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Cit mal minte
Secția de materiale sportive a 

fabricii »,Flacăra roșie" Pielari, 
produce acum în serie mingi de 
fotbal, rugbi, parâ-box, mingi de 
vodei și baschet precum și alte 
articole sportive din piele, care 
iau calea colectivelor sportive din 
întreaga țară. Cei ce muncesc în 
această secție — fiind in majoritate 
tineri sportivi — și-au îndreptat 
atenția către buna calitate a ace
stor produse. S-a ajuns în prezent 
prin străduința tuturor, ca dife-

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

și fericirii
sporirea mărfurilor aduse pe piață de 
producătorii agricoli, mărirea puterii 
de cumpărare a leului. Aceste efecte 
pozitive au contribuit la creșterea 
salariului real al clasei muncitoare 
și la ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii din țara noastră Recenta 
Hotărîre a Consiliului de Min’ștri 
trece pe scurt în revistă aceste re
zultate ale desființării sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele și 
rații. De asemenea, Hotărîrea enu
mera o serie de realizări obținute 
in industrie, agricultură, comerț. 
La loc de cinste în riadul acestor 
realizări este amintită îndeplinirea 
planului producției globale a indus
triei in trimestrul 1/19 5 in propor
ție de 103,2%. A crescut și s-a în
tărit sectorul socialist din agricul
tură. La sfirșitul trimestrului I al 
acestui an. numărul gospodăriilor 
agricole colective și al întovărăși
rilor este de 5.145. In comparație 
cu trimestrul I al anului 1954 s-au 
desfăcut prin ccmerțul social s! cu 
11% maj multe mărfuri alimentare 
și industriale. Hotărîrea arată: 
„Aceste realizări au creat condiții 
peniru înfăptuirea unei reduceri de 
prețuri cu amănuntul la unele măr
furi nlimen are și industriale, pre
cum și a tarifelor de spectacole, 
ceea ce va duce la creșterea puterii 
de cumpărare a salariilor, la ridi
carea nivelului de frai material și 
cultural al oamenilor muncii".
' Cu nesaț au citit oamenii mun
cii fiecare paragraf, fiecare cifră a 
Hotăririi. Ele ne vorbesc de pre gri
ja partidului și guvernului pentru 
bunăstarea • poporului muncitor, e'.e 
dovedesc încă odată — și ce puter
nică dovadă — că țelul principal 
al statului demacrat-popular este 
fericirea celor ce muncesc.

Luînd cunoștință de cuprinsul 
Hotărir i. oamenii ’ muncii înțeleg 
mal bine că stă în puterea lor 
să-și făurească un trai din ce în ce 
mai bun, că f'ecare treaptă spre 
ridicarea bunăstării poporului mun
citor se clădește, part cică cu păr
ticică, d'n munca spornică a mase
lor largi de la orașe și sate. Hotă
rîrea din 22 aprilie 1955 face să 
crească și mai mult încrederea ma
selor populare în partid, cîrmaci 
sigur în drumul spre o viață feri
cită.

In aceste zile, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei își ex
primă nemijlocit bucuria și recu
noștința pentru Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri. Cu șl mai mult 
spor aa pornit ei la muncă, pentru 
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Pe drumul bunăstării
A VIN TAȚI în întrecerea socia- 

listă în cinstea zile de 1 Mai, oa
menii muncii de pe întreg cuprin
sul patriei au primit cu mare 
curie llotlrîrea Consiliului de 
niștri al Republicii Populare Ro
mine cu privire la reducarea 
prețuri cu amănuntul a unor măr- 

Mferi alimentare și industriale ți a 
tarifelor de spectacole. In această 
Hotărîre oamenii muncii văd o- 
glîndindu-se roadele muncii pe care 
ei au desfășurat o cu entuziasm și 
abnegație, s ib conducerea partidu
lui, pentru continua întărire a e- 
conomiei noastre naționale, pentru 
ridicarea nivelului lor de trai. La 
baza noii Hotărirî a 
nostru stau succesele 
pe care poporul nostru 

y le-a obținut în industrializarea țării.
Volumul producției industriale glo
bale din HI 54 a depășit pe cel din 
1938 de -este 2,5 ori. iar cel at 
producției ndustriei mijloacelor de 
product e de peste 3 ori din care 
industria me’alurgiei prelucră
toare de peste 5 ori. In’ condi
țiile regimului democrat-popular 
au apărut și se dezvolți cu pași re
pezi noi ramuri industriale, ca in
dustria constructoare de mașini — 
ptrgh'e principală a întregii dezvol
tări a economiei naționale—, indus
tria electrotehnică și altele. Dez
voltarea putern’că a industriei grele 
a creat posibilitățile înzestrării cu 
mașini și unelte at't a agrîtulturii 
cit și a industriei ușoare.

In Hotărirea din 22 aprilie a Con
siliului de Miniștri, oamenii muncii 
văd o nouă și importe ntă eta-ă pe 
calea traducerii in viață a măsuri
lor luate cu prilejul plenarei din au
gust 1953 a C.C. al P.M.R. Parti
dul a arătat atunci necesitatea ri
dicării producției în ramurile ră
mase în urmă ale econom'ei. agri
culturii și industriei producătoare 
de bunuri de larg consum — dar 
a subliniat cu claritate faptul că 
industria grea reprezintă în conti
nuare temelia dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării nivelului 
de trai al poporului. întreaga desfă
șurare ulterioară a evenimentelor 
a constituit o strălucită confirmare 
a acestei linii elaborate de partid. 

Masele largi populare din țara 
noastră și-au însușit măsurile a- 
doptate de plenara din august 1953 
a C. C. al P.M.R. Cu însuflețire, 
oamenii muncii au trecut la înfăp
tuirea măsurilor luate pentru dez
voltarea agriculturii, sporirea pro
ducției agricole și a producției bu
nurilor de consum popular, luptînd 
totodată cu puteri sporite pentru 
dezvoltarea industriei grele. In 
felul acesta, prin munca de zi 
cu zi a maselor poputare con
duse de partid, s-au creat premi- 
zele necesare pentru desființarea 
sistemului de aprovizionare pe 
bază de cartele și rații. De la a- 

K ceasta importantă măsură econo
mică elaborată de partid și guvern 
au trecut patru luni. In acest răs
timp s-au obținut, ca urmare a 
trecerii la comerțul desfășurat, re
zultate poz'tive: stimularea produc-

* ției industriale și agrico’e, mărirea 
volumului de mărfuri desfăcute prin 
comerțul socialist la orașe și sate,

Sp<- --  r
ca întrecerea socialistă în 
zilei de 1 Mai să se soldeze 
iizări și mai însemnate.

Alături de toți oamenii 
din țara noastră, tinerii 
au primit cu entuziasm Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la reducerea de prețuri 
cu amănuntul a unor mărfuri ali
mentare și industriale și a tarife
lor de spectacole. Ei își iau an
gajamentul de a contribui cu toate 
forțele lor t’nerești la lupta întregu
lui popor pentru dezvoltarea eco
nomiei naț’onale. pentru ridicarea 
nivelului de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc.

muncii 
sportivi

Cursa fliotociclistă Varșovia Moscova - Varșovia
MOSCOVA. — Duminică, a- 

maiorii d? sport din Moscova au 
avut prilejul să salute sosirea mo- 
tocic'.iști'.or polonezi care parti

cipă la cursa metodei ista Varșo
via-Moscova-Varșovia. organizată 
cu prilejul celei de a X-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, a- 
sistență mutuală și colaborare 
postbelică dintre U.R.S.S. și R» P.

Polonă. Sosirea a avut loc în tata 
Univers tății ,,Lomonosov" pe Coli
nele lui Lenin,

In aceeași zi, 
viei au salutat 
Polone sosirea 
vietici.

La 3 mai motocicliștii sovietici 
și cei polonezi vor pleca 6pre ță
rile lor.

cetățenii Varșo- 
în capitala R.P. 

motocicliștilor so-
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Croind zilnic 10—12 mingi -nai muit d.cit prevedea norma. 
Ion Dumitrache a contribuit la îndeplinirea planului pe sor
timente al secție', primind titlul de fruntaș in producție, de 
care este m'ttulru

TÎNĂRIJL INOVATOR
In iuna martie, tinerii din sectorul III al secției 

fitinguri de la uzine'e metalurgice „Gheorgiie 
Gheorgh u-Dej“ din Tîrgovi.ște, au muncit cu multă 
rivnă, depășind prevederile planului cu 9 la sută. 
A fost un frumos succes cu care, desigur, s-.nu 
mîndrit toți muncitorii secției. Spuneam că au mun
cit ma; mult tinerii fiindcă, de fapt, ei formează 
majoritatea celor ce lucrează în acest sector de 
numea.

In acțiunile pornite în cinstea zilei de 1 Mai, ti
nerii din sectorul Iii al secț'ei fitinguri au fosf 
totdeauna primii. Piesele pe care ei le lucrează 
sînt apreciate iar cei de la sectorul de control sînt 
cei dinții care-’ felicTă. „Bine băieți, azi ați fost 
iar la înălțime 1“ Aceasta le dă imbold în muncă 
și fiecare se simte dator să contribui?, mai de
parte, la îmbunătățirea calității produselor, la 
mențin-rea prest’giului cîștigat de sectorul tinere
tului din secția fitinguri

Unul dintre tinerii cei mai vrednici din acest 
sector este strungarul Constantin Cotîrlan Veșnic 
preocupat de găsirea celor mai bune metode și ino
vații care să sporească randamentul muncii, 
mistui Constantin Cotîrlan este în același 
cunoscut și apreciat ca un bun sportiv. Fiind 
din inițiatorii întrecerii socialiste în cinstea 

ute- 
timp 
unul 
zilei

de 1 Mai, el s-a străduit să constituie în p.rma- 
nență un exemplu pentru toți ceilalți tineri. Și 
se poate spune că a reușit. Și-a îndeplinit planul

Nîswoase înscrieri 
la jocurilb internaționale 
Prietenești de ia Varșovia

anuniat 
13 țări, 
înscriși 
natație, 
în apă.

Aproape 200 de federații din 
întreaga lume și-au anunțat 
participarea la cea de a doua 
ediție a Jocurilor Internaționale 
Prietenești din cadrul Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia. La 
probele atletice și-au 
participarea atleți din 
La gimnastică sînt 
sportivi din 8 țări. La 
inclusiv polo și sărituri 
participă 11 țări. La canotaj 8 
țări. La box 10 țări. La lup'e 
stil liber și clasic 11 țări. La 
haltere 8 țări. La ciclism 13 
țări. La fotbal 8 țări. une’e 
orezenitîndu-se cu două echipe. 
La tenis de masă 13 țări La 
volei 8 țări. La baschet 8 țări. 
La tenis de cîmp 
gerea cu a-cui 3 
ciclism 4 țări.

La majoritatea 
federațiile din rtrăinătate au în
scris atît ert ipele masculine cît 
ți cele feminfne In numărul de 
mai sus al țărilor participant'' 
nu sînt incluse echipele R.P 
Polone care part’ctoă la toato 
discin’to”!?

încheiată duminică dimineață, 
pe S.adionuJ Tineretului, tradițio
nala întrecere sportivă de masă 
crosul „Să intîmpinăm 1 Mai” 3 
reușit și in acest an să mobilizeze 
la startul concu surilor mii și mii 
de tineri și tinere. Organizat 
anul acesta fără participarea spor
tivilor clasificați, crosul de masă 
„Să intîmpinăm 1 Mai” a consti
tuit un bun prilej de afirmare pen
tru toți tinerii dornici să practice 
sportul.

6 {ări. La tra
tări. La moto-

disciplinelor.

dintre materialele 
fabricate în acea-

maur.ale sportive
rența de calitate 
de import și cele 
stă secție să dispară și chiar mai 
mult, să se aducă unele inovații la 
mingile de fotbal fără șiret Irțova- 
ția aparține unui vechi cunoscător 
al meseriei, maistrul secției. Etnii 
Băncilă și este foarte prețioasă 
permițind folosirea unui sistem 
mult mai practic de umflare și 
menținere în stare regulamentară 
a mingilor fără șiret. Dovada cea 
mai bună este faptul că mingile 
„Flacăra roșe" sînt întrebuințate 
acum în campionatul republican 
de fotbal, fiind apreciate de spor
tivi și antrenori.

La obținerea acestor rezultate 
au contribuit toți muncitorii sec
ției. S-au evidențiat fotbaliștii Pe
tre Munteanu și Ion Dumitrache» 
ambii de la sectorul de croit 
mingi. Ei au depășit planul cu 67 
și respectiv 69 la sută șj se stră
duiesc să-și ducă la bun sfîrșit 
angajamentul luat în cinstea zilei 
do 1 Mai, de a da 98 la sută ma
teriala sportive de bună calitate. 
O deviere cît de mică, 
de numai un milimetru, 
cele 18 petice .ale mingii 
de 18 m'limetri. M ngea 
acest fel din circonferința prevă
zută de regulament și, mai ales, 
din greutate, fiind neîntrebuMița- 
bilă. Lucrătorii se mîndresc că 
nu au rebutat încă materiale spor- 
t’ve. Acum, după apariția Hotă- 
rîr'i Consiliului de Miniștri cu 
privire la reducerea de prețuri toți 
muncitorii secției și-au propus să 
dea cît mai multe materiale spor
tive de bună calitate.

fie chiar 
aduce la 

o deviere 
pierde în

de muncă în proporție de 145 la sută, iar piesele 
pe care le-a fabricat au fost de bună calitate. Dar 
Constantin Cotîrlan n-a urmărit numai îndeplinirea 
prevederilor din planul său de muncă. El a căutat 
să ușureze munca lui și a celorlalți prin felurite 
inovaț i, adaptate la specificul de muncă al uzinei. 
Recent, el a predat cabinetului tehnic „dispozitivul 
de îndoit bolțul de siguranță la lanțurile Rotary 
de 3 și 4 țoli“. Inovația tînărului strungar face ca 
bolțul de siguranță la lanțurile Rotary să fie în
doit cît maj corect, în'ăturînd efortul necesar asanu 
blării. Constantin Cotîrlan e tînăr: a împlinit doar 
19 ani. Sportul îi este deci un bun prieten. In 
1953 el a făcut parte din eciiipa de fotbal Metalul 
Tîrgovi.ște, care a cîștigat campionatul de juniori 
a! țării. Anul acesta, el a promovat în prima ecbn 
pă a uzinei și se străduiește să reprezinte cu citi-» 
ste culorile .colectivului său. Și întotdeauna stră
daniile lui sunt încununate de succes pentru că îl 
însuflețește dorința de a învăța, de a afla mereu 
lucruri noi, care-1 ajută în munca din uzină ca și 
pe t.renul de sport. Acum, în cinstea lui 1 Mai, 
Constantin Cotîrlan luptă cu însuflețire
pentru a intîmpina marea sărbătoare cu noi și 
frumoase succese.

Marcel Toader 
corespondent

DUPĂ FINALĂ...
Faptul acesta a ieșit mai mult 

în evidență duminică dimineața pe 
Stadionul Tineretului, cînd ta În
trecerea finală au putut fi remar
cate o serie de elemente cu fru
moase pos.bilități die dezvoltare, in 
același timp însă, este datoria co
lectivelor sportive din care aceș
tia jac parte, să Se ocupe de buna 
lor pregătire.

In fotografia noastră un aspect 
din finala crosului de masă 
intîmpinăm 1
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8 IV e 81111 încă Proaspete *n minte minunatele clipe pe care le-am pe-' 
| trecut, alături de tineri din toate țările lumii, în frumoasa noastră | 
8Capitală, în zilele însorite ale lui august 1953 Festivalul Mondial al? 
|Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie prilejuise atunci ®| 
g incîntătoare desfășurare de forțe culturale și sportive. Dar, mai presus | 
8ca orice, ne-a rămas în minte uriașa manifestare a voinței de pace8 
| și de viață pe care a constituit-o această măreață sărbătoare a tine- | 
8 retului lum i.
8 Anul acesta, marea adunare a ti neretului din întreaga lume va avea 8 
| loc la Varșovia orașul care a renăscut din ruinele războiului prin ' 
g munca eroică a poporului polonez. Nu există tînăr care să nu intim-g 
8 pine cu nespusă bucurie și nețărmurită încredere marea manifestat e ? 
| pentru pace și prietenie a tineretului din lumea întreagă: ce! de-al| 
8V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Varșovia, 8 
8 In întimpinarea acestui eveniment de larg răsunet internațional a in-î 
g ceput ieri în țara noastră prima etapă a Concursurilor Sportive ale| 
8 Tineretului.
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ARUNCĂ, SĂRI...

Nu trebuie să crezi că atletismul 
este un sport greu accesibili Nici 
Că pentru a participa la un con

curs atletic ip trebuie o pregătire 
îndelungată! Dimpotrivă, in atle
tism sini probe frumoase fi simple, 
la startul cărora poate t>eni orice 
tinăr care iubește mișcarea in aet 
liber, care a învățat să prețuiască 
valoarea exercițiilor fizice.

Iată, spre exemplu, că in aceste 
Concursuri Sportive ale Tineretului, 
tu. ca un tînăr sportiv începător ai 
un bun prilej să cunoști atletismul. 
Aceasta, pentru că. în cadrul acestor 
concursuri trebuie să participi, dacă 
vrei, bineînțeles, să concurezi și la 
atletism, la trei probe: 100 m., sări
tura in lungime și aruncarea greu
tății. Aceasta înseamnă viteză, de
tentă și forță. Nu ești curios să 
vezi la care din aceste trei probe 
ești mai bun ? la glndește-te că așa 
vei putea afla cit de repede poți 
alerga, cit de departe poți sări și 
cit de multă forță aii pacă ești cu
rios să-ți cunoști posibilitățile, a- 
fund... întrecerile de atletism din 
cadrul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului te ast^ootă !

® —

Știi să înoți ? Atunci desigur că 
a cunoscut bucuria de a taarinita 
prin undele ușor vătarite, desigur 
că ai avut senzația pe care o are 
orice înotător, aceea de a fi st apta 
pe un element al naturii : apa. Iar 
ctad victoria asupra apei nu ți-a 
mai fost daajuns, ai încercat să te 
tatreci și cu adți înotători...

Acum, ai ocazia de a 4e întrece 
in prund tău concurs „oficial", în 
care arbitri anume însărcinați cu 
acest lucru vor hotărî vadoerea ta 
și a tovarășilor tăi <te concurs. 
Unde vei înota ? In bazinul ced 
mari apropiat. Iar dacă în orașul sau 
satul în care locuiești nu ai bazin, 
regulamentul prevede că concursu
rile pot fi organizate și în ape cur
gătoare. Deci, vei avea de parcurs, 
în vrteză maximă, ta srikri care-ți 
convine, 100 de metri în bazin sari 
200 tatr-o apă curgătoare. Fetele au

TE INTERESEAZĂ FOTBALUL?

de parcurs jumătate din aceste dis
tanțe, iair locurile ta clasament se 
stabilesc ta ordinea sosirii, fără 
timp.

Simplu, n<u ? Ești de aoond ? A- 
tunci, la revedere, pe curtad, la 
start !

CU MINGEA PESTE PLASĂ
Cine nu a jucat vreodată volei ? 

Intr-an concediu petrecut in sta
țiunea de odihnă, la școală in pau
za dintre ore, în vreo după-amiază 
pe terenul întreprinderii nu se 
poate să nu te fi așezat de o par
te sau de cealaltă a plasei. Totul 
este să joci atent și să reușești să 
trimiți mingea peste plasă. La în
ceput a fost poate greu: ți-ai 
scrintit vreun deget sau, după un 
timp de joc, te-au durut brațele. 
Dar... ai jucat volei...

Acum nu este greu să formezi o 
echipă și să o înscrii în Concursu

rile Sportive ale Tineretului. Va fi 
poate prima întrecere la care par
ticipă această echipă. Insă, cate
goric, nu va fi și ultima, pentru 
că odată prinși în focul luptei de 
pe terenul de sport, cei ce împreu
nă cu tine formează echipa vor 
dori să se întreacă și în alte 
concursuri. Și iată că veți avea la 
uzină, la școală, sau în comună 
încă o echipă de volei...

Și odată cu echipa se vor for
ma și jucătorii sau jucătoarele pe 
care ii vei avea tovarăși în alte 
multe și frumoase întreceri spor
tive.

Există oare sport mai popuiar 
decît fotbalul ? La această întreba
re se poate răspunde cu ușurință, 
indCcfridu-se cîteva date concluden
te : miile de echipe de fotbal par
ticip ante la Cupa R.P.R., nenumă
ratele terenuri de fotbal de la orașe 
și sate și, în sfîrșit, numărul uriaș 
de tineri care pătrund în sport 
prin fotbail. Nu mai vorbim despre 
zecirie de mii de spectatori care 
se dovedesc specialiști necontes- 
tați dim... tribune.

Și pentru tine a sosit momentul 
6ă arăți că știi nu numai să strigi 
„ha>i Ozon", dar că ai și posibili
tatea să iragi Ia poartă, să driblezi 
*au să salvezi un go1 gata făcut

Ocazia aceasta ți-o oferă întrece
rile de fotbal din cadrul Concursu
rilor Sportive ale Tineretului. Poa
te ți-e teamă că nu vei putea face 
față, că vei avea de înfruntat ju
cători cu mari multă experiență ? 
Nici o grijă ta această privință 
Regulamentul competiției prevede 
clar că la jocuri n-au voie să par
ticipe sportivii care fac parte din 
vreo echipă înscrisă intr-o compe
tiție oficială. Meciurile vor fi sis
tem turneu, t-ur-retur în etapa I, și 
sistem eliminatoriu în etapa a Il-a. 
Fiecare med va avea cite două re
prize a 45 minute. Pentru aceasta, 
multă atenție la pregătirea fizică 
generală !

La masa

On sport răspiodit: pepene Drept in țintă!

In liniștea căminu
lui cultural sau înlr-o 
sală de club, la ma
sa cu 64 de pătrate 
ai început o partidă 
care se anunță viu 
disputată. Adversarul

a făcut prima mișcare. Ai răs
puns cu promptitudine. Tabla 
de joc a devenit un adevărat 
cîmp de bătălie. Pionii și ofițerii, 
turele și damele, sînt în plină în
trecere. Cine va fi învingătorul a- 
cestei partide pasionante ?

Oare nu te interesează să te a- 
vlnți intr-o asemenea întrecere 
care cere voință, pricepere, tenaci
tate ? Pentru aceasta nu ai decît 
să te... înscrii. Dacă te intere
sează amănunte despre concursu
rile de șah ale acestei mari compe
tiții, află că ele se dispută sistem 
turneu, că in fiecare grupă intră 
cite 11 jucători, că primii clasați 
din fiecare grupă vor forma noi 
grupe și așa mai departe, pînă va 
fi desemnat ciștigătorul pe colectiv 
sau pe comună. In etapa următoa
re, concursurile se vor disputa după 
sistemul eliminatoriu

Nu sta pe ginduri. Inscrie-te de 
grabă și dovedește-(i priceperea tn 
acest popular ..sport al minții' f

Cej care iubesc 
sportul popcalor 
susțin că nu exis
tă sport mai larg 
practicat in țîrra 
noastră decît po
picele (lăsând la 
o parte fotbalul). 
Și se pace că ei 

deipiarie 
devăr. s caire
popâorfe sînt practicate — 
oameni cărora vîrsta niu teIft ■ u -

die 

cneid 
idoctr

a-
că 
de

---------•tJO’td UIU lie ;Tli3il 
pannȘfe să lovească cu piciorul in 
minge sau să alerge suita de metri 
p’at, se înșeală Există ne num ă ați 
•tineri pe care îi pasionează popi
cele-------------------ă _

Și nu e o simplă chestiune de 
gust. Pentru a reuși să arunci bila 
de lemn, destuii die grea, este ne
cesară o pregătire fizică și tehrtică 
pe care numai un sportiv o poate 
avea. Deci, calitățile pe oare te dez
voltă acest sport, lairga sa popu
laritate ca și existența a numeroase 
airene de popice, constitute un în
demn die a îua parte la hwreceri'ie 
de popice aie Concursurilor Spor
tive ale Tiraeretuăui. Și vă sfătuim 
să wqpți acest îndemn 1

Haideți săIată un sport pe 
care dacd nu-l cu
noști ai ocazia să-l 
practici acum, pentru 
Iniția oară, ba chiar 
să-ți iei cu această o- 
cazie și norma GA* A.

gr. I. Desigur, înainte de a 
te prezenta la poligon, trebuie să 
ai anumite cunoștințe: să știi cum 
funcționează arma de calibru redus 
cu care vei trage, să știi să iei li
nia de ochire și să cunoști cele ci- 
leva indicații elementare, discipli
nare și tehnice, pentru ca glonțul 
tău să nimerească exact in punctul 
negru din mijlocul țintei.

Și iată-le acum pe poligon. Aș
tepți cu nerăbdare să-ți vină ria
dul la tragere. Ai dreptul la trei 
cartușe de reglaj, după care cele
lalte 5 trebuie să lovească astfel 
ținta. Incit să rezulte cel puțin 25 
de puncte pentru băieți și 20 pentru 
fete. Desigur, nu ești obligat să re
alizezi... punctajul minim, pentru că 
in funcție de punctele obținute se 
stabilește și clasamentul și califica
rea pentru etapa a doua. Iar punc
tajul maxim este de... 50.

Anul trecut, cu ocazia Sparta- 
chiade: de vară a satelor, ai avut 
ocazia să vezi cum se joacă după 
regulament un sport pe care ta îl 
practicai înainte de a... ști ce 
este sportul: oină Poate că zr. 
făcut chiar parte dintr-o echipă. 
Acum ai bucuria de a afla că 
oină, spartul nostru național, este 
cuprinsă și in regulamtnhă Con
cursurilor Sportive ale Tinere
tului.

Vrei 
dintre echipele de oină 
nei ? Foarte bine. Cu 
mari multe «ditpe, întrecerea va fi 
mai vie, pentru că atît în prima 
etapă cit și in- a doua., jocurile se 
desfășoară sistem teurneti. adică 
fiecare echipă joacă odată împo
triva celorlalți, «tît la „prindere" 
cât și la „bătaie". Clasamentul se 
face ca la fotbal: 2 puncte-joc cîș- 
tigat, 1 pumct-joc egal și 0 puncte- 
joc pierdut. Dacă toți cei din echi
pă vor fi te fel de hotărîți ea tine 
să intre ta etapa pe raion, fără 
îndoială că eehipo voasriră nu va 
avea ta niciun joc 0 puncte l

să faci pante (faitr-rma 
"ale comti- 

cît vor fi

BICICLETE DE ORAȘ
Indiscutabil, o 

plimbare cu bici
cleta ia șosea, 
în zilele însorite 
de primăvară, re
prezintă o atrac
ție deosebită pen
tru tine, tinere

posesor al unui asemenea „vehi
cul" . Primăvara aceasta vei putea 
adăoga la programul tău obișnuit 
din timpuri liber ceva nou : între
cerile de ctelism din cadru»! Con
cursurilor Sportive arie TtaerrtvriU'i. 
Dacă n-ai cutezat niciodată pînă 
acum să-ți încerci puterile într-un

că

pe care?
Cine e mai pu

ternic? Cine e mai 
iscusit în luptă? In 
fiecare sal sau 
în fiecare comună 
tinerii se iau la 
trîntă măsurîn- 
du-și puterea și pri
ceperea în luptă 
dreaptă. Desigur

unii sînt mai tari, mai îndemî- 
nuteci, iar alții mai puțin puternici 
și fără prea multă pricepere...

Dar trînta este și un îndemn toc
mai pentru cei ce nu prea au încre
dere în forțele lor, pentru cei căro
ra li se pare că sînt mai slabi, de 
a încerca și de a se convinge că 
dacă să pregătesc pot deveni și ei 
mai tari, mai căliți, mai încreză
tori în forțele lor.

Așa că, fără teamă, tu, un tînăr 
care crezi că ești mai firav, avîn- 
tă-te cu entuziasm in întrecere și 
vei vedea că lupta te călește, te 
oțetește și iți dă o nemăsurată în
credere în puterile tale...

jucăm oină

lată, așadar, cite posibilități 
crte discipline sportive iți dau

concurs popular pen'.ru biciclete de 
oraș, acesta este un prilej foarte 
nimerit pentru * -------
ța“. Ai nevoie 
programului și 
Iată-le:

Concursurile 
fășoară ta patru etape după cuon 
urmează : etapa I la 8 mai, etapa 
a Ii-a la 15 mai, etapa a IlI-a 
(care pentru fete este etapă fina
lă) la 5 iunie, iar etapa a IV-a la 
12 iunie. Distanțele variază între 
5 și 15 km. ; ele cresc de la a 
etapă la^ alta. Fiecare concurent 
este obligat să participe la toate 
etapele.

Deci : pregătește-ți bicicleta și 
fnserie-te cu curaj la această în
trecere !

a... 
de
a

ide

„sparge gh ca
lă muriri asupra 
regulamentului ?

ciclism se des-

Băieții fotbal, 
fetele handbal

un antrenor de

de

Nu de mult, .. ____  _
handbal spunea că aces: sport nu 
are nevote de condiții speciale 
pentru a putea fi practicat Și așa 
este, pentru că din punct de ve
dere al terenului, handbalul trăieș
te în bună tovărășie oi fotbalul: 
cit despre echipament el poate fi 
simplu de tot Și totuși handbalul 
nu este asa de răspîncit...

Pentru băieți ar exista o expli
cație. Oricum, trebwe să ne gta- 
drm ci unui băiat îi vine ma: ușor 
să lovească o minge cu piciorul. 
Mai ales dacă este în fața unei 
per ți, atunci mai repede trage un 
șut. decît să arunce mingea cu 
mina. In schimb, fetelor le vioe 
mult mai la îndemtaă să arunce 
mingea spre noartă cu mina decît 
cu piciorul. Așa că :a ă un mi
nunat prilej pentru nenumărate ti
nere să ia 
de handbal, 
pentru 
facă snort de a-și organiza _ 
chipă de handbal cti care să por
nească la primele meciuri...

parte Ia o intrece-e 
iată o bună ocazie 

acele tinere dornice să 
o e‘

la primele meciuri...

a face primii pași in sport, în 
ocazia să_ _ . . te tatreci Concursurile

Sportive ale Tineretului. Poți ră nune de o parte atunci cînd tateeg 
tineretul patriei noastre întîmpi nâ prin nenumărate succese, in 
toate domeniile, cel de al V-lea Festival ? Nu. Atunci, cere act - 
viștilor s-ortivi: d n colectivul tău să te înscrie la aceste frum ase 
întrecer '«ortive, cere-le să organizeze neînt'rz’at c-ncirsur le 
primei etape.



O gazetă de uzină 
care sprpă sportul: „fîr-vița Roșie”
G_tj gazeta n astră ? Cind o 

primim, lovacașe Popa ?... Sînt în
trebările cu care e asaltat de toată 
lumea redactorul șef al gazetei de 
uzină de la Atelierele Grivița Ro
șie, în preajma celor două date lu
nare de apariție a gazetei. Cei ce 
lucrează la Grivița Roșie citesc cu 
multă dragoste ziarul care vorbeș
te despre munca lor, despre viața 
uzinei lor. Din paginile ziarului 
..Grivița Roșie1* ei .află numeile ce
lor mai harnici muncitori din uzi
nă, isprăvile acestora, cele mai noi 
evenimente, înfăptuirile și realiză
rile sportivilor și colectivului ar 
tistic al Atelierelor ca și toate 
celelalte lucruri interesante cu pri
vire la viața și munca celor din 
Ateliere. Orice cititor găsește în 
paginile gazetei de uzină „Grivița 
Roșie" tot ceea ce l-ar putea in
teresa cu privire la viața care se 
desfășoară in imensele ateliere în
șiruite de-a lungul Grivitei.

Sportivii așteaptă șj ei cu nerăb
dare apariția fiecărui număr pentru 
a vedea în Ce fel ilustrează gazeta 
de uzină activitatea lor.

Felul în care sînt tratate pro
blemele sportive în paginile gaze
tei „Grivița Roșie" peat ‘ fi un e- 
xemplu și pentru alte gazete de 
uzină. Materiale variate și intere
sante, mergînd de la simpla infor
mare sportivă pîaă la reportajul 
sportiv literar re găsesc în fiecare 
r.umăr al gazetei. Acest» m -‘»riale 
srrrt citite cu mult interes de mun
citorii din ateliere ri <’ i ? Fti»? 
un material de îndrumare și de 
atragere în »cL:vilatea spor ivă a 
unui număr cît mai mare de mim 
citori. Unele se disting și prin ca
litatea lor literară, cum este de 
pildă materialul intitulat „Pe cul
mi înzăpezite" apărut în numărul 
din 31 ianuarie al gazetei și scris 
de Nicdlăe Ghercea, un sper iv mai 
vîrstnic <hn uzină dar un pasionat 
turist El izbutește să redea intr-o 
formă atrăgătoare, cu multă cu
loare, frumusețile unei excursii e- 
fectuate de muncitorii din uzină la 
cota 1400 din Bucegi.

Materialele informative care vor
besc despre succesele obținute de 
sportivi își găsesc și ele lacul în 
coloanele gazetei. Ele au darul să 
facă cunoscuți în rindul muncitori
lor pe cei mai buni dintre aceștia 
și au în același timp un efect mo. 
bilizator. Cu prilejul diverselor 
sărbători ale poporului nostru, a- 
par în gaze-ă alături de știrile de 
producție și vești ce relatează suc

cesele în sport obținute de munci
tori în cinstea acestor evenimente. 
Astfel, în numărul festiv de la 16 
februarie, închinat „Zilei ceferiș
tilor" găsim asemenea știri iscă
lite de corespondentul voluntar Va
lentin Ciofiac.

Materialele critice nu lipsesc nici 
ele din gazetă. In numărul din 
7.III. sudorul Virgil Georgescu is
călește materialul intitulat „Sport 
sau favoritism" în care este cri
ticat antrenorul secției de alpinism 
M. Crăciunescu, core folosește e- 
lemente dinafara Atelierelor, favo- 
rizîndu-i pe aceștia în formarea lo
turilor și a echipelor. Articolul și-a 
găsit ecou și ca urmare conduce
rea colectivului sportiv a luat o 
serie de măsuri menite să ducă ia 
înlăturarea lipsurilor din activita. 
tea secției de alpinism.

Muncitorii de la Grivița Roșie îl 
cunosc bine și-l apreciază pe an
trenorul echipei de rugbi, Gh. Pîr- 
căkibescu. De aceea s-au bucurat 
cu toții cînd i-au văzut fotografia 
în gazeta uzinei. Fotografia a fost 
publicată în materialul intitulat „Li 
s-a conferit titlul de maeștri ai 
sportului". Articolul il prezintă pe 
antrenorul de rugbi ca și pe spor
tivii Denictii și Socules.cu care au 
primit și ei această distincție.

...Și fiecare număr al gazetei 
„Grivița Roșie" cuprinde un mate, 
rial sportiv, material așteptat cu 
multă nerăbdare de cei Ce iubesc 
sportul în acest loc de muncă. llie 
Popa, redactorul șef al gazetei, și 
el im ■■•.îb'kcr al spcr+nlu:, nelipsit 
de la întilnirile la core p: rticipă 
sportivi:. ceferiști, se străduiește să 
publice materiale cît mâi bun?, cît 
mai interesante, care să ducă la 
dezvoltarea sportului !n xîndurile 
muncitorilor dc l i Grivița Roșie.

Asemetiea gaz" e i'e uzină ca a- 
ceea de la Grivița Roși» aduc un 
aport real în creșterea 'activității 
soorlive de masă. Adesea, în pa- 
gmile Ier ■’■'ar material? deosebit 
de interesante cum a fost cel a- 
părut în 27 octombrie 1954 în ga
zeta .Grivița Roșie", materia! prfn 
care o serie de muncitori din a- 
teliere criticau slaba comnor’are a 
echipei de fotbal Grivița Roșie.

Acestor gazete de uzină ‘ trebuie 
să li se acorde toată importanța 
de către conducerile colectivelor 
sportive pentru că ele pot și tre
buie să aduci o contribuție d? sea
mă Ia atra rerea unui număr cît 
mai mare de tineri și tinere la 
practicarea sportului, pot ajuta la 
remedierea unor lipsuri din activi
tatea sportivă din întreprindere.

PAULA NAVREA

Au contribuit 
la îndeplinirea 

cincinalului
Zilele trecute, muncitorii, ingne- 

rii și tehnicienii fabricii „Proleta
rul" din Bacău au sărbătorit o 
nouă și însemnată victore. Colec
tivul întreprinderii a cîștigat pen
tru a treia oară Steagul roșu de 
producție în ramura industriei linii 
și mătăsii, reușind totodată să-și 
îndeplinească sarcinile ce-i reve
neau în primul nostru plan cinci
nal.

Aceste victorii au crescut, zi de 
zi, din hărnicia și avîntul munci
torilor angrenați în întrecerea so
cialistă J ele au la bază folosirea 
metodelor înaintate de muncă și 
respectarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice.

In cadrul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea cu succes a 

sarcin lor o contribuție însemnată 
au adus și sportivii acestei fabrici. 
Printre cei 512 fruntași în produc
ție de la fabrica „Proletarul" se 
numără bobinatoarea Maria Clipa, 
purtătoare a insignei G.M.A., care 
lucrează în centul anului 1956, in
structorul sportiv Manole Reiner, 
țesătoarea Maria Marin, care face 
parte din noul consiliu de condu
cere al colectivului sportiv, func
ționara Maria Biitz, una d n cele 
mat bune jucătoare de handbal din 
echipa fabricii, precum și a'.ți spor
tivi.

Timpul ploios a împiedicat buna 
desfășurare a muncilor agricole de 
primăvară și, totuși, oamenii mun
cii de la sate, însuflețiți d-a dorin
ța de a da patriei recolte bogate 
au folos t fiecare zi, fiecare oră 
pentru terminarea însămînțărilor.

La G.A.C. „Olga Bzncic” din 
comuna Palazul Mare, regiunea 
Constanța, tinerii care îndrăgesc 
sportul au dat o zdravănă mină de 
ajutor în îndeplinirea sarcinilor din 
campania agricolă de primăvară. 
Jucătorii de volei Dion sie Dma, 
N- Mustaca, I. Găureanu, T. Bile- 
cam, fotbatstui Mihai Culețu au

wțțț:;

O .'grafie de la trecutul concurs de fotografii turisticej 
„Excursie pe Be ga" de Soare Saw.

Un nou concurs de fotografii turistice
Preocupir-du-se în mod continuu 

de popularizarea frumuseților pa
triei și de răspândirea turismului 
în masele largi de oameni ai 
muncii, Direcția de Turism și 
Excursii a Consiliului Central a?* 
S: redea tel or organizează un nou 
concurs de fotografii turistice. A- 
cest concurs se va desfășura in 
două etape: etapa regională ipînă 
la 23 August), etapa finală (de la 
20 septembrie la 1 nrrembrie). 
Etape pe regiuni va fi o-ganizată 
de către consiliile sindca’e regio
nale pe lingă care vor începe să 
funcționeze comisiile regionale ale 
ccncursufci-; de fotografii.

Participanții vor prezenta foto
grafiile până la data de 10 august, 
urmînd ca mire 10 și 20 august 
comisiile să le selecționeze pe cele 
mai bune pentru expoziția regio
nală. După închiderea expoziției 
regionale, comisiile vor trimite co
misiei centrale a concursului toa
te fotografiile admise în prima 
etapă, La rindul său, comisia cen
trală va proceda la selecționarea 
tuturor fotografiilor primite și va 
pregăti expoziția pe țară. Clișeele 
prezentate la concurs vor trebui 

In întrecere pentru recolte bogate
fost exemple de hărnicie, muncind 
d’in zori și pină seara. De aseme
nea, utemista Maria Cola și tova
rășa ei din ‘brigada legumicolă Chi- 
va Nicu și-au îndeplinit planul în 
puține zile.

(Coresp. P, Enache). 
•fcIn comuna Morosni — ra.onul 

Pucioasa — regiunea Ploești, spor
tivii și-au îndeplinit cu cinste an
gajamentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai de a termina primii sarcinile 
încredințate. In numai cinci zile 
ei au curățit și au stropit 72.000 
pomi și au plantat alți 700. Ei au 
terminat și însămințările din epoca 

să înfățișeze conținutul bogat al 
mișcării turistice care s-a dezvoltat 
în țara noastră în anii regimului 
«temocra t-popular.

Tematica cuprinde două mari 
grupe. Grupa învii va avea ca 
temă ilustrarea grijii parLidului și 
guvernului pentru dezvoltarea miș
cării turistice în petria noastră : 
amenajări turistice (cabane), ac- 
tivi.atea birourilor de turism și 
excursii, aspecte din excursii, pre
cum și diferite forme de turism : 
cu bicicleta, nautic, concursuri de 
orientare turistică, tabere în cor
turi, vizitarea monumentelor isto. 
rce, cercetări geologice, escalade 
alpine

Grupa a doua se referă la : pe
isagii și puncte de interes turistic 
din regiune în diferite moi.iimptmi, 
răsărituri și apusuri dfâ soare, că
deri de apă, arhitectură populară; 
flori rare, faună alpină, formațiuni 
geologice, etc

Expoziția pe țară va fi organii-» 
zată intre 20 octombrie și 1 no-i 
iembrie, la București. Celor mai 
reușite fotografi: li se vor acorda 
premii, atit î.n etapa pe regiuni® 
cit și în etapa finală. >

1. Printre cei mii vrednici aii 
fost: fotbalistul C. Popa, atletul C. 
Vasile, ginrnaștii Ion Ionescu . și 
Elena Dura

(Coresp. Al Andronescu). 1 
■A

Ion Covaci dn comuna Nălaț- 
Vad (regiunea Hunedoara) este 
cunoscut de tinerii dm satele ve
cine ca un bun jucător de oină. In 
același timp el este și unul dintre 
cultivatorii de legume fruntași. 
Consăteanul hf, Vasile Dragon, 
face de asemenea pa;te din echipa 
de oină, dar și dintre fruntașii în
trecerii patriotice in cinstea zilei 
de 1 Mai. {Coresp. N. Sbuchea). ,

Muntele e frate cu rominul, 
spune o vorbă motenită din stră
moși, iar paginile cărților care ne 
descriu zbuciumata istorie a po
porului nostru, ne confirmă această 
intri țire. Era normal, deci, ca a- 
tunci cînd au cîntat faptele de vi
tejie ale străbunilor, poeții să chite 
și munții cu frumusețile și bogă
țiile lor, adăpost al primelor așe
zări și martorii muți ai multor vic
torii asupra dușmanilor.

Mai tîrziu, îndemn la drumeție, 
la cercetarea comorilor de frumu
seți umbrite de verdele codrilor ne- 
sfirșjți sau luminate de soarele 
strălucitor de pe creste, paginile 
pline de măiestrie ale lui Vlahută, 
Calistrat Hogaș, Nestor Ureche, au 
cautat să deslușească pe înțelesul 
tuturor poszia adîncă a înălțimilor.

Așa s-a născut literatura despre 
munte, in anii care au urmat după 

August, frumoșii munți ai patriei 
noastre au reintrat ' în patri
moniul ponorului, de la an la 
an tot mai multi oameni ai muncii 
ou început să le străbată potecile 
încîntîndu-și ochii cu largile și 
încîntătoarele perspective ale înălți
milor, adunînd de pe creste în plim
bările concediilor de odihnă forțe 
pentru munca de peste an, din 
forța milenară a uriașilor de piatră.

Ocupați să cînte celelalte mari 
realizări ale poporului nostru în 
drum spre socialism, poeții zilelor 
noastre au uitat însă,'în bună 
mașura, muntele și literatura lui. 
lata de ce apariția în librării a 
cărții „Spre culmile Carpaților" de 
O. Manițiu și D. Mazilu î-a făcut 
să tresară de bucurie pe cei mulți 
care-în anii trecuți de la eliberare 
au îndrăgit muntele, lată de ce ei 
au răsfoit cu nerăbdare și apoi au 
citit cu atenție paginile volumului 
apărut în Editura Tineretului. 
Doreau din toată inima să tră'ască 
acasă, cu cartea în mină, cîteva

0 carte care nu
clipe de plăcut colind prin locuri 
noi, sau să-și reamintească cu emo
ție de dramurile ultimului conce
diu.

Și, în parte, au găsit în această 
carte ceea ce au căutat. Au dat de 
pagini în care frumusețile muntelui 
descrise in fraze meșteșugite le-au 
răsplătit nerăbdarea, au găsit și 
pagini în care erau descrise locuri 
noi pentru ei, căci poveștile destul 
de numeroase au fost alese astfel 
incit acțiunea fiecăreia se petrecea 
în alt loc, au găsit și cîțiva oameni 
de munte pe care condeiele autori
lor i-au zugrăvit așa cum sînt ei: 
plini de îndrăzneală, gata să în
frunte greutățile, buni tovarăși de 
drum și simțitori la măreața des
fășurare a frumuseților alpine.

Pe multe pagini insă, cititorii au 
stăruit, probabil ca și noi, îndelung, 
neputîndu-se lămuri. In primul 
rind i-a pus desigur în încurcătură 
mulțimea termenilor pe care nu i-au 
întîftiit nici la oamen’i de munte 
nici aiurea: corhană, zîrnă, sfăr- 
mină etc. Au tăcut atunci a- 
pel la glosarul de la sfîrșitul vo
lumului și au reușit să se lă
murească imputindu-și sărăcia 
limbajului propriu. Uneori însă, 
n-au găsit nici acolo lămuri
rile necesare și au trebuit să facă 
apel Ia dicționare. Au aflat astfel 
ce-i ,,suhatul“ și „zăporuî" dar curi
oșii au căutat și explicațiile altor 
termeni cuprinși în glosar, ca ponor, 
zăgaz, țihliș. ș.a. și s-au trezit în 
fața unor contraziceri. „Cine o 
avea dreptate î“ s-au întrebat pro
babil cititorii. Autorii povestirilor 
cuprinse în „Spre culmile Carpaților" 
sau dicționarul? Ce-o fi „zăporul"? 
...O stincă crenelată cum se spune 
la pagina 23. sau ghețuri topite, 
cum spune dicționarul? Ce-o fi în- 
semnînd zăgaz? Un găvan cum

$i-a atins scopul: „Spre ciHmHo Carpați!or“
spune glosarul de ia sîîrșitul lucră
rii, sau o construcție pentru opri
rea apelor, cum spune dicțonarul ?

La alte pagini, cei mai familiari
zați cu munții, cei care n-au par
curs potecile lor in grabă ci au pri
vit în dreapta și in stingă, cei ce 
i-au studiat, au rămas desigur sur
prinși ca și noi, aflind că în Piatra 
Craiului se găsesc „statuiete svelte 
de granit" (pag.5), cind ei știau că 
este un masiv calcaros; că în ma
sivul Coștila sînt peșteri în care 
mai dormitează urșii (pag.17), 
cînd astfel de formațiuni geologice 
nu pot exista în masiveîe de con
glomerat de calcar ci. cel mult, 
grote mici, iar „ursus speleus" (ur
sul peșterilor) a dispărut de mult; 
că există o Albișoară albastră și 
una Surpată pe Caraimanul; există 
o fereastră a Seciuluî (pag. 32). 
Și pe bună dreptate s-au întrebat 
atunci: de ce autorii nu respectă 
adevărul, de ce încearcă ei să dea 
nume noi unor lucruri at't de cu
noscute ?

O altă categorie de cititori, alpi- 
niștii, cei mai pasionați oameni de 
munte, îndrăgostiți la superlativ de 
sportul lor, au rămas de sigur și 
mai surprinși cînd au văzut’că au
torii cărții au pătruns în domeniul 
lor descriind cu multe inexactități 
escaladele alpine. Și, desigur, nu s au 
mirat că unul dintre eroii povestirii 
„plutind pe deasupra prăpastiei Ho- 
roaba"* a fost rănit de o așchie de 
stincă pe cînd bătea un piton, căci 
pitonul lui nu era din fier moale ca 
să se muleze după fisura stîncii ci 
era „un piton de oțel" (pag. 34), 
care avea și o măciulie (pag. 39).

Dar în această poveste mai sînt și 
alte greșeli. Al doilea component al 
echipei care face escalada (Brînduș) 
este un spectator, în timp ce capul 
de coardă urcă. De aceea „coarda 

care-i leagă pe cei doi începuse să 
se deșire repede din m'cul colac 
ce zăcea ia picioarele lui Brinduș", 
atunci cînd Spîrlea scăpă de pe 
perete. Cum n-au fost pirăvăliți 
în adîncul prăpastiei acești doi al- 
piniști care nu cunosc nici cele mai 
elementare reguli ale asigurării, nu
mai autorii ar putea-o explica ade- 
văraților alpiniști. In pasajele care 
descriu escalade de iarnă, de ase
menea abundă greșelile. Alpiniștii 
folosesc o „mască de viscol" (pag. 
20) asupra căreia păcat că autorii 
nu insistă dind amănunte căci se 
pare a fi o „inovație" intere
santă. Deși stau alături după 
un zăpor (?!) ei se leagă cu o 
cordelină pentru a-și transmite 
semnalele, căci alpiniștii din carte 
nu fac ca ceilalți și „rămin tăcuți 
ca pămîntul" (pag. 26) in timpul 
ascensiunilor grele. Să nu mai vor
bim de „bucuria nestăvilită" care 
se revarsă in sufletul lor atunci 
cînd șuvoaiele avanlan ej îi în
groapă... Tari oameni și pri
ceput! ca de altfel și Roiu, 
conducătorul caravanei din „Ten
tativa" care stă tot timpul la 
coada coloanei și învață pe 
ceilalți să-și prindă „cît mai 
bine ghiarele de pisică" în vîrful 
colțarilor (pag. 102) și apoi, ureînd, 
sapă cu toții trepte cu „tîrnăcoa- 
pele de munte".

Toate aceste inexactități în le
gătură cu structura geologică a 
munților descriși, cu numirile dife
ritelor locuri, cu sensul unor cuvin
te, cu tehnica ascensiunilor, dintre 
care noi am semnalat numai o parte, 
fac ca lucrarea apărută în Editura 
Tineretului să nu-și atingă scopul. 
Autorii cunosc muntele și uneori 

realizează frumoase pagini de des
criere. Păcătuiesc însă căutînd cu
vinte rare pentru a face efect, iar 
din lipsă de documentare greșesc 
prea mult și astfel cartea, în loc 
să contribuie la cunoașterea unor 
minunate locuri de excursii, provoa
că confuzii. Ercii cărții, abil aleși, 
sînt totuși din domeniul fanteziei. 
Cum fanteziste s nt și acțiunile for. 
De aceea și ei greșesc cind pră
vălesc bolovani pe pante (pag. 95) 
sau trîntesc cu putere ușa la ca
bană in miez de noapte (pag 18). 
Escaladele făcute de maniera descris'! 
in carte sînt pure aventuri și cei 
ce ar proceda la fel ar risca foarte 
mult. De aceea, pentru tineretul 
dornic să cunoască și să îndră
gească muntele, cartea este mai 
mult un pericol decît un îndru
mar. De altfel, autorii nu au fost 
de loc preocupați ca povestirile 
lor să fi» educative și pasajele 

amintite (cu bolovanul prăvălit și 
ușa trîntită) sînt edificatoare în 
această privință. Iată de ce soco
tim că Editura T neretului ă pro

cedat cu superficialitate cînd a pus 
sub tipar lucrarea în forma în care 
a apărut și nu a dat-o spre con
sultare unor cunoscători ai munte
lui și problemelor alpine, care ar fi 
putut înlătura greșelile ce abundă 
în ea.

Sperăm însă că această încercare 
lipsită de succes a editurii de a îm
bogăți literatura de munte dorită 
de sutele de mii de turiiști care po
posesc la cabane, nu va fi 
motiv de renunțare ci dimpotrivă, 
motiv de a căuta să pună pe viitor 
la îndemîna cititorilor săi cărți de 
turism valoroase și instructive.

EM. CRISTEA 
AUREL 1RIMIA 

maeștri ai sportului 
GH. EPURAN
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fFret competiții de gimnastică : DUPĂ „CURSA SCÎNTEII”
I Simbătă ți duminecă s-au desfă
șurat trei competiții de gimnastică: 
etapa a doua din Cupa orașelor (ta 
Timișoara), finalele campionatului 
asociației „Voința“ (la București) 
și campionatul Școlilor mediii teh
nice de cultură ■ fizică (la Galați).

In aceste competiții s-au impus 
trei centre: Bucureștiul în Cupa 
orașelor, Clujul în campionatul a- 
fiociației Voința și Timișoara în 
campionatul SJîLT.C.F. Reprezen
tanții acestor centre au cîștigat 
atît proba masculină, cît și pe 
cea feminină.

r CUPA ORAȘELOR
Etapa a II-a a Cupei orașelor 

■ fost un prilej de afirmare pentru 
elementele tinere din cele cinci re
giuni care iau parte la această 
competiție. Și Bucureștiul a dove
dit că are acum un izvor de cadre 
destul de bogat (desigur, nu încă 
pe măsura posibilităților existente!). 
Rezultatele tehnice:

ECHIPE BĂIEȚI: 1. Reg. Bucu
rești 358,14 p.; 2. Reg. Cluj 281,22 
p.; 3. Reg. Timișoara 242.03 p.;
4. Reg. Arad 129,71 p.; 5. Reg. 
Stalin 147,86 p. ECHIPE FETE: 
1. Reg. București 416,51 p.; 2. Reg. 
Tmașoara 351,43 p.; 3. Reg. Cluj 
328,05 p_; 4. Reg. Arad 307,32 p..
5. Reg. Stalin 271,75 p. (Punctajul 
slab obținut de echipa regiunii 
Stalin se datorește fap.ului că a- 
ceasta a prezenta: 5 concurenți 
fără drept de participare).

INDIVIDUAL-BAIEȚI, Cat maeș
tri : 1. E. Hentz (București) 84,30 
p. cat l-a : 1. M. Bădulescu (Bucu
rești) 69,07 p.; cat a ILa: Fr. 
Okralik (Timișoara) 49,90 p.; Cat. 
a III-a; 1. St Szabo (Timișoara) 
33,87 p. FETE, Cat maestre: 1. 
Agneta Hegessy (Glnj) 69,10 p.; 
Cat l-a: 1. Cornelia Anghel (A- 
rad) 76,17 p.; Cat a II-a: Aurel 
Moraru (Timișoara) 49,61 p.; Cat. 
a Hl-a: I. Maria Lehtar (Arad 
47,41 p.

CAMPIONII ASOCIAȚIEI 
VOINȚA

j ,Voința Cluj a cîștigat titlurile

La sfîrșitul turului campionatelor de baschet
Cu jocurile desfășurate duminică 

ti luat sfîrșit prima parte a cam
pionatelor categoriei A la baschet. 
Lupta care s-a dat de-a lungul ce
lor unsprezece etape ale campio
natului masculin și nouă ale cam- 
pianartulus feminin a fost mai e- 
chslibrată ca orieînd. datorită fap
tului că, în special, formațiile mas
culine din restul țării au dat o 
replică neașteptat de viguroasă e- 
chipelor bucureștene. Faptul a- 
cesta l-am remarcat de fiecare dată 
și îl ilustrează de altfel și situa
ți* clasamentului tunului.

Pe locul tnCi a terminat echipa 
C.C.A. (antrenor: C. Herold) care 
a arătat in actualul campionat un 
serios progres. Echipa a cîștigat 
evident ca omogenitate și acțiunile 
ei sînt pătaunse de mult mai mult 
spirit colectiv. Ca urmare a creș
terii tehnicii individuale a jucăto
rilor și a îmbunătățirii concepției 
«ie joc, echipa CCA a reușit să re
monteze punctele pierdute la Pro
gresul Tg. Mureș și Știința ICF. 
De altfel, locul I ocupat de echipa 
militară se datorește direct efica
cității arătate de ea și care i-a 
permis să retafeeze un bun coș- 
avemaj. La egalitate de pur.cte cu 
echipa CCA, dar cu coșiaveraje mai 
slabe se găsesc pe locurile 2 și 3 
echipele Progresul Tg. Mureș și 
ȘrtMnța ICF. Mureșenii sînt revela
ția primei părți a campionatului. 
Ej au deținut multă vreme „șefia" 
în atașament, fiind întrecut i doar 
în ultimele două etape de CCA, 
Ștrința ICF, cu o echipă nouă, 
a dovedit multă putere de luptă 
și o concepție modernă de joc. 
Echipa campioană, Dinamo Bucu

MASCULIN :
\.SL CCA 11 9 2 835 : 639 20
.2. Progresul Tg. Mureș ji 11 9 2 696 : 582 20
<3. Știința ICF ’? 11 9 2 681 : 585 20
4 Dinamo București 11 8 3 674 : 536 19
6. Dinamo Oradlea 11 5 6 658:648 16
6. Progresul Orașul SrtaUn 11 5 6 624 : 632 16

(7. Constructorul Sibiu •11 5 6 647 : 661 16
“8. Progresul F. B. 11 5 6 651 :672 16
9. Locomotiva P.T.T 11 4 7 575 : 645 15

50. Știința Timișoara 11 4 7 524 : 613 15
BI. Dinamo Tg. Mureș 11 3 8 605:712 14
J2. Știința Iași 11 0 11 542 : 787 11

FEMININ :
1. Știința I.C.F. 9 9 0 545:318 18
2. Locomotiva București 9 8 1 574 : 333 17
3. Constructorul București 9 7 2 488 : 364 16
4. Progresul Oradea 9 6 3 537 : 468 15
5. Știința Cluj 9 5 4 424 : 369 14
6. Știința învăț. București 9 4 5 444 : 525 13
7. Progresul Tg. Mureș 9 3 6 377 : 408 12
8. Flamura roșie Tg. Mureș 9 2 7 386 : 501 11
9. Flamura roșie Oradea 9 1 8 330 : 542 10

XQ. Progresul Arad 8 0 9 297 : 574 7

de campioană pe echipe — băieți 
și fete — ale asociației, dar se 
cuvine a fi relevate totodată echi
pele Voința-Oradea (băieți), Voin- 
ța-Focșani (băieți) și Vomța-Baia 
Mare (fete). O mențiune pentru co
lectivul din Brăila care a dat pe 
primele trei clasate din cart, a III-<a.

ECHIPE BĂIEȚI : 1. Vcmța Cluj 
396,76 p.; 2. Voința Oradea 382,38 
p. ; 3. Voința Focșani 210.83 p.; 
FETE: Voința Cluj 418,35 p.; 2 
Voința Textil-Confecții București 
290,83 p.; 3. Voința Baia Mare 
283,80 p. INDIVIDUAL-BAIEȚI, 
Cat l-a; 1. V. Temesi Cluj; 2. 
A. Cerni șe Cluj ; 3, Ed. Junker O- 
radea. Cat a II-a 1. Em. Csapo 
Tg. Mureș; 2. I. Truia Timișoara. 
3. I. Szabc Timișoara. Cat a III-a: 
1. I. Caraiman Focșani; 2. I. Ba- 
laban Focșani; 3. St. Szekely Cluj. 
FETE. Cat maestre: 1. UdikoSzom- 
bati București: 2. Suzana Regoczi 
Cluj. Cat l-a: 1. Elisabeta Coro- 
vici Oradea ; Cat. a II-a : Nina Ian- 
covici Focșani; Cat. a III-a; Eca
terina Cracrunescu Brăila.

SMTCF TIMIȘOARA — DUBLA 
CAMPIOANA

Elevii și elevele de la S.M.T.C.F. 
Timișoara au înregistrat o dublă 
victorie, precedind în ambele probe 
echipele de la Tg. Mureș cere au 
avut o comportare foarte bună (în 
deosebi în proba feminină). Indi
vidual s-au impus : Gfi. Stancru și 
I. Stoenescu (Timișoara), Traute 
Wachman (Craiova), Octavia Bucu- 
roiu (București) ș. a. Rezultatele 
tehnice: ECHIPE BĂIEȚI:. 1. 
S.M.T.C.F. Timișoara 327,01 p.; 2. 
S.M.T.C.F. Tg. Mureș 291.69 p.; 3. 
S.M.T.C.F, Craiova 285,87 p.; 4. 
S.M.T.C.F. Orașul Stafin 272,81 p.; 
5. S.M.T.C.F, Galați 226,70 p. ; 6. 
S-M.T.C.F. București Î87,O8 p.; 
FETE: 1. S.M.T.C.F. Timișoara
354.66 p.; 2. S.M.T.C.F. Tg. Mureș 
353,27 p.; 3. S.M.T.C.F. Galați
341.66 p.; 4. SJH.T.C.F. Orașul
Stalin 316,78 p.; 5. S.M.T.C.F.
București 313,74 p.; 6. S.M.T.C.F, 
Craiova 293,48 n.

rești se află pe locul 4 și își 
datorește locul actual începutului 
slab pe care l-a avut (a pierdut 
primele două meciuri). Foarte in
teresantă se anunță întrecerea din 
retur pentru locurile fruntașe, fi
indcă toate aceste patru formații 
concurează cu șanse aproximativ 
egale pentru titlul de echipă cam
pioană.

In campionatul feminin, Știința 
ICF (antrenor: pirof. Leon Teodo- 
rescu) a terminat neînvinsă turul. 
Se poarte afirma că esrte primul 
campionat în care echipa studen
telor de la ICF a jucat în majo
ritatea partidelor la valoarea ei 
reală. Spre deosebire de campio
natele precedente. Știința ICF a 
jucat cu calm și siguranță meciu
rile decisive, reușind să termine 
învingătoare în partidele dificile 
de la Oradea (cai Progresul) și 
Cluj (cu Știința). Echipa Locomo
tiva a terminat pe locul doi și se 
anunță principala adversară în re
tur a Știtațer. In evident progres, 
Locomotiva a avut o singură com
portare cu mult sub așteptări: în 
meciul cu Știința ICF. In plutonul 
fruntaș, se găsesc de asemenea 
Constructorul București, Progresul 
Oradea și Știința Ghij. In general 
însă, așa cum s-a mai arătat în 
repetate noduri, nivelul campiona
tului feminin rămîne foarte slab. 
Este o datorie a tuturor antreno
rilor echipelor din categoria A să 
se preocupe, în timpul care te 
rămîne la dispoziție pînă la înce
perea returului, de îmbogățirea 
pregătirii fizice și tehnice a jucă
toarelor, care lasă actualmente 
foarte mult de dorit

Iată acum clasamentele turului:

Faptul că alergătorii rom ini nu 
»u câștigat nici o etapă în tradiți
onala întrecere „Cursa Scinteii" a 
surprins, firește. Explicația însă 
este că cicliștii germani sînt și ex- 
celenți sprinteri și au avut sfîrși- 
turi de etape care, pur și simplu, 
au blocat acțiunile alergătorilor 
Doștri.

Insă, ceea ce s-a desprins în 
mod evident, și a constituit o pre
țioasă pildă, este faptul că victoria 
a fost obținută la cobarîre. Beno 
Funda a atacat cu măiestrie ser
pentinele ude ale Timișului și, a- 
poi, pe lunga porțiune de cobortș 
lin spre Orașul Stalin el a pedalat 
cu o rapiditate rar întîlnită, asi- 
gurtndu-și un avantaj de 3 minute.

Tactic, ca și din punct de ve
dere al pregătirii, germanii au fost 
superiori. Ocupînd locuri îti frun
tea plutonului (aproape perma
nent), în mijloc, pe margine și în 
spate, ei au controlat tot timpul a- 
lergarea, iar cînd a fost nevoie de 
un efort colectiv ei l-au făcut cu 
multă hortărire, conlucrînd temei
nic. De pildă. în ultima etapă, 
cînd in 25 km. au redus handica
pul de 4 minute ce-i separa deju
gați (de la ieșirea din Ploești și 
pînă în apropiere de Tîncăbești). In 
plus, atunci cînd au spart, au ară
tat că știu să gonească foarte bine 
și de unul singur.

Subliniind aceste caracteristici 
ale cicliștilor din R.D.G.. reiese 
clar că tocmai acestea au fost, în 
mare, lipsurile cicliștilor noștri; 
deoarece combativitate, dîrzenie 
și inițiative curajoase au a- 
vut deseori, dar, din păcate, 
lipsite de rezultatele finale co
respunzătoare. Cicliștii noștri 
fruntași cu excepția lui Ma
xim, Hora, Ioniță, I. Constanti- 
nescu (în parte), Ștefu și afți 
cîțivia, nu au intervenit la timp (de

De la Predeal spre Sinaia clcliș tii, prudent răsfirați, coboară ver
tiginos prin decorul specific mun filor.

Mîine începe la Oradea 
Cupa Primăverii la tenis
S'ăptămîna aceasta jucătorii de 

tenis din țara noastră, ca și cei 
care au îndrăgit acest sport, vor 
trăi un eveniment deosebit: des
chiderea sezonului în aer liber, 
intr-adevăr, cu începere de mîins 
se va desfășura la Oradea com
petiția de tenis dotată cu „Cupa 
Primăverii". Faptul că la această 
întrecere participă fruntașii teni
sului de la noi precum și o serie 
de elemente tinere, evidențiate la 
ultimele concursuri de anul tre
cut, arată pe deplin toportanța 
concursului de la Oradea.

Printre jucătorii și jucătoa
rele care și-au anunțat par
ticiparea se remarcă maeș
trii sportului Gh. Cobzuc, M. Vi
zirii, Eva Stăncescu» ca și Irina 
Ponova, Șt. Anghelescu, Tudor Ba
din, Adalbert Pusztay, Emeric 
Grunwald, Vasile Serester, Matil
da Glatt, Ecaterina Pusztay, Ju- 
lieta Namian, Judith Grunwald, 
Carolina Siegler, Ecaterina Roșia- 
nu, Vige Bosch, Mariana Nicules- 
cu, Alexandru Bandan, Ștefan 
Georgescu, Ion Rakoesi, Kise'lelf, 
Constantin Vasilescu, Constantin 
Vrziru, etc.

Competiția este organizată ide co
misia centrală de tenis împreună 
cu comisia regională din Oradea, 
și va cuprinde patrii probe : sim
plu bărbați, simplu femei, dublu 
bărbați și dublu mixt. Toate întîl- 
nirile se vor disputa sistem elimi
natoriu.

„Cupa Primăverii" — trofeu cu 
care este dotată competiția — va 
fi decernată colectivului care va 
acumula cele mai multe puncte la 
toate probele. In cazul cînd două 
colective vor termina pe primul 
loc la egalitate de punctaj, ,,Cupa 
Primăverii" va fi cîștigată de co
lectivul care va avea media vira
tei participenților mai mică.

la Băicoi spre București) pentru 
a favoriza micul grup de fugari, 
lăsîndiu-i pe concureniții germani 
să-și „facă“ cursa cum au vrut. O 
altă lipsă a fost aceea că, în mo
mentul cînd plutonul se apropiase 
la 28 secunde de cei 6 fugari, în 
etapa întîi, cicliștii rammi nu au 
mai găsit energia necesară spre a 
recupera și mica distanță care mai 
rămăsese. La ieșirea din Cimpina 
a fost momentul psihologic, cum 
se spune și, dacă joncțiunea plu: 
toanelor — ratată în ultimă in
stanță — s-ar fi produs, este cert 
că sfîrșitul primei etape ar fi avut 
o cu totul altă desfășurare.

Din lotul R.P.R.. doar C. Dumi
trescu și G. Moiceainu au fost per
manent la nivelul celor mai buni 
concurenți germani, luptînd cu toa
tă diîrzenia. C. 1 stea te a fost com
bativ în etapa a doua, I. Constan- 
tinescu a muncit mult în prima zi, 
Schuster și L. Zanoni, constanți, pe 
primul plan, iar Sebe a avut o ini
țiativă deosebit de frumoasă în ul
tima etapă. Ceilalți, cu excepția 
lui Maxim (cu cîteva acțiuni tac
tice bine gîndite) au avut o com
portare inadmisibil de slabă și care 
trebuie să le dea serios de gîndit 
(N. Vasi'.escu, V. Georgescu și St. 
Pnreceanu).

Din restul participanților trebuie 
remarcați: C. Dartcu, Ion Vasele. D. 
Munteanu, T. Călin, D. Glodea, 
Ion Ioniță, în bună parte, și I. Ho
ra. Dintre tineri, merită a fi men
ționați: I. Baciu. Minulescu, I. Si
ma. R. Klen. Mihnevici. ca și D. 
Dulu, L. Popov. I. Spanțoveanu, L. 
Hermeziu și a Iți cîțiva. care au a- 
vut comportări promițătoare.

EMIL IENCEC
Publicăm în continuare clasa

mentul general: 16. H Fiedller 
(R.D.G.) 13:38,48; 17. N" Maxim
(R.P.R.) 13:40,30; 18. I. Hora (C,

Campionatul republican
Duminică s-au desfășurat întîl- 

nirile din etapa interregională a 
campionatului republican die box, 
pentru juniori. Disputate în fața u- 
nui mare număr de spectatori, în
trecerile au reușit să evidențieze 
numeroase elemente tinere și ta
lentate. Iată, după relatările tele
fonice ale corespondenților noștri, 
cîteva din rezultatele înregistrate 
în această etapă :

CLUJ. Cat. minimă: I. Răcea- 
nu (Timișoara) învinge la puncte 
pe O. Baciu (Cluj); cat. hîrtie: 
A. Mihalic (Cluj) dispune la punc
te de C. Tulbaba (Timișoara) ; 
cat. muscă: A. Farkaș (Timișoara) 
cîștigă la puncte în fața lui I. 
Cipkis (Cluj) ; cat. cocoș; Radu 
Lavric (Timișoara) învinge la 
puncte pe Antal Zoltan (Cluj) ; 
cat. pană; Fr. Pazmani (Timișoa
ra) învinge la puncte pe C. Bălă- 
neanu (Cluj) ; cat. semiușoară: 
I. Maja (Cluj) se califică fără ad
versar ; cat. ușoară: Al. Balaș 
(Cluj) dispune la puncte de Hel
muth Mayer^ (Timișoara) ; cat. 
semimijlocie: Mircea Rusu (Cluj) 
Învinge la puncte pe Ion Șutor 
(Timișoara) ; cat. mijlocie-ușoară : 
Ion Cizmărie (Timișoara) învinge 
prin K.O. tehnic pe Gheorgbe Dan,. 
cu (Cluj) ; cat. mijlocie: Mircea 
Șoltan (Cluj) dispune prin K.O. 
tehnic de Ion Simion (Timișoara) ; 
cat semigrea: Țîberiu Coșoiu (Ti
mișoara) și cat grea : Ștefan Mar- 
coviceanu (Timișoara) se califică 
fără adversar. (E. Bocoș)

IAȘI: Cat. minimă: Mihai Ani- 
ței (Iași). învinge prin descalifi
care pe Petre Șerban (Focșani) ; 
cat h'rtie : Avram Saul (Iași) în. 
vinge prim K.O. pe Vasile Dobre 
(Birlad) ; cat muscă; I. Ienciu

C. A.) 13:40,36; 19. Ion VasUle
(C.C.A.) 13:43,54; 20. T. Călin
(Progr.) 13:46,11; 21. D. Muntea- 
nu (Locom.) 13:50,06; 22. D. Țu- 
pa (C.C.A ) 13:51,05; 23 G. Șer- 
ban (C.C.A.) 13:52,03; 24. D. Don- 
cu (Metalul) 13:52,05; 25. Mircea 
Stem (Progr.) 13:55,58; 26. I Ba
ciu (CC.A.) 13:55,58; 27. Ef. Niță 
(Metalul) 14:00,06; 28. E. Mihăilă 
(Constr.) 14:00,06; 29. V Militam 
(Metalul) 14:01,20; 30. V. Geor
gescu (R.P.R.) 14:04,41; 31. I. Mi
nulescu (Avîntuil) 14:05.50; 32. I. 
Sima (Dinamo) 14:07.18; 33 P. 
Ntlță (Dinamo) 14:07,40; 34.’ R. 
Klein (Dinamo) 14:08,17; 35. I. 
Teodorescu (Vo'mța) 14:08,22: 36. 
A. Voișeanu (Progr.) 14:09,07; 37. 
St. Porecea.nu (R.P.R.) 14:10,55.
38. N. Molnar (Locom.) 14:14,15;
39. Șt. Stefu (Dinamo) 14:14,46;
40. M. Ștefănescu (Metalul)
14:14,51; 41. C Szabo (Fl. roșie) 
14:16,20; 42. V. Dobrescu (Constr.)' 
14:17.55; 43. N. Vasilescu (R.P.R.) 
14J9 45; 44. V. Busbulaiș (Dinamo) 
14:20,17; 45. V. Naidin (Fl. roșie) 
14:24,41; 46. I. Lipoveanu (Voin
ța) 14:25,08; 47. Dan Marin (Re
colta) 14:25.18- 48. V. Mihnevici
(Dinamo)' 14:27,17; 49.. L. Herme
ziu (Știința) 14:28,20; 50. E. Gol- 
gotzi (Recolta) 14:28.56: 51. E. 
Norhadian (C.C.A) 14:29,01:52. I. 
Spanțoveanu (Știința) 14:29,44: 
53. D. Dulu (Sc. Tin. Ploești) 
14:32.31: 54. St. Bălănescu (Voin
ța) 14:35,23; 55. L. Popov (Dina
mo) 14:37.31: 56. St. lonescu (Lo
com.) 14:38,58; 57. G. Văileann (Di
namo) 14:39,18; 58. G. Dumitrescu 
(Știința) 14:40.14: 59. G. Șandru 
(Flacăra) 14:46,03: 60. A. Făniciu 
(Metalul) 14:17.25; 61. D. Lfritis 
(Progr.) 14:47.26; 62. B. Rosen
berg (Constr.) 14:4847; 63. S. Zo 
sim (Flacăra)' 14:49.42: 64. N.
Stepanian (C.C.A.) 14:52.40- 65 E 
Duță (Voința) 14:53.52; 66. M. A- 
lexiu (Sc. T. Ploeștn) 14:56,59: 67. 
St. Salai (Recolta) 14:57,20: 68. S. 
Stepanian (FI. roșie) 14:57.57; 
69. V. Mrlea (C.C.A.) 14:58 33; 70.
M. Katner (Dinamo) 14:59.27; 71.
G Calcișcă (Voința) 15:01.06: 72.
D. Glodea (Dinamo)' 15:02,08; 73.
C. Blegu (Recoltai 15:04.17 74.
N. Mușa (St'ința) 15:0545; 75. M.
Nicolescu (Flacăra) 15:11.05; 76. 
I. Angelescu (Sc. T. PI.) 15:11,32: 
77. A Pcenaru (Sc. T. Ploești) 
15:13,35; 78. Dan Durrritreăcn
(Constr.) 15:14.45: 79 A Dobre 
(Flacăra) 15-20 07: 80 FI. Con-
stantinescu (Fl. roș’e) 15:22.34: 81. 
V. Drăgăttescu (Avîntul)' 15:29.22:
82. W. Chefcică (LoconT.) 15:29.23:
83. C. Negrescu (Sc. T. PloeșF)
15:29.57: 84. C. Pavelescu (Flacă
ra) 15:33.05: 85. I. Pomană (Avîm- 
tul) 15:34.51: 86. I. Berbecea (Ști
ința) 15:38,24: 87. Alt Aihim
/Locom.) 15:40.04; 88 L Dominlte 
«Constr.) 15:44.27.

de box pentru juniori
(Iași) dispune la puncte de Petre 
Botez (Bîrlad) ; cat cocoș: Puiu 
Pipa (Roman) învinge la puncte 
pe I. Alexandru (Focșani) ; cat 
pană: Constantin Paznicu (Iași) 
învinge prin K. O. pe Dumitru 
Anghel (Focșani) ; cat. semiușoa- 
ră : T. Răileanu (Iași) cîștigă la 
puncte în fața lui I. Grigore (Foc
șani); cat ușoară: Gheorghe Bur- 
dujan (Iași) învinge prin K.O. pe 
Gheorghe Vîlcu (Focșani); cat 
semimijlocie: I. Ckxseanu (Iași) 
cîștigă prin K.O. în fața lui N. 
Horoilă (Bîrlad) ; cat mijlocie-u
șoară : I. Dria (Iași) se califică 
fără adversar; cat mijlocie: Ar
mand Popa (Iași) se califică fără 
adversar. (Eugen Ursu-corespon- 
dent)

ORAȘUL STALIN. Cat minimă: 
C. Simion (Or. Stalin) învinge la 
puncte pe I. Astaloș (R.A.M.) ; 
cat hîrtie: Constantin Gheorghe 
(Or. Stalin) dispune la puncte de 
Alex. Demeter (R.A.M.) ; cat co
coș ; Aug. Dnihora (Or. Stalin) 
învinge la puncte pe Viorel Caza- 
cu (R.A.M.)_; cat. pană: Petre To- 
movici (Or. Stalin) dispune prin 
K.O. de I. Cuza (R.A.M.) ; cat 
semiușoară : A. Santa (R.A.M.) în
vinge prin K.O. tehnic pe I. Sibi- 
șanu (Or. Stalin); cat ușoară: 
N. Vizi (Or. Stalm) învinge prin 
descalificare pe I. Berci (R.A.M.). 
cat. semimijlocie: V. Roman (Or. 
Stalin) întrece prin K.O. pe I. Bar
ta (R.A.M.) ; cat niijlocie-ușoară: 
Z. Domocoș (Or. Stalin) învinge 
prin K.O. pe Alex. Marosi 
(R.A.M.) ; cat. grea : Al. Cîrje (Or. 
Stalin) dispune prin K.O. de Al. 
Jendory (R.A.M.). (S. Rasenberg-

corespondent).



Activitatea la canotaj
Duminică dlimineația, pe lacul 

Herăstrău, pe pisita dintre ecluză 
și Podul Băneasia. canotorii au 
ieșit din nou în întreceri. Caia- 
ciștii și canoiștii au participat la 
primul concurs de verificare, iar 
schifiștii au executat probe de 
control. Au fost pe aipă aproape 
30 de ambarcațiuni, de la Con
structorul, Voința, Locomotiva, 
Tînărul Dinamovist. Mai puțin „si
litori", canotorii de la Metailiul, Ști
ința, Recolta, Flamura roșie n-au 
căutat să profite de vremea favo
rabilă și de posibilitatea de a-ș,i 
verifica pregătirea prin acest 
concurs, și au absentat.

Iată rezultatele înregistrate :
Caiac simplu seniori (8 km.) : I. 

Mihai Balint (Voința) 32.35. — 
2. Ion Barbu (Locomotiva) 33.31. 
— 3. I. Vemeanu (Tînărul dina- 
movîst).

Caiac 2 seniori res (16 km.) : 
1. Tînărul dinamovist (I. Dinicu, 
O. Rădulescu) 53.39. — 2. Pro
gresul (Pascu, Ncdelescu). 3. Vo
ința. z

Caiac 4 seniori res (24 km.) : 
1. Constructorul (Navasart, Sat- 
mari, Tomuc, Văgălătt) 1.32.35. 2. 
Progresul 1.41.00.

Canoe 1 seniori res (8 km.) : 1. 
A. Feigenbaum (Constructorul) 
39. 25.

Canoe dublu seniori res (16 
lcm.)ț 1. Constructorul (Hutl.Topo- 
teaou).

Caiac 2 klinker seniori (8 km.):
l. Progresul 35.23. 2. Constructorul 
37.43.

Caiac 2 klinker juniori (500
m. ): 1. Tînărul dinamovist tAvram, 
Popescu). 2. Locomotiva (Rocioiu, 
Iliescu).

Concursul s-a desfășurat în or
ganizarea comisiei orășenești de 
sporturi nautice București și a 
6ervit caiiaciștilor și canoiștilor în 
special, pentru pregătirea în ve
derea finalelor campionatului re
publican de fond.

— Săptămîna trecută, tot pe 
Herăstrău, s-a desfășurat o probă 
de verificare pentru selectionarea 
kdukri de juniori la caiac 2 klin
ker 500 m. Primul loc a fost o- 
aipat de echipajul Em. Neculce- 
Gh.Cocrescu de la Locomotiva, cu 
1 miri. 50, urmat de un echipaj 
de la Tînărul dinamovist

— Din țară ne vin, de aseme
nea. știri despre activitatea cano
torilor. Astfel, la Arad., antrenorul 
Zoltan Torok. cunoscut pentru 
preocjparea sa specială pentru ju
niori, dube o temeinică muncă de 
pregătire cu o serie de elemente 
tinere. Pe Mureș pot fi văzuți zil
nic la antrenamente sportivi de la 
Flamura roșie, Locomotiva, Meta
lul, Voința și din alte colective 
arădene.

Din jocurile
Clnd se organizează un cuplaj 

de fotbal, se pune — de regulă — 
în deschidere, un joc socotit mai 
„slăbuț", care să le deschidă 
spectatorilor vemiți mai de vreme 
pe stadion, „pofta" piatra „me
ciul vedetă" și care să le facă mai 
plăcută trecerea timpului pînă la 
fluierul de începere a acestui 
meci...

Duminica aceasta însă, socotea
la cu cuplajele a ieșit — în Ca
pitală — mai „pe dos" ca oricînd. 
Pentru că, și die dimineață la Di
namo și după amiază la stadio
nul Republicii, „deschiderile" au 
fost mai interesante și mai valo
roase, în ceea ce privește cali
tatea fotbalului prestat, decît jocu- 
rile-„vedetă“. Cu toaite că — in a- 
oestea — evoluau echipe ca Dina
mo și C.C.A....

Intr-adevăr, miile de spectatori 
au aplaudat cu căldură fazele de 
oalitate oferite mai ales de ti
nerii fotbaliști de la Progresul 
CPCS, care au practicat un fot
bal modern, rapid, variat, specta
culos, atletic, complet, precum și 
replica viguroasă pe care le-au 
servit-o acestora petroliștii din 
Moreni. In schimb, așa cum ară
tam și în cronica de ieri, partidă 
C.C.A. — Locomotiva Timișoara a 
fost de un scăzut nivel tehnic, ambele 
echipe complăcîndu-se într-un joc 
„moale", destinat, plin de greșeli 
tehnice. Dacă spectatorul de pe 
stadionul Republicii a rămas to
tuși cu ceva din acest joc, acest 
„ceva" nu poate fi decît evoluția 
lui Szekelv, o adevărată revela
ție, și comportarea excelentă a lui 
Voinescu. Tînărul jucător timișo
rean a făcut o partidă mare. El a 
arătat reale calități de atacant : 
viteză, combativitate, perseveren
ță in acțiuni, șut. simț al demar
cării, dribling. Bine pregătit de 
acum înainte, Szekely poate deveni 
rr. scurt tknp un element de bază 
al lotului nostru reprezentativ. 
Voinescu a apărat de o manieră 
care ni l-a amintit pe Voinescu 
de acum un an-dloi. Sigur pe ie
șirile din poartă, în special la min
gile înalte, curajos în intervenții, 
corect plasat, el a salvat cel pu
țin două goluri gata făcute.

Cam la fel s-au petrecut lucru
rile și de dimineață, pe stadionul 
Dinsmo. Jocul de tineret Dinamo 
Bucureștii — Avîntul Reghin a 
fost viu, dinamic, cu acțiuni la 
ambele porți. In orice caz, mai 
interesant decît partida urmă-

de duminică...
toaire, în care Avini.ul i,eghin 
s-a apărat cu 7-8 oameni, făcînd 
un adevărat zid pe linia de 16 
metri, iar Dinamo a atacat pe cît 
de furibund, pe atît de nervos, de
zordonat și prost inspirat

Cele două jelcuri de duminică din 
Capitală au arătat încă odată că 
echipele noastre au, toate, aceas
tă caracteristică a inconstanței. 
Aceasta se explică, pe de o parte, 
prin deficiențe de pregătire teh
nică, de dozare a antrenamente
lor, dar pe de altă parte exprimă 
și o slabă muncă de pregătire 
moraliă și de voință, a jucăto
rilor. Pentru că delăsările și „că
derile" care-i cuprind în unele me
ciuri pe jucătorii noștri, după ce 
nu cu mult înainte făcuseră meciuri 
remarcabile, nu se poate să nu 
aibă explicații și în deficiențe de 
pregătire la acest capitol.

Și acum, citeva date în plus 
asupra unuia din cele mai tari 
jocuri ale etapei, Știința Timi
șoara — Progresul București. Oas
peții au jucat mai bine, dar ata
cul lor n-a făcut un joc colectiv, 
cu care ar fi putut străpunge dîrza 
apărare adversă. Bucureștenii au 
greșit așteptînd prea mult , die la 
Ozon, la care au concentrat tot 
jocul. De altfel, acesta singur a 
șutat la poartă tot atît cît ceilalți 
atacanți fa un loc (Ozon — 6. ilar 
Smărăndescu, Blujdea și Caco- 
veanu cîte 21). Ozon a fost bine 
păzit die Brinzei, pe care uneori 
l-a dublat Sbîrcea. In ceea ce pri-
veste înaintarea Științei, se poate 
spune că, în ansamblu, a jucat 
foarte slab. Timișorenii au pasat 
inutil, au ținut prea mult mingea 
și n-au putut ajunge decît foarte 
rar în bună poziție de șut la 
poartă. O comportare foarte slabă 
au avuf Lazăr, Hess și Nicolin. In 
schimb, portarul lîțu a avut inter
venții foarte bune, ca ■ Și. Coama, 
de altfel.

In legătură cu arbitrajul lui T. 
Asztaloș, care a condus pentru pri
ma dată în diagonală, trebuie să 
arătăm că acest început a fost di
ficil și T. Asztaloș a făcut unele 
greșeli provenite din lipsa de ex
periență în acest sistem de arbi
traj. Independent de această cles- 
tiune, el a comis numeroase gre
șea în aprecierea faulturilor, lă- 
sind uneori jocul prea „tare", ne- 
sancțiorind unele ieșiri nepotri

vite ale jucătorilor (Cosma, Flo- 
rescu). In plus, pentru repriza a 
doua el nu a cronometrat decît 
44 minute...

INFORMAȚII Ofonosport
AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 17 (Etapa din 1 Mai 1955)

I. PROGRESUL BUCUREȘTI—DINAMO BUCU
REȘTI. Ultimele rezultate: Progresul București— 
Știința Timișoara: 0-0; Dinamo București—Avîntul 
Reghin: 1-1. In clasament:

Progresul (acasă) 4 3 1 0 8:4 7
Dinamo (deplasare) 5 2 3 .0 5:3 7
II. ȘTIIiNȚA CLUJ—FLACARA PLOEȘTI. (1951: 

2-1 și 2-4; 1952: 2-2 șj 3-2; 1954: 2-1 și 1-1). Ulti
mele rezultate: Știința Cluj—«Fl. roșie Arad: 2-1; 
Flacăra Ploești—Dinamo București; 1-1. In clasa
ment:

Știința (acasă) 4 3 1 0 11:6 7
Flacăra (deplasare) 4 2 2 0 5:3 6
III. LOCOMOTIVA CONSTANȚA—C.C.A. Ulti

mele rezultate: Locomotiva Constanța—Avîntul Re
ghin: 1-1; C.C.A.—Locomotiva Timișoara; 2-1. 

In clasament:
Locomotiva (acasă)
QC.A. (deplasare)
IV. LOCOMOTIVA Tg.

MIȘOARA. (1950: 0-1 și 
1953: 1-2 și 1-1; 1954: 2-2 
tate : Locomotiva T„ __ , ______ __
Stalin: 0-3; Știința Timișoara—Progresul București: 
0-0. In clasament:
Locomotiva (acasă) 5 2 1 2 6:5 5

Știința (deplasare) 5 2.0 3 8:5 4
V. AVÎNTUL REGHIN—FLAMURA ROȘIE 

ARAD. Ultimele rezultate: Avîntul Reghin—Dina
mo București ; 1-1 ; Fi. roșie Arad—Știința Cluj: 
1-2. In clasament:

Avîntul (acasă) 4 0 1 3 4:14 1
FI. roșie (deplasare) 5 0 2 3 4: 8 2
VI. DINAMO BÎRLAD—DINAMO BACAU. 

'(1954 : 0-0 și 1-1). Ultimele rezultate: Dinamo Bîr
lad—Locomotiva Iași: 0-0; Dinamo Bacău—Loco- 
piotiva Gailați: 2-0. In clasament:

Dinamo Bîrlad (acasă) 3 2 1 0 5:3 5
Dinamo Bacău (deplasare) 2 2 0 0 4:1 4
VII. FLACARA MORENI—DINAMO 6 BUCU

REȘTI. Ultimele rezultate: Flacăra Moreni—Pro
gresul C.P.C.S. Buc.: 0-1; Dinamo 6 Buc.—Știința 
Buc.: 4-1. In clasament:

Flacăra (acasă)
Dinamo (deplasare)
VIU. LOCOMOTIVA T- ......... ............... ..........

SUL SIBIU. (1954: 0-3 și 2-1). Ultimele rezul
tate: Locomotiva T. Severin—Locomotiva Craiova: 
0-1; Progresul Sibiu—Știința Craiova: 0-0. In cla
sament ;

3111 1:1 3
4211 12:4 5 

MUREȘ—ȘTIINȚA TI- 
4-0; 1951: 4-0 și 0-1; 
și 0-4). Ultimele rezul- 

Tg- Mureș—Dinamo Orașul

2 2 0 0 4:1 4
2 0 11 1:3 1

SEVERIN—PROGRE-

Locomotiva (acasă) 3 1 2 0 7:6 4
Progresul (deplasare) 2 0 0 2 0:3 0
IX. LOCOMOTIVA ARAD—PROGRESUL ORA

DEA. Ultimele rezultate : Locomotiva Arad—Me
talul Reșița: 0-1; Progresul Oradea—Metalul Cîm
pia Turzii: 2-0. In clasament:

Locomotiva (aoaisă) 3 1 2 0 7:6 4
Progresul (deplasare) 2 10 1 5:3 2
X. AVÎNTUL FĂLTICENI—ȘTIINȚA IAȘI. Ulti

mele rezultate ; Avîntul Fălticeni—Dinamo Galați: 
2-1; Știința Iași—El. roșie Bacău: 2-1. In clasa
ment :
Avîntul (‘acasă) 2 10 1 2:2 2

Știința (deplasare) 3 0 0 3 1:8 0
XI. LOCOMOTIVA GALAȚI — PROGRESUL 

FOCȘANI. Ultimele rezultate : Locomotiva Galați— 
Dinamo Bacău: 0-2; Progresul Focșani—Flacăra 
„1 Mai“ Ploești: 2-1. In clasament :
Locomotiva (acasă) 2 2 0 0 2:0 4
Progresul (deplasare) 2 2 0 0 2:0 4
XII. FL. ROȘIE BACAU—FL. ROȘIE BUHUȘI- 

(1954 : 2-1 și 0-0). Ultimei* rezultate: FI. roșie 
Bacău—Știința Iași: 1-2; Fi. roșie Buhuși—Fla
căra Cîmpina : 5-2. In clasament:
FI. roșie Bacău (acasă) 3 2 0 1 6:4 4
FI. roșie Buhuși (deplasare) 2 0 0 2 0:4 Q
A. PROGRESUL BUCUREȘTI-DINAMO BUCU

REȘTI (tineret). Ultimele rezultate: Progresul
București—Știința Timișoara : 6-2; Dinamo Bucu
rești—Avîntul Reghin: 0-1. In clasament:

Progresul (acasă) 4 3 1 0 8:2 7
Dinamo (deplasare) 5 2 2 1 5:4 6
B. ȘTIINȚA CLUJ—FLACARA PLOEȘTI (tine

ret). Ultimele rezultate: Știința Cluj—FI. roșie 
Aradî 2-3; Flacăra Ploești—Dinamo București:

0-0. In clasament:
Știința (acasă) 4 12 1 11:9 4
Flacăra (deplasare) 4 12 1 4:6 4
C. AVÎNTUL REGHIN — FLAMURA ROȘIE 

ARAD (tineret). Ultimele rezultate: Avîntul Re
ghin—Dihamo București: 1-0; FI. Roșie Arad— 
Știința Cluj: 3-2. In clasament;

Avîntul (acasă) 4 2 11 6:3 5
FI. roșie (deplasare) 5 3 11 9:7 7
D. LOCOMOTIVA TIMIȘOARA—MINERUL PE

TROȘANI (tineret). Ultimele rezultate: Locomoti
va Timișoara—C.C-A.: 1-2; Minerul Patroșani—
Știința Timișoara : 0-0. In clasament :

Locomotiva (acasă) 5 0 1 4 6:11 1
Minerul (deplasare) 3.0 1 2 2:9 1

Un aspect de la meciul de pe Stad. Republicii.
rrels b-Un iucător lim^cr~an (Szekely) și cel mai bun de la 

C-A. (Voinescu). Intre ei, in fotografia noastră ca și adeseori pe 
teren, Apoizan.

Rezultatele și clasamentele campionatului 
republican de juniori

Duminică s-a disputat o nouă 
etapă, a patra, în campionatul re
publican de juniori. Jocurile pro
gramate au prilejuit lupte dirze, 
terminindu-se cu citeva rezultate 
surprinzătoare care au provocat 
schimbări în clasamente. Iată re
zultatele ide duminică și clasamen
tele celor șase serii:

SERIA I
Dinamo Bîrlad — Locomotiva 

Iași 0—1 (0—0)
Știința Iași — FI. roșie Bacău 

1-0 (0-0)
FI. roșie Buhuși — Dinamo Ba

cău 3—2 (3—1)
FI. Roșie Burdujeni — Progre

sul Focșani 3—1 (2—0)
Voința Fălticeni — Avîntul Făl

ticeni 4—2 (2—1)
Clasamentul

1. Voința Fălticeni 3 3 0 0 9:3 6
2. Avîntul Fălticeni 4 3 0 1 9:5 6
3. Dinamo Bacău 4 2 11 14:6 5
4. Fl. roșie Buhuși 4 2 11 17:8 5
5. Fl. r. Burdujeni 4 2 0 2 9:7 4
6. Locomotiva Iași 3 2 0 1 4:4 4
7. Știința Iași 4 2 0 2 5:6 4
8. Progresul Focșani 4 0 2 2 7:10 2
9. Fl. roșie Bacău 4 10 3 3:8 2
10. Dinamo Bîrlad 4 0 0 4 2:22 0

SERIA a Il-a
Tînărul Dinamovist II București 

— Știința București 2—2 (0—0)
Locomotiva Galați — Flacăra 

Moreni 0—1 (0—1)
Flacăra ,1 Mai" Ploești — Di

namo Galați 2—3 (0—0)
Flacăra Cîmpina — Voința Foc

șani 7—2 (4—0)
Locomotiva Constanțai — Loco-

motiva București 0-2 (0-1)
Clasamentul

1. Tîn. Din. II Buc. 4 3 10 12:6 7
2-3. Locomotiva Buc. 4 3 0 1 8:4 6
2-3. Știința Buc. 4 2 2 0 8:4 6

4. Flacăra Moreni 4 3 0 1 7:5 6
5. Flacăra Cîmpina 4 2 0 2 9:8 4
6. Flac. 1 Mai Ploești 4 112 9:7 3
7. Dinamo Galați 4 112 7:9 3
8. Loc. Constanța 4 1 1 2 6:8 3
9. Locomotiva Galați 4 0 13 2:5 1

10. Voința Focșani 4 0 13 6:18 1

SERIA a III a
Locomotiva Craiova — Locomo-' 

tiva T. Severin 1 — 1 (0—0)
Metalul București — C C.A. Buc. 

5—0 (2—0)
Flacăra Ploești — Progresul 

CPCS București 14—0 (6—0)
Flacăra București — Progresul 

F B. București 0—3 (0—0)
Tînărul Dinamovist Pitești — 

Știința Craiova 2—1 (2—0)
Clasamentul

1. Tin. Din. I Buc.
2. Flacăra Ploești
3. Metalul Buc.

4. Progresul Buc.
5. Loc. T. Severin
6. Știința Craiova
7. Tîn. Din. Pitești

3 3 0 0 8:0 6
3 3 0 0 21: 2 6
4 3 0 1 14: 3 6
4 2 11 6:4 5
4 2 1 1 13: 9 5
4202 4: 5 4
4 112 5: 7 3

Metalul Reșița — Locomotiva 
Arad 0—0

8. Loc. Craiova 4 113 2: 8 2
9. Flacăra Buc. 4 10 3 2: 8 2

10. Progr. CPCS Buc . 3 0 0 3 4:27 0
U. C.C.A. București 3 0 0 3 •: 8 0

SERIA a IV-a

Metalul Arad — Metalul 108 
0—1 (0—0)

Metalul Hunedoara — Minerii 
Petroșani 4—0 (3—0)

Locomotiva Timișoara — Mine
rul Lupeni 5—0 (1—0)

Știința Timișoara — Progresul 
Timișoara 4—1 (2—0) 

Clasamentul

Târziii 4—0 (1—0)
Voința Cărei — Metalul Oradea

1. Loc. Timișoara 4 3 1 e •: 2 1
2. Știința Timișoara 4 3 0 1 12: 5 7
3. Metalul 108 4 3 0 1 9: 3 •
4. Metalul Arad 4 2 11 9: 7 5
5. Metalul Hunedoara 4 2 0 2 12:10 4
6. Locomotiva Arad 4 12 1 7: 7 4
7. Metalul Reșița 4 0 3 1 4: 5 3
8. Progresul Timișoara 4 112 3: 6 3
9. Minerul Lupeni 4 0 1 3 2T13 1
10. Minerul Petroșani 4 0 0 4 2:11 •

SERIA a V-a
Progresul Oradea - Metalul G

Cluj 0—1 (0—0)
Metalul B. Mare—Progresul S. 

Mare 0-1 (0-0).
Clasamentul

0—2 (0-2)
Fl. roșie Arad — Locomotiva

Cluj 4—0 (2-0)
Fl. roșie I.H. Cluj — Știința

1. Fl. roșie Arad 4 4 0 0 12: 1 8
2. Știința Cluj 4 4 0 0 9: 2 9
3. Metalul Oradea 4 3 0 1 9: 3 8
4. Progresul S. Mare 4 2 0 2 4:8 4

i-6. Locomotiva Cluj 4 112 6510 3
i-6. Voința Cărei 4 112 no 3

7. Progresul Oradea 4 10 3 6: 6 2
8. Fl. roșie Cluj 4 10 3 8: 9 2

9. Metalul C. Turzii 4 10 3 7:12 a
10. Metalul B. Mare 4 0 2 2 5: 9

SERIA a Vl-a
Avîntuil Reghin — Progresul Si-* 

biu 1—2 (1—1)
Locomotiva Tg. Mureș — Meta^* 

Iul St. r. Orașul Stalin 4—1 (2—0);
Flacăra Mediaș — Metalul Uz. 

tract. Orașul Stalin 0—1 (0—1)'
Dinamo Orașul Staliin — Loctv 

motiva Orașul Stalin 0—2 (0—0);
FI roșie St. Gheorghe— Construc-

torul Tg. Mureș 2-1 (2-0).
Clasamentul

1. Progresul Sibiu 4 3 10 10:3 7
2. Locom. Tg. Mureș 4 3 0 1 12:8 6
3. Metalul U.T. O. St. 4 2 11 6:3 5
4. Dinamo Or. Stalln 4 2 11 3:3 5
5. Locom. Or. Stalln 3 12 0 4:2 4
6. Avîntul Reghin 4 12 1 8:7 4
7. Fl. r. Sf. Gheorghe 3 111 5:5 9

8. Metalul St. r. O. St. 4 0 2 2 4:8 2
9. Flacăra Mediaș 4 10 3 2:8 2
10. Constr. Tg. Mureș 4 0 0 4 2517 9

Clasamentele sînt Întocmite după1 
rezultatele neomologate.

Locomotiva București-Progresul C.F.C.S< 
mîine pe Stadionul Ciulești

O înrtîlniire — restantă — toarte 
interesantă, care promite un spec
tacol de bună calitate, se dispută 
mîine la ora 17 pe stadionul din 
șoseaua Giulești: Locomotiva
București — Progresul C.P.C.S., 
două din cele trei echipe neînvinse 
în campionatul categoriei B, seria 
I. Forma arătată in ultimele jocuri

de aceste două valoroase formații 
lasă să se prevadă un meci foarte 
disputat, de un bun nivel tehnfc-

★
■Tot mîine se vn disputa și un 

alt joc restanță: Metalul Citopia 
Turzii — Metailul Hunedoara. Jo-> 
cui are loc la Cîmpia Turzii.



După „Cupa Dinamo” la tir
Concursul dotat cu „Cupa Di

namo” a marcat începutul sezonu
lui competițional de tir din acest 
an.

Rezultatele obținute de trăgăto
rii noștri fruntași in „Cupa Dina
mo” oglindesc stadiul lor avansat 
de pregătire, privit sub toate as
pectele. In cele ce urmează, vom 
face un scurt comentariu al rezul
tatelor, precum și al pregătirii tră
gătorilor d'in punct de vedere ma
terial, tehnic, moral și de voință.

A. PROBELE CU PISTOL

Rezultatele obținute, in general, 
la ambele probe cu pistolul — li
ber și viteză — sint bune In spe
cial cel realizat da maestrul eme
rit al sportului Gheorghe Lichiar- 
dopol la pistol viteză (60,585), 
cred că este unul dintre cele mai 
bune din lume în actualul sezon. 
El a reușit să câștige și proba de 
pistol liber, probă cu care in tre
cut nu se prea acomoda. Z- Deak 
(60/580 la pistol viteză), I. Piep- 
tea, A. Klaus, S’. Tibacu, T. Mani- 
catide, A. Tzimscher (toți la pro
ba pistol liber) au obținut rezul
tate bune. Trebuie remarcată omo
genitatea, la un nivel mulțumitor, 
a trăgătorilor de pistol liber.

B. PROBELE CU PUȘCA:

I — juniori: Pentru prima dată 
juniorii au tras cu armele libere. 
Valoroase sint rezultatele înregis
trate de I. Văcaru (3x40 și picioa
re), V. Antonescu (3x40 și ge
nunchi) și I. Tripșa (3x40). Cred 
că participarea juniorilor din pro
vincie la concursurile de verificare 
va face să crească nivelul rezulta
telor.

II — feminin: Cele mai bune re
zultate le-a obținut Felicia lovă- 
nescu (3x40, culcat și picioare), 
care s-a detașat de celelalte trăgă
toare. Rezultate bune, pe poziții, au 
reușit Anca Ciontea (genunchi), 
Rodica Grozea (picioarej. Merită 
să fie subliniate rezultatele Terezei 
Quintus și Mari’.enei Vidrașcu la 
proba combinată, în care trăgă
toarele favorite s-au comportat 
slab-

IU _ masculin: Rezultatele cele 
mai bune le-au obținut V. Pan- 
țuru, revelația concursului la pro
bele cu pușca (•proba combinată, 
picioare și 3x40), P. Cișmigiu 
(combinată), H Herșcovici (3x40). 
Șt. Popescu (culcat), T. M’hai 
(picioare si 3x40) și Gh. Novac (ge
nunchi). Menționăm și rezultatele 
înregistrate de A. Seceleanu (com
binată), N. Co:ocaru (picioare) și
C. Antonescu (picioare și 3x40).
C. TALERE:

Condițiunile in care s-a desfă
șurat această probă (talere neregu
lamentare) au împiedicat realizarea 
unor rezultate pe măsura posAili- 
tăților trăgătorilor. Merită totuși 
remarcat rezultatul obținut de Ion 
Gheorghiu. Celelate sint neconc’.u- 
dente

★
Dacă la probele de pistol se 

poata spune că din punct de ve
dere material și tehnic trăgătorii 
sint bine pregătiți, nu acela și_ lu
cru se poate afirma despre trăgă
torii cu pușca și cei de la talere. 
Este adevărat că. aci este vorba 
de un material și tehnică indivi
duală mai complicate, dar această 
nu poate constitui o motivare a si
tuatei exstente. La probele cu

Trei not recorduri de
Duminică, a avut loc concursul 

de armă sport 3x20 focuri, rezer
vat juniorilor și junioarelor din Ca
pitală. Performanța realizată de 
Victor Antonescu (Tînărul Drna- 
movist) — 550 puncte — repre
zintă o depășire cu 22 puncte a 
vechiului record republican de ju
niori deținut de Mircea Răzuș (T.
D.).  De altfel, întrecerea juniorilor 
s-a soldat cu rezultate foarte bu
ne. Primii trei clasați au obținut 
performanțe peste vechiul record al 
țării. Echipa cercului Tînărul Di
li,amovist a stabilit un nou record 
aî țării, totalizînd 2660 puncte.

Cel de-al treilea record al con- 
cursului a fost realizat de cîștigă- 
toarea probei feminine, Jacqueline 
Z' 'OTTewsky (T. Dinamovist), cu o 
performanță de 526 puncte.

fată rezultatele tehnice:
Ired sport 3x20 feminin: 1. J. 

'’v--.--.vsky (T D.) — 526: p.; 2. 
A Manolescu (T D.) — 505 p.;

R Năstase (Ștința) — 465 p.;
Maria Otz (FI. roșie) — 444 p.; 

5 P. Belescu (T. D.) — 443 p.; 
armă sport 3':20 iuniori: I V An
tonescu (T. D) — 550 p : 2. N. 
Dumitrescu (T. D.) — 548 p.; 3. 

pușca-juniori și mai ales seniori 
(masculin și feminin) — o buna 
parte din trăgători nu și-a term - 
nat pregătirea materialului nici 
pină astăzi, deși acest lucru tre
buia înfăptuit in perioada decem- 
brie-martie. Este greșită concepția 
că forma și dimensiunile patului 
unei arme sint bune așa cum au 
ieșit din fabrică și că nu mai tre
buie modificate. Adaptarea armei 
pe «trăgător, mai ales la proba de 
talere, este o condiție esențială a 
succesului. Trăgătorii care încearcă 
adaptarea armei, nu s-au stabilit 
încă la ceva precis, din cauza unui 
studiu superficial al acestei pro
bleme.

Muniția întrebuințată de trăgă
tori la probele cu glonț este de 
calitate diferită, din care cauză ei 
nu luptă de Ia egal la egal. La se
lecționarea lotului trebuie să se 
țină seama de aceasta, mai ales 
dacă și la concursurile viitoare si
tuația se va repeta.

Din punct de vedere tehnic se 
observă — în special la probele 
cu pușca — o lipsă de omogeni
tate și o disproporție in rezultatele 
pe trei poziții In pregătirea vL 
îtoare, antrenorii trebuie să aibă 
in vedere pregătirea oamenilor 
care candidează pentru locurile 3, 
4, 5 și rezervă din fiecare echipă, 
precum și principiul că poziția în 
picioare, de care depinde în cea 
mai mare măsură rezultatul pe 
trei poziții, trebuie să consume a- 
proxmativ 50% din volumul antre
namentului.

Cele mai mari deficiențe se ob
servă însă in dezvolt&rea calităților 
morale și de voință, care sânt de 
fapt cele mai importante calități 
ale unui trăgător. Voința, puterea 
de luptă, tenacitatea, concentrarea 
nervoasă, atenția și mai ales răb
darea șistăpînirea de sine, sint slab 
educate, la trăgătorii noștri, în 
comparație cu pregătirea lor tehni
că. Din această cauză, trăgătorii 
nu realizează rezultate pe măsura 
posib Etăților lor tehnice, nu sint 
constanți în performanțe și sint 
nervoși în timpul concursului. Pu
țini sîrrt aceia care utilizează la 
maximum timpul de tragere și care 
pregătesc de mai multe ori ftecare 
lovitură. Lipsa de curaj și de în
credere in posibilitățile proprii îi 
determină pe unii să nu intrebu n- 
țeze asîs'entu! pe timpul concursu
lui. Este normal să ne găsim în 
această situație, atîta vreme cît 
n'ci 10% d'n volumul ședințelor de 
antrenament nu urmăresc pregăti
rea trăgătorilor sub aspectul moral 
și de voință. Cred că în această 
Srecție trebuie îndreptată pregăti
rea viitoare. Deși an făcut pro
grese serioase, pe viitor nu trebute 
neghjată nici pregătirea fizică. In 
special, dezvoltarea capacității de 
lucru și a rezistenței in regim de 
durată trebuie să fie pe primul 
plan.

Pregătirea în ansamblu trebuie 
să aibă in vedere sccpul principal: 
campionatele europene, care vor 
avea loc in București în septem
brie. cind trăgătorii noștri trebuie 
să fie fri maximum de formă- Acest 
obiectiv poate fi atins dacă pregă
tirea va avea o gradare corespun
zătoare, iar concursurile premergă
toare nu vor avea un „scop în si
ne”, ci vor fi un mijloc de pregă
tire și selecționare în vederea aces
tor campionate.

IOSIF SIRBU
maestru emerit al sportu’tii

juniori 13 arma sport
I. Văcaru (T. D.) — 534 p.; 4.
M. Răzuș (T. D.) — 527 p.; 5. 
P. Șarxdor (Flacăra) — 516 p.; e- 
chipe juniori: 1. Tînărul Dinamo
vist — 2660 puncte; 2. Rezervele 
de muncă — 2435 p.

Campionatul
Vineri, sîmbătă și duminică, la 

Cluj și Satu Mare au avut loc me
ciurile de scrimă (floretă fete și 
băieți, sabie și spadă) programa
te în etapa a Il-a a campionatului 
republican pe echipe categoria A-

La Cluj s-au întîinit echipele 
Dinamo Cluj, Progresul Cluj, Pro
gresul F.B București și Știința 
I.C.F. București. Un rezultat neaș
teptat a realizat echipa de sabie 
a colectivului Progresul F.B. care 
a întrecut Progresul Cluj cu 9—7. 
De altfel, echipele Progresului F.B. 
au fost singurele care au ciștigat 
toate meciurile susținute. O com
portare slabă a avut echipa de flo
retă Dinamo Cluj care n-a reușit 
decît o victorie în fața Progresu
lui Cluj. Iată rezultatele tehnice

FOTBAL
■ Duminică în București, un 

„derbi“: Progresul București —Di
namo București. Intilnirea se va 
disputa pe stadionul „23 August"..

■ Incepînd de mîine, toate jocu
rile din categoriile A și B vor în
cepe la ora 17 în toată țara.

■ In joc amical, sîmbătă. Flacă
ra Ploești a terminat la egalitate 
2-2 (2-1) cu Metalul Uz. tract. 
Orașul Stalin. Au marcat: Botes- 
cu, Pereț (FI.), Seredai și Iacob 
(.Metalul).

■ Biletele penfru meciul Progre
sul București — Dinamo București 
se pun în vînzare de mîine 
miercuri la agenția Dinamo din 
șos. Ștefan cel Atare 43. agenția 
Pronosport din calea Victoriei 9 și 
la agenția C.C.A. dfn bd. 6 Mar
tie. Asociațiile sportive pot ridica 
bilete pină joi la ora 15 de la 
stzd’onul „23 August".

■ Biletele pentru jocul Locomo
tiva București—Progresul C P.C.S. 
se găsesc la agențiile Pronosport 
d:n str. Wiring 2 și din calea V:c-

RUGBI. Mîine și joi vor avea 
loc următoarele jocuri restanță 
din cadrul primei etape a Cupei 
R.P.R: miîne: Minerul Bucu
rești— Metalul București (sta
dionul Tineretului, teren II, ora
16.30) , Dinamo 6—Progresul 1£ 
(stadionul Tineretului, teren I, 
ora 16.30), JCH: Știința Bucu
rești—Progresul Sănătatea (sta
dionul Tineretului, teren IV, ora
16.30) . Dinamo IX—Locomoti; 
va ICF (stadionul Tineretului 
teren II, ora 16.30). CLUJ: 
Locomotiva—C1":.

Un nou record 
la haltere

Intr-u- concurs amical de hal
tere desfășurat duminică în Capitală, 
tînărul maestru al sportului ion Bi- 
rău (Metalul) a stabilit un nou 
record al R.P.R. la categoria semi- 
ușoară. "El a împins 87.5 kgr. față 
de. 85 cit era vechiul record, deți
nut tot de el. Birâti și-a închinat 
performanța sa zilei de 1 Mai.

Activitatea la rttgbi
Duminică 

tida dintre 
de categoria 
Progresul F.B., contind pentru 
Cupa R.P.R. După un joc specta
culos, Constructorul a obținut vic
toria cu 19-9 (8-0). învingătorii 
au practicat un joc deschis, de o 
bună factură, la care a coo-ribuit 
întreaga echipă. Cel mai bun com
partiment al echipei s-a dovedit 
înaintarea, care a fost în perma
nență pe „faze". S-au remarcat în 

Manolache, Posmo- 
Mehedinți și Bărăs- 
F.B. s-a apărat cu 
a atacat dezorgeni- 

tehntee. S-au 
pentru combativitatea

s-a disputat par- 
echipele bucureșt-ene

A, Constructorul și 
c cotind

D Vi-neri după amiază, pe sta 
dionul 23 August dlin Timișoara, s-a 
desfășurat un concurs atletic. în 
cadrul căruia au fost înregistrate 
o serie de performanțe de un nivel 
mulțumitor. Iată cîteva din aceste 
rezultate: BĂRBAȚI: 100 m.; Horst 
Neurohr 10,8; Petre Vintilescu 
11,3; Ion Ieran 11,6; 400 m.: ZoI- 
tan Vamoș 52 9; 3.000 nt.: loan 
David 9:12,7 ;’Gh. Barată 9:26,8; 
lungime: Mihai Nister 6,50*: Ion 
Mihăiescu 6,40; Simian Blaga 
6,35; triplu: Ion Mihăiescu 13,26; 
disc: Ștefan Panda 39,45; suliță: 
Ovidiu Drăgan 53,70; FEMEI: 
100 m.: Sofia Moțiu 12,9; Magdla- 
lena Bernatski 13,6; 400 m.: Ana 
Pppa 62,2; 80 m.g : Ana Șerban 
11,9; Maria Mariș 12,4; suliță: Eli
sabeta Bernatski 33,47 ; înălțime : 
Elisabeta Karbach 1,40; lungime: 
Maria Mariș I 
Sofia Moțiu 
natski 4,83. 
noastră).
----------- «r 

republican de scrimă pe echipe

mod deosebit 
șanu, Marica, 
cu. Progresul 
dîrzenie, dar 
zat vădind lipsuri 
remarcat 
de care au dat dovadă : Epureanu, 
Țâranu, D. Constant inesou și Tă- 
nase. Au marcat: Marica, Decle- 
sis, Luscal, Posmoșanu, Nicules- 
cu, (cite o încercare) și Mehedinți 
(două transformări) de la Cons
tructorul; Tănase (6) și Tecdores- 
cu (3) de la Progresul F.B.

■ Iată acum și cîteva rezultate 
ale meciurilor din cadrul campio
natului categoriei B: seria I: Ști
ința Galați — Știința Iași 9-0 
(9-0); Locomotiva I.C.F. — Mi
nerul București 11-8 (8-3); Loco
motiva Buzău — Știința București 
0-12 (0-6); Seria 11-a: Știința 
Cluj — Locomotiva Cluj 5-0 (0-0).

■ In cursul săptâmînij trecute a 
avut loc la Ploești m?ciul restanță 
dintre Flacăra Ploești șl Locomo
tiva Buzău. Au cîștigat ploeștenii 
cu 6-3.

cele trei zile deînregistrate în 
concurs:

Floretă fete :
Știința BucureștF.n 
retă băieți: Dinamo Cluj

Progresul Cluj — 
. :i 14—2, Progresul 

— Progresul Cluj 11-—5; flo- 
“ j — Pro

gresul Cluj 12—4, Știința Bucu
rești — Progresul Cluj 14—2, Ști
ința București — Dinamo Cluj 
10—6. Progresul F.B. — Progre
sul Cluj 15—1, Progresul F.B. — 
Dinamo Cluj 9—7; sabie: Progre
sul Cluj — Dinamo Cluj 13—3. 
Știința București — Dinamo Cluj 
9—7. Progresul Cluj — Știința 
București 11—5, Progresul F.B. — 
Dinamo Cluj 9—7. Progresul F.B- 
— Progresul Cluj 9—7.

Iată rezultatele de la Satu Mare,

Concurs de deskgăn de probkme de șah
Ccnutetid pentru cultură fizică și sport al regiunii Constanța a luat 

frumoasa inițiativă de a organiza un con/urs de desîegări de probleme 
de șah, deschis iubitorilor de șah din întreaga țară. Alăturat, publicăm 
cele 6 probleme care formează obiectul concursului. Regu'amentul de 
participare cere indicarea soluțiilor complete, pînă la mutarea de mat. 
Pentru indicarea fiecărei soluții corecte ss acordă un număr de puncte 
echivalent cu numărul de mutări din enunț. Arbitrul concursului este 
Ing. Victor Cuciuc, iar deslegările vor fi trimise pe adresa Constanța 

termenul limită 31 mai a.c.

V. Mat in 3 mut an

Canrnet

5,27; Luiza Pascu 5,14;
4,86; Elisabeta Ber- 
(De la subredacția

unde au participat echipele C.C.A., 
Flamura roșie Timișoara, Știința 
Cluj și Metalul Satu Mare:

Floretă fete: FI. roșie Timișoara
— Știința Cluj 8—8, FI- roșie Tim.
— Metalul S. Mare 9—7; floretă 
băieți: C.CA. — FI. roșie Tim- 
15—1. C.C A. — Știința Cluj 14—2, 
FI. roșie Tim. — Știința Cluj 8—8, 
Metalul S. Mare — FI. roșie Tim. 
9—7. C.C A. — Metalul S. Mare
14— 2; sabie: C.C.A. — FI- roșie 
Tim. 12—4, C.C.A. — Știința Cluj
15— 1, FI. roșie Tim. — Știința 
Cluj 9—7, C.C.A- — Metalul S. 
Mare 13—3; spadă : C C.A. — 
Metalul S. Mare 12—4; (FI. roșie 
Tim., Știința Cluj n-au prezentat 
echipe de spadă)

j

VI. Mat în 4 mutări

100 m. .
Vie toi
37 56;
Mi'hal

■ Elevii Școlii sportive de tine
ret din Cîtnpulung Muscel au par
ticipat la un concurs în localitate 
în cadrul căruia au fost înregistra
te următoarele rezultate: 
Gh. Cristescu 11,8; disc: 
Dogaru (junior cat. Il-a) 
suliță: Mihai Radu 50,30; 
Tacaci 50 03; greutate (F): Marii 
Diți 9.65; suliță: Diți 34,73; " 
Diți 31,45. {Gabriel Dumitrescu. 
corespondent).

disc:

a Pe stadionul nou din Constan
ța s-a desfășurat prima etapă i 
campionatului școlilor de 7 ani. 
Au luat parte 576 de concurenți 
reprezentînd 20 de echipe de bateți 
și 16 echipe de fete (fiecare echipă 
este formată din cite 16 atleți). 
Campionatul se desfășoară sistem 
turneu în 5 etape la fete și 6 etapa 
lia băieți. S-a remarcat bena pre
gătire a elevilor școlii Nr. 6 mixte 
(profesor Felicia Eliade) care a» 
obținut cele mai bune rezultzte 
(Ed. Emirzian, co-espondent).

★
CLUJ. — (Prin telefon de la 

subredacția noastră).
In ziua a doua a concursului 

desfășurat în localitate au fost în
registrate u-mătoare'e rezultate: 
BĂRBAȚI : 400 m.: Tr. Sudrigean 
49,6; V. Grabei 50.1; I. Boitoș 50,6; 
A. Ursu 51.8; 3-000 m~: F. Mosco
vici 8:48,6; Gr Cojocaru 8:48.8; I. 
Velicău 9:12,0; I. Deheteaou 9:22,4; 
greutate: C. Crețu 14,41; L. Pur- 
dea Î3.90; triplu: Tr. Chitul 13,94; 
4x100 m.: echipa Prisiceianu,
Măgdlaș, Stoenescu, Wiesenmayer 
43,0; FEMEI: 100 m.: Claudia Du
mitrescu 13,3; 800 m.: Alexandra 
Sicoe 2:21,2; Nina Pasciuc 2:21,6; 
Marilis Cuțui 2:26,9; 80 m. g.:
Maria Domokoș 13,1; Ol tea Haii- 
duc 13,5; 4x100 m.: echipa Sicoe, 
Marks, Luță, Bardaș 50,1; greu
tate: Ilona Micloș 10,95; Mar’iha 
Szabo 10,64.

R. Fi SC II



Individual si țje națiuni sportivii sovietici au dominat 
campionatele nwnoiaie de tuou

Duminică au luat sfîrșit Ia 
'Karlsruhe după patru zile de în
treceri, campionatele mondiale de 
lupte clasice. Campion i desemnați 
cu această ocazie vor purta titlu
rile cucerite timp de doi ani pen
tru că, după cum se știe, campio
natele mondiale de lupte se dispu
tă atit la ..clasice" cit și la „libe
re" din doi în doi ani.

Competiție a întrunit un număr 
mai mare de țări participante ȘÎ 
de asemenea un număr sporit de 
concurenți. fată de precedenta edi- 
ție. După cum s-a putut constata 
din rezultatele obținute, ca și dtn 
comentariile agențiilor de presă și 
ale ziarelor, aceste campionate au 
fost dominate — mai categoric ca 
oricînd — de luptătorii sovietici. 
Aceștia și-au impus superioritatea 
Jn șase categorii de greutate, iar 
intr-a șaptea au cucerit un loc 
doi Victoria echipei sovietice con
firmă — odată în plus — superio
ritatea școlii sovietice în sportul 
luptelor și, de asemenea, arată ne
secatul izvor de cadre al luptăto
rilor sovietici. In această privință 
este suficient să arătăm că repre
zentativa sovietică aliniată la 
campionatele de la Karlsruhe di
feră mult de aceea care a partici
pat la ediția 1953 a campionatelor. 
Din vechea formație doar G. Karto- 
jia și A. Ter'an au concurat la recen
tele întreceri. De subliniat, pentru 
sportivii din tara noastră, este fap
tul că toți luptătorii sovietici oare 
an concurat la Karlsruhe—cu excep
ția hii Garaev și Gamarnik — au 
fost oaspeții tării noastre și au 
luptat deseori în compania repre
zentanților noștri. Printre cei mai 
talentați se numără actualii cam
pioni mondiali VI. Staschevici, VI. 
Maneev, G. Kartojia. In ce-1 pri
vește pe acesta din urmă, ei a re 
nșit frumoasa performanță de a-și 
menține titlul cucerit In 1953. (5 
surpriză, puțin scontată de .speci
aliști" a fost înfrângerea „greului" 
suedez Bertil Anionsson de către 
Al. Mazur, care, de altfel, a cuce
rit și titlul.

De remarcat, de asemenea, că 
sportivii» suedezi, cei mai puter
nici adversari din 1953 ai luptă
torilor sovietici, nu s-au prea „vă

PROGRAMUL CUP£I EUROPE! CENTRALE LA FOTBAL
Comitetul executiv al Cupei Eu

ropei Centrale a stabilit programul 
primelor două fururi (calificări 
și sferturi de finală) ale ediției de 
anul acesta. Programul se prezintă 
astfel:

Calificări (29 iunie turul și 3 iu
lie returul): Jugoslavia Il-Italia II, 
R.P. Ungară Il-Austria II. (Prin 
tragere La sorți, R. Cehoslovacă 
II s-a calificat direct pentru sfer
turi de finală).

Sferturi de final (6-7 iulie turul 
și 9-10 iulie returul):

învingătorul dintre Jugoslavia II 
și Italia II — R. Cehoslovacă II; 
R.P. Ungară I-Austria I, Italia 1- 
R. Cehoslovacă I; învingătorul din

zut" la aceste campionate, pierzând 
toate cele trei titluri cîștîgate a- 
cum doi ani. Foștii campioni G. 
Frej și B. Antonsson cu greu s-au 
putut menține pe locuri în fruntea 
clasamentelor. O mențiune specia
lă pentru unii dintre luptătorii din 
reprezentativa R.P.U. ca I. Po
lyak (campion mondial) și G. Gu- 
rics (clasat pe locul doi). Toto
dată trebuie scoasă în evidență 
performanța italianului Fabra, 
care a cucerit titlul, confirmând 
astfel locul doi cucerit la prece
dentele campionate.

Dintre luptătorii noștri mențio
năm buna comportare a următori
lor: Fr. Horvath (clasat pe locul 
șase), D. Cuc (oare din nefericire 
a suferit în meciul cu Gamarnik o 
întindere musculară), L. Bujor și 
într-o oarecare măsură M. Belusi- 
ca (l-a învins pe Makoviak, al do
ilea clasat în categoria respectivă).

Intr-un clasament întocmit de 
noi (pentru primii șase la fiecare 
categorie) pe baza punctajului 6, 
5, 4, 3. 2, 1 în ordinea inversă a 
locuirilor ocupate (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
prima pe națiuni — La ma
re diferență de puncte — se află 
reprezentativa U.R.S.S. cu 41 
puncte urmată de echipele Turciei 
și Suediei (fiecare cu cite 22 punc
te), Finlander. Italiei, R.P. Unga
re etc.

Și iată acum primii» trei clasați 
la fiecare categorie;znuscă: 1. Fabra 
(Italia); 2. N. Garaev (U.R.S.S.); 
3. H. Al+as (Turcia) ; cocoș: VI. 
Staschevici (U.R.S.S.); 2. Ylmaz 
Yatir (Turcia); 3. Lomabardi (Ita
lia); pană: 1. I. Polyak (R.P. Un
gară); 2. M. Sille (Turcia); 3. E. 
Hakanson (Suedia); ușoară: 1. Gr. 
Gamarnik (U.R.S.S.); 2. Lehtonen 
(Finlanda); 3. G. Frej (Suedia); 
semmijlocie .- I. VI. Maneev 
(U.R.S.S.); 2. A. Makoviak (Ger
mania Ooc_); 3. M. Arzie (R.P.F, 
Jug); mijlocie: 1. G. Kartojia 
(U.R.S.S.); 2. G. Gurics .R.P. Un
gară); 3. Hess (Germ. Occ.); se
migrea: 1. Val. Nicolaev (U.R.S.S.);
2. P. Lahti (Finlanda); 3. K. Ni
elsen (Suedia); grea: 1. Al. Mazur 
(U.R.S.S.); 2. B. Arrtonsson (Sue
dia); 3. Kaplan (Turcia) 

tre R. P. Ungară li și Austria II— 
Jugoslavia L

Cum se știe, la această competiție 
—care anul acesta are un caracter 
experimental — vor participa pri
mele două echipe din campionatul 
țărilor respective. (De pildă, Italia 
I înseamnă echipa campioană a Ita
liei, iar Jugoslavia II echipa cla
sată pe locul doi în campionatul 
iugoslav). Jocurile se dispută tur- 
retur la datele de mai sus. Se cali
fică echipa core a totalizat cel mai 
bun golaveraj. Programul etapelor 
următoare (semifinale și finală) va 
fi tras la sorți în cursul unei șe
dințe care se va ține în curînd la 
Belgrad.

Primăvara thnpnne...
...Din totdeauna, mimozele aduc 

la Moscova primul semn al primă
verii. Înflorite sub cerul sudului 
ele apar pe străzile înzăpezite ale 
Moscovei și trecătorii zgrisuliti 
încă de vîntuf rece de martie zîm- 
besc vestitorilor primăverii. Plan
tele firave, acoperite cu flori gal
bene pufoase, amintind puii noi 
născuți, poartă parcă o părticică 
din soarele și căldura de la mia
zăzi.

Primăvara! Cuvîntul acesta tre
zește la adevărații iubitori ai spor
tului multe imagini dragi. Primă
vara înseamnă un tradițional meci 
de fotbal pe stadionul Dinamo. în
trecerea atleților, jocurile voleiba
liștilor și baschetbaliștilor.

Numai că anul acesta sportivii 
sovietici, rupind vechile tradiții, au 
făcut posibil ca în plină iarnă spec
tatorii moscoviți să poată vedea 
nu numai curse de schi și meciuri 
de hochei, ci și întîlniri de fotbal 
sau întreceri de atletism, disputate 
în decorul alb al troienelor de ză
padă.

Și vîslașii Moscovei au știut să 
transforme iarna în vară. In de
cembrie, ianuarie, februarie și mar
tie apele reci ale fluviului Moscova 
erau brăzdate de siluetele elegante 
ale sch-ifurilor. De multe ori vîsîa- 
șii trebuiau să încetinească viteza 
ca să ocolească un sloi de ghea
ță... un aisberg în miniatură. Alte 
ori stăpîn peste fluviu era viscolul, 
iar cirmaciul trebuia să se ridice 
în picioare pentru a vedea drumul. 
Pe vîsle se depuneau țurțuri de 
gheață, care îngreuiau lucrul ca- 
noterilor. Dar toate aceste mici 
„neplăceri** nu p«te<au opri avîntul 
și dorința de antrenament ale spor- 
ti vifor.

Toată iama, pe apa fluviului 
Moscova tu evoluat echipajele de 
campioni unionali, de campioni ai 
Europei. Schitul de 8+1 al asocia
ției Aripile Sovietelor, schitul de 
4 cu cîrmaci, câștigător la marea 
regată de la Henley, schitul femi
nin de 8+1 campion al Europei au 
constituit un bun exemplu pentru 
tinerii vîsîași. care au căutat să 
urmeze pe faimoșii maeștri ai ca
notajului sori etic.

Conducătorii complexei baze mu
tice a sindicatelor de pe malul flu
viului Moscova au făcut tot posi- 

; bilul pentru a asigura sportivilor 
cele mai hune condiții de antrena- 
waaient. Gheața care se aduna în 
fața debarcaderului era spartă și 
curățată de un vanora-ș special- S-a 
întrmp’at de mtrite ori ca schitu
rile, ambarcații cu o mică stab li- 
tate, să nu poată ieși pe apă din 
cauza condițiilor atmos'erice. Teh
nicienii bazei au prevăzut și aceas
tă eventualitate constru nd bărci 
speciale de antrenament cu o sta
bilitate mai mare, dar care necesi
tau din partea sportivilor același 
lucru ca pe o ambarcație acade
mică.

Antrenamentele de iarnă ale ca
notorilor sovietici au avut drept 
scop o pregătire cît mai bună in 
vederea importantelor competiții in
ternaționale care le stau in față.

La Rostov primăvara a sosit, in eirzind nujn.e apelor. Vislașii se 
pregălesc intens ,n vederea sezonului comp- t:ți mat care începe.

FOTBALUL PESTE HOTAis.
După cum sa anunțat, dumini

că La Viena echipele de fotbal ale 
Austriei și R. P. Ungare au termi
nat la egalitate: 2-2.

Lată bHanțul intîlnirilor dintre 
cele două reprezentative din 1945 
și pînă astăzi: Din cete 17 mecuri.

La Budapesta
La Viena
Pe teren neutru

Total:
în favoarea echipelor R.P. Ungare.
După cum se știe, acest meci s-a 

jucat in cadrul Cupei Internațio
nale ,.Dr. Iozsef Gero“. In urma 
jocurilor R. Cehoslovacă — Au
stria 3-2 și Austria — R. P. Un
gară 2-2, clasamentul se prezintă 
astfel:
R. Cehoslovacă 1 1 0 0 3:2 2
R. P. Ungară I 0 1 0 2:2 1
Austria 2 0 1 1 4:5 1

Celelalte țări care participă la 
această competiție. Italia și Elve
ția, nu au susținut încă nici un 
meci.

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte meciuri dintre reprezen
tativele R. P. Ungare și Austriei: 
Juniori — 0:0: Repr. minerilor din 
R.P.U. — Burgenland 6-2. R.P.U.- 
vest-Austria de sud 8-0. R.P.U.— 
snd-Steyer 3-2, R.P.U. tineret — 
Austria nord 4-1. Scorul generai! al 
celor 7 meciuri este 26:8 în favoa
rea echipelor maghiare.

U.R.S.S.
In cadrul celei de a treia etape 

a campionatului unional de fotbal, 
s au disputat duminică 4 meciuri. 
La Minsk echipa locală Spartak a 
intilnit Dinamo Moscova După un 
joc frumos, meciul a luat sfîrșit cu 
un scor egal: 1-1. Celelalte rezul
tate s’nt: Dinamo Kiev — Locomo- 
tiv Moscova 0-0. Șahtior Stalino— 
T.D.S.A. 1-2: Aripile Sovietelor — 
Dinamo Tbilisi 0-0. In clasament 
Dinamo Moscova a fost ajunsă de 
T.D.S.A. Ambele echipe au acumu
lat cîte 5 puncte dună 3 iocuri 
Cu un golaveraj mai bun, (11-2 fa
ță de 3-1) dinamoristii ocună pri
mul loc. Zenit și Dinamo Tbilisi 
au cîte 4 puncte.

R. P BULGARIA
Cea de a 7-a etapă a campiona

tului de fotbal din R.P. Bulgaria 
s-a caracterizat printr-o serie de 
rezultate surprinzătoare Iată re
zultatele tehnice : Ț.D N.A. — Spar
tak Pleven 1-1; VMS. Or. Stalin- 
Minor Dimitrovo 0-2; Spartak 

R P. Ungară a cîștigat 11, a ter
minat două la egalitate și a pier
dut 4. Golaveraj 51-33 *în favoarea 
R.P. Ungare.

Iată acum bilanțul celor 99 de 
înîîlniri disputate din 1904 și pî
nă azi:
49 31
48 15

2 1
99 47

12 6
10 23
0 1

22 30

135:77
95:128

4:2
234:207

Plovdiv — Cerveno Zname Pavli- 
keni 1-2. D.N.A. Plovdiv — Dina
mo Sofia 0-1; Lokomotiv Sofia — 
Lokomotiv Plovdiv 1-0; Torpedo 
Sofia — Spartak Or Stalin 0-0, In 
cursul săptămînii trecute Lokomo
tiv Sofia a dispus de Dinamo So
fia cu 3-2. In clasament continuă 
să conducă Ț.D.N.A. cu 11 p ur
mat de V.M.S. Or Stalin 10 p„ 
Spartak Or. Stalin 9 p., V.V.S. 
Solia 8 p.

R. CEHOSLOVACA
Duminică s-a disputat efaipa a 

6-a a campionatului de fotbal în 
R. Cehoslovacă. Au fost înregistra
te următoarele rezultate: U.D.A.— 
Banik Ostrava 1-0; Banik Kladno- 
Tatram Preșov 0-0; Slovan Brati
slava — Tankista 6-0: Dynamo 
Praga — Spartak Tmava 4-2: Ji- 
skra Liberec — Ruda Hvezda Bra
tislava 1-5; Jiskra Zilina — Spar
tak Sokolovo 0-0 . In clasament 
conduce U.D.A. cu 9 p urmată de 
Dynamo Praga 9 p.. Tatran Preșov 
7 p., Slovan Bratislava 7 p. etc.

DE PRETUTINDENI
■ In campionatul de fotbal al 

Austriei, după 18 etaoe, echipele 
Vienna, Rapid și Wiener Sport- 
Klub sînf în frunea clasamentului, 
la egalitate de puncte (27).

■ In sferturile de finală ale -.Cu
pei Franței" la fotbal s-au înregi
strat următoarele rezultate; Lille— 
Toulouse 1-0: Strasbourg — Nancy 
4-3 (după prelungiri): Nice—Dra- 
guignan 1-1 (dună prelungiri) și 
Bordeaux — Le Havre 1-0.

■ In cadrul campionatului de 
rotba4 al R.P.F, Jugoslavia, dumi
nică s-a desfășurat la Bel
grad derbiul etapei, între Par
tizan Belgrad și Haiduk Solit. 
Victoria a reven’t echipei Hai
duk cu scorul d° 1-0. Ia cla- 
s.-wnent conduce Haiduk Solit cu 
29 puncte, urmat de S. K. Beo- 
gradski cu același număr de 
Duncte, Dynamo Zagreb 28 punc
te, Partizan Belgrad 27 p. etc.

FOTBALUL ROMINESC (NAPRE- 
s CIEREA PRESEI FRANCEZE

Nu de mult a fost creată, din 
inițiativa ziarului de sport „L’Equi- 
pe“ din Paris și a federației fran

ceze, o competiție de fotbal de
numită „Cupa Europei", la care 
au fost invitate cele mai bune 
formații de club de pe continent 
Criteriile după care s-au făcut in
vitațiile sint, în general, juste, 

Jt dar lista echipelor participante 
prezintă și unele omisiuni ce nu 
pot fi trecute ușor cu vederea de 
un cunoscător al valorilor fotba
lului european.

In legătură eu aceasta cotidia
nul parisian „Liberation" publică 
un articol, referindu-se îndeosebi 
la fotbalul din R.P.R. Iată ce scrie 
ziarul francez : „Federația fran
ceză de foLbal a refuzat recent 
perfectarea unui meci Franța-R.P.R. 
motivtnd aceasta cu argumente 
care nu pot aduce decit prejudicii 
fotbalului francez. E adevărat că 
aceeași federație a manifestat 
puț'n interes si fată de un even
tual meci Frapța-P.P Ungarii, 
cerut cu aiîta insistență de publi
cul francez.

..Cupa Europei" inspirată, cum 
s-ar spune. din in't’ntivă particu
lară o iften-e d- In un pas
bun, renunțind la unele criterii de 

natură extrasportivă și trimițind 
invitații celor mai bune cluburi 
maghiare, cehoslovace și sovietice. 
Organizatorii competiției au arătat 
astfel că nu ignoră intru totul 
geografia. Se pare totuși că ei ar 
fi bine inspirați dacă ar face apel 
șl la concursul unui club de fot
bal romînesc.

Pentru că fotbalul romînesc nu 
este totuși o cantitate neglijabilă. 
Intîlnirile sale cu cele mai bune 
echipe cehoslovace și maghiare 
sint o mărturie in acest sens. S' 
nu este inutil să se știe că pro
gresul acestui fotbal se spr'jină 
pe baze materiale solide. Poate 
că publ’cul francez ar primi cu 
uimire amănuntul că Budureștiul 
umple la marile sale meciuri un 
stadion de cca 60.000 locuri și 
un altul de aproape 100.000. Pe 
asemenea temelii poți fără îndoia
lă să construiești. Acest adevăr a 
fost ilustrat de echipa Umorilor 
romîni care a învins cu T-O repre
zentativa Frant°! Nu trehu’e să 
u'tăm că în echina ncas'rn figu
rau jucători ca Gouites (Reims).

imisw MTEmTTOiiiai a
Stievenart (Lens), Guillas (Bor
deaux), Tylinski (St. Etienne), 
care mai de mult timp activează 
in respectivele cluburi profesioniste 
din prima ligă".

Cam în același spirit se înscrie 
și comentariul redactorului de fot
bal al cunoscutei reriste „Miroir 
Sprint". Țara noastră este trecu
tă in fruntea listei țărilor care ar 
putea să se alăture competiției.

Fără a ne prevala de ultimele 
succese ale fotbalului nostru, avem 
totuși convingerea, ca și redacto
rii ziarelor franceze că o formație 
fruntașă din țara noastră ar fi 
putut d>a un randament cel puțin 
egal cu al unei Holland Snort 
(Olanda), Servette (Geneva), Bold 
Klub (Copenhaga) etc.

Rezultatele obținute anul trecut 
de Dinamo București (2-0 cu La 
Gan'oise campioana Belgiei, 3-1 
cu Dozsa Budapesta ș a.) au pro
bat că fotbalul romînesc poate 
faoe rață cu succes unor probe 
tari, la nivelul exigențelor inter
naționale,

O.A.

SOCIETĂȚILE DE ASIGURĂRI 
SUDAMERICANE IN ÎNCURCĂ

TURĂ

Scandalurile, transformate in 
bătăi generale, însoțesc frecvent 
manifestațiile sportive de peste 
ocean Ele au devenit atit de obiș
nuite incit nu mai impresionează 
pe nimeni, „plictisind" doar orga- 
neie polițienești obligate să inter
vină în numele „ordmei" pe care 
o reprezintă.

Recenta competiție fotbalistică 
profesionistă de amploare, cam
pionatul parr-american, care a an
grenat (cu excepția Braziliei) toate 
reprezentativele țărilor Americii 
latine, s-a încadrat în nota obiș
nuită jocurilor de fotbal sub soa
rele Americii de sud. Scandaluri
le și dezordinile din tribună s-au 
ținut lanț, creînd o ambianță po
trivită cu atmosfera deosebit de 
încordată de pe teren.

Din numeroasele meciuri pro
gramate de acest campionat meri- 
’ă «ă ne oprim asupra a două 
întîlniri, care par să bată toate 

recordurile în materie de „tem
perament" sudic. Este vorba în 
primul rînd de meciul Argentina- 
Cîile, care urma să desemneze 
echipa câștigătoare a campiona- 
tiri-ui. Miza mare pusă în 
joc a dat disputei o desfășurare 
dramatică... din toate punctele de 
vedere. După cum relatează ziarul 
„Le Figaro" din Paris, m numă
rul său din 1 aprilie, meciul a- 
cesta s-a soldat cu.. 5 morți și 
200 răniți în rîndhrile spectatori
lor. Nu este greu de imaginat 
proporția bătăii care a avut un 
astfel de dezncriămînt.

Din coloanele ziarului belgian 
„Les Sports" aflăm că aproape în 
aceeași notă s-a disputat și me
ciul Uruguay-Peru încheiat însă, 
doar cu...4 morți și 50 ren ți din 
rîndurile spectatorilor.

Ultimele „evenimente" de pe te
renurile sudamericane au pus în 
încurcătură societățile de asigură
ri, care ezită să primească în 
rândul „abonaților" lor pe cei care 
frecventează cu regularitate me
ciurile d»

V. C-H.



DUPĂ STRĂLUCITELE VICTORII
DE LA UTRECHT...

Deși finala probei de simplu fe
mei se terminiase de multă vreme, 
în sail a Bernhard dm Utrecht, 
■unde asistau 9000 de spectatori, 
continuau încă cu aprindere discu
țiile și comentariile asupra aces
tui meci. Majoritatea publicului se 
așteptase să asiste, pe de o parte, 
la apărarea fermă a Angelicii Ro- 
zeanu, iar pe de altă parte la a- 
tacurile continue și puternice ale 
Lindei Wertl. Dar reprezentanta 
R P.R. rezervase o surpriză atit 
spectatorilor cit ș: mai ates adver
sarei sale. Angelica Rozeanu era 
decisă să-și impună tactica cea 
mai favorabilă, adică să atace cit 
mat mult, să o învingă pe ad
versara sa cu armele-' proprii. Și lu
crul acesta l-a reușit pe deplin, 
cîștigmd în stil de mare cam
pioană. încă de la primele mingi 
Angelica Rozeanu a atacat puter
nic chiar din serviciile adversa
rei. lucind dezlănțuit, actionind 
rapid cu lovituri ofensive tari, e- 
xecutate din orice poziție, campi
oana mondială a „sufocat-o“ țnir 
și simplu pe Linda Weril, meciul 
nemaiavînd nici un isteric. întrea
ga întîlnire a durat 18 minute, 
timpul fiind repartizat pe seturi în 
fetal următor: setul I- 8 minute, 
setul II : 4 minute, setul III : 6 
minute Angelica Rozeanu a fă
cut 63 puncte față de cefe 26 
ale Lindei Wertl. Pentru că tot 
sîntem la capitolul statistică, este 
interesant să arătăm că Angelica 
Rozeanu a jucat la proba de sim
plu femei în cele șase campionate 
mondiale pe care le-a cîștigat con
secutiv, 113 seturi, din care, nu 
a pierdut decît 11 Cît despre nu
mărul partidelor, el s-a ridicat la 
34 Credem că nu mai este ne
voie să vâ spunem că le-a cîști- 
ga pe toate. pe-nteu că altfel An
gelica Rozeanu nu ar fi devenit 
de șase ori consecutiv campioană 
mondială. Dintre cele șase finale 
susținute, Angelica Rozeanu a cîș
tigat trei cu 3—0 (Budapesta 1950 
cu Gizi Farkaș, Viena 1951 cu 
Gizi Farkaș și Utrecht 1955 cu 
Linda Wertl), două cu 3—I IBucu
rești 1953 cu Gizi Farkaș și Lon
dra 1954 cu Yoshiko Tanaka) și 
txna singură cu 3—2 (Bombay 
1952 cu Gizi Farkaș). După cum 
se vede, este un palmares demn 
de o excepțională jucătoare.

Despre finala probei de dublu 
femei, care s-a terminat cu o 
strălucită victorie a reprezentante
le- țării noastre. Angelica Rozea
nu și Ella Zeller, ni se relatează 
că a fost cea mai frumoasă Tntîl- 
mre a întregii competiții de la 
Utrecht. Toate cele patru jucătoa
re au fost într-o mare vervă, deș- 
fășurînd un joc de înaltă clasă. 
Au fost numeroase schimburile de 
mingi care au ridicat publicul în 
picioare. Viteza mare cu care a 
fost purtată mingea, atacurile și 
oontratacurile de o parte ș: de

alta, au pus deseori la grea în
cercare pe jucătoare. Reprezentan
tele noastre au realizat o victo
rie spectaculoasă și prețioasă în 
fața surorilor Rowe aflate în cea 
mai bună fonmă.

★
O dispută interesantă a oferit 

ș' finala probei de dublu mixt, unde 
victoria a revenit tinerilor repre
zentanți ai R.P.U. Eva Koczian și 
Kalman Szepipesi, care, la capă
tul unei lupte dîrze. au întrecut 
perechea formată din Helen Elliot 
și Aubrey Simons.

Un frumos succes au înregistrat 
șl jucătorii cehoslovaci Ivan An
dreadis și Ladislav Stipek, care, 
învingînd detașat pe campionii de 
anul trecut ai probei. DoHnar-Ha- 
rangozo (Jugoslavia) și-au înscris 
numele pe tabloul de onoare 
a! câmpenilor mondiali din a- 
cest an.

O finală de la care spectatorii 
olandezi așteptau mai mult a fost 
cea de simplu bărbați care a 
opus ja-ponezuhii Tanaka oe jugo- 
slavul Dolirsar. Partida dintre a- 
cești doi jucători a avut o des
fășurare anostă și ea a luat sfîr
șit cu victoria comodă a lui Ta
naka. Intîlnirea a fost lipsită de 
spectaculozitate pe de o parte din 
cauză că ambii jucători sînt „bu- 
retiști”, iar pe de altă parte din 
cauza superiorității evidente a lui 
Tanaka. Campionul mondial ac
tual, jucător de o agilitate uimi
toare, a atacat necontenit d'.n toaite 
pozițiile, Dolinar devenind un a- 
devărat „culegător" de mingi.

★
Un succes remarcabil a înregis

trat tînărul nostru reprezentant Ti- 
beriu Harasztosi, care, jucînd în 
turneul de consolare, a ocupat pri
mul loc, învingînd detașat în finală 
■pe suedezul Malquîst cu 2—0 
(8, 9).

★
In urma desfășurării jocurilor 

interechipe din cadrul Cupei 
Swaythling și a rezultatelor obți
nute, reprezentativa masculină a 
R.P.R. a fost clasată pe locui 6 
înaintea unor echipe cu o expe
riență competitională îndelungată 
ca Franța și S.U.A. De asemenea, 
campionul țării noastre Toma Rei
ter a fost clasat pe locul 6.

★
Congresul Federației Internațio

nale de tenis de masă întrunrt la 
Utrecht a hotărît ca loc de des
fășurare a celei de a XXIII-a edi
ții a campionatelor mondiale de 
tenis de masă din anul viitor, o- 
rașul Tokio. capitala Japoniei. 
După cum remarca pe bună drep
tate. un comentator al agenției 
„United Press”, reprezentanții 
noștri, ca de altfel și ceilalți re
prezentanți a> țărilor europene, 
ver avea de parcurs un drum lung 
ș: obositor, pentru a participa la 
campionatele mondiale din 1956

In patru rânduri
La Ulrech;, Angelica 

Rozeanu și Ella Zeller 
au luptat cu însuflețire 
pentru culorile patriei 
cucerind trei titluri mon
diale :

Cînd am văzut ce multe titluri 
Ați reușit să ctștigati
Mi-am spus: norocul lor. măi 

frate
Că n-ați jucat și la bărbați I

Angelica Rcrzeanu și-a 
învins toate adversarele, 
ciștigînd pentru a șasea 
oară titlul de campioană 
mondială.

Angelica noastră 
Ba:e. nu se lasă 
A jucat la simplu 
Și-a învins ta— masă l

SADI RUDEANU

Duminică pe stadioane 
și in săii de sport
In zilele de 22, 23 și 24 aprilie 

s-a desfășurat la Sofia întîlnirea 
internațională de tenis de cimp 
dintre reprezentativele R.P. Bul
garia și R-P. Polonă. Victoria le-a 
revenit jucătorilor polonezi cu sco
rul de 13—1.

★
La Belgrad a avut loc întîl- 

nirea internațională de gimnastică 
dintre reprezentativele R.P.F. Iu
goslavia și R. Cehoslovace. La fete 
victoria i-a revenit reprezentativei 
•ehoslovace cu scorul de 226,85— 
) 18,25, iar la băieți cu scorul de 
339,5—328.

★
Turneul internațional de volei 

disputat la Belgrad a luat sfrr- 
jit cu victoria .echipei orașului 
Praga. Voleibaliștii cehoslovaci au 
dispus de echipa Crvena Zvezda 
(Belgrad) cu 3—0, de Akademik 
(Sofia) cu 3—0 și de C.U.S. Pa
lermo (Italia) tot cu 3—0.

★
Dum nică s-a desfășurat la Pra

ga finala campionatului de cros 
al R. Cehoslovace. La bărbați vic
toria i-a revenit cunoscutului atlet 
Emil Zatopek care a parcurs cei 
10.200 m. în 30:56,4. Pe locul doi 
s-a clasat Ullsberger cu timpui de 
31:07,2. La femei, pe primul loc 
s-a clasat atleta Mullerova care a 
acoperit 2-300 m. în 7:58.

★
Reprezentativa de handbal a R.

Cehoslovace a început pregătirile 
în vederea întâlnirilor internațio
nale pe care le va yisține în ac
tualul sezon. Duminică reprezen
tativa cehoslovacă de handbal a 
susținut un meci de verificare la 
Plzen, unde a întîlnit ech'pa Spar
tak. Echipa reprezentativă a cîș
tigat cu scorul de 12—8 (4—4). 
Jucătorii selecționați au arătat une
le lipsuri în special în ceea ce 
privește coeziunea echipei. Victoria 
lor se datorește faptului că au 
acționat mai rapid. Punctele au 
fost înscrise de : Trojan 3, Konig 
3, Horejși 2, Cerrnak 2, Rehak și 
Bacak. In afară de aceștia s-au 
mai remarcat: portarii Dvorak și 
Piacek și fundașul Bacak.

★
Selecționata de baschet a tinere

tului din R.P. Bulgaria, care a 
participat la un turneu în Repu- 
biica Democrată Germană, s-a cla
sat pe primul loc. Baschetbaliștii 
bulgari au dispus de selecționata 
orașului Haîle cu 114—33, de echi
pa Wissenschaft Berlin cu 94—53 
și de combinata orașelor Halle și 
Berlin cu scorul de 92—37. Bas- 
cl.elhaliștii bulgari vor întîlni în 
zilele de 29 și 30 aprilie la Ber
lin o echipă reprezentativă a R.D. 
Germane.

★
Echipa de ciclism a R.P. Bul

garia, care va participa la Cursa 
Păcii, a sosit la Praga. Echipa este 
alcătuită din următorii cicliști: 
Koțev, Dimov, Kolev, Gheorghiev, 
Hristov și Krstev.

„Asta-i situația”
— Uf 1 Bine că ne văzurăm 

cu bicicletele acasă 1
,..$t tov. Petre Couatu, pre

ședintele colectivului sportiv 
Voința-Călărași, se gîndi la 
toate peripețiile prin care tre
cuse din clipa cind primise 
adresa asociației Voința, ca să 
se prezinte la București și să 
ridice trei biciclete semicurse 
pentru colectivul călărășean... 
Cum le cărase în spinare îm
preună cu top. Gheorghe Sbîr- 
ne, contabilul colectivului, cum 
le demontaseră bucată cu bu
cată ca să încapă în taxiul 
ce-i ducea spre gară, cum, la 
gară, au montat bicicletele la 
loc, ca să le primească la va
gonul de coletărie, și cîte șl 
mai cite.

Dar toate astea se termi
naseră. Acum, cicliștii din co
lectivul sportiv Voința-Călărași 
se puteau antrena pentru vii
toarele curse.

După cum ne informează co
respondentul nostru Dumitru

Joga, chiar a doua zi, nu
meroși tineri, au și început să 
pedaleze pe bicicletele aduse din 
București... Pedalau-pedalau.

dar deodată... țr'r un telefon:
— Alo 1 Aici Bucureștiul... 

Ivanovici de la Consiliul regio
nal Voința... Ne dați bicicletele 

. înapoi... A fost o eroare. Bici
cletele erau destinate colectivu
lui (fin Oltenița.

— Și noi ? Noi ce facem ? 
Am organizat secția... Am făcut 
antrenamente...

— Tovarășe Couatu, asta-i 
situația ! Ne diați bicicletele 1

Și tov. Ivanovici a (inul să 
adauge:

— Dar, vedeți, le faceți.. 
lună, căci vine delegatul Olte
niței să le ridice !

...Și bicicletele au luat drumul 
Olteniței. Asta e sigur. Ceea 
ce e mai puțin sigur e că sint 
și azi acolo I Cine știe ce te
lefon au primit și cei din Olte
nița de la tov- Ivanovici. cu 
argumentul că... „asta-i situa
ția" !

„Pun eu mîna pe tine“

t

Boxerii suedezi vor evolua miine
Selecționata boxei nor suedezi . miercur., o nouă in.iimre în

care a evoluat, duminică seara orașul PIoești.
în Capitală via susține mîine, | Numeroșii amatori ai sportului

Cel mai spectaculos meci al reuniunii di.n sala Ftoreasca a jost 
dintre C. Dumitrescu și Evert Hogberg. tată-l pe reprezentantul 
nostru trimițtnd cu precizie o puternică directă de stingă.

la PIoești
cu mănuși (tai PIoești, așteaptă 
cu viu interes această nouă 
evoluție a boxerilor suedezi.

In vederea reuniunii au fo6t 
alcătuite loturile boxerilor ro- 
mîni și suedezi. Selecționala bo
xerilor romini va fi alcătuită 
din următorul lot: Toma Uie. 

.Victor Schiopu, Dănilă Done, 
Mihai Stotan. Uie Dragnea, Va- 
sile Tiță. Ghețu Velicu. Petre 
Zaharia. Eugen Furesz și Du
mitru Ciobotaru.

Boxerii suedezi vor prezenta 
o formație alcătuită, probabil, 
din următorii pugiFsti: Poland 
Johansson. Werner Wassen, Po
land Wcissbrot. Evert Hogberg, 
Bert'l Lorss -n Stig S'ol'n. Sa
ren Danielsson, St'g Johansson. 
Roland Risbcrg. Brol Sandvr n 
precum și sem’greul Folke 
Star.dberg. care nu a boxat 
dnmin:că, fiind indisponibil

Reuniunea va începe la ora 
18 și se va deslașya în sala de 
festiv:tăfî a Uzinelor , I Mai" 
Ca judecător neutru al meciu 
rilor va funcționa arbitrul ma- 
ghiair T.okai la'ab

Avem o mare admirație pen
tru arbitri și în special pentru 
cei de fotbal. Nu-i săptămină 
să nu-i întilnești prin trenuri, 
cu geamanfănașul in mină, por
nind-o cind spre Cluj, cînd spre 
Constanța, cînd spre Baia 
Mare, uneori numai pentru a 
„ține o tușă" intr-un meci de 
categoria B. sau de tineret...

E clar: avem de-a face cu 
oameni pasionați, care, vorba 
ceea, la orice oră din zi sau 
din noapte sint gata să alerge 
intr-un suflet acolo unde fot
balul îi cheamă. Șt unde pui că 
pentru toate aceste eforturi nu-i 
așteaptă nici aplauze, nici 
flori. Dimpotrivă, de multe ori. 
el, arbitrul este... (opul ispășitor 
că a pierdut o echipă sau alia 
și știți și Dv. cam ce se în- 
timplă atunci: proteste... hui
duieli... fluierături... Ba se mai 
găsesc și cîte unii, în frunte 
cu Niță Scandal, care recurg 
chiar la injurii și nu-l mai 
scot pe arbitru din „adormi- 
iule I" și „nepricopsitule1" șl 
cîte și mai cîte...

Așa stlnd lucrurile, desigur 
că nu i-a fost deloc plăcut ar
bitrului Ștefan Brassay din 
Tirgu Mureș, cînd. în timp ce 
conducea la Gheorghieni me
ciul amical de fotbal dintre Pro
gresul Tg. Secuiesc și Avlntul 
Gheorghieni, s-a pomenit apos
trofat de un spectator de pe 
margine :

— Bă, unde-(i sînt ochii ?
Pentru alți arbitri, o astfel 

de... intervenție, chiar dacă le 
produce destulă amărăciune —■ 
și pe bună dreptate, nu? — nu 
constitue totuși un motiv de 
a-și pierde qympătul. Ei se fac 
că n-aud aceste... exteriorizări 
ale lui Niță Scandal șl ale... 
rubedeniilor lut și, bineînțeles, 
continuă să conducă meciul a- 
plicînd prevederile regulamen
tului. indiferent dacă ele con
travin dorințelor anumitor 
.spectatori" gălăgioși. Arbitrul 
Brassay. se pare că vrea să in
troducă altă.......metodă". Căci
iată cum a procedat la Gheor- 
ghieni ■ Cum a auzit „părerea" 
spectatorului a fluierat întreru
perea meciului și staco'iu la 
fa'ă, a. dat năvală in public, cu 
intenta să-l .'"hate" pe cel 
care il .aoostro'ase

Spectatorul fugea de-i sfirî- 
iau călciile și arbitrul după el I

Fugea Brassay, dar și specta
torul ,drăgea" tare, astfel că 
distanța dintre ei nu se mic
șora deloc. Dimpotrivă, parcă- 
parcă cel fugărit mai „ciupise" 
cițiva metri...

In cele din urmă, publicul 
care venise să vadă un meci 
de fotbal și nicidecum această 
originală întrecere de viteză, a 
intervenit aducindu-i aminte 
arbitrului că n-a venit la 
Gheorghieni ca să-l concureze 
pe... Zatopek, ci pentru a con
duce meciul de fotbal dintre 
Progresul Tg. Secuiesc și A- 
vîntul Gheorghieni.

E regretabil că mai există 
spectatori nedisciplinc.ți care 
fac jocul lui... Niță Scandal. 
Dar este treaba altor organe să 
ia măsurile necesare atunci cind 
acești spectatori „sar peste 
cal". In nici un caz, „metoda" 
arbitrului Brassay nu e o me
todă

Și-apoi, la Gheorghieni. ca la 
Gheorghieni. dar ce s-ar intîm- 
pla dacă arbitrul Brassay ar 
avea de condus un meci pe un 
alt stadion mai mărișor ? La 
fiecare apostrofă ar lăsa baltă 
meciul și ar fugi cînd în colo 
cînd încoace, doar-doar o reuși 
să... pună la punct, cind pe 
unul de la tribună, cînd pe al
tul de la peluză? t...

P.S. Nici n-am apucat să 
punem., sugativa pe rindurile 
de mai sus și iată că ne-a ajuns 
la ureche o altă întimplare. oa
recum asemănătoare. Zicem ..oa
recum", pentru că, deși per
sonajele sint aceleași, acțiunea 
diferă: cu ocazia meciului ..a- 
mical" de handbal disputat du
minică la Cimpina, între Flacă
ra din localitate și Locomot'-'a 
din Buzău, jucătorul Aron Bu- 
zogani (Flacăra-Ctmpina}. ne
mulțumit de o decizie a arbi
trului Mirc-a ZrtmErescu (Plo- 
esH) s-a repezit la acesta Ar
bitrul s-a... sn'-riaf a luat-o la 
picior, iar iucotorut o început 
să-l ftinăr-ască d"-a lunpul ș1

Cu siguranță că tovarășii din 
conducerea colectivului sportiv 
Flacăra-Cimpino nu cunoșteau 
aceste . aptitudini pugilistico- 
atletice ale fui Aron Buzop.ani

Acum, cînd știu, sîntem și noi 
curioși să oftăm re mrrrr' în
țeleg să io '

r f v p ■ r> ’ r* i ’ i
George mihalachf. 

i stavapuș
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