natație, sărituri în apă, polo, 
canotaj, box, lupte clasice și libere,, 
haltere, ciclism, baschet, volei, scri

Pregătii i in vederea Festivalului de la Varșovia
VARȘOVIA (Agerpres)-
Tineretul din diferite țări se pre

gătește intens în vederea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studen'ilor pentru Pace 
și Prietene, care va avea loc la 
Varșovia între 31 iulie și 15 au
gust.

In R.P. Polonă, secția Asociaț ei 
poloneze de turism din regiunea 
Bydgoszcz organizează o serie de 
excursii interesante în vederea Fes
tivalului. In cursul lunii mai va 
avea loc o mare cursă ciclistă 
Toru'n-Chelmno. ■ Prrticipanții la 
această cursă vor vizita monumen
tele istorice d:n valea Vistu'ei, pre
cum și mari construcții industriale 
și cooperative agricole de producție.

Excursii turistice vor fi de ase
menea organizate în această, pe
rioadă în zece raioane, din voivo
datul Bydgoszcz. Congresul tineri

& In urma trialurilor lotului de 
cicliști din R.P. Polonă, duminică a 
fost formată echipa R. P. Polone 
pentru „Cursa Păcii”. Iată numele 
cicliștilor: S. Krolak, H. Hadasik, G. 
Chwiendacz, H. Lasak, M. Wilczew- 
ski și V. Klabinski. Ca rezerve sînt: 
F. Grabowski și M. Wenczkowski.

& Echipa de ciclism a R. Ceho
slovace care va participa anul acesta 
la cea - de a VIII-a ediție a Cursei 
Păcii are următoarea alcătuire: J. 
Veselv. J. Kuhr. Klich, Krivka, Șvab 
și Novak. Ultimii doi sînt cicliști 
tineri. 

mă, tenis de cîmp și tenis de 
masă.

Republica Cehoslovacă va fi re
prezentată de Un lot de 280 de 
sportivi, care se vor întrece in ca
drul următoarelor probe : atletism, 
gimnastică, natație, cancrtaj, box. 
lupte, haltere, polo, handbal (mas
culin), tenis de cîmp, tenis die ma
să, scrimă, hocheii pe iarbă, trage
rea cu arcul, volei și baschet.

R. P. Ungară va deplasa la Var
șovia 260 de sportivi și sportive, 
care vor concura la aceleași disci
pline ca și sportivii sovietici. Re
publica Democrată Germană va fi 
prezentă printr-un numeros lot de 
sportivi. Un număr de 500 sportivi 

'se vor întrece în toate disciplinele 
sportive, cu excepția tragerii cu 
arcul. Belgia a anunțat că part ci- 
pă cu un lot de 180 de sportivi.

Australia a comunicat că va par
ticipa cu 9 atieți. Pe stadionul 
C.W.K.S. din Varșovia vor putea 
fi văzuți recordmanul Australiei la 
aruncarea greutății Barry Donath, 
alergătorul peste garduri Brenen. 
săritorul de triplu Rueherlord. seraî- 
forndiștii Morgan-Moriss, Fleming 
și Hendersson ca și fondiștii Wa
kefield și Oi'ewenshof.

In cadrul Jocurilor Sportive Prie
tenești se va desfășura la Pozman 
un mare concu-s de motociclism. 
Federația de sp-:c;aij4ate din R. P. 
Polonă a trimis invitații celor mai 
buni motociclrști din : R. Ceho
slovacă, Suedia, Austria. Anglia, 
Norvegia, Olanda, Finlanda. In 
mod special a fost invitat englezul 
Rony Moor — campion mondial la 
probele de motodrom.

Pentru prima oară va concura la 
Jocuri echipa Sudanului, care și-a 
anunțat oficial participarea la tur
neul de fotbal. Și-au mai anunțat 
participarea echipe de fotbal din Is
rael. Ang’ia și Danemarca 

lor turiști din votevcidat’Uil Byd
goszcz va cor.ist'itiui tarta dintre cefe 
mai mari manifestări turistice dfn 
ajunul r sti valutei.

Pentru a da celor 170.000 parii* 
cipanți la festival posibilitatea să 
cunoască capitala Poloniei, Aso
ciația poloneză de turism pregă
tește 100 ghizi și 300 însoțitori 
care cunosc limbi străine.

Pentru a da posibilitate unui 
număr cît mai mare de tineri din 
Polonia să vină la Varșovia în 
timpul acestei mărețe întîln.ri a 
tjn&retulw, Biroul polonez ol Festi
valului de pe lingă Comitetul de 
pregătire a Festivalului Mondial 
al Tineretului a hotărît să organi
zeze trei excurs'i pentru tinerii din 
diferite voievodate. La aceste ex
cursii, care vor dura fiecare cile 
o zi, vor participa aproximativ 

60.000 tineri și tte™

Ciclistul Grupe 
învingător in cursa 

Leipzig - Berlin
BERLIN. — Lotul reprezentativ 

al cicliștilor din R. D. Germană își 
continuă pregătirile în vederea 
cursei cicliste Praga-Berlin-Varșo- 
via. In acest scop s-a desfășurat o 
cursă de verificare pe traseul 
Leipzig-Berlin, (204 km.). După o 
întrecere dîrză, primul oare a tre
cut linia de sosire a fost ciclistul 
Grupe. Timpul realizat de el este 
de 5:35,20: Pe locurile irmăterre 
s-au clasat : Fuinda 5:37.19; Zirn- 
gill, Speck, Fiedler, Reinecke, Wahl 
și Schur.
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