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Noi recorthin mondiale
La Minsk se desfășoară campio

natele da haltere ale Uniunii Sovie
tice, competiție care adună la start 
pe cei mai străluciți specialiști ai 
atleticei grele din U.R.S.S

încă din primele zile ale între
cerilor, particîpanții au reușit o se
rie de performanțe excelente, noi 
r&orduri mondiale. Astfel, in limi
tele categoria saniușoare, R, Cimiș- 
chien a reușit șâ smulgă 109 kg. 
stabilind un nou record montțiai. Ve-

ale halterofililor sovietici i
chiul record rnoadial aparținea cuJ 
107,5 kg. haătaroMtefui soviete N. 
Sa «mov. In limitate categoriei ușoa- ’ 
re, Fodor Nichitin smulgând 120

kg. a întrecut cu 2,5 kgr. propriul 
să<u record mondial.

O performanță excepțională a re’- 
liaat Trofim Lomakin in cadrul ca
tegoriei mijlocii. Aruooind 173 kgr. 
ei a întrecut cu 0,5 kg. recordul 1 
mondial al americanului Konno
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Toată atenția Concursurilor Sportive ale Tineretului
ANUL ACESTA se va desfășura 

la Varșovia cel de al V-lea 
Festival Mondial al tineretului și 
studenților, măreț eveniment cultu
ral și sportiv, care va însemna o 
nouă și viguroasă manifestare a 
tineretului lumii pentru pace și 
prietenie între popoare.

Odată cu al V-lea Festival Mon
dial al tineretului și studenților va 
avea loc și cea de a doui ediție 
a Jocurilor Internaționale Prietenești 
la care și-au anunțat parFciparea 
numeroși sportivi din diferite țări 
ale lumii. Intie 1 și 15 august se 
vor intilni pe terenurile de sport 
din Varșovia tineri din R.P. Po
lonă, I'.R.SJS^ Australia, R. Ceho
slovacă. Anglia. R.P. Ungară, O- 
11 nd a. Belgia, R.P. Bulgaria, Fin
landa, R.P. Romînă, etc- In vede
rea acestor întreceri sportive prie
tenești, în toate țările au început 
pregătirile sportivilor fruntași, in 
același timp cu numeroase con
cursuri cu caracter de masă. în 
care srnt angrenate cele mai largi 
pături al» tineretului

Și in țara noastră vor începe pes
te două zile Concursurile Sportive 
ale Tineretului, competiție organi
zată de CC. al U.TJW. împreună 

eu C.CF.S. și CC.5, ți cu sprijinul 
Ministerului învățământului. Mis
terului Agriculturii și Sdvtcultur i. 
Ministerului Culturii, Ministerului 
Sănătății și al altor organiza
ții și instituții, cu scopul de a 
da tineretului din patria noastră 
prilejul să-și arate dorința de pace, 
solidaritatea cu tineretul lumii și 
să-și manifeste bucuria și atașa
mentul față de organizarea și des
fășurare» Festivalului de la Var
șovia. Jinern de la orașe se vor 
întrece la atletism, ciclism, înot, 
popice, volei, șah. tîr, fotbal și 
handbal fem nin, iar cei de la sate, 
la atletism, ciclism, fotbal, oină, 
înot, șah, tir, volei și trîntă.

Pentru asigurarea succesului în 
această imporiantă întrecere spor
tivă de mase este neapărat necesar 
să se ia din timp o serie de mă
suri. Astfel, pe primul plan tre
buie situată problema reactivizării 
comisiilor de organizare (regionale 
și raionale) create pentru Sparta- 
chiada de iarnă a satelor ș.‘ care 
în continuare vor trebui să se ocu
pe de Concursurile Sportive ale Ti
neretului. Aceste comisii au dove
dit multă dragoste de muncă și 
capacitate organizatorică și ele 
trebuie folosite în continuare, cu 
aceeași încredere. Pe această linie 
trebuie urmărită îndeaproape și 
crearea comisiilor orășenești, co
misii care au datoria de a îndruma 
și controla activitatea din cadrul 
Concursurilor Sportive

Aceste comisii vor trece do în
dată la organizarea și îndrumarea 
întregii activități în cadrul Con- 
cursuri’or Sportive ale Tineretului, 
sub îndrumarea Comisiei centrale 
de organizare. O sarcină de frunte

Adunarea solemnă din Capitală
pentru sărbătorirea a 85 ani de la nașterea lui V. I. Lenin

La 22 aprilie 1955. La Bucu
rești, în sala Teatrului idle o- 
peră și-balet al R.P.R. a avut loc 
adunarea festivă pentru sărbă
torirea a 85 de ani de la naște
rea iui Vladimir Iitcî Lenin.

Adunarea festivă a fost organ i- 
za-tă de Comitetul orășenesc Bucu- 
reșt» al P.M.R. și Comitetul exe
cutiv al Sfatului Populari al Capi
talei.

Intîmp:n.ați cu vii aplauze, în 
prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii: Gh. Gheorghiu- 
Dej, dr. Petru Groza, Gh. Apostol,
1. Chișinevschi, Chivu Stoica, Al. 
Moghioroș, P. S. Dedușkin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim ai 
I1RS.S. îa București, generel de 
armată Emil Bodnănaș, Miron 

a acestor comisii este aceea a des
fășurării unei intense munci de a- 
gitație și propagandă în vederea 
popularizării Concursurilor Sportive 
ale Tineretului. In acest scop tre
buie folosite toate mijloacele de 
propagandă și agitație.

O altă problemă care stă in fata 
comisiilor de organizare a întrece
rilor din cadrul Concursurilor Spor
tive ale Tineretului este și aceea a 
organizării concursurilor la datele 
prevăzute de regulament și în con
formitate cu specificațiile regula
mentului. Pentru aceasta este bine 
ca pentru fiecare d'sciplină spor
tivă în parte locul de desfășurare 
să fie ales din vreme, în așa fel 

îneît un concurs să nu stînjenească 
organizarea și desfășurarea altuia. 
In acest sens un ajtftor prețios 

trebuie să-l dea comitetele raionale 
sau orășenești C.F.S. care, în co
laborare cu colectivele sportive ca
re au baze sportive pot să facă 
o justă programare a întrecerilor-

Din principalele preocupări pe 
care trebuie să le aibă o comisie 
de organizare a Concursurilor 
Snort ive ale Tinere ului nu poate 
lipsi sprijinul dat colectivelor spor
tive de la sate, nrin deplasarea de 
instructori și echipe demonstrative, 
care să le ajute te organizarea pri
melor întreceri.

O atenție deosebită trebue acor
dată respectării datelor din regu
lament în ceea ce privește înscrie
rea și> phiticiparca concurențelor 
(sportivi neclasificați care nu de
pășesc vîrsta de 28 de an ), precum 
și efectuării vizitei medicale. Avînd 
in vedere că majoritatea discipline
lor sportive sint cuprinse și în 
complexul G.M-A.. comis ide de 
pregătire și examinare au datoria 
de a face din fiecare concurent la 
aceste întreceri un aspirant G.M-A. 
și de a-l ajuta să-și treacă nor
mele.

La baza activității fiecărei comi
sii trebuie să stea un plan de mun
că judic os întocmit, in care să se 
țină seama de realitățile și speci
ficul fiecărui oraș, raion sau re
giune. In acest fel munca comisii
lor va fi mult mai rodnică, iar în
trecerile se vor desfășura in cele 
mai bune condiții. Consiliile colec
tivelor svortive au datoria de a tre
ce neînti'ziat fa organ'zarea prime
lor întreceri.

Concursurile Sportive ale Tinere
tului constituie o contribuție a ti
nerilor din țara noastră la marea 
sărbătoare a t neretului lumii, care 
va avea loc în vara aceasta la 
Varșovia. Neprecupețind nici un e- 
fort și muncind într-o strînsă cola
borare. toate organizațiile și in- 
stituț'ile care răspund de buna 
organizare a Concursurilor Sporti
ve ale Tineretului pot transforma 
această întrecere sportivă de mase 
într-o uriașă demonstrație de soli
daritate a tineretului din țara noa
stră cu întreg tineretul lumii.

Constantinescu, Pelsre Borilă, C. 
Pîrvulescu, acad prof. dr. C. I. 
Partian, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, A. V. Romanov, redactor 
șef adjunct al ziarului „Pentru 
pace trainică. pentru democrație 
populară l“, D. Coliu, N. Ceaușes- 
cu, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, conducători 
ai organizațiilor obștești, oameni 
de cultură, muncitori fruntași din 
întreprinderile Capitalei, fruntași 
ai agriculturii din regiunea Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. a'i P.M.R., 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de AAirti șțri.

La numai 22 km. de la plecare, datorită vitezei cu care s-a pedalat, coloana cicliștilor s-a răsfirat- 
formindu-se cinci plutoane, lată, la intrarea în comuna Tîncăbești, primul pluton In care sini și Moi- 

ceanu, C. Dumitrescu și cicliștii din R. D. Germană.

FUNDA (R. D. GERMANĂ) ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPĂ A „CURSEI SCiNTEI”
Orașul Stalin 22 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Către ora 
11 piața Universității devenise o 
mare de capete... RJnd pe rind 
soseau partxxpaoții la cea de a 
VIIl-a ediție a „Cursei Scânteii", 
purtaid tricouri cu euforie asocia
țiilor respective.

Din piața Universității Și pmă 
în piața Scânteii. — țoc-al de start 
efectiv —. caravana cc'. istă a tre
cut printr-un adevărat calcar de 
spectator' care ovaționau entuziast 
plecarea odlștior în prima etapă. 
Prin comune, ca și prin orașele 
Ploești. Cîmpina, Sinaia etc, mx 
de cetățerr, mai mtrfțf ca aricind, 
au salutat trecerea cicliștilor.

URMĂRIND CURSA
94 de cicliști pornesc în iureș, 

conduși de alergătorii dn loturile 
reprezentative ale R.P.R. și R.D.G. 
După 2 km., C. Stănescu sparge, 
iar la 1 km. mai încolo se pro
duce o busculadă, din care Ho
rea Constantinescu și germanul 
Fiedler ies ca bicicletele deterio
rate.

Cadența foarte vie de aproape 
38—40 km/h. face ca grupul să 
se fărâmițeze cu fiecare kilometru. 
Grupuri de 4, 6, 8, 10, 15 aler
gători se înșjnuie la distanțe mai 
mici sau mai mari și, desfășurin-

Cuvîntarea despre cea de a 85-a 
aniversare a nașterii lui V. I. Le
nin a fost ținută de tovarășul I. 
dwșinevschi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Cuvîntarea a fost viu aplaudată, 
participant ii la adunare exprimînd 
prin ovații îndelungate atașamen
tul poporului nostru față de ideile 
atotbiruitoare ale leninismului, faiță 
de Partidul Muncitoresc Rom In, ca
re unmî.nd cu consecvență învăță
tura leninistă condiu.ee opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră.

Adunarea solemnă a adoptat 
textul unei telegrame de salut »- 
dresată C.C. at Partalului Comu- 

du-se in evantai, luptă împotriva 
vântului.

In prima oră au fost parcurși 
38 km. Se pare că vîntul suflă și 
mai puternic, căci primul pluton 
începe să scadă și el aiura.

Ne aflăm La km. 52 (46 de la 
plecare). Aci spr.srrtează C. Dunti- 
tTescu și Modceanu. îndată le 
„sar in spate" Grupe și Funda, de 
care tin arul Zancne se lipește 
prompt. La intrarea în Ploești 
grupul celor 5 fugari are un avans 
de 300 metri. Acum, prin.tr-un 
sprint puternic, 6e desprinde din 
pluton Schur, care îi ajunge pe 
cei cinci. La ieșirea din Ploești 
(60 km. de la plecare) cronome
treze arată lh. 40 nwn„ media orară 
36 km. La 45 secunde de grupul 
celor șase vine un pluton de peste 
20 alergători, din care fac parte 
Canstarrtincscu. (care animă ne
încetat). Zabel, Ioncță, StoJper, 
Datau, Maxim (care se răstumase 
hi Ploești), Ion Vasite; V. Geor
gescu, Hora etc.

Datorită «riți stivelor ha Cons- 
tantinescu. p! utor.ui se apropie de 
fugari pînâ la 28 secunde fia ie
șirea din Cîmpina). Dar cea șase 
sezisează și, pruitr-o morișcă bi
ne organ zarlâ, își măresc din 
nou avansul.

Faimoasa Posada este urcată de 

nisi al Uniunii Sovietice șj Consi
liului de Miniștri ad U.R.S.S. Te
legrama a fost citită de tov. N. 
Ceaușescu, secretar al C.C. al P.M.R.

Cei prezența au ovaționat puter
nic pentru marele Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, partidul lui 
Lenin, pentru invincibila Uniune 
Sovietică, reazimul de neclintit al 
păcii și socialismului.

A fost prezentat apoi un pro
gram artistic la care și-au dat 
concursul Corul Radio, dirijat de 
Gh. Danga, actorul G. Vraca, cân
tăreții Zenasda Palfy și N. Her- 
lea, pianista Silvia Șerbesru și vio
loncelistul VI. Orlov.

(Agerprcs). 

cei cinai fără nici o acțiune deo
sebită. Intre timp, pe planul 2 
din pluton se desprinde un mic 
grup format din Sebe, Maxim, 
Schuster, Stol per și Constanți- 
nescu, permanentul animator al 
grupului. Dincolo de Sinaia intrăm 
în decor dte plină iarnă. Zăpada 
așternută în strat destuii de gros, 
se coboară de pe munte oină spre 
marginea șoselii.

In Predeal se ajunge după 4 h. 
34 min. de ia plecare. De aci. cei 
5 fugari execută un adevărat plon
jon spre Orașul Stalin. Se pare 
că serpentinele ude aile coborî șutai 
oferă un teren convenabil pentru 
Funda, care le atacă în plină vi
teză. urmărit îndeaproape de Moi- 
ceanu și ceilalți, resfirați prudent 
La mici intervale. La ieșirea din 
ultima serpentină. Funda se des
prinde de Moiceanu, ia un mic a- 
vans, pe care însă și-l mărește ne- 
conten-it, cu toate eforturile comune 
ale Lui Dumitrescu și Moiceanu, în 
timp ce ceilalți doi germani, nea- 
vînd, bineînțeles, nici un motiv să 
acționeze, îi urmăresc atenți pe re
prezentanții noștri. Dar Funda a 
dispărut din raza vizuală a ur
măritorilor șî cîșttgă etapa cu un 
avans de aproape 3 minute în Ora
șul Staiki. ,

CLASAMENTUL ETAPEI i
1. BENNO FUNDA (R.D.G.) a 

parcurs 166 km. în 5 h. 7,25, me
dia orară 32.244 km.; 2.—3. Adolf 
Schur, Wilhelm Grupe (R.D.G.țj 
o::0,22; 4. C. Dumitrescu (R.P.R.); 
5:10,45; 5. G. Maiceanu (R.P.R.) 
5:11,05; 6. Helmand S'olper
(R.D.G.) 5:11,32; 7. St. Sebe
(R.P.R.) 5:11,46; 8. N. Maxim
(R.P.R.) 5:11,46; 9. R. Schuster 
(R.P.R.) 5:11,56; 10. I. Comstantf- 
nescu (R.P.R.) 5:12,11; 11. D. Za
bel (R.D.G.) 5:20,55; 12. R. Zano- 
ne (R.P.R.); 13. C. Tudose (Pro
gresul C.P.C.S.); 14. C. Dat cu
(C.C.A.) același timp: 15. L. Ho
ra (C.C.A.) 5:21,35; 16. I. Vasile 
(C.C.A.) 5:21,35; 17. Lothar Meis
ter (R.D.G.) 5:25,41; 18. H. Fkd-i 
ier (R.D.G) 19. D. Tupa (C.C.A.)I
20. 1. loniță (C.C.A.) același timp;
21. C. Istnate (R.P.R.) 5:29,16; 22.
V. Georgescu (R.P.R.); 23. D,
Vlun-teanu (Loc.) aceiași tâmp.

Astăzi are loc etapa a Il-a~ pe 
distanța Orașul Stalin — Făgă-» 
ras — Orașul Stalin 140 km. •

EMIL IENCCQ- - i

condiu.ee


Canotaj la Progresul...

ATLETISM — Concurs interco- 
lective în probele de alergări. Lip
sind capsele pentru pistoalele de 
start, plecările se vor da prin di
ferite alte mijloace: bătăi din pal- 

șirenă, clo- 
etc.
boxer

firi ai ist

me, fluiere, sunete de 
pot, tălăngi, clacsoane

BOX — Cunoscutul 
șorean Eugen Fodor, 
campionatele republicane, va 
ține o importantă întllnrre 

fotbal. Aceasta, pentru că la 
lectivul Metalul Electromotor, 
care face și el parte, nu se prac
tică alt sport decit fotbalii. Joci 
fotbâl, âi coi ui iții. Frs|i âi
condiții numai dacă joci-, fotbal.

RUGBI — Joc de categoria A.

timl- 
!a 

sus- 
de„’ 
co- 
(Hn

Nit se cunoaște precîs ora de în
cepere, deoarece cei 6 (șase) ju
cători bucureșteni din echipa Știin
ța... Timișoara au pierdut trenul. 
Jocul de categoria B va avea loc 
numai dacă jucătorii ecl^pei Loco
motiva vor consimți să iasă pe 
teren. Lucrul este greu de crezirt, 
deoarece îrK trecutul sezon ei au 
jucat numai în deplasare (plimbă
rile la București, Orașul Stalin și 
alte localități sînt în fond plăcute...) 
și nu s-au prezentat la jocuri... 
acasă. In definitiv, chiar dacă «e 
cfaseatra țte fcltfrtoi!-w,'tot fr-art 
unde retrograda-!

VOLEI — Intitoire „de casă" în 
cadrul echipei Șffința. Ca de obi
cei, ,Xî*luiW“ -va- fi foarte dîrză,

NORUL: Mail revino id-ta 
red... 20 de arși, poate ai 

să corespunzi ca vîrstă în echipa
jul nostru de sduf 8+1.

Handbalistele de la

încă din primele 
ore ale dimineții și 
pină tîrziu, cirid 
inserarea coboară - 
peste orașul de pe*" 
Bega, sute și sute
de tineri imbrăcați In treninguri, 
cu sacii de echipament pe umăr, 
se îndreaptă spre terenurile și 
sălile de sport care pot fi in- 
tîlnite la tot pasul.

Primul popas în Timișoara 
l-am făcut în tovărășia unuia

Ședință pentru alegerea cons Jiu
lui colectivului sportiv Locomotiva 
Direcția Regională C.F.R. Timi

șoara. Prezidiul a luat loe la masă 
și...

PREȘEDINTELE : Tovarăși, des
chidem ședința noastră în prezența 
unui număr de 74 de membri. Șe- 
dri‘a fiind statutară, începem...

(Urmează darea de seamă, apoi 
o scurtă pauză, după care.-)

PREȘEDINTELE : Tovarăși, con
tinuăm ședința noastră cu untinuam ședința noastră cu un nu
măr de 54 membri.. Fiind aproxi
mativ statutari, dau cuvîntul la 
întrebări.

PREȘEDINTELE: .Tovarăși, ar li 
trebuit să urmeze discuțiile, ’ dar 
fiindcă nu măi sîntem deloc statu
tari (am rămas doar vreo 40), a- 
piîn rm d'-zbaterre pentru o altâ 
dată ce se va f'Xa ulterior

(Ulterior, ședința a avut loc. Nu 
s-au mai înregistrat fluctuații de 
membri. Motivul ? Nu s-a mai dat 
nici o_. pauză).

. —— ▲ —— - — Păi gtndiți-văk g 3S A. dumneavoastră.

“ Wb BwB sr £
dispute în lorxiri 

(Mente intihuri de campxr,a< 
de categcrua A la fotbal, velei, 
rugbi, polo, handbal, baschet și 
cîte altele. Sînt oameni cărora V 
plac toate aceste sporturi. Ei, 
ce părere aveți ? Ce se face bie
tul spectator? Faptei că are de 
ales între aOtaa spectacole spor
tive nuri on jnccaz" cumplit pe 
ca.pul fui ?

— Bine, dar astea simt sin
gurele necazuri sportive din Ti
mișoara?

— Necazuri sportive? Nu, nu 
6înt singurele. Aven și altfel 
de necazuri. Dacă aveți timp, 
hai să le vedem împreună...

Cum timp aveam destul, am 
și văzut destule. Iar cele vă
zute vi le înfățișăm în prezen- 

Instantanee timișorene" ■

dintre acești tineri. L-am 'între
bat cu interes-.

— Vedem că sportul se bu
cură de multă prețure in Timi
șoara. Dumneata, de pildă, cum 
te-ai hotărit să faci sport?

— Greu. Eu stol student, 
colectivul nostru Știința

in 
se 

practică aiproape. toate sportu
rile. Te poți hotărî ușor? Numai 
eu știu cîte necazuri am avut 
pină m-am dec* să joc volei.

— Și astfel de... ,,necazuri" 
au numai sportivii Științei?

— Da’ de unde! La Voința e 
cam la fel. Nu mai vorbesc de 
cei de' la Progresul ți chiar de 
la Locomotiva. Dar astea nu-s 
nimic față de ceea ce îndură cei 
care au trecut de virsta practi
cării sportului și acum fac sport 
doar din... tribune

Se iau cîțiva profesori de edu
cație fizică (preferabil de cel 
puțin 1,90 m. înălțime), se 
amestecă bine, pină se capătă 
o compoziție omogenă. Se adao-

gă apoi un antrenor și se fră- 
mîntă împreună cîtva timp. Dacă 
aluatul nu este încă destul <le 
consistent, se mai adaogă 
elevi, cît cuprinde, și se trece 
totul printr-o sită deasă, ca nu 
cumva să se strecoare în ames
tec și vreun sportiv coopera
tor. Se toarnă în forme și se 
garnisește cu echipament
nouț și de bună calitate. Com
poziția astfel obținută se pune 
la căldură și se rumenește bine 
pină capătă culoarea ...colectivu
lui Voința Timișoara. Se trimite 
apoi cu 
unde se 
„Gogoși 
panților
de baschet al asociației.

N.B.: Multă atenție la pre
parare! Utilizînd această rețetă 
se poate arde ușor... colectivul.

nou-

Am cunoscut unii 
oameni care muncesc 
cit e ziulica de mare, 
dar tot li se pare că 
au făcut prea puțrn. 
Și tac. Alfij muncesc----- la fel de 
mult, dar sînt pata oricind să-si 
scoată in evidentă meritele Și vor
besc. Mai sînt unii care nu se prea 
omoară cu munca, dar nici nu fac 
prsa mult ca2 de „hărnicia" lor. Și 
tac Alții, in schimb, foarte puțini, e 
dr.pt. nu fac nimic, dar in sch-mb 
se laudă pe toate drumurile, cn și 
cînd fără ci pămintul s-ar opri în 
loc Și vorbesc.

l a Timișoara insă, am întilnit pe 
Unu! care nu se încadrează in nici 
una din aceste categorii.

<n plină dimineață, t cmai în o- 
rdle de maximă activitate, omul rto- 
ttru se găsea foarte vesel și bine 
dispus în magazinul O.C.L. nr. 63. 
Veți spune: poate avea ceva de 
cumpărat! Da' de unde! O mică in
discreție ne-a permis să ne con
vingem de contrariul. După vreun 
sfert de oră de șuetă, vînzătoarea, 
cert începuse să fie solicitată nai... 
vehement de ceilalți cumpărători, i 
s-a adresat:

— Tovarășe Victor Batia, dum
neata poate ești liber azi, eu însă 
nu-mi văd capul de treabă-...

Tov. Victor Baia răspunse vădit 
amuzat:
.— Să fiu liber? Păi eu, drăguță, 

sînt liber tot timpul. Asta ml-e me
seria.

— Da’ ce, ești rentier ?
— Nu, s-înt președinte de colectiv 

sportiv. Cu alte cuvinte, mă plimb 
Ș’— încasez îefușoara.

— Cum? Și pentru asta ești plă
tit?
L r- Pa. Șj tocă destuii de bine.

Dar, la urma urmei, ce-i treaba 
d-?ale? Nu se bagă cei de la aso
ciația Constructorul ți vii d-ta 
să-mi ceri socoteala? Curată obrăz
nicie! Tovarășe responsabil, dă-mi 
te rog condica de rec'.amații. O În
văț eu minte!

Desigur că-l cunoașteți pe Rusa- 
lim Marou, căpitanul echipei de 
fotbal Știința Timișoara. Juccîfor 
vechi, experimentat și foarte „tare" 
(asta o știu mai bike adversarii 
săi direcți...). Ceea ce nu cunoaș
teți insă, este că Rusalim Marcu 
se dovedește și foarte supărăcios.

IN PATRU
RINDURI

Fotbaliștilor Ro- 
deanu și Bădeanțu 
prieteni 
țiți de

nedespăr- 
chefuri.

la toartăDespre-acești amici
Lumea spune cam așa:
Cit au meci ei trag la poartă, 
Iar in rest trag... la măsea!

primul tren la Oradea, 
servește sub formă de 
â la Voința" partici- 

la finala campionatului

De pildă, la meciul cu D.namo 
București antrenorul Deheleanu a 
găsit cu cale să-i țină pt tușă, ca 
rezervă. Marcu s-a supărat foc. 
Nici n-a mai vrut să se echipeze 

\ și a plecat îmbufnat in tribună. In 
timpul jocului, antrenorul a vrut 
să-l schimbe pe Nicolin. Dar... ia-l 
pe Mlarcu de unde nu-i. Pină a 
fost găsit, pină a fost convins, 
pină ce capriciosul jucător s-a e- 
chipat, meciul ajunsese la mijlocul 
reprizei a 11-a. Iar cînd, in sfirșit, 
Marcu a intrat pe teren cu sarcina 
precisă de a-l schimba pe Nicolin, 
el s-a gîndit că ar fi mai bine să 
intre în locul lui... Mazăre. Ceea 
ce a și făcut...

Despre Virgil Radulescu, din e- 
chipa de baschet a aceluiași co
lectiv, ați auzit desigur mai puțin. 
Cu toate acestea, Rădulescu nu-și 
mai încape în piele de ingîmfare. E 
doar singurul timișorean din lotul 
republican de baschet! Și dacă 
lo!ul reprezentativ simte mai pu
țin aportul său, in schimb, tova
rășii săi de echipă și antrenorul ii 
simt din plin... ifosele.

fiindcă fiecare jucător are punctul

FESTIVITĂȚI SPORTIVE - U 
sediul comitetului orășenesc GF.S. 
Tinrșoara va avea ioc solemnita
tea... felicitării tinerilor care au 
obțimltt clasificarea sportivă ui 
anul 1954. S-ar da și ceva insigne 
de clasificare, dar acestea zac <ie 
patru lunj în sertare în așteptarea 
instrucțiunilor...

SA VINA CIRCULI SA VINA CIT 
MAI URGENT! SA VINA, SA VI
NA, SA VINA!

Amatorii de box din Timișoara 
așteaptă să vină c rcul. II așteaptă 
cu nerăbdare. Cu pasiune chiar- 
De unde afta interes pentru specta
colele de c’rc la niște amatori de 
box? Foarte simplu: la Timișoara se 
dispută meciuri de box nnmaj a- 
tunci cînd circul se află în localitate. 
Altfel, nimeni nu oferă găzduire 
reuniun lor de box. Nici măcar con
ducerea S.M.T.C.F. 
mult, a programat 
de baschet in sala 
aibă loc întilnirea 
juniori București 
special pentru a 
„roatele" comisiei regionale de box.

Deci: SA APARA CIRCUL I
Sau: SA DISPARA LIPSA DE 

ÎNȚELEGERE PENTRU BOX!

Prea puține crOMmetre.

care, nu de 
un joc amical 
unde urma să 
pugilistică de 
— Timișoara, 
băga bețe în

— Mămico, teta e și azi c ono- 
metror ? Văd că iar a luat cea
sul cu cuc din perete!

Ședință la comisia regio
nală de box.

TIMA OGNEANOV1CI i
Miaii are cineva ceva de zis ?

Onorat auditor !
Vă vorbește-un antrenor, 
La înot specializat, 
Competent, calificat.
Am și diplome la mînă, 
!ar, de vreți, o săptâmină 
Aș putea să vă vorbesc 
Despre felul cum muncesc. 
Foarte simplu, dragii mei: 
1 otul e să ai „idei" 1 
Și în vorbe dulci, cursive. 
Să înșiri zeci de motive: 
Lunea, spui că ești răcit,

Timișorenii spun despre aseme
nea sportivi că „nu le ajungi cu 
prăjina la nas". Măsurătoarea 
exactă nu s-ar putea face însă, 
pentru că singura prăjină (de a- 
tletism) din Timișoara s-a rupt cu 
ocazia unui recent concurs-.

Marți, ai un picior scrîntit, 
Miercuri, ai o phurită, 
Joi, lumbago și... otită.
Vineri, fiindcă-i zi cu soare. 
Zici că inima te doare. 
Simbătă, după o ploaie. 
Reumatismul te-ncovoaie. 
Iar duminica, în fine. 
Spui că iarăși nu ți-e bine. 
Cu atîtea boli „dotat", 
A'ltu-ar sta precis la pat- 
Insă eu nu absentez. 
Dimpotrivă, eu lucrez : 
Indrumez, coordonez, 
Sfaturi dau, cronometrez. 
La bazin nimic nu-mi scapă. 
Doar aitît: nu snitru-n ațiă. 
Nu c-ași fi s'mandicos. 
Sau, mai știi, „anti-apos“. 
Altu-i argumentu’meu 
S' e, cred, destul de greu. 
Să intru-n bazin nu pot. 
Fiindcă nu știu... să înot I 
lTite, d-aia stau deoparte 
$i dau sfaturi doar din... carte. 
Căci, dac-aș intra in ană. 
Cin- sare de mă scapă ?
Fi ecaire-înot Stor 
Știe că sînt antrenor 
Și n-ar vrea să mă vexeze, 
Incercînd să mă.. salveze. 
Asta-ar însemna, măi frate. 
Să-nveți peștele să-noate 1 
Nu e mai original. 
Să dai staluri de pe mal ? 
Și chiar dacă nu-i frumos, 
E în schimb mai... sănătos!

P.S.:
La Locomotîva-n secție 
Dau oricui dorește o lecție 
Dacă vreți să mă aflați, 
De A. Pîrvu întrebați.

Pagină redactată de: D. GÎRLEȘTEANU, M. GODEANU și V. 
ARNAUTU. în colaborare cu D. STANCULESCU și A. GROSS de 
la subredactia din Timișoara.

Desene’ de NELL COBAR și MATTY.



In cinstea zilei de 51KW3J1
Gîndurile maistrului lăcătuș

luminarea „Cupei C.C.S.” la G.M.S.

De 18 ani, pentru Atexar-duu 
Ka4k>, ziua de lucru începe cu ace
lași drum. De 18 ant. la ceasul 
cînd străzile Clujului încep să se 
Însuflețească, el se îndreaptă spre 
uzina de incălțămHKe căreia j se 
spunea cîndva „Dermata" și oare 
■acum se numește „Ianoș Herbak". 
S-a schimbat numele uzinei, dar s-a 
schimbat și viata din uzină. Și 
nu numai din această uzină. Un- 
de-ți întorci privirea vezi acum 
atîtea semne ale vieții noi.

...In dimineața aceasta de a- 
prilie, plouă. Ca ieri, ca și alal
tăieri. „Ce vreme!“ își spune 
Ratio cu ciudă. .,O să jucăm du
minică pe un teren.." Dar peste 
o olitpă, <țî-n<ti_ri a pornit pe alt 
făgaș: „Bine că auem mașinile în 
atelierul nou. Era mai greu să ie 
fi dus prin ploaia asta". Și cu 
toată vremea posomorită, fata lui 
Kalk> s-a luminat de un zîmbet. 
Așa i se îrvtmplă, în ultima vre

MINE ANALA CROSULUI DE MASĂ „SĂ INTÎMPINĂM 1 MAI”
Mîine, pe stadionul Tineretu- i 

lui se va disputa începind de I 
la ora 9,30, jinala tradiționalei | 
întreceri sportive, crosul de masă 
„Să Intîmpinăm 1 Mai". Spre 
deosebire de ceilalți ani, anul 
acesta crosul de masă „Să tn- 
timpinăm 1 Mai' a fost orga
nizat special pentru sportivii în
cepători, din rîndurile cărora cei 
mai buni s-au calificat din etapă 
tn etapă, pină la finala care va 
avea loc mîine.

La această întrecere vor parti
cipa 160 de tineri și tinere din 
toate regiunile firii, calificați in 
cadrul întrecerilor regionale de 
cros; iar finala crosului de masă 
„Să Intîmpinăm 1 Mai" va con
stitui un bun prilej de afirmare 

j pentru acești sportivi începători 
dintre care se vor ridica viitorii 
sportivi fruntași.

întrecerea finală a competiției

măsurile privind asigurarea celor 
mai bune condiții de desfășurare 
a concursului.

este organizată de secția C.F.S. 
a Consiliului Central al Sindica
telor, care a luat din timp toate

CARNET
CĂRȚI

■ In Editura Tehnică au apărut 
recent următoarele două lucrări des
tinate constructorilor de aeromodele: 

AEROMODELE CU MOTOR DF. 
CAUCIUC, de ing. M. Lăzărescu 
'(156 pag. 5,60 lei). Tratează prin
cipiile mecanicii zborului, aplica- 

me, cînd se gîndește la atelierul 
nou. Aici se va produce încăl
țăminte pentru copii. Ga mîine vor 
:eșj diin el ghetațe și psotoftori de 
toată frumusețea I Deocamdaîă se 
montează mașinile și conducerea 
acestei lucrări i s-a încredințat hri, 
ca maistru lăcătuș al sectorului 
de prelucrare a deșeurilor. Da I A- 
cuș-acuș vor găta treaba șt atelie
rul va intra în funcțiune mai cu- 
rînd decît s-a prevăzut. In fie
care zi, planul este depășit cu 70— 
80 la sută. Se apropie doar 1 Mai 
și, ca de obicei, el vrea să întimpi- 
ne cu cinste această sărbătoare. 
De fapt, oricind ai cerceta grafi
cul lui Alexandru Kallo, totdeauna 
ai să-l găsești cu cîteva zeci de 
procente peste cifra de plan.

„Trebuie să muncești mereu bine 
— spune el — așa cum la fotbal 
trebuie să joci meciul de la un 
capăt la aftul". Kaflo joacă de 
muflți ani în prima echipă de fotbal

CULTURAL
țiile acestora, construirea modelului. 

TEHNOLOGIA AEROMODELE- 
LOR. de O. K. Gaevski (370 pag, 
20.20 lei). Prezintă diferite feluri 
de lemn și alte materiale necesare 
în construirea aeromodelelor (clei, 
lacuri ș. a). De asemenea, se dau 
indicații privind folosirea acestora, 
precum și pentru proiectarea, con- 

a uzinei și niciodafă nu s-a abătirf 
de la acest principiu. Conștiincios, 
sobru, bun sfătuitor, el este un 
căpitan de echipă iubit și respec
tat de toți tovarășii lui. Cu toți 
se înțelege el bine, dar mai ales 
cu ori care, ca și ei. fac cinste 
numelui de sportiv nu numai pe 
terenul de sport ci și îrr uzină. 
Iată, așa e Nagy Dominic. Jucător 
bun, muncitor vrednic. Acum, m 
întrecerea desfășurată in cinstea 
zilei de 1 Mai. maistrul cureîar 
Dominic a depășit angajamentul 
luat cu 30 ia sută. Dar nu s-a 
mulțumit cu atit

A realizat o inovație: o mașină 
pentru confecționarea „pteheruhu", 
operație care se făcea manual pină 
acum. Cum să nu simți mai apcoa. 
pe un om ca acesta, care, ca și 
tine, ca mulți alții, aduc in uzină 
tinereasca înflăcărare de pe sta
dioane?

(De la subredacfia din Cluj)

SPORTIV
struiraa și finisarea urnii aeromo- 
del.______ ________

Incepînd cu Nr. 3 
REVISTA DE ȘAH 
va apare lunar.

Abonații sînt rugați să-și a- 
chtte diferența pe anul în curs 
la oficiile poștale sau la centrele 
de difuzare a presei.

feri după-amiază a avut loc 
în sala Teatrului C.C.S. festivita
tea premierii asociației șl conciliu
lui sindicat regional care au ob
ținut cele mai bune rezultate îu 
munca G.M.A. pe anul 1954

Cupa acordată de Consiliul Cen
tral af Sindicatelor asociației 
fruntașă în munca GJV1.A. a re
venit pentru a dbua oară conse
cutiv asociației Constructorul. In 
cursul anului 1954. asociația 
Constructorul a reușit să depă
șească angajamentele, la purtători 
de insignă gradul I cu 344,2 la 
sută, iar la gradul II cu 159,2 
la sută. Asociația Constructorul 

a dovedit o preocupare perma
nentă față de Îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor ce 
îi reveneau pe linia complexului
Q.M A.

CARNET
■ Joi după-amiază s-au desfășu

rat pe stadionul Dfnarno din Ca
pitală probele din ziua a 2-a a 
concursului rezervat atteților din 
lotul republican Timpul frumos a 
stimulat, fără îndoială, obținerea 
unor rezultate și mai bune decît 
în prima zi, cînd a plouat și a 
fost vînt. Iată rezultatele înregis
trate :

BARBAȚI: 200 m.t Iile Savel 
22,5 sec.; Ion Opriș 23.0; EmesI 
Radul ian 23.5; Mircea Ursac 23,5; 
800 m.t Ștefan Mihaly 1:55,9; Du
mitru B’rdău 1:56,0; Paul Popescu 
1:59,0; Dumitru Rusu 1:59,4; 3000 
m. obstacole: Victor Firea 9:17,4; 
Ion Băd'ci 9:20,6; Tadeus Scel- 
bischi 9:39,2 (n.r. această probă s-a 
desfășurat fără groapa cu apă). 
400 m. garduri: Gh. Steriade 56.2; 
Emil Constantinescu 59.2; Gh. Bă- 
descu 59,8; 10.000: Ferdinand Ha- 
glauer 32:53,4; Titus Spînu 32:56.6 
Toma Voicu 32:58,6; V. Weis 
32:59,0; lungime: Sorin Ion 7,03 
m.; triplusalt: Cristache Barta 
13,74 m.; Eugen Ignat 1311 m.; 
suliță: Andrei Demeter 65.95 m.; 
Dumitru Zamfir 61,29; Iulius Ior
dan 58,54; prăjină: Zoltan Szabo 
3,72; Paul Ion 3,60; Metodie Tran- 
dafilov 3.60; Zeno Dragomir 3,60: 
ciocan: Constantin Dumitru 56,84 
(după o pauză de mai multe săp- 
tămîni, impusă de un accident la 
braț. Dumitru a reintrat în acest 
concurs avînd toate aruncările 
peste 55 m.), Constantin Spiridon

De asemenea, a fost acordată 
„Cupa C.C.S.“ la G.M.A. consiliu
lui srndioal regional Constanția, 

care și-ia depășit angajamentele a- 
nuale în domeniul muncii G.M.A. 
cu 522,4 la sută Ia gradul I și cu 
123,2 la sută la gradul II. Consi
liul sindical regional Constanța a 
întrebuințat îrr muncă o serie de 
metode bune, străduindu-se să »- 
tragă in colectivul obștesc un nu
măr însemnat de tehnicieni, ins
tructori și profesori de educație 
fizică. Consiliul sindical regional 
Constanța a creat posibilitatea 
controlului, îndrumării și sprijinirii 
efeutrve a consiliilor colectivelor 
sportive.

Premise au fost înmînate d» 
către ton C. Butaru, secretar al 
Consiliului Central al Sindica
telor.

ATLETIC
55 22. Nicoiae Rășcănescu 54 54ț 
Vili Iacoveanu 52.20; Daniel Gra- 
fenetein 52,08.

FEMEI: 200 m.: Silvia Bălță-» 
gescu 28,5; Georgeta Mogoș 28,8; 
Catrinel Serglie 28 8; 800m.: Ma
ria Micloș 2:24,0; Valeria Tălmă- 
ceanu 2:27.0; Elisabeta Buda 
2:31,8; 80. tn. g. Liana Jung 12,7; 
Xenia Miliutin 12,9; Sandia Grosu 
13.0; lungime: Angela Pietrar® 

5 07; Maria Zotu 4,75; suliță: A* 
nelise Zîmbreșteanu 39.27; Gabri
ela Stoica 30,97; Maria Iordan 
25.65; disc : Lia MamoEu 42 09, 
Paraschiva Lucaci 40,14 (record 
personal).

C. Grec eseu și 
N. Niculae 

corespondent

■ Mîine dimineața se va desfă
șura în Capitală cea de a 10-a e- 
diție a tradiționalei curse de marș 
„Circuitul Locomotiva P.T.T." în
trecerile se voir desfășura ne pa
tru categorii : începători (3,5 km), 
juniori (5 km.), seniori (17 km.) 
și factori poștali (3,5 km.). Pie- 
oarea se va d>a din fața Poștei Cen
trale de pe Cal. Victoriei.

■ In zilele de 30 aprilie și 1 
Mai se va desfășura la C. Turzii 
în organizarea colectivului spor
tiv Metalul, meciul de atletism 
între Constructorul Orașul Stalin 
și Metalul C. Turzii.

V. Ștefănescu , 
corespondent

De ce sini împotriva războiului...
Convorbirea noastră începuse pe o bancă de tribună în sala ț 

j Floreasca, gazdă a tnttlnirii inter naționale de șah R.P.R. — Franța. ; 
Maestrul Rene Pillon nu juca în cel de al doilea tur, locul său i 
în echipă fiind luat de mai tinărul șahist francez Andre Leoni. Dis- j 
cutam despre toate, în răgazurile pe core ni le dădeau mutările I 
jucătorilor pe cele 10 table ale meciului. De la subiectul firesc, i 
șahul, ajunserăm să vorbim pe rînd despre sportul francez, des- ; 
pre tineret, despre situația interna țională.. Șahistul francez, care ; 
în pofida părului încărunțit arată o vioiciune și volubilitate deose- i 
bite, ne împărtășea temerile pe care le resimte opinia publică 1 
din tara sa. în fața evoluției evenimentelor, în care pregătirile de: 
război ale puterilor apusene iau loc de frunte Crearea unei ar- -; 
mate revanșarde în Germania Oc cidentală readuce în mintea fiecă- ț 
rui francez amintirile dureroase ale ocupației naziste. Astfel, Rene; 
Pillon începu să ne povestească un episod din trecutul război trăit 
de el însuși. Interlocutorul nostru avea un real talent de povestitor. 
Cînd termină, i-am sugerat să ne scrie cele povestite tn cuprinsul 
unui articol pentru ziarul nostru. Maestrul Pillon a răspuns suges
tiei noastre oferindu-ne următorul material inedit.

Era în 10 mai 1944, atunci cînd 
se pregătea marea debarcare 
pe coasta Franței debarcare 
ce avea să fie declanșată la 6 iu
nie. Trecuse de miezul nopții. In- 
tireiasem să mă culc, pasionat de 
studierea unei partide de șah a 
campionului englez Alexander, ju
cată cu R. P. Mitchel.

In fiecare noapte, avioanele a- 
mericane zburau deasupra orașului 
nostru, în-dreptindu-se spre Italia 
de nord, pentru a bombarda Mila- 
nul, Torino și alte localități. Ure
chea îmi era obișnuită acum să 
facă deosebirea, prin zgomotul mo
torului, între avioanele încărcate 
cu bombe, care au un uruit închis 
și cele aflate pe drum de întoarce
re, al căror sunet era limpede.

Și în acea noapte avură loc zbo
rurile avioanelor. Cînd le-am auzit 
că vin, n-am bănuit că de data a- 
ceasta ele erau destinate să ne 
bombardeze chiar pe noi, mai «xact, 
gara de tr'aj de la Aubrais, la nord 
de Orleans, important nod de cale 
ferată folosit de trupele germane 

de ocupație. Locuința noastră se 
afla Ia o distanță de aproximativ 
un kilometru de această gară. Tirul 
„fortărețelor zburătoare" este însă 
departe de a fi precis...

Prima bombă căzu foarte aproa
pe șl o casă d.e piatră, cu trei e- 
taje, fu rasă de pe fața pămintu- 
lui. Urmă apoi o ploaie de bombe.

Am deschis repede fereastra. 
Spectacolul era Îngrozitor. Cerul o- 
glindea lumini de incendiu și su
flul ucigaș al bombelor nu lăsa 
nici un răgaz construcțiilor care se 
prăbușeau.

Dat fiind că atacul mă găsise 
treaz, miau trebuit doar cîteva 
minute pentru a mă pune la adă
post, împreună cu familia mea, 
intr-un beci din apropierea casei. 
Intr-adevăr, în momentul cînd in
tram in adăpost, deasup’a paturi
lor pe care le părăsisem cu cîteva 
clipe înainte, acoperișul zbura In 
bucăți. Cinci minute mai tîrziu în
săși traversarea curții s-ar fi do
vedit periculoasă din cauza ziduri
lor care se năruiau.

Nici o alarmă nu fusese dată, 
dm ordinul germanilor, obișnuiți 
probabil cu aceste raiduri noctur
ne, care nu țintiseră pină atunci 
localitatea noastră. Dar ei au plă
tit scump zceasta, deoarece două 
trenuri încărcate cu trupe au fost 
literalmente pulverizate, înainte ca 
soldații să poată scăpa cu fuga.

Bombardamentul a durat 20 de 
minute. Adăpostul nostru era foar
te șubred, din cauza lărgimii ta
vanului, care avea 10 metri. O sin
gură bombă primită in plin l-ar 

fi făcut vulnerabil. Am avut totuși 
șansa extraordinară de a rămîne 
teferi, in timp ce in casa de peste 
drum întreaga familie a unui văr 
al meu a fost masacrată, prin pră- 
bușraa unei pivnițe asemănătoare,

Pămintul păre>a scuturat de un cu
tremur, auzeam printre detunături 
.vuietul bombând ier etor caire veneau 

în valuri. Minutele ni se păreau 
interminabile.

In sfirșit se făcu tăcere. Nu se 
mai auzeau decît exploziile bom
belor cu Intîrziere, care aveau să 
împiedice munca de salvare și re
luarea circulației.

Am ieșit primul din adăipost. Un 
nor de praf se ridica, Înalt de cin
cizeci de metri, înroșind și mai 
mult flăcările Incendiilor. Vizibiili- 
tatea era atit de redusă, încit ure
chea singură putea să repereze lo
cul unde se «Hau răriiții ale căror 
gemete străpungeau vălul opac.

Trei secole de muncă fuseseră 
distruse in mai puțin de o jumă
tate de oră...

Pînă la ziuă am transportat ră- 
niții la posturile de prim ajutor. 
Era o sarcină grea să circuli cu 
bnancardele în acel haos Printre 
gropile de opt metri, lăsate de ex
ploziile bombelor, se amestecau fi
rele telefonice căzute la pămint. In 
spațiul dintre două străzi apropia
te, am ridicat 63 de morți, unii 
dintre ei intr-o stare care nu per
mitea să-i mai identificăm. Cei ce 
voiseră să scape fugind cu bicicle
tele fuseseră prăzi ușoare pentru 
suflul bombelor, care-i aruncaseră 
într-o Înlănțuire informă.

Adevărata dramă a acestui bom
bardament a fost însă dificultatea 
de a asigura salvarea celor îngro- 
pați de vii, sub ploaia care înce
puse să cadă spre dimineață și i- 
nunda solul. La aceasta se adău
gau și conductele de apă sparte. 
Distrugerile erau uriașe. Unspre
zece ani n-au fost deajuns să vin
dece rănile unui asemenea cata
clism...

Efectele suflului bombelor pot 
fi adesea subiect de nedumerire. 
Bucăți întregi de ziduri groase 
sînt deplasate în mijlocul străzilor. 
Coșurile acoperișurilor zboară dea
supra caselor. Bucăți mari de pă- 
mînt sînt lipite de fațadele clădi
rilor. Dar, acolo unde totul este 

slărîmat, pahareile rămin uneori in
tacte 1...

In momentul cînd m-am reîntors 
in camera mea, în mare parte di
strusă, cu mobilele sfărîmate, per
delele rupte în bucăți, candelabrul 
căzut pe podea, am văzut cu sur
prindere că pe masă tabla de șah 
rămăsese absolut nemișcată, pozi
ția pieselor nu se modificase, nu
mai o pulbere ușoară acoperea 
lemnul, ca o decorație rafinată...

Am rămas pe gînduri in fața a- 
cestui spectacol, lată, îmi spuneam, 
micul joc de șah nu vo.se să par
ticipe la grozăviile războiului I

De atunci, m-am gindit mereu 
că providența făcuse ca masacrul 
nostru fără drept de apel să fi fost 
evitat tocmai pentru că jucam paș
nic o partidă de șah, în momentul 
cînd amenințarea căzu asupra noa
stră...

Asemenea distrugeri fulgerătoare, 
asemenea suferințe impuse unei 
populații reprezintă o soartă crudă. 
La unsprezece ani după această 
groaznică Inthnplare trăită de mi
ne, perspectivele sînt și mai Întu
necate. Forțele armate au acum 
posibilitatea, prin bombele cu ener
gie nucleară, să suprime orice via
ță pe o rază de zeci de kilometri 
și pentru luni de zile. Aceasta face 
războiul de-a dreptul de neconce
put șl ni-l arată ca o adevărată 
crimă împotriva umanității.

Tocmai de aceea, idealul nostru 
de jucători de șah, joc pașnic prin 
excelență, capătă un loc de frunte 
în acțiunea de Întărire a prieteniei 
între popoairele lumii.

RENE PILLON
maestru al F.F.E., 

membru al echipei reprezentative 
de șah a Franței
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Despre unele greșeli teKnice 
de vislit in canotajul academic

După campionatele mondiale de scrimă ale juniorilor

In vederea promovării și spriji. 
nirii unei cît mai rapide și mai 
corecte însușiri a noii tehnici de 
vislit, am făcut o serie de obser
vații asupra greșelilor pe care cei 
mai mulți dintre canotorii noștri 
le fac în vîslitul academic.

A. CURSA CĂRUCIORULUI 
CĂTRE CIRMA (in timpul reveni
rii) trebuie să se facă cu o vi
teză crescîndă către capătul șine
lor, iar în apropierea acestuia — 
printr-un impuls puternic al pi
cioarelor — sensul mișcării că
ruciorului se va schimba. Acest 
lucru îl putem observa foarte bme 
din profil. Greșelile mai frecvente 
la acest capitol, ar ti următoa
rele :

1. Viteza uniformă in deplasa
rea către cirmă.

2. Oprirea căruciorului la capă
tul șinelor în momentul atacului 
(atacul caracteristic din brațe ne- 
făcîndu-se concomitent cu acțiu
nea picioarelor. In noua tehnică, 
semicercul pregătitor pentru prin
sul apei se face în timpul ultimei 
porțiuni a înaintării căruciorului, 
pentru ca la următoarea fracțiune 
de secundă să se facă prinsul 
apei, vîslașul acționînd și din pi
cioare.

3. Lovirea cu rotițele cărucioru
lui în opritoarele (stopuri) care 
se află în capăt-J șinelor. Aceas
ta dă un șoc dăunător vitezei de 
înaintare a ambarcațiunii.

B. PRINSUL APEI în mod gre 
șit poate fi (urmărind pala) :

1. Adincit și colțuros. Se re
marcă la acei vîslași care nu 
prind apa tfâgînd. ci mai întii 
fac să ia contact pala cu apa. 
trâgind cit înt'rziere de minerul 
ramei. Această greșeală dă o frî- 
Bare în înaintarea bărcii.

2. Prinsul apej progresiv este 
acela în care din punctul ma.<im 
din spate al prinsului, pala co
boară oblic în jos înainte, intrînd 
progresiv în apă. Se cunoaște de 
către vîslași sub numele de ..prins 
furat". Dă o lovitură scurtată și 
un randament mult mai scăzut. 
Rezultă de obicei dintr-o apăsare 
exagerată a minerului în ultima 
porțiune a revenirii către fundul 
ambarcațiunii, astfel că paia tace 
fri timpul atacului un timp mai 
lung și inutil. O altă cauză po3te 
fi pornirea căruciorului în gol în 
spre provă fără ca pala să fi 
luat contact cu apa.

C. TRECEREA FR1N APA poa
te fi :

1. Regresivă ca intensitate, ca 
o urmare a prinsului adîncit și 
colțuros sau în urma unui atac 
.cupla'.", cu brațele îndoite din 
articulara cotului.

2. Progresivă In cazul unui atac 
lent și progresiv, după care ur- 
m a :ă de obicei o degajare smu
cită. forțată.
'30 trecere cu intensitate dife
rită. adică un prins tare, c din cit, 
apoi pala iese la suprafață. ur- 
mind o degajare smucită, eventuzl 
răsjcirea palei sub apă. Important 
e faptul ca rfirși'ul trecerii să fie 
foar.e puternic accentuat din trun
chi și brațe, vîslașul folosind ca 
sprijin rezistența paionierului.

D. DEGAJAREA prezintă o se
rie de greșeli a căror eliminare 
are o mare importanță in special 
la echilibrul ambarcațiunii.

1. Degajare colțuroasă. Vîslașul 
trage pină ce atinge c-j minerul 
regiunea abdominală, apoi face o 
anăsare bruscă în jos și înaintea 
lui. ceea ce produce un șoc de 
dezechilibru al ambarcaț unii pre 
cum și ‘ o frînace pe care o exer
cită pala în apă în momentul a- 
tingerii minerului cu corp^L Mai 
prezintă și dezavantajul că pro
duce eroziuni neplăcute și o frî- 
nare în ridicarea corpului după de
gajare, deci un efort suplimentar 
al mușchilor abdominali.

2. Degajarea joasă, este atunci 
cînd pala nu este bine acoperită 
în ultima porțiune. Acest lucru 
produce un dezechilibru al ambar
cațiunii, dînd o înclinare pe o 
parte sau pe alta. Porțiunea infe
rioară a semicercului de degajare 
nu se poate face corect, minerul 
lovindu-se de coinse; lovitura 
es‘e cu mult scurtată și are o 
intensitate mai redusă ca forță.

3. Răsucirea grăbită a palei în 
timpul degajării (degajarea sub 
apă). Pala, fiind încă în contact 
cu apa, v’sfețu-1 începe să răsu
cească țțiîaerul înapoi. Acești 
fiind apăsat rezulă-o aruncare de 
apă cu pala. Această greșeală 
produce de asemenea un dezechili
bru și se intîmplă des odată cu 
degajările joase arătate mai sus. 
In consecință, trebuie să tindem 
la o scoatere perpendiculară a pa-

SPORTUL POPULAR
Pag. 4-a Nr. 2S05 

lei din apă pentru ca apoi să se 
facă răsucirea oblic înapoi.

E. GREȘELI DE TRUNCHI, 
BRAȚE, PICIOARE.

a) In revenire. Trunchiul nu 
trebuie să fie rigid, ci relaxat și 
să rămînă pe axul ambarcațiunii, 
privirea fiind mereu înainte. O 
greșeală frecventă, în special la 
începători, este aplecarea prea 
mult peste genunchi în drum spre 
prinsul apei, ceea ce dă o res
pirație îngreunată și o tonicitate 
scăzută a mușchilor dorsali în 
momentul următor, (prinsul apei). 
Aici are un mare rol poziția ri
dicată a capului care nu trebuie 
să fie flectat înainte. Totuși, trun
chiul trebuie să fie bine flectat 
din bazin în ultima porțiune a re
venirii, în scopul lungirii loviturii, 
fără insă a se curba spatele din 
regiunea dorsală. Brațele să nu se 
întindă de la începutul revenirii 
căci dau astfel o grăbire în re
venire, deranj ind raportul dintre 
munca în aer 'și în apă. Brațele 
să nu plece cuplat și să nu rămț- 
nă în această poziție pină la 
sfirșit Priza trebuie să fie fixă 
și sigură pentru ca minerul să nu 
fie scăpat din mină în urma lovi
rii palei de un val sau de vint 
In ceea ce privește greșelile pi
cioarelor ne referim mai mult la 
genunchi. Dacă sînt prea desfăcuțj 
(cu credința greșită că astfel se 
lungește lovitura), acționează cu 
eficacitate mai redusă decit dacă 
sînt numai ușor depărtați. In ul
timul caz se produce o expkxzivi- 
tate mai puternică, nefiind nevoie 
să se mai facă acțiunea de apro
piere a genunchilor în momentul 
prinsului.

b) Prinsul apei. In ceea ce pri
vește t-rmrtiiul d trebuie să ac
ționeze în mod corect puternic în 
sus și înapoi din musculatura spa
telui. In acest timp capul trebuie 
ținut ridicat. Se greșește frecvent 
aici, în sensul că trunchiul își 
păstrează poziția anterioară de re
venire, prinsul fâcîndu-se • numai 
din braț și picioare, ceea ce duce 
la un prins de apă mai slab. Bra
țele acționează greșit atunci cînd 
sîrrt într-o flexiune accentuată dirr 
articulația cotului (,,prins cuplat") 
prin faptul că în porțiunea tre
cerii palei prin apă, prin repetarea 
ciclului loviturii, ele obosesc și 
cedează. Se mai greșește și prin- 
tr-o hiperextensie din articulația 
cotului, ceea ce îngreunează mai 
tîrziu îndoirea brațelor spre dega
jare. Priza la răsucirea minerului 
să nu fie făcută cu o flexiune din 
articulația pumnului, deoarece a- 
ccasta va produce o oboare și o în
țepenire a muscufat urti amtebratiu- , 
lui.

c) Trecerea prin apă. Trunchiul 
poate să fi» îndoit în față, ceea 
ce dă o degajare mai lentă. De
pinde însă foarte mult de acțiu
nea brațelor și a picioarelor. In 
orice caz, trebuie să tindem cît 
se poate de mult spre o poziție 
mal'ă, aceasta fără însă ca u- 
merii să se ridice prea mult, ci 
să aibă o mișcare spre înapoi. 
Brațele acționează greș;t cînd se 
contractă inegal, prin faptul că 
provoacă o torsiune a trunchiului 
pe plan frcn'iat spre că maa tare. 
Ele să nu fie cuplate, pentru că 
aceasta scade din eficacitatea vil 
toarei degajări, ea nefăc’ndu-se 
numai din trunchi. Dacă brațele 
sînt întinse și nu se string pro
gresiv, egal, aceasta este tot în 
dauna degajării, care se va face 
prea pe spate. Ficioarele, dacă ac
ționează inegal, vor produce încli. 
nări laterale șl deplasări de pe 
cărucior, aceasta fiind în dauna e- 
chilibrJui. Ca o regulă generală: 
cit e pala în apă, picioarele trebuie 
să fie în acțiune servind la miș
carea căruciorului dar și ca spri
jin în degajase.

d) Degajarea. Poate fi greșită 
din trunchi atunci cînd cuplarea 
brațelor s-a făcut prea de vreme, 
trunchiul neacțkmînd destul, sao 
end bnafete s-au îndoit tîrziu, 
ceea ce dă o culcare accentuată. 
Prima greșeală dă o scurtare a 
loviiuri, iar a doua o degajare 
forfeits și ut» efert inuM al muș
chilor abdominali. In degajare ac
țiunea brațului e în corelație mai 
mare ca oricînd cu aceea a trun- 
chiri’ui. Dir» ccntnacțna Ier ine
gală rezultă diferite poziții finale 
greșite ale degajării, adică încli
nări laterale și răsuciri diferite 
care dăunează mult echilibrului 
ambarcațiuni în timpul revenirii. 
Apăsarea minerului să nu se Iacă 
din umeri căci se execută mai 
economic din antebraț.

ERNEST VARGHA 
Student la I.C.F.

In zilele de 8, 9 și 10 april.e 
s-au îmtilniit la Budapesta, pentru 
a-șî disputa mtiietate-a, cei mai 
buni sorimeri din lume care nu (fe- 
pășeseră vînsta de 21 de am-i. Cam
pionatul, organizat în cele mai 
(bune condiții, a avut loc în sala 
„Sportcsaradc", in fața unmi nu
meros public, prilejuind — din se
riile eliminatorii și pînă la me
ciurile finale — o luptă strînsă, 
spectaculoasă, de-a dreptul «no- 
ționarrtă în multe momente.

Trăgătorii și trăgătoarele noas
tre s-au avîntat m luptă cu mult 
optimism și n-au precupețit nici 
un efort pentru a-și apăra șansele. 
Urmarea firească a acestei at
mosfere a fost calificarea in sfer
turile de finală a tuturor concu
rentelor înscrise, a 4 trăgători la 
floretă băieți și a 3 trăgători în 
proba de sabie. Printre senufi- 
nadiști, din loturfe noastre au 
ajuns trei fete (Taitiș, Orban și 
Orb) și doi florefiști (Zilahy și 
Olănescu). Cu excepția echipelor
R.P. Ungare, nici o altă reprezen
tativă n-a reușit să califice alifia 
tineri în primele 12 locuri ale cla
samentului la floretă fete și băieți. 
Această performanță, care a fost 
primul nostru succes la campiona
tele mondiale de scrimă juniori, 
i-a impresionat pe toți tehnicienii 
prezenți. Afirmația fastului cam
pion olimtv'c si mondial Gerevich, 
care la sfirșitoi campionatelor a 
declarat: „M-am așteptai la victo
riile reprezentanților noștri, dar 
n-am g'.ndit că printre cei mai 
dîrii adversari îi vom găsi pe 
tinerii romi ni', dovedește reputația 
cucerită de scrimerii trin Iotul 
R.P.R. _

Trăgătorii noștri nu s-au oprit 
însă la această performanță. Ceea 
ce n-au reușit trăgătoarele consa
crate pe tărîm internațional: Ghi- 
mesy (R.P.U.), Eberth (Austria), 
Salbach (R.P.P.), Piedfer (Bel
gia), etc., sau renumiții trăgători: 
Manossy (R.P.U.), Mamcrnr (Pa
lis), Kostncr (Austria), Mc. Kensie 
(Ang'-ia) și alții, rti realizat 
Maria Taitiș șj Iosrf Zilahy, ca- 
lificindu-se în turneul primilor 8.

Trebuie să arătăm însă că aici 
— în turneul final — am așteptat 
mult mai mult de la reprezentanții 
noștri. Nici Maria Taitiș și nici 
Iosif Zitaihy nu s-au comportat 

la adevărata lor valoare. Prima, 
mult prea emoționată și Zilaihy, 

prea obosit față ide ccrid-ițăille da 
pregătire pe care le-a avut. au 
reușt să ocupe numai locul 8, deși 
rezumatele lor anterioare față de 
trăgătorii finaiiști îi îndreptățeau 
să aspire la locuiri siuiperioar 1 
Este suficient să arătăm că in se
riile precedente finalei Maria Tai

De ce nu se practică la Tg. Mureș pentatlonul modern
In orașul Tg- Mureș, unde a- 

proape toate disciplinele sportive 
sînt bine reprezentate, atît ca nu
măr de pnacticanți cît și în privin
ța valorii, pentatlonul modern con
tinuă să fie o ramură sportivă 
neglijată.

Această stare de lucruri este 
încă prezentă, la un an de cînd 
comitetul CFS al Regiunii Auto
nome Maghiare a trasat ca sarcină 

colectivelor sportive organizarea 
secțiilor de pentatlon modem- Ac
țiunea întreprinsă acum un an n-a 

găsit înțelegere și aplicare decit 
la Un colectiv sportiv (Voința Tg. 

Mureș), la un profesor de educație 
fizică (Alexandru Pop) și la 9 
stuntenți ai Institutului Med'ico- 
Farmaceutic.

Dar ceea ce este mai îngrijoră
tor, este faptul că și acest ,-giu- 
cleu" a început acum să se destra

me. De unde în prime'e luni de 
activitate pentatteniștii recrutați 
din rîndvrile atieților și Înotători
lor au lucrat cu tot entuziasmul, 
cu timpul — izbindu-se mereu de 
greutăți mater ale, de lipsă de în
țelegere și sprijin — primii penta- 
tioniști au început să se dezinte
reseze de munca lor. însuși antre
norul secției — profesorul Ale
xandru Pop, — singurul dintre an

trenorii din Tg, Mureș care a În
țeles să lucreze voluntar pentru 
dezvoltarea acestei discipline 
sportive, a lăsat în ultima vreme 
ca munca să meargă la întimplare. 
Și astfel, progresele înregistrate 
în multe luni de pregătire de ta- 
lentații tineri Ladislau Ferencz, Ale

xandru Maier, Arcadie Petterfi și 
ceilalți au început a fi irosite.

Primele greutăți, care au dus 
la „demobilizare", au fost făcute 
chiar de activiștii sportivi localnici. 
Antrenorii, califâcați la nataț'e, 
scrimă, atletism ere-, au înțeles 
rareori să se ocupe și de cei cîțiva 
peritatloniști, iar colectivele spor

tive, care aveau condițiile mate

tiș și Ecaiterina Orb au reușit s-o 
întreacă cu 4—2 pe a doua clasată 
la campionatele mondiale, italianca 
Bruma Colombetti și că Maria Tai. 
tiș o învinsese șî pe trăgătoarea 
Domolki, care în finală s-a clasat 
pe locul trei pentru ca să ne dăm 
seama că — cu mai multă dârze
nie și cu mai mult calm — Maria 
Taitiș putea să se numere printre 
primele trei trăgătoare aie lumii.

Ne-am întors în țară, de la a- 
ceste campionate mondiale cu în
credere in forțele noastre, și, în 
plus, cu un renume și un prestigiu 
pe tărîm internațional deosebit de 
prețioase. De altfet, ziarul ,,Nep- 
sport" din Budapesta, comentînd 
desfășurarea campion a te! mon
diale, imediat după ce subliniază 
superioritatea concurențelor ma
ghiari, se ocupă pe larg, în cuvinte 
de laudă, de progresul dovedit de 
scrimerii romîni. Făcînd o statis
tică, în baza rezultatelor obținute 
în toate probele de cancwemiți.i 
celor 14 țări participante, ziarul 
„Nepsport" situează fera noastră 
pe locul III, după R.P. Ungară 
și Italia. Urmează în ondine: 
Franța, R.P. Polonă, Saar, Olanda, 
Germania Occidentală, Tun’s, Au
stria. Ang’.ia, Elveția, Luxemburg 
și Beilgia.

Privind comportarea trăgători
lor noștri trebuie să evidențiem 

în afară de finailrîșfii și pe tinerii Olă- 
nesiou, Csipler, Petterfy, Olga Or
ban și Ecaterina Orb. care au do
vedit o tehnică superioară față de 
multi dintre certat ți concurenți. 
Olănescu a lăsat o bună impresie 
prin viteza și tactica sa variată. 
Rezu'țațele sale puteau fi mult 
rnai bune dacă prezenta un „simț 
al distanței" ma> bine dezvoltat..

riale ce lipseau colectivului Voințai, 
s-au „codit" să le pună la dis

poziția acestora. Astfel, consiliul 
regional Recolta, cane in Tg. Mu
reș are un centru de călărie, a 
înțeles să ajute un timp pregăti
rea pentatloniștilor, dar în ultima 

vreme — fără motive obiective — 
a încetat acest ajutor.

Așa stînd lucrurile. în privința 
pentatlonului modem în orașul Tg. 
Mureș este o întreagă ,,moleșeală". 
Străduințele președintelui comitetu
lui CFS regional, tov. Egyed, care 
6e ocupă direct de această proble
mă, se lovesc de indiferența cu 
care privesc colectivele sportive 
dezvoltarea pentatlonului. Colecti
vele sportive Progresul, Știința, 
Dinamo, Locomotiva, Avîntul, 
Constructorul și celelalte, deși au 
la dispoziție suficiente condiții ma
teriale și deși dispun de elementul 
„om" cel mai potrivit — dornic de 
sport și :<n general pregătit multila
teral —, nu fiac nici un efort pentru 
activitatea pentatlonului modern, 

ci stau ascunși în spatele afirma
ției: „Consiliul central al asociației 
nu ne-a prevăzut cu o asemenea 
secție".

Intr-adevăr, insuficienta activita
te la pentatlon modern din orașul 

Tg. Mureș și în general din toată 
țara se datorește indiferenței cu 
care asociațiile sportive privesc 
dezvoltarea acestui complex de dis
cipline sportive. Mentalitatea și a- 
titudinea activiștilor sportivi d.-n 
acesite asociații nu pot fi schim
bate atîta vreme cît problema pen
tatlonului nu va fi1 îndrumată, spri
jinită, controlată de către un or

gan central — de pildă, comisia 
centrală — care să aibă calitatea 
să traseze sarcini și să controleze 
îndeplinirea lor.

Este, deci, cazul ca înviorarea 
activității fe pentatlonul modern 
să se facă , de sus", prin activi
zarea comisiei centrale, atît de ne
cesară la ora actuală-

RENATO ILIESCU 

Petterfy s-a prezentai cel mai bine 
dintre saibreiriii noștri, remarcin- 
du-se prin atacuri și opriri execu
tate în timp bun. Trebuie să-și 
schimbe poziția de gardă și să 
muncească mult pentru a-și însuși 
temeinic simțul distanței de atac 
și pentru a căpăta mai multă mo
bilitate pe planșe. Olga Orban și 
Atila Csipler, cei mai tineri par- 
troipainți aii campionatelor, au fost 
înconjurați de multă atenție întru- 
cît se numărau printre cei mai ta- 
lentați tineri. Tehnica superioară 
a „micuțului'" Csipler și calmul, 
rapiditatea, siguranța în timpul și 
distanța de atac ale Olgăi Orban, 
n-au putut fi puse suficient în va
loare intrucît acești tineri, prin vîr. 
sta lor, n-au rezistența necesară 
pentru un concurs care a diurat 
de dimineață și pînă seara tîrziu.

Ceilalți tineri (Eugenia Țărăn- 
goiu, Mureșan, Koșa, Tatar, Lidia 
Grib,) care și-au făcut debutul in
ternațional intr-un concurs de a- 
semenea amploare, au tras conform 
așteptărilor și stadiului lor de 
pregătire, iluștri nd frumoase per
spective de dezvoltare.

La campionatele mondiale am 
plecat cu o serie de t neri consa- 
crați (maestrul sportului ȘL Ta- 

■palagă, Matei, Steiian. Petmuș). 
de la care așteptam cefe mai de 
seamă performanțe. Or, toanai a- 
cești trăgători s-au comportat sub 
valoarea lor. nereușind să obțină 
rezultatele scontate. In special la 
aceștia s-au arătat lipsuri seri

oase în pregătire. In primul rind, 
lipsa de continuiLate în procesul 
da instruire, antrenamentele insu
ficiente efectuate în cadrul colec
tivelor sportive, precum și timpul 
scurt pe care acești trăgători 
fruntași înțeleg să-I , sacrifice" 
pentru pregătirea lor individuală, 
sînt cele mai de seamă lipsuri 

care, în general, fr'nează dezvol
tarea scrimei noastre și care, de 
altfel, s-au făcut simțite în timpul 
campionatelor mondiale.

La Budapesta în mijlocul scri- 
merilor și tehnicienilor din atitea 
țări, am avut din nou prilejui! să 
constatăm că la baza progresului 
în scrimă stă o superioară pregă
tire fizică multilaterală, realizată 
printr-o muncă asiduă depusă zi de 
zi. învățămintele din aceste cam
pionate mondiale ne obligă să asi
gurăm o bază atletică trăgătorilor 
noștri și să lichidăm cu sărăcia 
tactică de care continuăm să dăm 
dovadă, întrucit lecțiile noastre de 
antrenament sînt prea „școlărești" 
și ne lipsesc concursurile indivi
duale de lungă durată, de intensi
tate și de mare importanță.

ERNEST MEȘTER 
din comisia centrală de scrimă

Concurs de orientare turistică 
in cinstea zilei de 1 Mai
Odăiță cu veinîrcia pnimăveirif, ' 

zeci «te tineri și virstinici au îm- 
ceput să se întreacă în concursuri 
de orientare turistică, străbălînd 
diferite trasee necunoscute pe care 
le descoperă, pas cu pas, cu aju
torul hărții și al busolei.

Un concurs ®e acest fel a orga
nizat recent Ia Predeal, în cinstea 
zilei de 1 Mai, Consiliul orășenesc 
București al asociației ,,Progre
sul". Concursul s-a bucurat de o 
largă participare, m-ai ales dacă 
avem în vedere faptul că ne aflăm 
la început de sezon. Au luat star
tul 30 de echipe, cele mai multe 
fiind alcătuite din membrii colec
tivului sportiv Progresul 1CAS 
P-rmitre cea ce au pact !c;Dat la 
acest concurs Se aflau muncitori 
de la salubritate, ca Nicoiae Ln- 
culescu, Viorica Clondir, Elena 
Capăr, inginerii Dinu lonescu, O. 
Sta ti precum și recordmana de 
înot Margareta Wittgenstein, care 
a condus cea mai tînâră echipă- 
Această echipă s-a c'asat pe locul 
VI tofa'izînd 402 puncte d n 470 
posibile.

Majoritatea echipelor au fost 
mixte, fapt care a prilejuit unui 
număr de ap-oaipe 35 turist» să-și 
îmbunătățească pcegăiir-a în vede
rea marelui concurs d; orientare 
pentru echipe feminine organizat’ 
dte Direcția turism și excursii din 
C.C.S.

Concursul a fost de gradul I de 
dificultate șî a înJepfir.i: toate ce
rințele regulamentului. P-’mvt loc 
și Cupa 1 Mat an revenit echipei 
colectivului Progresul Finanțe- 
Bănci (Ion Crișan, Ștefania Pc- 
tria, Ana Ci’i’xriă) cu 456 nte. Au 
urmat: 2. Echfpa asoc. FI. roșie 
(Sava Matei, Georgeta Lita, Rita 
Danteli.an) 446 pet, 3. Echipa 
asoc. Flacăra (Octavian Vincent. 
Gh. Șerbămeșou, M. Atanasiu).

Luția Bucuroiu 
corespordewt



LOCOMOTIVA BUCUREȘTI— SELECȚIONATA TINERETULUI UIN R.P. CHINEZĂ 4-1 (2-0)
Prezența rn Capitală a tinerilor 

fotbaliști din R. P. Chineză a stîr- 
nit un viu interes, dovadă numărul 
mare de spectatori care au luat loc 
tn tribunele Stadionului Republicii 
și care nu au avut de ce regreta 
deplasarea. Ei au urmărit un joc 
destul de interesant, presărat oi 
faze frumoase și uneori pasionante, 
aa aplaudat acțiunile bine con
cepute ale inanartașilor oaspeți și 
victoria meritată a feroviarilor.

La început, echipa Locomotivei a 
socotit jocul ușor, dar foarte curind 
s-a convins că are în față un ad
versar hotSrît, capabil de multe lu
cruri bune. Fotbaliștii chinezi — 
în plină formare — au cons
tituit o su irpriză plăcută. Ei dau 
dovadă de o tehnică individuală 
destul de bună, lovesc mingea co
rect și cu ușurință, combină va
riat la înaintare, rn viteză și cu 
sdrmbiri de locuri corecte — îm- 
tr-un cuvînt ei simit îndrumați spre 
o concepție sănătoasă die joc spre 
un joc ofensiv, în mișcare. Acesta 
nu dă încă rezultate pentru că este 
abia în formare și vădește lipsa de 
Torță și precizie, mai ales în tra
sul la poartă. Insă roadele vor 
apare cu certitudine peste un an 
sau doi. Ieri, lipsa de precizie i-a 
împiedicat pe oaspeți să fructifice 
cîteva situații bune în primele lb 
minute, Locomotiva, so-primsă de 
jocul combinativ al oaspeților, a 
acționat la început individual în 
atac, dar și-a revenit și a înscris 
două goluri. In minutul 21, la un 
corner, mingea s-a lovit de fun
dașul stînga Van Kho-pln și a in
trat în poartă. Ir» nwrau6ul 45 Olacu 
urcă scorul la 2—0. După pauză, 
Locomotiva joacă mai legat, mai 
bine si mai eficace, s»Qmd apărarea

Ceva despre condițiile de vizionare a
Foarte ;.d sea cron'cile meciuri

lor de fotbal cuprind — printre 
a-'te amănunte — și numărul spec
tatorilor. ' Ma» ales la intMr.ir.ie 
categoriei A. cifrele sînt impresio
nante, dovedind — dacă mai este 
nevoie — popularitatea crescândă a 
acestui sport. Dar dacă cron'cile 
amintesc — de exemplu — despre 
starea terenurilor de joc, ca des
pre un factor ce influențează direct 
calitatea jocurilor, în schimb mai 
niciodată nu s-a arătat în ce con
diții urmăresc zecile de mii de 
spectatori o întâlnire de fotbal. Da
că spectatorilor bucureșteni, ară- 
dani, ccnstznțeni Ie sînt asigurate 
bune coodiți', nu același lucru se 
peste spune despre spectatorii ti
mișoreni sau clujeni care, etapă 
de etapă, vin să-și încurajeze echi
pei- favorite, să urmărescă un joc 
de calitate. Astfel, din cei 10— 
15000 spectatori obișnuiți ai me

INFORMAȚII
CUM SE FACE PLATA PREMIILOR LA 

CONCURSURILE PRONOSPORT 
Inceptej cu ultimele concursuri PRONOSPORT, 

premiilor se efectuează astfel:
a; Pentru participanții care au indicat pe ta- 

tend I adresa într-o localitate de reședință re- 
monaU (Arad, Bacău, Baia Mare, Bîrlad, Cluj, 
Craiova, Constanța, Deva, Iași, Galați, Pitești, 
Ploești, Oradea, Orașul Stalin, Tg. Mureș, Timi
șoara și Suceava) plata premiilor se efectuează 
la direcțiile regionale C.E.G. din localitățile res
pective.

t1 Panicipanților care au Indicat pe talonul 1 
adresa în București, piața premiilor li se va face 
die-ri prin agențiile sțieciafe PRONOSPORT, 
conform indicațiilor afișate în fiecare agenție. 
Plata se efectuează, în fiecare vineri după-amiază 
<; dumimeă dimineața. Participanții care nu și-au 
'x.-se. -rentele în aceste zile le pot ridica ul
terior. in cadrul termenelor de perimare la filia
la CJLC. Lente

c) P^-ticipanților care ău indicat pe talonul 1 
adresa ta oricare altă localitate (orașe, comune, 
etc.), prm mandate poștale, la adresa specificată.

d) Pentru toate cazurile cînd vreilîi participant 
din București sau dintr-o localitate reședință re
gională și-a depus buletinul în altă parte decît 
localitatea unde domiciliază (conform adresei

te onriă pe talonul 1) plata premiilor se elec
tee izâ prin mandat poștal.

Lsxrariie pregătitoare ale remiterii premiilor 
se efe .'...-azi in aproximativ 4 zile de la termi
narea omo'ogării. După aproximativ 8 zile de la 
data concursului respectiv dispozițiile de plată 
către C.E.C. și mandatele poștale se expediază 
în țară

Participanții din provincie mi trebuie să mai 
urmărească af știrea listelor cu rezultate, deoarece 
aceste liste ajung în țară odată cu premiile. 
De altfel, pe viitor nici nu se vor mai expedia 
listele, particinanții urmind a face contestație nu
mai atunci cînd vor constata că nu și-au primit 
premiul.

Acfiune la poarta Selecționatei Tineretului din R.P. Chineză. Olaru 
reia cu capul, dar portarul Țan Sin-siu va prinde mingea.

I adversă să facă eforturi deosebite 
pentru a evita mărirea scorului. A- 
ceasta urcă la 3—0 te mito. 48 prin 
Ispas și la 4—0 (min. 72) prin 
Olaru. In această perioadă, fotbaliș
tii chinezi contraatacă prin triple
tă, iar spre sfîrșitri jocului pretau 
inițiativa, domină și înscriu în min. 
86 prin Nen-Vi-si și ratează alte 
două ocazii bune Dungu intervenind 
cu succes te ultimul moment. Cu 
4—1 ia sfîrșit acest meci în care s-au 
evidențiat în mod deosebit Avasdli- 
chioaie, Busch, Dungu, Langa, Se 
Hon-tsun, Nen Vi-si, Țan Sui-siu 
și Fan Den-cu.

Pentru arbitrul D. Schulder n-a

ciurilor care se desfășoară pe sta
dionul „Gh. Glieorgh H-Dej“ din 
Cluj (administrat de colectivul „Me
talul") numai cei 2—3.000 care iau 
loc în tribună pot urmări întîlni- 
rile în condiții bune. Restul *înt 
lăsați de organizatori în voia soar- 
tei. Astfel, am putut vedea specta
tori venind cu cărămizi, cu scaune, 
bănci, șipci etc. pe care le insta
lează pe „corso“ sau la peluză, 
pentru a putea urmări meciul. Cît 
despre organizatori, ei Sînt pre
ocupați de un singur lucru: să nu 
între nimenj fără bilet. Spec
tatorii n-au decît să se descurce 
cian pot. Iar în zilele de ploaie, 
spectatorii instalați pe dîmbul nu
mit „peluză", sînt nevoiți să facă 
adevărate exerciții de echilibristică 
pentru a se menține pe pămîntul 
alunecos După cum ne arătau co
respondenții noștri din Cluj, de cî- 
țiva ani se tot vorbește despre re- •

Otanosport
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pentru concursul PRONOSPORT de la 1 Mai. A- 
cest număr cuprinde următoarele;

— Buletinul săptămînii — un comentariu asu
pra meciurilor cuprinse în programul concursului 
PRONOSPORT de la 1 Mai, de Gheorghe Popes
cu și Braun Coioman — antrenori de stat și Flo
rin Șerban

— Premiile de consolare interesează pe toată 
lumea.

— Prin agențiile PRONOSPORT din București.
— Fotbal peste hotare — rubrică redactată de

V. Chiose și V. Benkovschi.
— La rubrica: „Ce doriți să știți din fotbal ?“ 

crainicul reporter Raul Bart scrie despre felul 
în care se transmite un meci de fotbal.

— Poșta noastră.
— Pronospoit răspunde cititorilor.
— Rezultatele oficiale ale concursului PRONO

SPORT de la 13 aprilie și ale concursului de la 
17 aprilie.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 17

Etapa din 1 Mai 1055
I. Progresul București — Dinamo București

II. Știința Oluj — Flacăra Ploești
III. Locomotiva Constanța — O. C. A.
IV. Locomotiva Tg. Mureș — Știința Timișoara
V. Avîntul Reghin — Flamura roșie Arad

VI. Diiwmo Bîrlad — Dinamo Bacău
VII. Flacăra Moreni — Dinamo 6 București
VIII. Locomotiva T. Severin — Progresul Sibiu
IX. Locomotiva Arrri — Progresul Oradea
X. Avîntul Fălticeni — Știin’a Iași

XI. Locomotiva Galați — Progresul Focșani
XII. Flamura roșie Bacău — Flamura roșie Buhuși

MECIURI DE REZERVA
A. Progresul București — Dinamo Buc. (tineret)
B. Știința Cluj — Flacăra Ploești (tineret)
C. Avîntul Reghin —- Flamura r. Arad (tineret)
D. Locomotiva Timișoara — Minerul Petroșani

fost o misiune grea să conducă a- 
cest joc disputat înrtr-o perfectă notă 
de sportivitate.

LOCOMOTIVA: Dungu — Va- 
kares II, Busch, Macri — Kajlik, 
Langa — Călin, Ispas, Olari»; Ava- 
silichioaie, Bădeanțu.

SELECȚIONATA TINERETULUI 
DIN R. P. CHINEZA: Țan Sui- 
siiu; Pio Van-fu, Se Hon-tsun, Van 
Kho-pi.n; Țen Țen-da, Țan Tsin- 
tsen; Țuj Țan-si (din min. 46 Țin 
Țan-si), Țan Hun-cen, Non Vi-sâ, 
Fan Den-cu, Van-lu.

Viitorul meci al tinerilor noștri 
oaspeți va avea loc mîine, la Con
stanța, te campania echipei locale 
Locomotiva P. GAȚU

meciurilor de fotbal
medierea acestei lipse, prin con
struirea unor tribun?. Pînă acum 
nu s-a făcut însă nimic. Va mai 
dura mult această situație ?

La Timișoara, spectatorilor pre- 
zențj la meciurile programate pe 
stadionul „23 August" — admini
strat de Știința — li se „oferă" de 
asemenea condiții neprielnice pen
tru a uxmări meciurile. In plus, 
acest teren — situat în oeinteuil o- 
rașului — are un aspect urît, neîn
grijit, cu gazonul netuns etc.

Acestor centre cu o veche tra
diție fotbalistică și altora ca 

Orașul Stalin, Tg. Mureș etc. — 
situații ca cele amintite mai sus 
nu le fac cinste. Este deci căzut 
ca forurile sportive, împreună cu 
cei cărora le este încredințată sar
cina administrării acestor terenuri, 
să ia măsuri pentru remedierea 
acestei situații. Și fără îndoială că 
un sprijin prețios îl vor găsi la 
sfaturile populare respective-

DIN PRECIZĂRILE, 
INTERPRETĂRILE Șl DISPOZIȚIILE DE APLICARE
A REGULILOR DE JOC,
Federația internațională de Fotbal 

Asociație (FIFA) a publicat o bro
șură conținînd toate imodificările, 
interpretările și precizările aduse 
regulamentului de joc, prm Inter-

LAJ^1C°LUL XI1 (GREȘELI Și INCORECTITUDINI)
e,n.T “? j^tOr se,»Plea« prea jos pentru a juca mingea cu?? * Ce mirk£ea cu Pici©™, nu s-a comis
mc» o infracțiune la art. XII decît iacă, după părerea arbitrului, jucă
torul - incercind sa lovească mingea cu capul - este el însuși în 
pericol, in asemenea împrejurări, arbitrul îl va putea penaliza pe ju- 
cator acorc-ind 0 lovitura libera Mfdirectă echipei acUver-se de pe locul 
unde a fost cccmsa greșeala, apltoin du-se astfel art. XII, secțiunea II, 

paragraful 1. (Dispoziție de aplicare de la 19 iunie 1954).
• Hotărîrea International Board-ului din 19 iunie 1954 privind 

sancționarea cu o lovitură liberă în directă a jucătorului care’ — după 
părerea arbitrului — este el însuși în pericol aplecîn>du-se prea jos 
pentru a lovi mingea cu capul ta timp ce un adversar o lovește cu 
piciorul, — nu privește cazul portarului care întinde mîiinile înainte 
pentru a prinde mingea. (Dispoziție de aplicare de la 1 octombrie 1954).

_ • Un hends intenționat comis de un jucător în apărare care se 
află ta afara suprafeței de pedeapsă, trebuie pedepsit cu 11 m. dacă 
mingea a fost jucată cu mina în in teritoriul suprafeței de pedaapsă. 
(Dispoziție de aplicare de la 15 martie 1951).

• Portarul care, făcted cei patru pași regulamentari, pune mingea 
pe pămînt fără a o face să sară și, prin urmare, fără a pierde con
tactul cu ea, comite o infracțiune care trebuie pedepsită cu a lovitură 
'iberră indirectă. (Dispoziție de aplicare de la 5 aprilie 1941)

Din programul etapei
In etaipa de mîine a camp.ona- 

tului categoriei A, jocul cel mai 
interesant se anunță cel de la Ti
mișoara. unde Știința primește 
vizita echipei Progresul București. 
Se tetîlnesc două echipe cu con
cepție modernă de joc, cu înain
tări eficace și care a<u reușit multe 
comportări bune în etapele de pînă 
acum.

Un alt meci atractiv are loc la 
Arad: Flamura roșie Arad-Știtoța 
Cluj. O partidă de tradiție, fiindcă 
întrecerile dintre aceste două echipe 
au oferit totdeauna bune specta
cole fotbalistice iar victoriile, de 
o parte sau de alta, au fost ob
ținute de cele mai multe ori, la 
limită.

In Capitală, echipa Casei Cen
trale a Armatei, în puternică re
venire de formă, va primi replica 
Locomotivei Timișoara. Pentru fe
roviarii timișoreni meciul prezintă 
și caracterul unei reabilitări față 
de jocurile slabe pe care ei le-au 
realizat în ultimele etape. In des
chidere la acest meci, valoroasa

Ce se joacă
CATEGORIA A Șl TINERET 

(Etapa a X-a)
C.C.A. București — Locomotiva 

Timișoara, StadtorrJ Republicii, 
ora 16,30, arb. St. Geac-București 
(jocul de tineret se dispută pe te

renul1 Locomotiva P.T.T., ora 11); 
Dinamo București — Avintul Re
ghin, Stadionul Dinamo, ora 11 
arb. Gh. Osiac-Timișoara (ora 
9: jocul de tineret); FI. roșie 
Arad — Știința Cluj, arb. A. Ma- 
ier-Urgoj ; Dinamo Orașul Stalin
— Locomotiva Tg. Mureș, arb. Gh. 
Kepich—Timișoara ; Știința Timi
șoara — Progresul București, arb.
S. Segal București (jocul Locomo
tiva Constanța — Flacăra Plo
ești a fost aminat pentru la sfir- 
țitul turului).
CATEGORIA B (Etapa a Vl-a)

Seria I : Progresul C.P.C.S. 
București — Flacăra Moreni (Sta
dionul Republicii ora 14 45) ; Lo
comotiva București — FI. roșie 
Sf. Gheorghe (se dispută azi sîm- 
bătă pe Stadionul Giulești, ora 
16,30) ; Progresul Sibiu — Știința 
Craiova; Locomotiva Craiova — 
Locomotiva T. Severin.; Metalul 
St. R. Oraș-..! Stalin — Metalul 
București (se dispută azi sîmbătă); 
Dinamo 6 București — Știința Bu
curești (se dispută azi sîmbătă 
pe terenul Dinamo II, ora 16.30).

Seria Il.a : Metalul Arad — FI. 
roșie I. H. Cluj; Progresul Oradea

— Metalul C. Turzii; Metalul B. 
Mare — Progresul S. Mare; Mi
nerul Lupeni — Metalul Oradea; 
Locomotiva. Cluj — Meta’ul '08; 
Metalul Hunedorra — Flacăra A'e- 
diaș; Metalul Reșița, — Locomo
tiva Arad.

Seria IlI-a: Dinamo Galati — 
Avîntul Fălticeni (se dispută la 
Brăila) ; Progresul Focșani — 
Flacăra 1 Mai Ploești ; Dinamo 
Bacăa — Locomo'iva Galați, Di
namo Bîrtad — Locomotiva laș:; 
Știința Iași — FI. roșie Bacău;

STABILITE DE F.i.F.A.
național Boare! și Comisia de Aribi- 
traj, cele două foruri tehnice care 
se ocupă de această problemă. Re
producem mai jos cîteva din a- 
ceste dispoziții.

echipă a Progresului C.P.C-S. Bu
curești va intilni Flacăra Moretti,

La Orașul Stalin, Dinamo va 
tatîlni Locomotiva tg. Mureș. Jo
cul se . anunță foarte echilibrat, 
fiindcă deși dinamoviștii au înre
gistrat uneori victorii categorice 
în fața echipei din Tg- Mureș, au 
existat însă și situații cînd Loco
motiva a cucerit două puncte chiar 
la Orașul Stalin.

A cincea partidă a etapei (înlru- 
cît meciul Locomotiva Constanța- 
Flacăra Ploești a fost aminat) sa 
dispută dimineața la București : 
fruntașa clasamentului, Dinamo se 
va întrece cu Avîntul Reghin.

Dintre partidele din campionatul 
categoriei B, cele mai importante 
sînt: Dinamo 6 București-Știința 
București (scria I), Progre
sul Oradea-Metalul Cîmpta Tur
zii, Metalul Huinedoara-Flacă'na Me- 
d aș (seria II), Progresul Focșant- 
Flacăra „1 Mai" Ploești, Flamura 
roșie Buhuși — Flacăra Cîmipina. 
(seria III). Locomotiva București 
întâlnește azi te Giulești, Flamura 
roșie Sf. Gheorghe

azi și mîine
FI. roșie Buhuși — Flacăra Cîm- 
pina.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI
Seria 1: Dinamo Bîrlad —» 

Locomotiva Iași; Știința Iași — 
FI. roșie Bacău; FI. roșie Buhuși
— Dinamo Bacău; FI. roșie Bur- 
dujeni — Progresul Focșani, Vo-< 
inta Fălticeni — Avîntul Fălti
ceni.

Seria 11-a : Tînărul Dinamovist 
II București — Știința București 
(teren Dinamo II, ora 11); Loco
motiva Galați — Flacăra Moreni 
(se dispută la Brăila); Flacăra 1 
Mai Floești — Dinamo Galați; 
Flacăra Cîmpina — Voința Foc
șani; Locomotiva Constanța — Ixw 
comotiva București.

Seria lll-a: Locomotiva Craio
va — Locomotiva T. Severin; Mo 
talul București — C.C/X. (teren 
Dinamo II, ora 9,15); Flacăra .Plo
ești — Progresul C.P.C.S. Bucu
rești : Flacăra București — Pro
gresul București (teren „B. 
Bierut" — Laminorul, ora 16,30); 
Tînărul Dinamovist Pitești — Ști. 
in ța Craiova.

Seria IV-a: Metalul Reșița — 
Locomotiva Arad, Metalul Arad — 
Metalul 108; Metalul Hunedoara
— Minerul Petroșani; Locomotiva 
Timișoara — Minerul Lupeni; 
Știința Timișoara — Progresul Ti
mișoara.

Seria a V-a: Progresul Oradea 
4~ Metalul C. Turzii; Metalul B. 
Mare — Progresul S. Mare; Vo
ința Cărei — Metalul Oradea ; FI. 
roșie. Arad — Locomotiva Cluj ; 
FI. roșie Cluj •— Știința Cluj.

Seria a Vl-a : Avîntul Reghin — 
Progresul Sibioi; Locomotiva Tg. 
Mureș — Metalul St. R. Orașul 
Stalin ; Flacăra Mediaș — Metalul 
U. Tract. Orașul Stalin ; FI. roșie 
Sf. Gheorghe — Constructorul Tg. 
Mureș; Dinamo Orașul Stalin — 
Locomotiva Orașul Stalin.



CAMPIONATE
Baschet

REPUBLICANE
Handbal

Joi 6-341 disputat in tară jocu
rile etapei a X-a din cadrul cam
pionatului masculin și cele din e- 
tapa a VHI-a dim campionatul 
feminin. Iartă o scurtă relatare 
asupra desfășurării partidelor :

FEMININ
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA CLUJ 28—25 (14-12).
Cea mai importantă partidă a eta

pei nu a corespuns decît in mică 
măsură. Ambele echipe au desfășurat 
un joc nervos și de un slab nivel 
tehnic. Jucătoarele au ratat nume
roase aruncări la coș din acțiuni 
și lovituri libere. Locomotiva și-a 
asigurat avantajul final printr-un 
joc mai decis în ultima parte a me
ciului. Știința Cluj, departe de for
ma în care se afla anul trecut, 
cînd a cucerit titlul de campioană 
a tării, a jucat cu dirzeoie, dar 
a vădit serioase deficiențe tehnice 
și tactice.

Cele mai bune jucătoare: Doina 
Vasjlescj și Eva Ferencz (Loco
motiva) și Elsa Sebestyen (Știin
ța)

ȘTIINȚA INVATAM1NT BUCU
REȘTI—FLAMURA ROȘIE TG. 
MUREȘ 49—42 (17—20). Deși sta- 
bă ca valoare tehnică, partida a 
fost echilibrată și viu disputată. 
Flamura roșie a condus cea mai 
mare parte din timp, fiind egalată 
în min. 3'2 (scor 38:38). Apoi Ști
ința a luat conducerea și a cîștigat 
meritat. Au corespuns: Adriana 
Florescu, Emilia Todirașcu (Știin
ța) și Ida Zoltan, I. Koble (FI. 
roșie).

PROGRESUL TG. MUREȘ - 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
32—37 (19—19). Bucureștencele ao 
fost superioare m aruncările de la 
semîdistanță .Cele mai bune jucă
toare au fost : Viorica Antonescu, 
Maria Eckert, Constanța Pîrvu 
(Constructorul), Aranca Zoldi. Ma
ria Rogobete, Carmen Camenfțchi 
(Progresul).
PROGRESUL ARAD — ȘTIINȚA 
ICF 31—75 (13—29). Victorie ca
tegorică a st-jientelor.

PROGRESUL ORADEA — FLA
MURA ROȘIE ORADEA 67—52 
(32—21). Progresul a Învins mai 
greu decît era de așteptat. Victo
ria a fost decisă în ultima parte 
a meciului de jocul bun al celor 
doi pivoți (lolanda Darabaș, Ella 
Mayer). S au mai evidențiat: Mar
ta Pap, Ecaterina Szabo (Progre
sul) și Ana Kohelca, Clara Taub, 
lolanda Bodo (Flamura roșie).

MASCULIN
ȘTIINTA IAȘI—DINAMO BUCU

REȘTI 47—62 (29—33). Știința a 
început tare și a cond-,6 pînă în 
min. 9 de joc cînd a fost egalată. 
Apoi scorul a alternat. In repriza 
a Il-a, jucînd mai organizat, eoni, 
pa Dinamo și-a asigurat avantajul 
necesar victoriei. Știința a făcut o 
partidă curajoasă și. folosind un tot 
omogen, a dovedit că a crescut in 
decursul desfășurării campionatu
lui. S-au remarcat ConstantWde 
și Cojocaru (Dinamo), Todirașcu, 
Arvinte și Negulescu (Știința)

PROGRESUL FB - PROGRE
SUL TG. MUREȘ 48—45 ( 28- 24) 
Partidă de un bun nivel tehnic 
și deosebit de disputată D->pă ce 
au condus nînă în min. 15. dato

Tenis de masă
Anul acesta, pentru prima oara 

în țara noastră, campionatul repu
blican pe echipe la tenis de masă 
va li organizat sistem turneu. In
tr-adevăr, în anii trecuți competițiile 
care decernau titlul de campion 
al R.P.R. la proberte pe echipe mas
culine șj feminine, erau organizate 
sistem eUminatoriu. S-a constatat 
însă că această formulă de dispu
tare nu oferă echipelor noastre 
fruntașe posibilitatea unei activități 
neîntrerupte, fapt care influențea
ză pregătirea jucătorilor și a jucă
toarelor. De aceea s-a hotărî! ca 
pentru anul 1955, în scopul de a 
asigura celor mai bune echipe 
masculine și feminine de tenis de 
masă de ia noi o activitate con
tinuă, întrecerile pentru desemna
rea echipelor cîștigătoa>re ale titlu
rilor republicane să aibă loc sis
tem turneu, tur și retur.

Jocurile în această competiție
vor începe foarte cur'nd. Astfel la 
categoria A, echipe măscuite
prima etapă în fur este programată 
pentru ziua de § mai. iar ult ma 
etapă în ziua de 3 iulie Returul 
va începe la 4 septembrie jt se va 
termina la 3<; oc’ombrie. Echipele 
masculine cate vor lua parte la 
aceasta importantă întrecere s?nt 
în număr de nouă, și anitme: Con 
striictonil București (campioana 
țării) Progresul București, Fla
mura roșie București, Dinamo Bucu
rești, Progresul Satu Mare, Pro- I 

rită ținui joc organizat și calm, 
mureșenii au fost depășiți, mai 
ales prin acțiunile reușite de Radu 
Popovici, astfel că Progresul FB 
termină repriza în avantaj. In par
tea. a doua a întilnirii bjcureș tenii 
au fost superiori, impunindu-și jo
cul și cîștigmd pe merit Peste ni
velul celorlalți jucători s-au ridi
cat: Popovici, Trandafir. Mantea 
(Progresul FB) și Elek, Deak (Pro
gresul Tg. Mureș).

PROGR. ORAȘUL STALIN— 
C.C.A. 53—88 ( 23-49). Milita
rii și-au asigurat o categorică 
diferență în prima parte a intil- 
nirii ciod au reușit acțiuni specta
culoase și eficace. După pauză jo
cul s-a mai echilibrat. Progresul 
avind spre sfirșit o neașteptată re. 
venire Evidențieri: Nsculascu, Fol- 
bert, Fodor (CCA), Masievici, 
Stinghe, Bota iProgresul).

Dl NAMO ORADEA — ȘTIINTA 
ICF 62—74 (31—36). Studenții a-a 
realizat performanța etapei. Ea 
se datorește jocului calm, ra
pid. bine conceput pe care l-au 
practicat Precizia tn aruncările la 
coș a completat această comportare 
meritorie a bucureștenilor. Dina- 
moviștii au avut o perioadă bună 
în repriza a doua cînd s au ridicat 
la nivelul de joc al studenților. Cei 
mai buni jucători au fost: Nedef. 
Sarosi, C. Dinescu (Știința), Va
nya, Sebestyen (Dwamo).

ȘTIINTA TIMIȘOARA—LOCO
MOTIVA PTT BUCUREȘTI 45 42 
(23—27). Joc de factură tehnică 
slabă. Studenții, printr-un joc în
suflețit, și-au asigurat victoria 
spre sfîrșitul meciului. S-au remar
cat: Fușcașu, Radulescu (Știința). 
Negoescu (Locomotiva).

DINAMO TG. MUREȘ—CON
STRUCTORUL SIBIU 55—64 (29- 
33). După o repriză echilibrată 
Constructorul s-a detașat cîștigînd 
mai ușor decît era de așteptat. 
S-au evidențiat: Gusan, Wilvert- 
Gruber .(Constructorul), Berekmeri, 
Koos, Bodo (Dinamo).
C. C. A.—DINAMO BUCUREȘTI 
IN ETAPA DE AZI A CAMPIO

NATULUI MASCULIN
Azi și miine se d spurtă jocu

rile ultimei etape a turului cam
pionatelor. In iMitea programului, 
jocul masculin CCA-Dinamo Bucu
rești, una din partidele de atrac
ție, care opun două din cele mai 
valoroase formații ale noastre. Re
zultatele din ultimii ani sînt favo
rabile dmamoviștilor (1953: 38— 
36; 79—54; 1954: 72—68; 57—80). 
Actualmente echipele sînt de forțe 
sensibil egale, așa că jocul este 
deschis ori cărui rezultat lată pro
gramul complet al etapei: MAS
CULIN : Locomotiva PTT—Pro
gresul FB; Știința ICF—Dinamo 
Tg. Mureș; Progresul Tg. Mureș- 
Progresul Orașul Stalin; Construc
torul Sibiu-Știința Timișoara; Di
namo Oradea-Știmța lași. FEMI
NIN: Constructorul București-Pro- 
gresul Oradea; Știința Cluj-Știlnța 
ICF; FI. roșie Tg. Mureș-Locomo- 
tiva București; FI. roș’e Orade.i- 
Știința înv. București ; Progresul 
Arad-Progresul Tg. Mureș. Jocu
rile din B--curești au loc azi în sala 
Floreasca, după programul publicat 
la rubrica ..Unde mergem azi Și 
miine" 

greșul Cluj, Flamura roșie Timi
șoara, Voința Arad și Metalul Re
șița.

La echipe femei prima etapă din 
tur va’ avea loc tort la 8 mai, iar ul
tima la 19 iunie, în timp ce returul 
începe la 4 septembrie și ia sfît- 
șit la 16 octombrie. La competiția 
pe echipe feminine participă șapte 
formații: Progresul București
(campioana R.PR.), Constructorul 
București, Dinamo București, Fla
mura roșie Constanța, Progresul 
Cluj, Flamura Roșie Arad și Pro
gresul Timișoara.

La eehipe masculine întrecerile 
se vor desfășura după s;stemul Cu
pei Swaythling de la campionatele 
mondiale adică o formație va fi al
cătuită din trei jucători, intr-o înlM- 
nire interechipe cîștigînd to'-<ti3ția 

care totalizează mai iutii 5 victorii.
Echipele letnmine vor juca în 

’ormație de două jucătoare plus un 
dublu, adică așa cum se dispută 
Cupa Corbillon de la amiuooateie 
mondiale Echipa învingătoare va 
fi cea care va totaliza mai repede 
3 puncte intr-o intîlnire dintre 
două formații.

De menționat că alît ia ăitihiTile 
oe echipe bărbați cit și la. echipe 
femei o partidă individuală se va 
nea după sistemul ,cel mai bun 
din =.>tu"f“ și qn c»l mai bun

din trei seturi*’ așa cum se obiș
nuiește.

Etapa de duminică a campiona
tului republican feminin de bandbaJ 
categoria A a prilejuit o serie de 
constatări privind pregătirea echi
pelor noastre fruntașe. Desigur că, 
dacă în cadrul unei etape trei 
jocuri se încheie cu scorul de 1-0, 
faptul trebuie privit cu toată serio
zitatea și, analizind atent felul in 
care s-au desfășurat aceste partide, 
trebuie găsite oa-uzele oa>re au de
terminat realizarea unor scoruri 
atit de mici.

Este adevărat că terenurile no
roioase au contribuit in mare mă
sură la aceasta. Insă, este tot art.it 
de adevărat că nici echipele noa
stre fruntașe nu știu să-și adap
teze jocul terenurilor noroioase. 
Spre exemplu la Orașul Stalin, 
unde au jucat două echipe preten
dente la titlul de campion (Pro
gresul Orașul Stalin și Știința 
I.C.F.). jucătoarele nu au știut să 
se descurce pe un teren moale. 
Astfel, atunci cînd prindeau min
gea comiteau numeroase greșeli 
(Jianu, Pădureanu, Bran, Balint), 
încercînd prinderea în palme. în 
loc de prinderea la piept, așa cum 
ar fi fost recomandat. De aseme
nea, In condițiile în care s-a ju
cat la Orașul Stalin, driblingurile 
și acțiunile personale trebuiau re
duse la maximum. Din păcate, o 
serie de jucătoare au abuza! de 
acest lucru fapt care a făcut ca 
randamentul ectipelor să fie scă
zut.

In loc să abuzeze de driblinguri, 
jucătoarele noastre fruntașe tre
buie să înțeleagă că atunci cînd 
meciul se dispută pe un teren no- 
roios este bine să folosească ac
țiunile pe distanțe scurte, cîșt’ga- 
nea de teren rea'lizîndiu-se prin ra

Box
Campionatul republican pentiu 

juniori intră în faza decisivi Mîi- 
ne, în opt orașe din țară, au loc 
întîlnirile inter-regionale, după 
următorul program:

Giurgiu: Arad — București; Va
tra Dornei: Bacău — Suceava; O- 
rașul Stalin : Regiunea Stalin — 
Regiunea Autonomă Maghiară; 
Constanța : Galați — Constanța; 
Craiova: Pitești — Ploești; lași: 
Bîdad — lași; Baia Mare: Oradea

Scrimă
După o lungă întrerupere, ieri 

a reînceput campionatul republican 
de scrimă pe echipe categoria 
A. In program, la Cluj și Satu 
Mare au loc întîlnirile din cadrul 
etapei a Il-a. Meciurile au început 
ieri, urmînd să fie continuate as
tăzi și miine, întnucît în această 
etapă fiecare echipă va susține 
cite trei întîlrwri.

Atit la Cluj cit și la Satu Ma
re sint programate meciuri de ma
re importanță pentru aspectul vii
tor al clasamentelor pe arme. Din 
programul meciurilor de la Cluj, 
unde participă echipele Dinamo 
Cluj, Progresul Cluj. Știința ICF 
București și Progresul F. B. Bucu
rești ies în evidență întîlnirile de 
spadă dintre echipele Progresul Cluj, 
Progresul FB și Știința ICF Bucu
rești, precum șl cele de floretă 
băieți dintre formațiile Dinamo 
Cluj, Progresul FB și Știința ICF.

La Satu Mare participă ecl ipe'.e 
Casa Centrală a Armatei, Flamu
ra roșie Timișoara. Știința Cluj și 
Metalul Satu Mare, cu alte cuvin
te sînt reunite două echpe rare

Li
Sala uzinelor „Mao-Tze-dun* 

din Capitartă va găzdui duminică 
cu începere de la ora 9 dimineața o 
interesantă reuniune de lupte clasice 
și libere. Se vor desfășura două 
concursuri de lupte clasice rezer
vate juniorilor — prima între T. 
Dinamovist și Metalul „Mao-Tze- 
dun“. iar a doua între Rezrtvele 
de Muncă și Progresul — Combus
tibil. Intre aceste două intîln ri, 
iubitorii sportului luptelor vor pu-

Motociclism
Astăzi și miine urma să se des

fășoare faza regională a campio
natului de regularitate, rezistență 
și turism pentru motocicliștii bu- 
cureșteni. Din cauza timpului ne
favorabil, alergarea a fost amina- 
tă și se va desfășura la o dată 
pe care o vom anunța ulterior.

Despre comisi.le regionale de 
automoto din întreaga țară ținem 
să arătăm că. deși nu au primit 
încă regulamentul general, ele au 
totuși datoria să programeze între
cerile fazei de regiune a campio
natului de regularitate pe distan

sele în doi. Mai poate fi folosit cu 
succes și jocul cu pivot, mart ales 
că un teren noroios favorizează 
mult acest sistem.

In concluzie, trebuie să spunem 
că echipele noastre fruntașe au în
că unele lipsuri în pregătirea lor, 
lipsuri care au ieșit mai mult in 
evidență cu ocazia intimelor jocu
ri. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit nici ptnă acum nu s-a rezolvat 
problema adaptării tacticii de joc 
la condițiile în care se joacă.

CONSTANTIN POPESCU
antrenor

■ Miine se dispută etapa a IV-a 
a campionatului republican femi
nin categoria A după următorul 
program: BUCUREȘTI: Știința 
Ministerul Invățămîntului—Știința 
Timișoara; REȘIȚA: Metalul — 
Progresul Orașul Stalin; TG. MU
REȘ: Progresul — Flamura ’osie 
Buhuși; CODLEA ■ Avîntul — FL 
roș'e Constanta : SIBIU: FI. ro
șie—Știința I.C.F.

înaintea acestor meciuri clasa
mentul este următorul:

13: 2 6
13: 1 5

6: 7 4 
4: 3 2 
4:9 0
2:14 0 
1:19 0 
repu-
B se

iocuri:

1. Prog. Orașul Stalin 3 3 0 0
2. Prog. Tg. Mureș 3 2 10
S. Știința M. învăț. 3 2 10
4. Știința I.C.F. 3 2 0 1
5. Metalul Reșița 3 2 0 1
6. știința Tint. 3 2 0 1
7. Avîntul CoUlea 3 10 2
a. FI. roșie Sibiu 3 0 0 3
9. FI. roșie Buhuși 3 0 0 3

10. FI. roșie Constanța 3 0 0 3
■ In cadrul campionatului 

blican masculin categoria 
vor disputa următoarele 
BUCUREȘTI: Locomotiva—Renre- 
zcntațiva orașului Făgăraș: ODOR- 
HEI: Progresul—Progresul Arad; 
GALATI: Știința—Recolta VariaS; 
CLUJ: St'inta—Flacăra Tirgoviș- 

te; BACAU: Progresul—Recolta 
M A S București.

— Baia Mare; Cluj: Timisoara — 
Cluj.

In vederea bunei desfășurări a 
acestei faze, biroul comisiei de box 
a desemnat pentru fiecare întîlnire 
de mai sus judecători arbitri cu 
clasificare superioară. Invingărtorii 
din îp trecerile inter-regionale se 
califică penrtiru finala competiției, 
care se va desfășura la Pitești, 
între 21 și 29 mai.

au participat și anul trecut in ca
tegoria A (C.C.A. și Știința Cl»j) 
și două echipe care au promovat 
in acest an (Flamura roșie Timi
șoara și Meta'.ul S Mare). Cu toa
te acestea, meciurile se anunță 
deosebit de echilibrate, existînd 

de acum o egalitate între aceste 
formații. Numai echipele de flore
tă, sabie și spadă ale CCA, față 
de valoarea lor ridicată, pot cu 
mai multă ușurință să-și apropie 
victoria în meciurile ce le vor sus- 
fne. In rest, toate înti'mriie vor 
fi aprig disputate, cîstigătorii tor 
neputînd fi pronosticați.

Iată programul de azi și miine 
al etapei a Il-a :

CLUJ : sîmbătă : Progresul Cluj 
—Progresul FB și Dinamo Cluj— 
Știința București; duminică: Pro
gresul Cluj—Știința București și 
Dinamo Cluj—Progresul FB

SATU MARE: sîmbătă: CCA- 
Știința Cluj și FI. roșie Timișoara 
—Metalul S. Mare duminică: 
C.C.A.—Metalul S. Mare și FI. ro
șie Timișoara—Știința Cluj.

tea urmări întrecerile din etapa 
regională a campionatului republi
can de lupte libere, campionat or
ganizat pentru a doua oară în 
țara noastră. Progresul realizat în 
această disciplină sportivă, aproa
pe necunoscută în țara noastră cu 
cîțiva ani în urmă, îl dovedește 
din plin însuși marele, număr de 
sportivi care s-au înscris la con
curs.

P. Z?e6(gan-cores.pordent

țe va, urni între 300 și 500 km, 
împărțite in două etape. Faza re
gională a campionatului de regu
laritate, care urma să aibă loc 
în Capitală, era programată să se 

dispute tot de-a lungul a două 
zile: în prima, o etapă București 

— Pitești — Curtea de Argeș — 
București, iar în cea de a doua, 
etapa București — Cimpulung — 
Orașul Stalin — București- Dăm 
aceste trasee pentru a sugera comi
siilor regionale automoto din țară 
felul și distanțe’^ în care vor tre
bui la rindu! lor să organizeze a- 
lergările. de campionat.

■ RUGBL — Etapa a treia a 
campionatului republican cartegonia 
B programează duminică urmă
toarele întilniri: seria I: Loco
motiva Buzău — Știința Bucu
rești ; Progresul Tecuci — Con
structorul Constanța ; ȘtiuFa Ga
lați — Știința Iași; Locomotiva 
I.C.F. — Minerul Buccșreștl (sta
dionul Tineretului teren II, ora 
16,30). Seria a Il-a ; Selecționata 

Ti mă veni —> Flacăra Ploeșii, Lo- 
coujotiva Cluj — Știința (.lui; 
Știința. Arad — Progresul Sibiu; 
FL roșie Orașul Stalin — Loco
motiva Timișoara.

Tot duminică, în cadrul cupei 
R.P.R., se va disputa întîlnirea 
dintre Constructorul București și 
Progresul F. B. (teren Construc
torul, ora 11).

■ — Miine începe și campionatul re
publican de rugbi la categoria ju
niori. în care se dispută următoa
rele meciuri : Progresul Sănătatea 
— Metalul Vasile Roaită (stadionul 
Tineretului, teren IV, ora 16,30 ; 
CoBstrurtorul I — Locomotiva Gr. 
Roșie (stadion Locomotiva Gr. Ro
șie, ora 10,30) ; Progresul FB — 
Dinamo IX (teren Progresul FB, 
ora 16,30); Locomotiva PTT — Di
namo I (teren Locomotiva PTT, 
ora 10).

■ NATAȚIE. — Comisa orășe
nească de nart-ație organizează azi 
începând de la ora 19 și miine de la 
ora 10 un concurs de înot dotat cu 
..Cupa 1 Mai". La acest concurs vor 
participa și înotătorii din lotul re
publican: Alexandru Popescu, Felix 
Hertz, Zoltarr Hospodar, etc.

■ FOTBAL. — Biletele pentru 
jocul Dinamo București-Av ’mtul 
Reghin, care se dispută miine dimi
neață la ora 11 pe Stadionul Di
namo (la ora 9, jocul de tineret), 
se găsesc în vînzare la agenția 
Dinamo din Șos. Ștefan cel Mare 
43 și agenția centrală Pronosport 
dta Calea Victoriei 9.

— Biletele pentru jocul de azi 
din Giulești, Locomotiva Bucu- 
rești-Fl. roșie Sf. Gheorghe sint 
in vînzare la agenția Pronosport 
din str. Witin'g 2 și la casele sta
dionului din Giulești.

— Flacăra Ploești întâlnește 
sîmbătă duoă-amiază — în meci 
amicali — Metalul uz. tr. Orașul 
Stalin

■ TIR. — Duminică dimineață, 
pe poligonul Tunari vor avea loc 
un concurs de armă sport 3x20 
focuri rezervat juniorilor de 16-18 
ani și un concurs de armă sport 
3x40 focuri rezervat juniorilor de 
19-20 ani. Se mai primesc înscrieri 
și în dimineața concursului.

— Duminică, în întreaga țară, 
încep concursurile pe echipe prin 
corespondentă din cadrul „Cupei 1 
Mai". Au dreptul de participare 
toți trăgătorii de categoria a Il-a. 
a IlI-a și neolasificați. Echipele 
masculine și femiurne arte orașului 
București vor trage duminică pe 
poligonul Tunari.

— In Capitală continuă astăzi 
și miine. pe poligoanele Știința 
ICF. Dmaimo, Progresul și , Gh. 
Vasirtichi", campionatul pe echipe 
al orașului Bu-curești, dis^wtrndu-se 
etapa a !V-a.

UNDE MERGEM?
AZI

BASCHET. — Sarta Floreasca, de 
la ora 16: Știința I.C.F. — Di
namo Tg. Mureș (masculin) ; Con
structorul București — Progresul 
Oradea (feminin) ; Locomotiva 
P.T.T. -r Progresul F.B. Imascu
lin) ; C.C.A — Dinamo București 
(masculin).

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasca. ora 19: Cupa 1 Mai.

MIINE
VOLEI. — Stadionul Giutești. de 

ta ora .■» (în caz de timp nefavo
rabil, sala Floreasca de la oca 
.1): București — Varșovia (fewn- 
niin) și București—Varșovia mas
culin).

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
Floreasca ora 10: Cupa 1 Mat.

CICLISM. — Piața ScirWeii ora 
16,15: sosirea in „Cursa Scînteii".

BOX. — Sala Floreasca ora 20 : 
întîlnirea dintre boxerii suedezi și 
boxerii romini,

HANDBAL. — Teren Progresul
F.B  ora 10,15; Locomotiva Bucu
rești — Reprezentativa Făgăraș 
(masculin cat B); ora 11.30: Șt- 
ința Ministerul Invățămintului — 
Știința Timișoara (feminin cat. A.) 

CROS. — Stadionul Tineretului 
ora 9.30: finala crosului de masă 
..Să în împinăm 1 Mai"

MARȘ. — Plecarea din Calea 
Victoriei 12 (Poșta Centrală) ora 
12,45: Circuitul Locomotiva P.T.T.



Voleibalistele poloneze șî voleibaliștii romîni 
învingători în meciurile de joi

In înifîtairea dintre reprezentati
vele feminine ale R. P. Romine și 
R. P. Polone, cu care a început cu
plajul de joi din sala Ftoreasca 
echipa noastră a fost imvvrsă cu 
3—0 (12; 5; 10). Firește că intre 
o victorie cu 3—1 șt o înfrîngere 
cu 0—3 este o apreciabilă diferență 
și, de aceea, o explicare a celor 
două rezultate se impune. Aminteam 
în cronica primului meci că repre
zentativa noastră este încă departe 
de forma ei cea mai bună datorită 
unor motive obiective, că tafrîngtad 
acest handicap — ea a reușit în 
întrecerea de duminică să presteze 
un joc peste așteptări și, insiînșit, că 
echipa poloneză n-a arătat la prima 
ei evoluție ta țara noastră tot ceea 
ce poate. In medul die miercuri, 
echipei noastre nu i-âu „mers" de
loc serviciile, arma cu care reușise 
în prima partidă să cucerească nu 
numai puncte, dar să și producă 
derută to echipa poloneză. Dacă 
numai acesta ar fi fost răul, urmă
rile n-ar fi fost încă atît de grave; 
nesiguranța și imprecizia servicii
lor au produs însă o nervozitate ex
cesivă jucătoarelor noastre, soldată 
cu numeroase greșeli la primirea 
mingilor din servici și, în special, 
cu o diminuare a eficacității a- 
tacurilor care au dtevendt lente, 
lipsite de variație și forță, tocmai 
fiindcă volei batistele din echipa 
R. P. Romine jucau nervos și cu 
teamă. In asemenea condiții, po
tențialul echipei noastre a fost 
considerabil diminuat și a oferit 
adversarelor posibilitatea să-și 
desfășoare acțiunile cu mai multă 
libertate.

Ar părea, față de cele expuse 
mai sus. că echipa R. P. Polone 
a obținut o victorie oferită mai 
mult de reprezentantele noastre. 
Lucrurile mu stau însă așa. Echipa- 
oaspe a făcut în partida de joi do
vadă excelentei sale pregătiri, mult 
mai avansată diecit cea a echipei 
noastre, a unei depline omogeni
tăți. Antrenorul polonez s-a iixat, 
spre deosebire de prima in ti toi re, 
asupra unei formați ide bază, pe care 
n-a sdwmbat-o deloc ta cefe 3 se
turi și care a dat deplină satisfac
ție. Meritele principale in obținerea 
victoriei le are in primul rtod că
pitan* echipei, Miroslava Rotata, 
care, in afară de faptul că este 
cea mai bună trăgătoare, îndepli
nește cu mult tact rolul de condu
cătoare în teren a echipei In a- 
fară de ea s-au mai evidențiat Bar
bara Czczolka și Klementfaa Z:el- 
niok. O mențiune pentru pregătirea 
tehnică individuală excelentă a ju
cătoarelor poloneze, calitate care le 
scutește de pierderea unor puncte 
„gratuite" pentru greșeli elemen

tare.
• A doua fatiinire a programu

lui, care a fost condusă — ca și 
cea feminină — de arbitrul Boris 
N. Anlsenko (U.R.S.S.), a opus 
echipei masculine a țării noastre 
reprezentativa R. P. Polone. Spre 
deosebire de întîiul joc, ta care re

Răducanu trece mingea peste blocajul jucătorilor polonezi. Fază din 
întîlnirea dintre echipele masculine ale R. P. Romine și R. P. Polone.

___________ Foto: GH. EPURAN

Competiții de gimnastică — azi $i mîine — 
in București, la Timișoara și Galati

Sflrși-iiul acestei săptâfni™ este 
mancat din nou de o bogată activi
tate comprtiționială la gfmmasfiică. Fn 
Capitală Se vor desfășura finalele 
campionatului individual și pe echi
pe al asociației Voința. Ințj^cwile 
vor avea loc ta sala Dinam o, astăzi 
(9-13; 16-20) și mîine (9-13), reu
nind cinci echipe masculine și șase 
feminine.

La Timișoara se va disputa du
minică cea de a doua etapă a com
petiției „Cupa Orașelor", la care 
participă, după cum se știe, echi
pele reprezentative ale regiunilor 
Arad, București, Cluj, Stalin și 
Timișoara. Datorită faptului că în 
ziua concursurilor de selecție majo

repede" oumi s-ar spune, și și-au 
revenit cu multă greutate, to acest 
meci ei și-au impus de la primele 
mingi superioritatea și, deși erau 
conduși la un moment dat fa pri
mul set cu 6—1, au remontat, tă- 
cînd șapte puncte consecutive. De 
altfel, acest set a fost cel mai fru
mos din tot jocul, datorită acțiu- 

echipeinilor iuți și eficace ale 
noastre. VoleibalșLi noștri mențin 
în continuare acest ritm, 
setul le revine cu 15—8.
doilea, echiipa noastră conduce de la 
început, are 5—2, apoi 9-6. 11-9,
13-9, 14-10 și își adjudecă setul la 
II. Setul III a 
poloneze cu 
trulea set, 
tri au 8-5 
profită de o

așa că
In al

revenit echipei 
T5—12. In al par 
reprezentanții noș- 

și 9-6, dar polonezii 
„cădere" a echipei 

noastre, în care atacul a funcționat 
foarte stab și nu a tras decisiv, și 
după ce egalează la 11), iau con
ducerea cu două puncte (12-10). 
In continuare, fiecare echipă 
ntai realizează cîfe un punct. 
Scor: 13—11, pentru R. P. Po
lonă. Echipa noastră are însă un 
bun sfîrșit de set și — deși po
lonezii au setbal (14-12) — obține 
patru puncte consecutive și cu ele 
victoria în set și meci. Scor final : 
R P. Romînă — R. P. Polonă 3—1 
(15-8; 15-11; 12-15; 16-14). Victoria 
pe deplin meritată a reprezentativei 
noastre, este urmarea unui joc su
perior ta atac și îmbunătățit — față 
de prima intilnire — în defensivă, 
îmbucurător faptul că Roman a fost 
la fel de util la servici și în li
nia a doua ca și la plasă. S-au mai 
evidențiat: Rusescu, Claici, Răduca- 
niu (R. P Romînă), Poleszczaik, Pta- 
deîski, \VleciaJ (R. P. Polonă)

In partidele de joi, cele patrii re
prezentative au folosit următoarele 
fotwi: FEMININ : R. P. Romînă: 
Rodica Sădeanu, 
Tineta Ptesoianu, 
Tatiana Avacum,
Adriana Honet, Cornelia Timoțanu, 
R. P. Polonă: Miroslava Kotula, 
Danuta Josko, Var.da Zurzycka, 
Barbara Czczcdka, Klemen'ina Ziel- 
niok, Krystina Hajec. MASCULIN: 
R. P. Romînă: Roman, Medianu. 
Rusescu, Claici, Rădbcznu. Nicolau, 
Mihăilescu, Crivăț, Apostol, Mt-’.Voi. 
R P. Polonă: Szolomkki, Laszcz, 
Woluch. Lewkonricz, Pfadeski, Fe- 
liszowski, Wlecial. Schziet. Potes- 
zczuk, Kurpios. Padomski.

Doina Corbeanu, 
Natalia Comat, 
Son«a Colceriu,

MÎINE, ÎNTIT.NIRILE DINTRE 
REPREZENTATIVELE ORAȘELOR 

BUCUREȘTI ȘI VARȘOVIA
Voleibaliștii polonezi care ne vi

zitează țara vor susține o nouă 
intitare cu sportivii romîni. Mîine 
dmtoeața, cu tovtpere de la ora 
9.30, pe terenul special amenajat 
În incinta sitadionutai Gtok-ști va 
avea loc dubla întlinire totenraa- 
țională de volei dintre echipele <te 
băieți și fete ale orașelor Varșo
via și București.

In caz de timn nefavorabil, 
jocurile se vor desfășura la ora 10 

ritatea gimriaștdor se aflau la Cluj, 
unde se întreceau în ffaălele SpWr- 
'tachiartei sindicale, echipele care 
se vor tartîlni mime la Timișoara 
cuprind o serie die elemente tinere 
caire au astfel uin bum prilej die 
a se afirma și a-și .îmbogăți expe
riența de concurs.

In sfîrșit, orașul Galați găzdu
iește astăzi și mîine, o altă com
petiție de gramatică • campionatele 
Școlilor medii tehnice de cultură 
fizică. Avînd în vedere faptul că 
din rihdnrile elevilor și elevelor din 
aceste școli s-an ridicat o serie de 
elemente valoroase, concursul de 
la Galați prezintă și el o deose
bita importanța.

STUDIOUL CENTRAL 
FILME DOCUMENTARE PRE

ZINTĂ...

Studioul central de filme do
cumentare din Uniunea Sovie
tică a editat de curînd numărul 
pe aprilie al jurnalului cinema
tografic „Sportul sovietic" (regi- 
sor: B. Veiland. redactor: G. 
Blinov).

Jurnalul începe cu un repor
taj: ,Jn mijlocul sportivilor uzi
nei AzovstaF. Subiectul său îl 
constituie pregătirile pentru 
Spartachiada U.R.S S. a sporti
vilor metalurgișli din acest co
lectiv. In imagini deosebit de 
sugestive ne sini prezentate an
trenamentele gimnaștilor și bo
xerilor in noua sală de sport, 
ca și pregătirile atlețilar pe sta
dionul uzinei.

Pe ecran apar a- 
poi faze din prima 
competiție in aer li
ber in acest sezon; 
întrecerile atletilor. 
desfășurate la înce
putul primăverii la 
Tașkent

Jurnalul mat cu
prinde, printre alte
le. turneul fotbaliș
tilor sovietici in 
India, tntîlnirea 
reprezentativelor 

de box ate
U.R.S.S. șl Fin
landei, întreceri de 
vele in
Riga.

golful

Cum l-a învins Gheller 
pe SmîsloT...

Partida a 7-a a meciului pentru 
titlul de campion de șah al 

UR.S.S.

INDIANA VECHE

Alb: V. Smislov

Negru : E. Gheiler

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Ng7 
4, e4 d6 5. f3 0-0 6. Ne3 e5 7. 
Cge2 c6 8. d5 (In acest tăios 
„sistem Sânrtach", albul preferă să 
Închidă centrul, deși dă negrului 
contrajoc pe coloana „c“. Prin *- 
ceasta, se evită variantele cu șan
se de ambe părți: 8. Dd2 Cbd7
9. 0-0-0 a6 10. Nh6 b5 11. N:g7 
R:g7 6au 10. d:e5 d:e5 11. Nc5 
Te8 12. Rhl Da5) 8...c:d5 9. c:d5 
Ce8 10. Dd2 f5 11. h3 (Albiri este 
nerixift să facă multe mutări de 
pioni pe flancul regelui, pregătind 
g4) 11... Cd7 12. g3 Cb6 13. b3 
(Previne Cc4) /<?... f4l 14. g:f4 
e:f4 15. Nd4 (Luările pe fî nu 
sînt posibile dta cauza Dh4+, 
combinat cu N:c3) 15... Cd7 (Ne
griți stăpînește cimpurile e5 și c5. 
La 16. N:g7, el răspunde cu 16-. 
Dh4+ 17. Rdf R:g7 cu joc bun) 
16. h4 Ce5 17. Ng2 (Nebunul afb 
trebuiie să se rezume la apărarea 
punctului f3) 17...Nd7 18. Nf2 (La 
18.C:f4 T:f4l) 18...Tc8 19. Cd4 Da5 
20. Tel Cc7 21. Tc2 (Se amenința 
21...Cb5 22. Cd:b5 N:b5 23. (*b5 
T:cl + ) 21...Ca6 22. 0-0 Cc5 23. 
Cce2 (Schimbul damelor nu va u- 
șura dteloc poziția albului. O a'.tă 
inceicare era 23. Tfdll, urmat de 
Nfl) 23...D:d2 24. T:d2 C:e4l (cu 
această lovitură tactică, negrul pă
trunde în dispozitivul advers, în 
care numeroasele slăbiciuni nu vor 
putea fi apărate) 25, f:e4 f3 26. 
C:f3 (Preferabil era 26. Ne3, răs- 
pwnzînd la luări cu 27.T:f8-P) 
Z6...C:f3+ 27. N:f3 T:f3 28. N:a7 
Th3 (Ou prețul unui pion, negrul 
a obținut poziție cîștigată) 29.NJ2 
Ne5 30. Cd4 Ng4! 31. Nel (A'ltall 
este legat de pararea amenințări
lor Nf3 și Tc3) 31...Te3 32. Nf2 
T:e4 33. Tel T:el+ 34 N:el Tel și 
albul a cedat (la 35. Rf2 Nf6 36. 
Rg3 T:el 37. R:g4 Te4+ cîștiigă).

Noul campion de șah al Uniunii 
Sovietice: marele maestru Efim 

Ghellet.

oooooooooooooooooo
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LA MICROFON — G.T.O. I
De cum a fost dat publicității 

noul complex G.T.O., stațiunea 
de radio din Leningrad a purces 
să i popularizeze. Din ianuarie a 
început difuzarea unui ciclu de 
transmisiuni cu conferințe pe a- 
ceastă temă.

Printre subiectele tratate pînă 
acum sînt de citat: „Iniărește-ți 
sănătatea conferință ținută de 
docentul G. M. Rrakoviak, „Sar
cinile complexului G.T.O." de 
candidatul în științe pedagogice 
V. D. Belorusov, ap« conferința 
despre igienă a candidatului în 
științe biologice I. M. Bogda
nov. In ultima conferință radio
difuzată, titularul oatedrei de 
înot a Ins tont ului de cultură fi- 
■scă „Leshaft" din Leningrad 

N. K. Dimitriev a descris au
ditorilor foloasele practicării a- 
?«tei frumoase discipline spor
tive.

Pionierii sovietici executind in grup exercițiile de gimnastică 
ale complexului B.G.T.O.

De-a lungul celor 2184 km ai „Cursei Păcii’'
Cicliștii participanți la cursele 

de mare fond și cu multe etipe 
caută să studieze cu atenție pro- 
Hui traseului întrecerii, deoarece 
de el dep nde in mare măsură fe
luri în care participanții își vor 
doza eforturile pe parcurs. Tra
seul competiției cicliste t, Cursa 
Păcii" a cerut totdeauna eforturi 
deosebite tuturor participanților și 
numai acei care au fost bine pre
gătiți au reușit să facă față acestei 
întreceri deosebit de dificile.

Prima etapă, care se va alerga 
la 2 mai ta împrejurimile orașului 
Praga, va constitui o bună „încăl
zire" pentru cicliștii participanți. 
Traseul etapei măsoară 120 km.

Etapa a Il-a, Praga-Brno, va 
avea un traseu drf cil. PartScipanții 
vor avea de înfruntat urcușuri gre
le, pante, diferența <fe nivel față 
de punctul de plecare fiind di 510 
m. Lungimea etapei este de 
185 km-

Traseul etapei a IlI-a, pe dis
tanța Brno-Tabor (175 km), con
ține numeroase urcușuri și cobo- 
rișuri. Lingă localitatea Trebic (60 
km. de la plecare) cicliștii vor 
avea de executat un urcuș anevo
ios, care se va repeta lingă loca
litatea Dusejovice. Ultimii 15 km. 
ai etapei coboară intr-o pantă des
tul de mare-

Urmează apoi cea mai lungă 
etapă ‘ Tabor-Karlovy Vary pe dis
tanța de 215 km- In prima jumă
tate a traseului terenul este des
fid de variat ; mai apoi, după 
trecerea prin orașul Plzen, cicliș
tii vor avea de urcat (diferența 
de nivel 720 m.), tar pe ultimii 
30 km. șoseaua coboară în pantă 
lină.

Etapa a V-a se caracterizează 
prin cea mai mare diferență di 
nivel. Cicliștii vor trebui să de

A ÎMPLINIT 
ANI

Acum citeva zile, sportivii de 
la ,,Spartak" au sărbătorit 20 de 
ani de existență a asociației lor.

Cu două decenii în urmă, aso
ciația sportivă „Spartak" reunea 
2.000 de colective, cu un total 
de 75.000 sportivi Astăzi, acea
stă asociație cuprinde 8.700 de 
colective sportive, care numără 
în rîndurile lor peste 360.000 
de membri.

De-a lungul existenței sale, a- 
ceastă asociație a înscris la ac
tivul său numeroase succese. De 
la început, ea s-a făcut cunos
cută prin atleții săi, printre pri
mii numărindu-se frații Serafim 
și Ghiorghi Znamenski, celebri 
alergători de fond. Astăzi, cu 

deosebit succes e- 
voluează 
de fotbal 
chei. In 
sportivilor 
Spartak se numă
ră sportivi remar
cabili ca 
Julin 
Eurdpei 
garduri 
Azarian 
mondial

nastică.
Pentru succesele 

sale în răspîndirea 
culturii fizice șl 
sportului, asociația 
Spartak a fost dis
tinsă cu „Ordinul 
Lenin", 

echipele 
și ho- 

rîndurile 
de la

Anotolii 
campionul 

la 400 m. 
și Albert 

campion 
de gtm-

pună eforturi deosebite, ținind 
seama că diferența de nivel este 
de 855 m- la granița dintre R- 
Cehoslovacă și R.D. Germană. E- 
taipa, care se va alerga între Kar
lovy Vary și Dresda, măsoară 
160 km.

Etapa a Vl-a, Dresda-Karl Ma-r-x 
Sta-dt, deși are numai 103 km. va 
fi la fel de grea ca și etapa Rari 
Marx Stadt-Leipzig (206 km.), ce- 
rînd eforturi mari, deoarece terenul 
este variat și cu urcușuri destul 
de dificile. In schimb, etapa a 
VlII-a, Leipzig-B rlin (200 km.), 
se va desfășura pe o șosea plată. 
Un profi’l identic are și trasetiil 
etapei a IX-a, Berlin-Cottbus, a 
cărei lungime este de 130 km- De 
aici cicliștii se vor deplasa cu un 
tren special pînă la localitatea 
Zgorzelec și, dună o -zi die odihnă 
pe teritoriul R.P. Polone, vor ple
ca în etapa Zgorzelec-Wroclaw 
(180 km.).

Această etapă va fi deosebit de 
grea- Ca și în primele etape de 
pe teritoriul R. Cehoslovace, și 
această etapă sc va desfășura pe 
un teren variat, cu multe urcușuri 
și cobori ri, cerînd participanților 
la întrecere, un efort deosebit.

Celelalte etape, și anume: Wro- 
claw-&taltaogrod (180 km.), Sta
ll nogrod-Lodiz (205 km.) și Lodz- 
Varșovia (125 km.) se vor desfă
șura pe un teren plat.

Toți participanții vor căuta ca 
în etapele de munte să-și creeze 
un avantaj cît mai mare, pentru 
ca apoi, în etapele de șes, să-și 
poată menține avantajul acumulat. 
Ținînd seaima xle numărul mare dfe 
participanți și mai a’es de pregă
tirile făcute în vederea acestei 
competiții, este mai mult decît si
gur că vom asista la o întrecere 
deosebit de dîrză.



Campionatele
Deși intîkiirile individuale sint in 

plină desfășurare, totuși, comenta
torii străini, ziariștii, radio reporte
rii, specialiștii și participanții la 
cea de a XXlI-a ediție a campio
natelor mondiale continuă să dis
cute cu mult interes, strălucita vic
torie realizată de reprezentativa 
feminină a Republicii Populare Ro- 
mine, care a reușit să cucerească 
pentru a patra oară invidiatul tro
feu „Cupa CorbiHoi", Intr-adevăr, 
comportarea echipei noastre femi
nine a lăsat o puternică impresie 
în rindurile celor 4000 de specta
tori care luaseră loc tn sala „Bern- 
hard" din Utrecht Jucătoarele noas
tre au fost i ^plătite cu aplauze 
furtunoase per ru succesul obținut. 
La sfîrșitul partidei cu echipa An
gliei, cînd s-a făcut proclamarea 
echipei R.P.R. campioană mondială 
pe anut 1955, francezul Marcel Cor
bii Ion i-> înminat cupa care fi 
poartă numele, câpitanei echipei 
noastrț, Angelica Rozeanu, telici- 
l'md reprez'ntanitiva R.P R. pentru 
excelenta comportare.

Performanța jucătoarelor noastre 
este de mari proporții: reprezenta
tiva R.P.R. nu a cunoscut înfrin- 
gerea în cele cinci z'ie de întreceri 
dirze. învingînd redutabilele forma
ții ale R. P. Ungare, Japoniei și 
Angliei. Comentind succesul echi
pei ’ romînești, agenția „United 
Press'- scrie următoarele: ,.In com
petiția pentru Cupa Corbillon. e- 
chipa Rominiei a cucerit pentru a 
patra oară din anul 1950 acest tro
feu, învingînd echipa Angliei cu 
3—2 după un joc de mare interes*. 
De menționat este faptul că a cîș- 
tiga pentru a patra oară Cupa Cor
billon este o performanță neatinsă 
încă de vreo altă echipă de tenis 
de maaă din lume. Pină acum, acest 
trofeu a fost cucerit de jucătoarele 
cehoslovace (de 3 ori) și de eîte- 
2 ori de jucătoarele din Germania, 
S.U.A , Anglia și Japonia.

Ceea ce a reținut cu prisosință 
atenția publicului olandez a fost 
fără discuție lupta extraordinară 
care s-a dat în turneul final. De
sigur, în centrul atenției s-a situat 
comportarea excepțională a tinerii 
maestre a sportului din R.P.R. Ella 
Zeller. Pe bună dreptate, compor
tarea sa i-a adus Ellei Zeller una
nime aprecieri, pentru că ea a reu
șit să învingă jucătoare renumite 
ca Tanaka (Japonia), campioana 
Angliei Rosaiinde Rowe. campioa
na R. P. Ungare Eva Koczian și 
campioana Scoției Elliot. De sub
liniat este și faptul că Ella Zeller 
a învins două jucătoare de certă 
valoare ca Tanaka și Rosaiinde Ro. 
we în momente decisive pentru e- 
chloa noastră. Acest lucru arată 
maturitatea în joc a acestei jucă
toare, puterea ei de luptă ca și cal
mul ei deosebit.

Maestra emerită a sportului — 
campioană moodială Angelica Ro- 
aear.u a jucat — cu excepția me-

mondiale de tenis de masă
ciialui cu Diana Rowe — la o va
loare bună în cadrul probei pe e- 
chipe. Ea a adus puncte hotărîtoa- 
re în toate întîinirile echipei țării 
noastre, în meciul cu echipa Japo
niei tnvingînd ambele adversare.

In partida cu echipa Angliei ju
cătoarele noastre au avut în suro
rile Rowe două adversare foarte 
decise. Aceasta pentru că. dacă for
mația Angliei ar fi cîștigat meciul 
cu noi cu 3—0, ar fi ocupat locul 
fntîi. De aceea, jucătoarele engleze 
au început jocul foarte puternic. 
Diana Rowe a întrecuf-o pe Ella 
ZeMer cu 2—0. iar Rosaiinde Rowe 
a condus cu 4—0 și 9—5 in pri
mul set cu Angelica Rozeanu. To
tuși, campioana noastră a refăcut 
handicapul și a luat conducerea cu 
13—9, adjudecindu-ș: setai. In ur
mătorul set Angelica Rozeanu a ta
rul avantaj (17—14). dar a pier

dut la 20. Ultimul set s-a desfă
șurat într-un ritm extraordinar. 
Angelica Rozeanu a condus cu 
II—3 fi 16—11, dar Rosaiinde Ro

we. care a încercat torti pentru a 
clștiga. jucînd mai bine ca nici
odată, a egalat la 17 și a luat con
ducerea cu 19—18. Trei lovituri pu
ternica de atac reușite de Angeli. 
ca Rozeanu au a adus insă infrin- 
gerea Rosaiinde: Rowe, spulberind 
totodată și orice speranță a jucă
toarelor engleze, de a se clasa pe 
primul loc. Angelica Rozeanu a ciș- 
tigat cu 21—19. Situația fiind 1—1, 
deosebit de importantă a fost pen
tru noi partida de dublu. Jucătoa- 

'rele noastre au început 1— 
partida. Este cunoscut 
surorile Rowe, care sînt 
mondiale ale probei de 
mei, atacă excelent. De 
gelica Rozeanu și Ella 
atacat de la început curajos, avînd 
tot timpul inițiativa. Mai ales An
gelica Rozeanu a atacat totul și 
fără greșeală în această întîlnire 
în care victoria ne-a revenit cu 
2—0. Dar alte încercări grele le 
așteptau pe jucătoarele noastre. Ju
cătoarele engleze, care acum se 
clasau oricum pe locul 3, acționau 
cu foarte mult calm. Astfel, Dia
na Rowe a atacat în mecM cu An
gelica Rozeanu din orice poziție, 
„mergîndu-i“ totul pe masă, iu 
timp ce jucătoarea noastră foarte 
obosită după cele două meciuri sus. 
ținute la rînd, a acționat și a ata
cat excesiv de prudent Insfîrșit, în 
întilnirea de care depindea soarta 
întregului meci, Ella Zeller a gă
sit -Jtimele resurse pentru a învin
ge pe adversara ei Rosaiinde Rowe 
șî ponta» ca, astfe', reprezentativa 
R.P.R. să obțină o binemeritată 
victorie.

cu hotărîre 
faptul că 

campioane 
dublu fe- 

aceea An- 
Zeller au

★
In cadrul primelor întîlniri indi

viduale. tinărul nostru reprezen
tant Matei Gantner a avut de în
fruntat în turul întîi pe renumitul 
jucător japonez Tamasu. Jucînd de

i

KARLSRUHE 22. (Prin telefon). 
Ieri La ora 18 (N.R. joi) a avut 
loc deschiderea oficială a campio
natdor mondiale de lupte clasice, 
ediția 1955. Cei 5.000 de spectatori 
prezenți în sala Schwartzwand au 
primit defilarea sportivilor din 24 
de țări, pe care îi vor urmări in 
♦ntreceri timp de '4 zile

Acum — după ce s-a făcut «întă
rirea tuturor concurenților — «in
tern în măsură să anunțăm că la 
cele 8 categorii de greutate se în
trec 154 luptători, repartizați astfel: 
cat. 52 kgr.: 19 cat. 57 kgr.: 20, cat. 
62 kgr.: 22, cat. 67 kgr.: 22, cai. 
73 kgr.’ 21. cat. 79 kgr.: 19, cat. 87 
kgr.: 17, cat grea: 14.

Joi la ora 19 au început întrece
rile. înaintea „startului", majorita
tea celor care fac pronosticuri cu 
privire la sportivii ce vor purta ti
tlurile de campioni ai lumii „merg" 
cu actualii campioni, cei care an 
cîștigat titlurile in 1953. Favoriți 
sînt, bineînțeles, luptătorii soviet ci, 
dar unele șanse li se prevăd — de 
asemenea — luptătorilor din R. P. 
Ungară. Suedia și Turcia. Ceea ce 
ne-a bucurat mult a fost faptul că 
<nai toate ziarele și revistele de spe
cialitate scriu în termeni eiogioșl 
despre unii dlintre »portivii noștri, ca 
iM. Belușica, D. Cuc. cărora li se 
prevăd locuri de frunte. De altfel, 
părerile acestor publioații nu au 
fost dezmințite pîna tn prezent, de
oarece sportivii noștri — ou o sin
gură excepție — au cucerit o serie 
de victorii semnificative.

Iată însă rezultatele obtinute 
pină acum de sportivii noștri: cat. 
52 kgr.: A. Ruzsi învinge prin tuș 
tn min. 13 pe Alf Merțtissen (El
veția). cai. 57 kgr.: M. Schultz în-

t.-ece la puncte pe Maurice Faure 
(Franța), cat. 62 kgr.: Fr. Horvath 
învinge prin tuș în min. 4 pe 
Simantrras (Grecia), cat. 
kgr. : D. Cuc învinge 
tuș în minutul 11 pe 
tier (Franța), cat 73 kgr.: M. Be- 
lușica întrece la puncte pe Mako- 
wiak (Germania occidentală), cat. 
79 kgr.: L, Bujor întrece la puncte 
pe Antonio Geromi (Italia), cat. 
grea: A. Șuii piende la puncte în 
fața lui S. Dietrich (Germania Oc
cidentală). Șuii a tăcut greșeala dte 
a lucra neatent in primele minute. 
El a atacat apoi, dar, deși l-a adus 
în parter de trei ori pe Dietrich, 
arbitrii i-au acordat acestuia victo
ria. deoarece el a avut puncte teh
nice mai bune. Victoriile obținute 
de reprezentanții noștri au fost cla
re. fiind viu aolaiuriate.

fată acum și alte rezultate din 
cele mai importante: cat. 52 kgr.: 
Brusev (RPB) învinge la puncte pe 
La urc (Olanda), Odebnal (R. Ceh.) 
întrece la puncte pe Borivoje 
(R.P.F- Jug.), Akbas (Turcia) În
trece la puncte pe Baranya (RPU), 
cat. 57 kgr.: Staschevki (U.R.S.S.) 
întrece la puncte pe E. Wester by 
(Suedia). Rantala (Fini) întrece la 
puncte pe Stoicov (RPB). cat. 62 
kgr.: Polyak (RPU) întrece la 
punote pe Gogien (Elv.), Enev 
(RPB) întrece la puncte pe Hakari
sen (Norv.). Terian (URSS) în
trece la puncte pe Mewis fBeilgia), 
cat. 67 kgr.: Stoicev* (RPB) întrece 
la puncte pe Gamamik (URSS)!!!, 
Atanasov (R. Ceh.) întrece la punc
te pe Pândo! (Turcia), Tarr (RPU) 
întrece la 
(R.P.RJug.).

67 
prin 
Lau-

puncte pe Horvath

GH. IACOBINI

Io manieră care i-a entuziasmat pe 
spectatorii, Gantner a obținut o 
victorie categorică: cu 3—0 (19. 
11. 13). Gantner a apărat cu brio 
toate atacurile adversarului și a 
contraatacat fulgerător, depășindu-1 
categoric pe Tamasu. De aseme
nea, Pesch, jucînd în primul său 
meci cu ca»adianul Glazer, a cîș- 
tigat cu 3—0 (10, 10, 10). O com
portare foarte frumoasă a avut și 
perechea masculină Reiter—Gant
ner, care au eliminat cu 3—2 (21— 
13, 14—21, 21—19. 18—21, 21—16) 
redutabilul cuplu japonez Tanaka— 
Tamasu.

Iată alte rezultate tehnice înre
gistrate: simplu bărbați: Harango- 
zo — Miltes 3—0, Caffiero — Ro
binson 3—0, Foldy — Harasztosi 
3—0, Vogrinc — Ehrlich 3—I. Ta
naka — Rhodes 3—0. Roothooft — 
Andersson 3—0, Tomita — Klein 
3—0. Holusek — Nasz 3—0. Ga- 
bric (Iugoslavia) — Popescu 
(RP-R) 3-1 (21—13, 16—21,
21-9. 21 — 11), Tomita — Urchetti 
3—0; simplu femei: Narahara — 
Abubeif 3—0. Watel — Pritzi 3—1 
(15—21. 20—19. 12—8,21 —19); du
blu bărbați: Ogimura, Tomita — 
Vogrinc, Gabric 3—1, Flisberg. 
Malquist — Simon, Le Seur 3—0. 
Tereba, VilWbnowschi — Molina. 
Winderling 3—0. Holușek, Sat — 
Castro Kundoglian 3—0. Bukiet, 
Klein — Simons. Kennedi 3—1; 
dublu mixt: Eguchi, Tomita (Ja
ponia) — Angel ica Rozeanu, Fe
renc
3—1, ____ ______
glia) — Ella Ze.'ler, M. Gantner 
(R.P.R.) 3—1. Șari Szasz, T. Rei
ter (R-P.R.) — Clearkin, Fearon 
(Irlanda) 3—1, Șari Szasz, T. Rei
ter (R.P.R.) — Cor du Buy, Van 
Megen (Olanda) 3—0.

Alte rezultate: simplu bărbați: 
.Matei Gantner (R.P.R.) — Gen- 
ton (Franța) 3—1 (2-1—14. 21—17, 
19—21. 21 —10), Ogiimura — Mai 
van Hoa 3—1 (21—9, 22-20.
12—21, 24—18), Sido (R.P.U.) — 
Gabric (Iugoslavia) 3—0 (18, 19, 
19).

Sido (k-P.R. — R.P.U.)
D._ Rowe, Leach (An-

★
La închiderea ediției ni se co

munică următoarele rezultate :
Simplu femei: Angelica Rozea- 

nu-Narahara 3—0 (11, 9, 10),
Sari Szasz-Boyadjieva 3—0 (7, 15, 
16), Watanabe-Thomson 3—1; 

simplu bărbați: Reiter-Nguyenkim- 
hang 3—2 (17—21, 21—18, 17—21, 
21—15, 21-—15), Gantner-Peterssdn 
3—0 (5, 16, 8), Pesch-Carcalho 
3—0 (10, 13, 19), Reiter-Bukiet 
3—2 (21—17, 12—21, 19—21, 21—8, 
21—18), Somogy-Pesch 3—6 (13, 
10, 14), Reiter-Mathias 3—0 
Schneider-Gantner 2—1 (meciul 
era în curs de desfășurare); dublu 
femei: Angelica Rozeanu, Ella 
Zeller-Abuheif, El Chiati 3—0 (10,
13, 11); dublu mixt: Șari Szasz, 
T. Reiter-Fry, Craydon 3—0 (10,
14, 17); dublu bărbați: Ogimtira, 
Tornita-Somogy, Popescu 3—0.

Mîine la Viena
Al 99-lea meci de fotbal 

R. P. Ungară—Austria
Mîine se dispută la Viena cea 

de a 99-a întîlnire internațională 
de fotbal dintre reprezentativele 
Ungariei și Austriei.

In vederea acestei întîlniri, fot
baliștii celor două țări au făcut 
importante pregătiri. Lotul repre
zentativei „A“ a R P. Ungare s-a 
antrenat miercuri cu echipa de ca
tegoria B Vbros Meteor pe cafe a 
in^jns-o cu 8—0. Față de forma
ția obișnuită din anii trecuți, nu 
s-au făcut importante modificări. 
Nu lipsesc cunoscuții internațio
nali, Bozsik, Lorant, Puskas. Pa- 
lotas, Hidegkuti etc. In poartă va 
juca probabil Olah, iar la înain
tare este posibilă înilocuiiirea lui 
Kocs.is cu Palotas.

Austriecii au schimbat mult e- 
chipe care a fost învinsă recent 
la Bmo die reprezentativa R. Ce
hoslovace. Astfel, linia de atac va 
fi condusă de tînărul Brousek. 
prezența fundașului Hanappi este 
probabilă, iar Korner I nu va fi
gura în echipă.

Poe.M de radio Budapesta va 
transmite în întregime această 
partidă, cu începere de la ora 17,55 
(ora R.P.R).

La Viena se mai întîlnesc echi
pele de juniori, la Budapesta se
lecționatele B, iar în orașe din 
Austria și R. P. Ungară se vor 
mai desfășura alte patru întîlniri 
între echipele nraghiare și aus- 
triace.

Lotul boxerilor suedezi la sosirea In Capitală.

Tin

Boxerii suedezi susțin 
prima îmtiMre în

11 boxeri suedezi, im u-ună cu 
conducătorii și antrenorul lor, au 
coborît ieri după-amiază 
nut care-i aducea de 
uode făcuseră o escală 
ore. Din lotul anunțat 

pe aeroportul Bă- 
arbitrul-judecător 

care, îmbolnăvindu- 
rămas la Praga, ur-

din avio- 
la Praga. 
de cite'K 
telegrafic

nu hpsea ieri 
coasa decît 
Paul Arwen, 
se pe drum, a _ .
mind să sosească La București ceț 
mai tlrziu mîine dimineață. In In
tim pinarea oaspeților noștri se 
aflau reprezentanți ai C.C.F.S. 
șl ai comisiei centrale de speciali
tate. Cuvîntul de bun sosit a fost 
rostit de tov. S. Riegler, vicepre
ședintele comisiei centrale de box. 
Bine dispuși, deși se aflau după o 

| călătorie destul de îndelungată, 
boxerii suedezi și-au manifestat 
din primele clipe dorința de a cu.- 

I noaște cît mai repedte capitala noa- 
1 stra, despre care 

lucruri frumoase, 
nerii suedezi care 
Festival.

Singurul dintre
care ne-a mai vizitat țara este 
.,greu>l“ Fofcke Strandberg. El s-a 
numărat printre tinerii partici- 
ir.anți la Festivalul de la București. 
Strandberg a fost seară de seară 
la turneul de box desfășurat a- 
tunci, însă nu a participat decît In 
calitate de... spectator. Totuși, 
peste cîteva luni, el avea să se in- 
tîloească cu un boxer romîn. In 
ringul de la Ericksdalhalllen, una 
din cele mai mari săli de sport drin 
Stockholm, el a servit replica va
lorosului nostru campion Dumi
tru Ciobotaru. Folke Strandberg, 
amabil și prietenos, ne-a făcut cu
noștință cu colegii săi de echipă. 
Printre aceștia se află, în afara 
lui Stig Sjolin, cunoscut prin per- 
fonmanțele sale răsunătoare. 3 pu- 
giliști de statură impresionantă : 
mijlociul Soren Danielsson, semi
greu! S’tig Johansson și greul 
Bror Sandlgren. Cei trei sportiv' 
au, fiecare în parte, o înălțime 
care se aprop'e de 2 metri...

Este interesant de arătat că lo
tul boxerilor suedezi e foarte ti- 
năr. 
peți 
ani. 
berg 
abia 
Tinerețea boxerilor suedezi 
însă dublată de o clasă ridicată și 
de o îndelungată experiență pugl- 
listică. Printre boxerii suedezi 
care ne vizitează 6e află șase 
campioni ai Suediei: Rotând Jo
hansson. Rotând Weissbrodt, E- 
vert Hogberg, Berii! Larsson. 

Soren Danielsson și Stig Johan- 
fcson. De asemenea, lottiil cuprinde 
pe finaliștii campionatelor națio
nale Wemer Waserr și Bror Sand- 
gren, precum și pe internaționalii 
Lennart Risberg și Folke Strahd-

auziseră multe 
povestite de ti- 
,au participat la

boxerii suedezi

Nici unul dintre boxerii oas- 
nu depășește virsta de 25 
Cei mai tineri Evert Hog- 
și Lennart Risberg. de- 

au împlinit virsta de 20 ani. 
este

sala Floreasca
mîine seară 
Capitală

Boxerul nr. 1“ al formațieib^'g _ ____ ______ . ,
este, fără rndocafă, Stig Sjolin. El 
a fost campion european la cate
goria mi^ocie, și de mai multe ori 
campion al Suediei Dacă din for
mația suedeză lipsesc pugslișî i 
<te categorie pană și semunijkcîe, 
fu schimb, la categoriile rrejlocie, 
semigrea și grea, oaspeții au cite 
doi reprezentanți. Din această 
cauză, este foarte probabil ca, în 

.cadrul primei reurruni, care va 
avea loc mîine seară, să se des
fășoare cite două întîlniri la ca
tegoriale mylocie, semigrea și 
grea. O hotărîre definitivă va fi 
luată j® cursul dimineții de azi.

★
Boxerii noștri și-au încheiat- pre

gătirile în vederea reuniunii de 
mîine seairă. Ei se află intr-o formă 
remarcabilă. Antrenorul de stat 
Ion Popa ne-a comunicat aseară 
următoarea formație care va servi 
replica echipei suedeze: Mircea 
Dobrescu (mttscă), Toma Constan
tin (cocoș), Gheorghe Fiat (semi- 
ușoară), Constantin Dumitrescu 
(ușoară), life Dragnea (mijlocfe- 
ușoară), Vasile Tiță și Șerbu Neac. 
șu (mijlocie), Ghețti Velicu și Pej 
fre Zaharia (semigrea). Dumitru 
Ciobotaru și Eugen Furesz (grea).

„Boxerii noștri, ne-a declarat Jon 
Popa, s-au antrenat cu seriozitate 
pentru întîinirile cu boxerii suedezi. 
Antrenamentele publice și întîinirile 
de verificare, pe care le-am folosit 
cu acest prilej, s-au dovedit metode 
bune și ele tne-au ajutat să apre
ciem mai bine stadiul de nregătire 
în care se află pugiliștii noștri. Sînt 
convins că întîinirile pe care bo
xerii suedezi le vor susține la 
București și Ploești vor însemna nu 
numai întreceri sportive de calitate 
și un util schimb de experiență, 
dar și un excelent prilej de strîn- 
gere a legăturilor de prietenie care 
există între sportivii din cele două 
țâri“.

★
Aseară, în sala Floreasca, oas

peții au făcut ui ușor antrenament 
de acomodare. Ședința de antrena
ment, condusă de antrenorul Hen
ry Hardberg, a cuprins exerciții de 
gimnastică, box cu umbra, sărituri 
la coardă etc. Oaspeții s-au miș
cat cu ușurință și au vădit. în ge
neral, o bună pregătire fizică.

★
Reuniunea de mîine seară, va a- 

vea loc în sala Floreasca, înoe- 
pind de la ora 20. Meciurile vor 
fi judecate de arbitrul-judecător 
Tokay Jakob (R. P. Ungară). Pen
tru această reuniune internațională 
biletele se distribuie prin asocia- 
țiile sportive. Sînt valabile numai 
permisele roșii și aCbaatru (de pie
le), precum și permisele de culoare 
neagră diberate de C.CF.S. pen
tru ziariști.

Cursă motociclistă Moscova — Varșovia, 
Varșovia — Moscova

TASSMoscova Agerpres). 
transmite:

La 21 aprilie s-a dat startul con
comitent de la Moscova și Varșo
via intr-o mare cursă motociolistă 
organizată în cinstea celei de a 
10-a aniversări a Tratatului de prie
tenie, asistență mutuală 
bofare postbelică dintre 
RP Polonă.

La Moscova, plecarea 
s-a dat din piața gării 
mitingul care a avut loc cu acest 
prilej au luat cuvîntul președintele 
Comitetului central al Asociației vo
luntare pentru sprijinirea Armatei, 
Aviației și Flotei (DOSAAF), ge
neralul locotenent Nikolae Gritcin, 
reprezentantul ambasadei RP Polone 
la Moscova, Ignati Kowalski și com-

și cola- 
URSS și

în cursă 
Kiev. La

ducătorul cursei, Fedosk Vlșnevețki.
In aceeași ai, motorid-sr-i polo

nezi au luat plecarea ti» Var
șovia. In piața Daer rnski. împodo
bită cu drapelele de Stat ale URSS 
și RP Polone. s-au adunat nume
roși reprezentanți ai oamenilor mun
cii șa ai cercurilor sportive din 
capitala RP Polone, precum și re- 
preaefttaoții ambasadei URSS la 
Varșovia, care i-au salutat pe com- 
curenți.

La 22 aprilie, echipele motoci- 
diștilor sovietici și polonezi s-au 
întîlnit în orașul Minsk. Astăzi, 
sportivii sovietici își continuă dru
mul spre Varșovia. în timp ce mo- 
tdcicliștli i polonezi se îndreaptă 
spre Moscova.

Redacția șl Administrația, București, atr. Const, Miile Nr. 17 telefon 5 30.W-5.30.37 Nr 1-9-52 SI AS 3452—52. Intr. Poligrafică Nr 2 »tr. Brezoianu Nr, 23—25 Abona- _ 
nientele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntar) din întreprinderi.


