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ODA LA 1 MAI
O, zi de Mai, aceeași în flecare an
Și totuși bucuria în noi e-atît de nouă, 
Atît
Atît

de nouă-i floarea de măr sau de castan 
de noi, în ierburi, întîii stropi de rouă.

păsările-n șiruri, se-ntorc din miază-zi,Trec
Priveliști noi le-așteaptă de fiecare dată, 
Cintarea primăverii în larguri se trezi 
Lumina-i verde, griul pe cîmpuri și-o 

desfată.

ferestrele lăsind 
suflet boarea lină

E ceasul cînd deschidem 
Să năvălească-n hale și-n
A vîntului de Mai — e ceasul cînd 
Accelerăm visarea și ritmul din uzină.

E ceasul cînd pe cîmpuri, pe-ntinsul 
nesfîrșit 

Purtăm sămînța nouă a holdelor de mîine, 
E ceasul cînd se-nalță și arde la zenit 
Luceafărul de aur al păcii care vine.

O, zi de Mai, cu-ntregul neliniștitul stol 
De cîntece, de fete, de păsări călătoare, 
Tu, strălucești prin vremuri ca un etern 

simbol. 
Al înfrățirii noastre și-al muncii creatoare. 

t 
Și dacă-n țări de noapte cătușele mai sînt — 
Se-apropie în zare văpaia dimineții 
Cînd peste-ntreg pămîntul va 
Sculați în lumea-ntreagă voi

E ceasul grav cînd pomii ning flori peste 
livezi

Sărbătorind triumful primăverii — 
E ceasul cînd cu steaguri ne revărsăm 

pe străzi 
In șiruri mari ca valurile mării.

A. E. BACONSKY

O, STEAGURI
O, steaguri, steaguri, steaguri, steaguri, 
Din toate țările, în rtnd;
Și-atîteo tinere șiraguri
Și-n tineri, totuși, doar un gînd:

Ca niciodată-aceste flamuri 
Să nu se-nalfe-n fumul greu 
Al bătăliei intre neamuri, 
Ci-n cerul limpede mereu.

birui un cînt: 
oropsiți

ai vieții!

MILIOANE și MILIOANE de oameni ai muncii din lumea 
întreagă întimpină cu însuflețire ziua de 1 Mai, scumpa 
lor sărbătoare. Figurile lor luminoase parcă spun : „Bi- 

ne-ai venit zi de întâi Mai, vestitoare a primăverii. Tu ne găsești 
in acest an mai puternici, mai hotărîți ca oricînd să apărăm pacea 
ți liniștea căminelor noastre. Sub soarele tău strălucitor rîndurile 
noastre vor trece uriașe, nesfirșite, 
tregi marea noastră forță!“

Zeci de ani au trecut de cînd 
hotârit să transforme 1 Mai într-o 
a unității lor de neclintit De la an 
krit o demonstrație tot mai puternică a forței clasei muncitoare.

Cu bucurie și admirație privesc oamenii muncii din toate
părțile lumii, întreaga omenire progresistă, victoriile epocale pe 
care bastionul păcii. Uniunea Sovietică, le obține pe drumul spre
comunism. Industria grea a Uniunii Sovietice, baza trainică pe
care se dezvoltă toate ramurile industriei și care chezășuește ri
dicarea bunei stări a poporului, dă în prezent o producție de 3,5 
ori mai mare decît în 1948. Istoria a înscris cu litere de aur 
faptul că pentru prima oară în lume. Uniunea Sovietică a folosit 
energia atomică în scopuri pașnice. Succesele obținute de marea 
Republică Populară Chineză ți de țările de democrație populară 
în construirea unei vieți noi întregesc minunatul tablou al victo
riilor țărilor din lagărul păcii și socialismului. Aceste victorii 
demonstrează fără putință de tăgadă superioritatea sistemului 
economic socialist asupra celui capitalist. Efortul pașnic construc
tiv al oamenilor muncii din țările lagărului socialismului se 
oglindește în politica permanentă de pace și colaborare între 
popoare, pe care o promovează aceste țări în arena internațională. 
Uriașul front mondial al partizanilor păcii, care s-a născut ca o 
ripostă firească a omenirii conștiente în fața pericolului dezlăn
țuirii unui nou măcel mondial de către puterile imperialiste, 
găsește un sprijin puternic în succesele țărilor iubitoare de 
pace. 1 Mai va fi și în acest an o zi de trecere în revistă 
a forțelor iubitoare de pace de pretutindeni. 1 Mai găsește In 
acest an omenirea iubitoare de pace spunîndu-și cu tărie cuvîntul 
pentru interzicerea armei atomice și pregătindu-se pentru marele 
Congres Mondial al păcii de la Helsinki.

Cu fruntea sus întimpină 1 Mai oamenii muncii din țările 
capitaliste, fn multe țări, guvernele aservite dolarului au interzis 
tradiționalele manifestații de 
pace a oamenilor 
cursei înarmărilor, 
bertate, acestea nu . _______  __
rîle capitaliste, însuflețită de exeirplul luminos al oamenilor muncii 
din țările lagărului socialismului, desfășoară larg steagul luptei 
pentru pace, împotriva pregătirilor de război ale cercurilor agre
sive, împotriva prigoanei fasciste. 1 Mai va dovedi cît de puternic 
a crescut conștiința și unitatea popoarelor din țările coloniale.

Alături de toate popoarele lumii, poporul romîn își va mani
festa la I Mai dorința de a contribui din toate puterile la cauza 
menținerii ți apărării păcii. 1 Mai 1955 este al 11-lea 1 Mai pe 
care poporul nostru îl sărbătorește în condițiile unei vieți libere. 
La această mare sărbătoare poporul nostru își îndreaptă gîndurile 
pline de dragoste și recunoștință către țara căreia îi datorăm 
viața nouă de astăzi, către Uniunea Sovietică. Datorită eliberării 
țării noastre de sub jugtll fascist de către glorioasa Armată So
vietică a putut fi făurit regimul democrat-popular, regim care 
Încununează lupta de secole a poporului nostru pentru libertate 
ți independență. Oamenii muncii vor sărbători 1 Mai cu sufletul 
plin de bucuria marilor realizări pe care le-am dobîndit sub soa
rele regimului democrat-popular, 
astăzi de 2,5 ort mai mare 
și se dezvoltă necontenit sectorul 
de trai al celor ce muncesc. O 
reducere de prețuri, care ridică 
parare a oamenilor muncii.

1 Mai va prilejui o nouă 
poporului nostru. El nu poate | 
de război ale cercurilor imperialiste și de aceea este întru totul 
de acord cu contramăsurile preconizate de Conferința de la Mos
cova, menite să asigure securitatea statelor iubitoare de pace.

Toți pînă la unul, așa vor partripa sportivii patriei noastre Ia 
sărbătorirea zilei de 1 Mai. Alături de cîntecele și jocurile ce se 
vor încinge pe străzile orașe'or și ulițele satelor, alături de uralele 

ce se vor înălța spre cer, demonstrațiile sportivilor — intrate în tra
diția marilor sărbători — vor arăta vigoarea poporului nostru, 
dragostea sa de viață, optimismul și entuziasmul ce-i sînt proprii. 
Sportivii vor putea raporta cu mîndrie despre succesele dobîndite 
de ei în cinstea zilei de 1 Mai. Cu asemenea succese, cum sînt 
de pildă strălucitele victorii a!e reprezentantelor noastre Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller la campionatele mondiale de la Utrecht, 
se mîndresc nu numai sportivii, ci întregul popor. Oamenii muncii 
așteaptă de la sportivii țării noi realizări. Ei le cer 
pețească nici un efort pentru a se prezenta cît mai 
cerile sportive ale Festivalului de la Varșovia, la 
europene pe care țara noastră le găzduiește în acest 
întrecerile din țară și de peste hotare. Marea competiție 
cursurile Sportive ale Tineretului trebuie să demonstreze creșterea 
mișcării sportive de mase din țara noastră, să arate dragostea tine
retului nostru pentru sport.

Zi de 1 Mai. Muncitorii din lumea întreagă își manifestă soli
daritatea internațională. Flutură pretutindeni flamurile roșii, simbolul de 
luptă și al unității de nezdruncinat a clasei muncitoare din întreaga 
lume.

Trăiască 1 Mai, ziua solidarită ții internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor din toate țările.

arătind încă udată lumii în-

muncitorii de pretutindeni au 
zi de luptă, de manifestare 

la an, fiecare 1 Mai a prile-

1 Mai ale muncitorilor. Voința de 
simpli, hotărîrea lor de a lupta împotriva 
împotriva scumpirii vieții, pentru pîine și li- 
rot fi înăbușite. Clasa muncitoare din ță-

Nivelul producției industriale este 
decît * '
socialist, 
nouă dovadă
salariul real

în 1938. La sate a apărut 
Crește continuu nivelul 

o constituie recenta 
și puterea de cum-

manifestare a 
privi însă cu

dorinței de pace a 
nepăsare pregătirile

să nu precu- 
bine la între- 

campionatele 
an și la toate 
populară Con-
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Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica

Așa au întîmpinat sportivii 
ziua de 1 Mai

ȘCOALA CURAJULUI...

Ca de obicei ziua de 1 Mai a 
fosit întâmpinată și în acest an 
idie sportivii țării noastre cu în
semnate succese obținute la Jocu
rile de muncă sau pe stadioane.

Dintre acestea desigur cel mai 
important este cel al reprezenta
tivei noastre feminine de tenis de 
masă, de La Utrecht. Maestaa eme
rită a sportului. Angelica Rotea- 
nu, și maestrele sportului ET.a 
Zeller și Sari Szasz.. care au cu
cerit titlul mondial pe echipe, și-au 
închinat strălucita lor victorie Zi
lei internaționale a ce* or ce mun
cesc.

In tară, cei mai buni spo-thri 
»-au străduit să realizeze perfor
mant valoroase cu care să cin
stească sărbătoarea muncii. Prin 
numărul mare al noilor recorduri 
stabilite, nr fruntea tuturor se si
tuează înotătorii. Ei au modificat 
de 29 de ori tabela recordurilor 
în cinstea zilei de 1 Mai. Dintre 
aceste recorduri, cele mai bune 
sînt cele ale maeștrilor sportului 
Al. Pcpescu (1:05,1 la 100 m. flu

După efortul și încordarea zilelor de concurs, o plimbare tnir-unul 
din parcurile sportive ale Bucurețtiului, este cit se poate de bine
venită...

Fotoreporterul nostru le-a surprins pe Angelica Rozeanu și 
Ella Zeller plimbîndu-se prin Parcul Sportiv Dinamo, a doua zi 
dapăînaioiereade la Utrecht.___________________________________

RĂSPUNSUL MEU
Hotărîți să cinstească prin noi 

rezultate de valoare marea sărbă
toare a oamenilor muncii, ziua de 
1 Mai, înotătorii din lotul republi
can s-au prezentat aseară le star
tul probelor programate în prima 
ai a concursului de verificare.

Componenții ștafetei 4x100 mixt 
(Aurel Măndoiu. Felix Hatz, A- 
îexandru Popescu și Iosif Novac) 
au stabilit cu timpul 4:32.9 un nou 
record republican. Tinerii înotători 
Aurel Zahan, Andrei Banc. A- 
drian Oanță și Cristian VlădBță. 
toți de la Dinamo, au co beri t din 
nou sub recordul probei de 4x100 
nrixt juniori cat I, realizind tim
pul 5:01,2.

Cel de al treilea record al zilei 
aparține sport ivutoj driarn ovist 
Aure? Măndcru care. ta cepărtd 
probei de 100 m. spate, a reușit 
să corecteze pentru a Atia oară 
în acest an recordul probei. Tim
pul realizat de Măndoiu es*e 1:11,5. 
După terminarea cursei, tînărui îno
tător a fost călduros felicitat de 
ceilalți membri ai lotului republi
can, pentru performanța obținută 
în cinstea tai I Mai.

Aurel Măndoiu ne-a declarat: 
„Sportivii idran toată țara s au stră
duit să întâmpine 1 Mai cu noi 
victorii. Noi, înotătorii, ne-am pro
pus, de asemenea, să obținem suc
cese atît la tocul nostru de produc
ție cât și în întrecerile sportive. 
Azii, .am cancunat hotăirftsă abțin o 
performanță bună, pe care să o în
chin sărbătorii imtemaț tonale a ce
lor cc muncesc, o performanță care 
să însemne răspunsul meu la gri
ja pe care partidul și guvernul o 
arată mișcării noastre sportive. 
Noul record constituie pontau mine 
un tadamn de a depune eforturi șl 
mai susținute pentru ridicarea 
măiestriei sportive; pentru a reali- 
®a cit mai aurind noi performante 
de valoare".

SPORTUL POPULAR 
P>g 2-a Nr. 260® ‘ 

ture). F. Heitz (1:13,9 la 100 m. 
tras și I. Novac 59,0 la 100 m. 
liber).

La rbxtol lor, trăgătorii au ob
ținut rezultate valoroase. chiar de 
la primele întreceri. Astfel, mae
strul emerit al aportului Iosif Sîr- 
bu, campion olimpic, a egalat re- 
cordta repuMcua ia proba de ar
mă liberă poriția ta picioare deți
nut <fe H. IfașeovxJ trăgind 380 
pwcte din 400. Un alt vetoros re
cord egalat ta cinstea zilei de 1 
Mai este Si cel de ia proba de 
pistol predate (534 puncte). Au
torul tai este maestrul emerit al 
soortuhii Gh. Uduardopoi (dețină
torul recordiini fiind ptnă atune. 
T. Manicatkte).

Aceste performanțe de valoare 
ca și av'ntatefe Wreceri sportive 
de pe întreg cuprinsul țării, prile
juite de sărbătorirea zilei de 1 
Mai, dovedesc entuziasm»:, cu care 
tineretul nostru «oorUv a întimpi- 
nat și ta acest an nârbătoarea in
ternaționali a celor ce muncesc de 
preti? indent, sftnbol a! muncii 
pașnice.

.HM PUTERNIC IMBOLD 
îl NUNCĂ“

Cum pătrunzi in secția strunga
rii-mol oare a uzinelor „Mai y as
Rakosi“ te primește un panou 
mare, pe care stă scris: „Cinste 
fruntașului tn producție Mircea 
Ungureanu, care in intimpinarea 
zilei de 1 Mai a îndeplinit planul 
da producție pe luna aprilie în ziua 
de 16 aprilie 19651“ Cine este Mircea 
Ungurean»? Numele lui ni se pare 
cunoscut. Intr-adevăr, harnicul 
strungar este același tinăr care cu 
citeva luni în urmă mlnuia cu în- 
deminare crose In echipa de hochei 
Metalul-București. iar acum con
duce echipa de volei a uzinelor In 
întrecerile pe care aceasta le sus
ține In campionatul oqfaenesc. A- 
lături de Mircea Ungureanu lu
crează in sec/ia strungărie motoa
re și alți sportivi. Exemplul lui 
Ungureanu ti îndeamnă și pe a- 
ceștia să fie in primele rînduri ale 
întrecerii. Fotbalistul Misac Dera- 
sadurian, boxerul Cristea Marin, 
voleibaliștii Daniel Tăbîrca, Dumi
tru Ivănescu. Ian Preia, au intim 
plnat ziua de 1 Mai cu importante 
succese tn muncă

Tinerii sportivi din secția st run 
gărie-motoare au primit cu bucu
rie Hatărtrm Consiliului de Mi
niștri al R-P.R. eu privire la re- 
ducerea de prețuri. „Hotărîrea gu- 
veimAtd, le-a spas Mircea Ungu
reanu tovarășilor săi, are la bază 
succesele obturate de întregul no
stru popor. Va tort®! să muncim 
m și mai moft spor, pentru că 
numai astfel tasuri nostru va tr 
mal bun. mai piin de bucurii. Ho- 
tirtrea trebuie să fie pentru noi 
an putemfc imbold tn muncă".

Ața a și fost, fn ultima săptămt- 
nA, graficele de producție au înre
gistrat tn dreptul numelor lui Un
gureanu, Cristea, Ivănescu și ale 
celorlalți sportivi, depășiri de nor
mă între 100—150 la sută. In felul 
acesta, stimulați de Hotărtrea gu
vernului, tinerii sportivi au obți- 
nat succese noi in cinstea sărbă
torii dragi, tufurrr pomenii or 
muncii, ziua de 1 MaL

„...Ca și altă dată, cu veacuri in 
urmă, valurile bat în zidurile ce
tății. Acum sînt doar ruine, iar 
vîntuî și apa macină mereu piatra, 
o împrăștie în toate zările. Numai 
drumurile care duc acolo au ră
mas aproape aceleași. Ba, la poar
tă, la poarta veche pe unde intrau 
primii stăpinitori ai cetății, se văd 
chiar urmele largi ale carelor de 
atunci. Obada a săpat adine, a să
pat mai tare, mai cu temei ca dal
ta. încolo, în jur, cărămidă fărî- 
mițată, lut ars de vase, iar dacă 
răscoleș j pe sub tufele de <x«En, 
ai să găsești cîte uu bănuț adus de 
corăbierii veniți din Corint, din 
Lesbos sau alt port al Meditera- 
nei.

Copiii ascultau minunați poves
tea profesorului Mulți dintre ei au 
văzut marea, i-au văzut valurile 
gonind înaintea viatului. Alții sînt 
din satele din apropierea cetății, 
dar nimeni nu le-a sttrrut pină a- 
cum curiozitatea să meargă acolo 
și să inca’ce să citească slovele 
serise în piatră-.. In cugetul lor. 
Istria, vechea cetate de la malul 
lacului Sinoe, capătă viața de altă 
dată... Corăbierii, arși de soare, des. 
curcă haine bogat colorate aduse 
din Ferucia, mirodenii, fructe din 
firile calde, untdelemnuri frumos 
mirositoare. Iar cind profesorul îi 
îndeamnă să organizeze o excursie 
pentru a vizita ruinele cetății, cu 
toții se ridică tn picioare, de parcă 
în clipa aceea ar fi gata s-o por
nească la drum.

Acesta-i darul, aceasta e pricepe
rea profesorului de istorie Con
stantin Olteanu de la școala medie 
mixtă din Medgidia. El povestește 
cu otita înflăcărare, cu atîta pa
siune, incit școlarii lui nu numai 
că n-au înfîrziat să meargă cu toții 
în excursie ca să viziteze ruinele 
cetății Istria., dar au și întemeiat la 
școală un mic muzeu. La cercul de 
istorie al școlii, elevul Gh. Nanu a 
vorbit despre trecutul istoric al 
Dobrogei, iar în fiecare zi, în vitri
nele micului muzeu apar alte piese 
și monede aduse de la Adamclisi 
sau de la Cernavoda.

Toate acestea ar fi fost firesc să 
le aflu acolo, la Medgidia, sau poa
te la o întîlnire neașteptată cu pro
fesorul și elevii săi, la Istria. N-a 
fost insă așa. Intîlnirea noastră a 
avut loc chiar la București, lingă 
un avion care se pregătea să de
coleze de pe aeroport cu cei despre 
care vă vorbetșn. Și, spre uimirea 
mea, peste cttvra minute i-am vă
zut coborînd cu parașutele. Intr-a
devăr, o schimbare uimitoare de 
decor. Și totuși, reală. Profesorul 
Olteanu, cu elevii săi, cu cei mai 
mulți dintre elevii și elevele clase
lor a VIII-a, a IX-a și a X-a ale 
școlii medii din Medgidia, împreu
nă cu alți profesori, iau parte a- 
cum la un curs în cadrul unei 
școli de parașutism a Asociației 
Voluntare pentru Sprijinirea Apă
rării Patriei. Povestea lor, a elevi
lor și profesorilor acestei școli este 
atît de minunată, incit trebuie s-o 
însemn cît mai grabnic. E ceva 
care trebuie spus de tndată...

Profesorul Constantin Olteanu, 
cel care vorbește cu atîta pasiune 
despre cetățile de pe țărmul Pontu
lui Euxin, profesoara de matema
tici Ana Toader, pe care la prima 
vedere ți-o închipui tnir-adevăr nu
mai lingă tablă rezolvtnd ecuații, 
profesoara de psihologie Maria 
Neacșu. profesorul de romînă Ni- 
colae Chimirea, tn frunte cu direc
torul școlii Gheprghe Dumitrescu, 
un tinăr vesel și întreprinzător, au 
făcut în școala orășelului de pe 
valea Carasuh,mult mai mult de- 
ctt se prevede, probabil, în regula
mentul ei de funcționare. Acolo se 
petrec lucruri a căror poveste te 
face să rămîi pironit de uimire. Vă 
vine, 'de pildă, să dați crezare fap
tului că tovarășa Ana Toader, di
rectoarea de studii a școlii, o fe
meie tn vtrstă de 42 ani, cu o ve
dere slabă, a venit și ea cu școla
rii ei la cursul practic de para
șutism. Dar e de crezut oare, că toți 
elevii și elevele au cerut să la par
te la acest curs?

La școala medie mixtă din Med
gidia viața, munca de zi cu zi, au 
căpătat un aspect cu totul nou. 
Toate acestea le-am aflat mai tn- 
tîi din povestirile profesorului de 
romînă Nicolae Ghimirea, unul din 
animatorii activității de acolo. Am 
stat apoi de vorbă cu elevii și pro
fesorii și 01-4» dumirit cu totul. 

Profesorii școlii, în frunte cu di
rectorul, au înțeles că în afara e- 
fonulai pe care trebuie să-l depună 
la orele de curs, ei se ocupă in 
mod deosebit de activitatea extra- 
școlară a elevilor lor. Au organi
zat astfel un cerc literar cu trei 
secții (istorie, teorie și critică lite
rară; creație literară; dramatur
gie), un cerc de istorie, ocupîndtt. 
se tn același timp în mod deosebit 
de activitatea sportivă a elevilor.

Dar bine, veți întreba, ce este cu 
parașutismul?

Iată și răspunsul. Prof. Constan
tin Olteanu nu e numai un harnic 
cercetător al ruinelor de la Istria 
și Axiopolis, el este și un spor
tiv priceput. Cu toate că de curînd 
a împlinit 44 ani, el a luat parte, 
nu de mult, la un curs de parașu
tism. Intorcindu-se printre elevii 
săi, el le-a vorbit cu același en- 
tuzias n despre sportul curajului. In 
curînd, ceilalți profesori ca și ele
vii au. început să se intereseze de 
parașutism. Nu numai atît, anul 
trecut, 38 de elevi ai școlii au ob
ținut brevetul de parașutist, luînd 
parte la un curs organizat la Con
stanța. Dar profesorul Olteanu nu 
s-a oprit aci. In scurt timp el a 
reușit să mobilizeze majoritatea 
profesorilor și elevilor. La început, 
directorul școlii, Gheorghe Dumi
trescu, a făcut obiecțiuni. Dar prof. 
Olteanu a stăruit într-atît, incit as
tăzi chiar tinărul director are bre
vetul de parașutist si face salturi 
în cădere liberă...

Intre elevi, ideca că toți, dar ab
solut toți cei apți, băieți și fete, 
trebuie să devină parașutiști, s-a 
împrăștiat cu iuțeală. După repe
tițiile piesei „D’ale carnavalului", 
Constantin Budan, elev în ultima 
clasă, care interpreta rolul lui ju- 
pin lordache, discuta cu aprindere 
cu Benone Mogoșanu despre re
plicile din piesă, dar și despre pa
rașutism. Elevii și elevele care pă
răseau sala în care avusese loc 
prezentarea lui Johannes Brahms 
și audiția muzicală din cele mai 
importante creații ale acestui ma
re compozitor, nu se despărțeau 
pină nu discutau și despre para
șutism. Chiar și regizoarea de la 
studioul actorului de film „C. Not- 
tara“ din București, Rodica Gheor
ghiu, care a fost solicitată de 
direcțiunea școlii să dea o mină 
de ajutor la pregătirea spectacolu
lui, a aflat despre noua preocupare 
a elevilor pe care-i îndruma pe 
scenă. La consfătuirile cu părinții 
elevilor, profesorii trebuiau să 
răspundă tot mai des unor 
întrebări în legătură cu „co
piii noștri care vor cu orice preț 
să devină parașutiști" și nu numai 
să răspundă, ci să-i și lărturească. 
Căci mama elevei Nida Omer, Sa
die Omer, nu prea era de părere că 
fiica ei va folosi ceva dacă învață 
să sară cu parașuta, mai ales că 
Nida este de mult hotărită să de
vină marinar. Tot așa spunea și 
colectivistul Stan Vîlsan din comu
na Tortumanu, cînd a aflat că fiul 
său Vasile nu numai că vrea să 
devină parașutist dar chiar vrea să 
meargă mai departe și să se facă 
aviator.

Dar incet-incet, părinții au dai 
încuviințare copiilor — și aici s-a 
văzut mai ales munca directoarei 
de studii — iar profesorii au ho- 
tărît să fie și de data aceasta un 
exemplu.

— Pentru mine, spune tovarășa 
Ana Toader, viața a însemnat un 
șir de încercări grele. Sînt de fe
lul meu din comuna Tîrgușor, un
de am fost învățătoare. Am găsit 
însă puteri să lupt, să mă ridic și 
am învățat...

Stau și o asault povestind. Ros
tește vorbele repede și te privește în 
adțncul ochilor. Vrea cu orice preț 
să ai încredere în ceea ce spune. 
Fără îndoială că tot așa a vorbit 
și Sadiei Omer și colectivistului 
Stan Vîlsan,

— Da, a venit profesorul Oltea
nu și ne-a povestit. L-ai auzit ce 
minunat povestește? Niciodată nu 
mă dusese pînă atunci gîndul la 
cei care zboară, la aviatori, plano. 
riști, parașutiști. El ne povestea 
minunat despre toate acestea, des
pre curajul lor. Copiii noștri tre
buie să fie și ei curajoși, am și eu 
uniri care a împdinct nu de mult 12 
ani. Și doar viața nu e făcută să 
fie trăită numai acolo, pe băncile 
școlii. Omul cît e tînăr trebuie să 
se călească. Și unde poate face a- 
ceasta dacă nu pe stadion, dacă 
nu practicînd diferite sporturi? Pa
rașutismul este unul din cele mai 

minunate. Mă duceam seara a-casă 
și lăsam de muite ori de o parte 
ecuațiile mele și citeam despre pa- 
rașutișții curajoși care-s în stare să 
sară noaptea de la mii de metri. Mi 
s-au părut totdeauna mai mult de- 
ctt oameni obișnuiți. De aceea, 
i-am convins pe copii să se pregă
tească, pe părinți să îngăduie a- 
ceasta...

Și așa s-a hotărît la școală ca 
elevii claselor a VIII-a, a IX-a și 
a X-a să ia parte mai întîi la un 
curs de pregătire teoretică. Au fost 
construite aparatele necesare: „fu. 
triajul , „scara progresivă", „ine
lul de plafon", iar în ca! alo pul a- 
cestui curs, care nu este prevăzut 
în programa analitică, n-a fost 
consemnat niciodată un absett. II 
ascultau pe profesorul Olteanu ver
bină despre curenții ascendenți și 
descendenți, despre felul cum se 
pliază o parașută, și Ionica Opri- 
șan, care a împlinit doar 16 ani, 
și Victoria Constantin, fiica unui 
fierar, Dan Spătaru, fiul unui în
vățător, Mustafa — copilul tăta-, 
rului Aiwas, Mircea Chitugă, cdre 
de-abia a împlinit 15 ani și pentru 
care s-a rugat tatăl său să fie pri
mit la curs, ca și Benone Mogoșa
nu care a adus-o cu el și pe sora 
lui Angela. II ascultau și profeso
rii, printre care profesoara de psi
hologie Maria Neacșu. Cu cițiva 
ani în urmă, pe cînd înota în ba
zinul din Cluj, era cît pe aci să se 
înece. De atunci, i-a fost o teamă 
cumplită de apă. Iar spiritul teme
rar al sportivilor îi era adesea de 
neînțeles. Cind a început cursul 
teoretic de pregătire al șcfllii de 
parașutism, ea se minuna cum de 
se găsesc afîția copii care să aibă 
curajul să sară din avion. Ceilalți 
profesori au încercat s-o convingă 
și pe ea să vină la curs. La în
ceput se părea că orice încercare e 
zadarnică. Și totuși, pînă la ur
mă...

— Intr-adevăr, spune Maria 
Neacșu, înainte n-aș fi îndrăznit 
să intru în clasă să vorbesc despre 
„Procesul voinței" și despre cu
raj. Elevii ar fi pu'ut să-mi vor
bească despre aceasta... Tocmai de 
aceea, iată-mă acum alături de ei.

In aceste zile de primăvară, 
cind deasupra Medgidiei treceau 
perechi de lebede albe, in zbor spre 
sălașurile lor de vară, tăinuite in 
stufurile lacului Sinoe, toți elevii 
claselor superioare ale școlii medii 
porneau cu trenul spre București. 
Veniseră să-i petreacă nu numai 
părinții și prietenii, dar și înulți 
din cei care aflaseră in micul oră
șel despre ținta călătoriei lor: 
cursul practic al școlii de parașu
tism organizat de „Asociația Vo
luntară pentru Sprijinirea Apărării 
Patriei". In București, pe aeroport li 
s-a înminat echipamentul, salopeta 
obișnuită a parașutisiului și casca.

Au primit „botezul aerului" a- 
cu~n citeva zile. Mulți dintre ei, cei 
mai mulți, urcau pentru prima oară 
într.un avion. Intr-una din zilele 
în care soarele strălucea cu putere, 
din avionul cu motoare puter
nice, care dădea ocol sus, deasu
pra aeroportului, au început să ca
dă mici ghemotoace. Apoi, deoda
tă au înflorit pe. cer ciupercile u- 
riașe de mătase multicoloră. Plu
teau încet pînă jos, la pămintul 
zbicit. Lingă mine, profesorul Con
stantin Olteanu spunea grăbit:

— Asta-i Budan, ăsta-i Spătaru, 
aste e Nâda Omer...

E greu să-ți închipui cum îi des
lușea la asemenea înălțime, mai 
ales că privindu-l i-am surprins o 
lacrimă prinsă sub geană.

— Au avut profesor bun, am în
drăznit eu într-un tîrziu.

— Da, da, răspunse profesorul 
de tstorie, tovarășul Anghel Cau 
instructorul de parașutism, ne-a a- ’ 
jirtat mult

— Dar dhrmneavo’s--ă ?
— Nu trebuie să uitați, eu sînt 

profesor de isterie ca și tovarășa 
Toa-der care e profesoară de ma
tematici— Dar știți la ce mă gîn- 
daam?... C5rd Năda Omer se via în
toarce la Medgidia nu va mai po
vesti despre Omer Hafiz al lor, cel 
care a trăit 100 de ani, ai va vor
bi despre această școală a curaju
lui. Iar alți mulți dintre copiii a- 
ceștia vor zbura cu planoarele, cu 
avioanele. Mie îmi place să pri
vesc în viitor !

Am închis pentru o clipă ochii. 
Vechea cetate a Istriei mi se pă
rea departe, departe de tot...

TUDOR VORNICU



Trăiască lagărul păcii și socialismului, în frunte cu U.R.S.S. w
De șase ori recordmană | 

a lumii
1 — Se pregătește Galina Zi-
î bina — U.R.S.S. I
î Cuvintele rostite prin mega- 
1 fon sună totdeauna grav, mai 
i ales pentru cel care este che- 
i mat... Dar tlnăra atletă blondă, 
i care se apropia atunci de cercul 
ș de aruncări, nu părea a fi de loc 

impresionată de chemarea aceas
ta, care ațintise asupra ei ofi
lea mii de priviri din tribunele 
stadionului olimpic. Intr-ade
văr, încă de la primele lor a- 

I runcări, celelalte echipiere so- 
; vietice, Tocenova și Tîskievici, 
i aruncaseră greutatea la mai 
1 mult de 14 m. întrecînd-o cate- 
i goric pe germana Marianne Wer- 
j ner, cea mai redutabilă con- 
! curentă din Apus. Victoria cu- 
I lorilor U.R.S.S. era asigurată...
i ...Și iat-o pe Galina Zîbina 1 
: luind în palma stingă bila j 
l de metal care cîntărește 4 i 
i kg., își alege cu luare aminte 1 
i poziția de început, apoi, strîn- i 
ș gtnd în sine toată voința de a I 
1 izbindi, pornește a executa miș- 1 
i cările acelea iscusite și pu- i 
i ternice... Gata! Greutatea a i 
i plecat, descriind in aer o curbă 1 
i frumoasă. Acolo unde cade, i 
* mușcind din zgura roșie, cercul \ 
1 de var arată exact 15 metri. 1 
ț Record olimpic I ■ i

Pe același stadion din Hei- ;
! sinki, în aceeași zi de vară a i 
i lui 1952, Zîbina a realizat o a- 1 
i runcare de 15,28 m.,' nou record i 
j mondial. Peste cîteva luni, ea a i 
! ridicat acest record la 15,37 m. ; 
i și apoi la 15,42 m. In anul ur- i 
: mător, Galina Zîbina își îmbu- i 
: nătățește de două ori recordul | 
i inirecind pentru prima oară tn i 
i istorie limita excepțională a ce- l 
1 lor 16 m. In sfîrșit, pentru a i 
’ șasea oară, ea modifică in 1954 1 
i acest record, aducindu-l la ului- 1 
; toarea cifră de 16.28 m.
j Performanță cu adevărat unică , 
1 in lume 1

calina Zîbina, cea mai bună aruncătoare de greutate din lu
me, obține și la probele de suliță rezultate de valoare mondială.

Timp de patru zile, a avut loc 
la Minsk, confruntarea celor mai 
puternici halterofili ai Uniunii So
vietice, care și-au disputat titlurile 
de campioni ai țării pe anul 1955. 
Succesele maeștrilor atleticii grele 
din U.R.S.S. sînt bine cunoscute. 
Ele au fost confirmate de evoluția 
halterofililor sovietici la turneul 
olimpic de la Helsinki din 1952, ia 
campionatele mondiale de la Stock
holm din 1953 și mai ales, cu oca
zia campionatelor mondiale și eu
ropene de la Viena (1954), cînd 
reprezentativa U.R.S.S. a învins pu
ternica echipă a halterofililor Sta
telor Unite ale Amaricii, împurân- 
du-și superioritatea în patru din 
cele șapte probe disputate.

Ca măiestrie sportivă, ca dîrze- 
nie a întrecerii, recentele campio
nate de haltere ale U.R.S.S. ega
lează, și pe alocuri întrec, concur
surile internaționale disputate la cel 
mai înalt nivel. Ca și în celelalte 
discipline sportive, halterele înre
gistrează în U.R.S.S., ain ide am, 
progrese tot mai importante. Este 
suficient să arătăm că față de anul 
trecut rezultatele obținute de în
vingători sînt superioare la cinci 
din cele șapte categorii; cu 25 kgr. 
la categoria semigrea; cu 27,5 kgr. 
la mijlocie; cu 15 kgr. la semi mij
locie; cu 2,5 kgr la semiușoară și 
cu 7,5 kgr. la cea mai ușoară. La 
categoria ușoară rezultatul este cu
2,5 kgr. mai slab decît aanuil trecut. 
Aceasta mu este îinsă motiv de în
grijorare, pentru că Dmitrii Ivamov, 
Campionul incontestabil al acestei 
Categorii a trecut anul acesta la 
o categorie superioară, jar ..tinerii

Parada Sporturilor de P€ stadionul Dinamo din Moscova, o sărbătoare a forței, frumuseții 
fi tinereții poporului sovietic.

Acest dificil exercițiu de ansamblu executai co otita măiestrie arată că puterea spor laiul so- . 
vietic stă în caracterul său de masă.

—----------- --------------------------------------------------------------------------- ' t

„Bom Sahlin o minune a
Recent în orașul Frankfurt pe 

Main s-a desfășurat una din cele 
mai importante competiții de gim
nastică ale anului, „Cupa Europei**, 
la care fiecare țară a putut în
scrie doar doi concurenți. Se în- 
tilneau cu acest prilej cei mai 
buni gimnaști de pe continent în 
frunte cu Sahlin și Azarian 
(U.R.S.S.), Engster (Elveția), Kron. 
stedt (Suedia), Dot și Malhiot 
(Franța), Bantz și Dickhut (Ger
mania occidentală) și mulți alții. 
Iată de ce specialiștii din toafe ță
rile scontați că întrecerile se 
vor ridica la un înalt ni
vel tehnic, la dispute îndîr- 
jite. Și ei nu s-au înșelat în pre
vederi.’ La toate aparatele, parti-* 
cipanții au dovedit o exce'entă pre
gătire.

Deasupra comportării tuturor con- 
curenților s-au ridicat sportivii so
vietici Boris Sahlin și Albert Aza
rian. clasați pe primele două locuri

ÎNTRECEREA celor mai PUTERNICI
A Falameev și G. Scvglov — deși 
nu au atins valoarea acestuia — au 
•bținut, totuși, rezultate superioare 
celor realizate de pildă la campio
natele mondiale de la Viena (370 
kgr. față de 367,5 kgr.). Părerea 
specialiștăor este că în scurt timp 
ei var realiza progrese considera
bile.

Un bilanț strălucit al campiona
telor îl constituie noile recorduri. 
Astfel, R. Cimișkian „smulgînd"* 
109 kgr. a stabilit un nou record 
mondial în limitele categoriei semi- 
ușoara (v.r. 107,5 kgr.) La cate
goria ușoară Feodor Nikitin a ,,'m-* 
pins" 120 kgr., stabilind de ase
menea un nou record mondial 
(vjt. 117,5 kgr.), Trofim Lomakin 
(cat mijlocie) a „aruncat** 173 
kgr. întreoind ou 0,500 kgr. vechiul 
record mondial al americanului F. 
Kormo. In felul acesta, pe tabela 
celor mai bune performanțe mon
diale reprezentanții Uniunii Sovie
tice dețin acum cel mai mare nu
măr de recorduri mondiale la hal
tere (13). Reprezenitamiții S.U.A. 
dețin 11 recorduri, iar Egiptul, Co
reea de Sud, Canada și Iranul cîte 
unul.

In cursul întrecerilor au fost e- 
galate alte recorduri mondiale: fu
rii Duganov, la categoria semi- 
mijlocie, a realizat 407,5 kgr. la 
triatlonul clasic, egalînd recordul 
mondial al lui F. Konno. La cate
goria semigrea, campionul lumii, 
Arcadii Vorobiov, și-a egalat pro-. 

în clasamentul general și individual. 
Acest sHrălncX succes ilustrează 
încă • «tată Înalta măiestrie la 
care an ajuns reprezentanții școlii 
sovietic* de gimnastică.

Antrenorul echipei R.P.Ungare, 
Istvan Sarkarri își deapănă amin
tirile culese ta această competiție 
de neuitat Iată cîteva /iu acestea : 
„Otnd Azarian a £xeefitat,,crucea “ 
la inele, cei I5.W0 de spectatori 
din sală urmăreau dificilul exercițiu 
cu respirația întretăiată După ce 
Azarian și-a terminat proba, in 
sală a izbucnit un ropot asurzitor de 
aplauze, lapoi, ovații entuziaste, care 
răsplăteau neEntrecuta virtuozitate 
a sportrvUkri sovietic. Admirația 
a fost atît de mare în timpul exer- 
cițjtfltil încît operatorii de film, 
și foto-reporterii au rămas... cu 
gura căscată, ui ti nd să-și declan- 
șeae aparatele... Ce era de făcut? 
Această scăpare însemna că pe 
Viitoarele pelicule să lipsească 
tocmai acest instantaneu magnific, 
al concursuluil Nu! La cererea pu
blicului și ai foto-reporterilor, A- 
zarian a repetat din nou exercițiul. 
De data aceasta a stat „în cruce" 
nu mai puțin de 15 secunde (!) su
ficient timp chiar pentru cel mai 
„stîngaci" fotograf...

Ziarele și revistele vest-germane 
subliniază pe larg exoepționala teh
nică și forță a gimnaștilor sovi
etici, înalta lor pregătire morală.

Revista „Bild Zeitung” publică 
o fotografie a lui Albert Azarian, 
și își intitulează reportajul „Victoria 
rușilor la Frankfurt pe Main", lată 
ce se scrie printre altele despre 
gimnaștii sovietici. După prima 
zț, concuresnții sovietici conduceau 
cu o mică diferență, ceea ce ne-a 
dat speranța că în următoarele 
exeirdții concurenții germani îi 
vor putea întrece. Dar măiestria 
lui Sahlin și Azarian a spulberat 
orice speranță. Ș aldin este minu
nea măiestriei. Acest tînăr în vîr- 

priul său record mondial, obțin.rd 
460 kgr„ de altfel cea mai bună 
performanță a acestor campionate. 
Ca să nu mai amintim de numerce-

Halterojilul sovietic Trofim Lo
makin a stabilit un nou record 
mondial în proba de aruncat.

sale recorduri unionale stabilite și 
egalate In cursul întrecerilor.

Am vorbit la început de compozi
ția deosebit de puternică a acestui 
campioriaf. Afirmația noastră este 
ilustrată de cifre. La întrecerile ce-* 
lor mai buni halterofili sovietici 
au participat 11 maeștri emeiriți 
ai sparttăui, 55 maeștri ai sportului 
și 51 halterofili de categoria I. Un 
proganțaj cavjtjitar l-a dat eteimb

măiertriei”
slă L- 22 ait, student al insttiu- 
tului Pedagogic din Chtev este m 
fenomen ai preciziei și siguranței. 
Azarian a obținui oea mai bună 
notă a concursulia: 9,85 ta inele!” 
In încheiem „BM Zeitong" re
marcă succesul gimnaștilor vest- 
germani Barrtz și Dickhut, clasați 
pe locul 3-4". Gimnaștii germani 
— scrie revista^?! datorează suc
cesul metodelor sovietice de an
trenament pe care te-au fcdosit în 
ultima vreme”.

Acum cind Încheiem aceste rin- 
duri, o telegram* a agenției Tașs 
anunță că în urma succesului ob
ținut la „Cupa Europei” Boris Sa
ldin a fost distkis cu titlul de 
maestru emerit al sportului. Boris 
Sahlin este la ora actuală cel mai 
bun gimnast din Europa și chiar 
din lume. Astfel, un nume nou de 
sportiv sovietic apare pe firmamen
tul mondial al gimnasticei, alături 
de Ciukarin, Muratov, Șaghintan și 
Azarian. O dovadă în plus a neîn
trecutei prodigiozrtăți a școlii so
vietice de gimnastică.

_ Vladimir Kozin, cel mai bon schior de fond al lumii, în cursă.

tul t nar. Din 117 atleți, 38 au nu
mărat pin* ta 24 ani. 67 între 24 
și 30 ani și doar 12 participanțl 
erau trecuți de 30 ani. Tinerii hal
terofili au dat o rețăică strălucită 
campionilor mondiali și olimpici 
Din acest punct «te vedere deosebit 
de grăitoare sfnt rezultatele obținu
te în cadrul oategcalei cea mai ușoa
ră. Pentru victorie luptau aci cam
pionul moodtal B. Farhutdinov 
și V. A'ilhovski. Totuși, primul loc 
a revenit tînărtrftri halterofil de 
categoria I V. Stogov, care a rea
lizat 317,5 kgr. Această perfarmamță 
întrece atît rezultatul cu care s-a 
câștigat la OHmpiadă ât și re
zultatele învingătorilor la campio
natele mondhte de la Stockholm și 
Viena. Vladimir Stogov are 24 ani 
și practică halterele abia de 3 ani. 
Anul trecut el a ocupat la campio
natele țării load 7. Anul acesta, 
la campionatul Moscovei, ael mai 
bun rezultat ai său era 307,5 kgr. 
Iată cum, doar în 3 luni, tînărul 
atlet antrenat de maestrul emerit 
al sportului A Bojko și-a îmbu
nătățit rezuătatd cu 10 kgr.

Noua clasificare unională intrată 
în vigoare la 1 ianuarie 1955 a pus 
sarcinii setitaaise în fața sportivi
lor sovietici. La recentul campiorra.t 
halterofilii s-au achitat cu cinste 
de ele, — 25 tineri atleți îndepli
nind noua normă de maestru al 
sportului. Este un fapt cu atît mai 
semnificativ cu cât performanțele 
cerute pentru apeasta sînt de niwâ

Unul din cei mulți...
Presa occidentală l-a descris 

pe Vladimir Kuzin ca pe un 
fenomen. Succesele lui sînt, 

intr-adevăr, excepționale. In a- 
nul 1952. partidpînd pentru 
prima dată la campionatul de 

schi al U.R.S.S. el s-a clasat 
doar al 46-lea. Un an mai tlr- 
ziu, tînărul sportiv era sărbă

torit ca în vingător, iar in 1954 
el devenea campion al lumii și 
încă la cele mai dificile probe 
pe zăpadă : 30 și 50 km.

Fără îndoială, este puțin o- 
ț bișnuit ca cineva să parcurgă 
i numai doi ani uriașul drum I 
; care duce de la sportivul de j 
ț find la titlul de campion al lu- ț 
i mii. Totuși, biografia lui Via- l 
î dimir Kuzin nu conține nimic i 
i senzațional, asemărundu-se cu 1 
ț viața multor alți sportivi frun- 
ț tași sovietici.

Fiu al unui colhoznic din 
ț Arhanghelsk, el a fost atras 
■ de mic copil spre practicarea 

schiului. Ca și ceilalți sportivi 
sovietici, Kuzin este perseve
rent, muncitor, animat de do
rința de a lupta pentru vic
torie. ■*

In marea familie a sportivi
lor sovietici, Vladimir Kuzin 
este unul din cei mulți. Toți 
se mîndresc cu 'victoria lui, 
pentru că succesul personal al 
lui Kuzin reprezintă succesul 
întregii mișcări de cultură fizi
că și sport din U.R.S.S.

In întrecerile de la Falun, 
Kuzin a devenit campion al lu
mii. Tovarășii săi de echipă 
l-au felicitat sincer și călduros. 
Un an mai tîrziu, la campio
natele țării, victoria a fost de
partea lui Terentiev. Kuzin i-a
strips prietenește mina. Mîine
poale, învingător va fi un alt
sportiv sovietic. Prietenii îl 
vor sărbători cu aceeași dra
goste, ■ pentru că așa este o- 
biceiul in familia frățească a 
sportivilor sovietici.

mondial. Este tm îndemn pentru 
halterofiiMi noștri de a urma exem
plul strălucirilor sportivi sovietici, 
a căror experiență trebuie s-o few 
losească cu mai multă holărîre în 
activitatea practică.

înainte de a înclieia trebuie să 
arătăm creșterea uriașă a nivelu
lui general al performanțelor. Ast-' 
fel, rezultatul celui de al 10-lea cla-* 
sat (la toate categoriile) în cam-' 
pionatele U.R.S.S. este idle vialloare 
mondială. B. Juromski cu 297,5 
kgr. (cat. cea mai ușoară) ar fl 
putut ocupa locul patru la campio
natele mondiale de la Viena ca și 
N. Saxonov (cat ușoară) cu 345 
kgr.

Iată acum primii trei clasați 
la cele 7 categorii de greutate :

Cat. cea mai ușoară: 1. V. Sto-’ 
gov, 317,5 kgr. (97,5-95-125), 2. V. 
Vilhovski 315 kgr., 3. B. Farhutdi- 
nov 315 kgr., cat. semiușoară: 1. R. 
Cimișkian 347,5 kgr. (102,5-107,5 
137,5), 2. I. Udodov 340 kgr., 3. 
I. M'azurenko 327,5 kgr., cat. ușoa
ră : I. A Falameev 370 kg. (110- 
110-150), 2. G. Șceglov 370 kgr.. 
3. F. Nikitin 367,5 kgr., cat. semi 
mijlocie: 1. 1. Duganov 407, j kgy. 
(120-130-157,5) 2. F. Bogdtinovskii
402.5 kgr,, 3. H. legii 392,5 kgr., 
cat mijlocie; 1. T. Lomakin 432,5 
kgr. (13C-130-172.5), 2. V. Stepa
nov 410 kgr., 3. I. Novic 405 kgr,, 
cat. semigrea: 1. A. Vorobiov 460 
kgr. (140-142,5-177,5), 2. F. Osipa
447.5 kgr., 3. M. Bulgacov 412,5
kgr., cat grea: 1. A. Medvedfev 450 
kgr. (146,5-137,5-170), 2. E. No-
nicov 445 kgr,, 3. A. Altunin 425 
kgr.



Trăiască frăția dintre poporul romîn și minoritățile naționale din R.P.R. și lupta lor comună 
pentru construirea socialismului și apărarea păcii în lume!

AU ÎKTÎMPINAT CU CINSTE ZIUA DE 1 MAI
E primăvară pe pămintul patriei 

noastre! Au înverzit ogoare și pi- 
șu.i, au înflorit livezi și grădini. 
Prinde puteri noi natura, sub razele 
calde ale soarelui; prind puteri 
noi oamenii care luptă pentru o 
viață fericită, împotriva celor care 
vor să-i arunce in urgia războiu
lui atomic.

In întîmpinarea măreței sărbă
tori a primăverii — ziua de 1 Mai 
— poporul nostru a venit cu noi 
dovezi ate dorinței sale fierbinți de 
a-și construi pașnic un viitor din 
ce în ce mai luminos. Și în nume
roasele rînduri ale acelora care au 
cinstit cu realizări însemnate ziua 
de 1 Mai sînt mulți sportivi. Ei 
au adus, în uzine și pe ogoare, ori
unde se muncește, înflăcărarea ti
nerească a întrecerilor sportive, vi
goarea dobîndită pe stadioane. Con- 
știenți de ajutorul pe care 3 aduce 
sportul în munca lor , ei au adău
gat succeselor în producție, realizări 
pe tărîm sportiv: terenuri noi,
cercuri sportive, concursuri pentru 
trecerea normelor G.M.A. precum 
și alte manifestări sportive. lată 
o parte din realizările în cinstea 
zilei de 1 Mai ale tineretului spor
tiv din patria noastră.

LA CEI CARE AU TERMINAT 
CINCINALUL

Muncitorii de la uzinele de ma
șini agricole „7 Noiembrie** din 
Craiova au sărbătorit nu de mult, 
terminarea Cincinalului. Cu același 
elan, ei au continuat drumul spre 
marea sărbătoare a proletariatului 
mondial, reușind, în scurt timp, 
să-și depășească angajamentele. 
Printre fruntașii uzinei se află: 
mecanicul Constantin Preda, înain
tașul centru al echipei de fotbal 
a uzinei, care ocupă locul I în cla
samentul campionatului regional, 
ajustorul mecanic Marin Doagă, 
jucător în echipa de popice și mo- 
delierul Vasile Ciobanu care * este
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! In aceste z le 
de primăvară

| Pină în clipa aceea, utemista8 
8 Cornelia Adam spusese că va| 
| căuta să întîmpine ziua de 1? 
| Mai cu noi succese în munci. |
8 Arătase amănunțit ceea ce își|

8 propunea să realizeze, iar acum,' 
8 întorcînd privirea spre Vera' 
| Boscovics ,își aminti că mai are? 
g ceva de adăugat. Vera este in- î 
8 giner agronom. Lucrează la la- ' 
| boratorul de pășuni și finețe. Ea, ? 
g Cornelia, e tehniciană. Face a- ?
8 naliza rădăcinilor de sfeclă de> 
| zahăr. Amîndouă, însă joacă vo-?
8 lei în aceeași echipă, echipa In-1 
8 stitutului de cercetări agroteh-z 
8 nice din Cîmpia Turzii care, a 8 
8 cîștigat anul trecut titlul de ' 
8 campioană raională. Discutaseră, i 
8 cu o zi înainte, să amenajeze 8 
8 cit mai grabnic terenul de vo-1 
| lei pentru noul sezon. Continuă: ? 
8 „In afară de angajamente'e in i 
8 muncă, vreau să vă mai spun, to-1 
|varăși, că împreună cu fetele din 8 
8 echipa noastră am î.otărit să a- 8 
8 menajăm terenul de volei în așa | 
| fel ca să putem juca pe el și 8 
8 meciuri de campionat. Vom face| 
8 aceasta tot în cinstea zilei de g 
5 1 Mai așa că vom termina cu-8 
8 rînd...“ |
| li zldele care cu urmit, șiș 
8 Cornelia și Vera, ca și celelalteă - 
8jucătoare din echipa de volei,|, 
§ au muncit cu multă hărn:cie»| | 
| In laboratoare în sere, pe cîmp,8 
8 iar în orele libere pe terenul de | 
| volei din incinta Institutului 8 
8 care acum este gata să gâz-| 
8 duiasca meciuri. Ele au obținut | 
| și frumoase rezultate în muncă, 8 
8 niimărîndu-se astfel printre frun-| 
8 tașii întrecerii din acest Institut, g
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candidat mae tru la șah. Printre 
angajamentele pe linie sportivă, 
indepliniie se numără concursuri
le de șah și tenis de masă inter
secții și antrenamentele pentru tre
cerea normelor G.M.A.

HARNICELE HANDBALISTE

Toate jucătoarele echipei de 
handbal Flamura roșie-Lugoj, care 
se află pe locul 2 în campionatul 
regional Timișoara, sînt țesătoare. 
Și toate au realizat depășiri de nor
mă in cinstea zilei de 1 Mai: 
rortara echipei. Margareta Lehr, 
131 la sută, .Margareta Bock 131 
la sută. Emilia Grisa 125 la sulă, 
Petsida Anghelonj 123 la sută. Ma
ria Tapasto 119 la sută Maria 
Schag 116 la sută, Ecaterina Fi
scher 115 la sută și celelalte ca 
diferite alte procentaje.

BRIGĂZILE DE TRACTORIȘTI
La 12 aprilie, brigăzile a VllI-a 

și a Xll-a de la S.M.T. Poșta- 
Cilnau (raionul Buzău) își Îndepli
niseră angajamentele luate in cinstea 
zilei de 1 Mat Brigada VIII-a — 
fruntașă pe stațiune — este con
dusă de fotbalrș'ii Șt Nicola și C. 
Frățilă din echipa colectivului spor
tiv Recolta Poșta-CHnau. Brigada 
a Xll-a este condusă tot de un 
fotbalist: Apostol Stanciu, din a- 
ceeasi echipă, cu ceilalți doi trac
toriști fruntași.

NOI PURTĂTORI
Al INSIGNEI G.M.A.

Comitetul raional C.F.S.-Slatina 
împreună cu Comisia raională de 
pregătire și examinare G.M.A. au 
inițiat în cinstea zilei de 1 Mai or
ganizarea unei „Săptămâni G.MA.* 1 * * * * * * * * * li*. 
între 25 și 30 aprilie. In cadrul a- 
cestei acțiuni și-au trecut uttime’e 
probe și examenul de control peste 
2.000 aspiranți din colective’e sin
dicale, școlare și săteș'i din ra
ion.

Sporiivii au 'mtîmpinat ziua de
1 Mai cu noi și valoroase succese.
In mod special ei și-au îndreptat
atenția către amenajarea și con- 
stnuiirea de nori baze sportive. A
fost de .ajuns să se facă o pro
punere și sportivii au răspuns cu 
entuziasm la chemare, prestînd
sute și chiar mii de ore de muncă
voluntară. Așa au fost amenajate
zeci și zeci de noi baze sportive
simple pe lingă întreprinderi. școli
sau in sate și tot așa au fost re- 
amenajate alte zeci de terenuri 
sportive.

li ziilele premergătoare lui 1 
Mai, mai mult ca oric'nd, cores
pondenții noștri ne-au scris despre 
aceste frumoase realizări ale spor
tivilor. Am afilat astfel că elevii 
școlii medii tehnice de centrale e- 
lectrice din Graiova au prestat mai 
mult de 400 ore de muncă volun
tară pentru a rea menaja și lărgi 
baza sportivă a școlii, că, la Zalău, 
sub îndrumarea profesorului A. Aro-

» Apropierea zilei de 1 Alai i-a 
îndemnat pe mulți tineri sportivi 
să ia parte la concursurile pentru 
trecerea normelor G.M.A., spre 
a-și putea cuceri insigna în cin
stea Zilei solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.
• 118 insigne G.M.A. gr. I ș; 67 

insigne G.M.A. gr. II au fost în- 
mînăte zilele trecute de către pre
ședintele colectivului sportiv Con
structorul Cernavoda. Harnici mun
citori, ca strungarul fruntaș Ioan 
Munca, minerul Dumitru Costache, 
muncitoarea Eliza Ionescu și alții 
au prins cu multă bucurie pe piep
turile lor insignele, luîndu-și in 
același timp angajamentul să fie 
și mai departe fruntaș» în produc
ție și în sport.

din plin au simțit acest ajutor cei 
90 de participant! la crosul de mase 
„Să înlîmpinăm 1 Alai**.

. Pentru tinerii din Morunglav 
sportul nu este numai un mijloc de 
a-și petrece cit mai plăcut timpul 
liber, ci și un prilej de întrecere 
cu sportivii din alte comune. Iar re
zultatele bune obținute, faptul că 
aitleții s-au calificat în etapele su
perioare ale Șpurtachiădei de vară 
de anul trecut, că șahistul Anton 
Perpelea s-a dovedit printre cei 
mai buni din raion, că echipa de 
fotbal a colectivului lor Recolta va 
juca în campionatul raional, îi în
deamnă spre noi . succese.

(d" ă o corespondență trimisă 
de X). Moțoc),

Initiative
Nu de mult ne-a sosit la redac

ție o scrisoare cane începea așa: 
,.Un grup de boxeri fruntași din 
București, printre care Luca Ro
mano, Alexandru Eremia, s-au de
plasat in comuna Co.ăceni, unde 
au făcut câteva reușite demonstra
ții de box în fața tinerilor din a- 
ceas'ă comună**... Bine'nțeles că 
scrisoarea primită de la corespon
dentul nostru N. Tokacek mai are 
și alte amănunte In legătură cu ve
nirea boxerilor în rîndurile țărani
lor mwxritori tSn comuna Copă
ceii.

lisă amănun'ete sînt mai puțin 
importante. Faptul de seamă este 
inițiativa frumoasă pe care au 
avut-o acești boxeri, care, în în
tîmpinarea zilei de 1 Mai. au efec
tuat o deplasare cu scopid de a 
aju*a la popularizarea boxului în 
special și a activității sportive în 
general.

A^m.-nea lăudabile inițiative 
contribuie efectiv la întărirea și 
continua dezvoltare a mișcării noas
tre sportive. Astfel, de cur nd, spor
tivii Casei Centrale a Armatei au 
vizitat o serie de uzine mari din 
Capitală, demonstrind în fața tine
rilor muncitori înalta lor măies
trie sportivă. Maestrul emerit al 
sportului Gh. Fiat a împărtășit ti
nerilor sportivi din vasta lui expe
riență, povestlndu-le cum se antre
nează, cum se pregătește pentru 
un meci mai greu și cum a reușit 
să urce at t de sus treptele măies
triei sportive. Apoi, tinerii amatori

Pe malurile Oltețulni, printre co
linele înverzite, se înș'ră oatru sate, 
Ghioșeni, Morunești, Bărăști și 
Poiana Mare care, laolaltă, formei, 

’ză comuna Morunglav. Și dacă la 
reședința raionului Balș se vorbește 
adeseori despre grija cu care ță
ranii muncitori din Morunglav își 
lucrează viile și livezile, apoi des
pre dragostea pe care aceștia o 
arată sportului nu se vorbește mai 
puțin. Chiar și cei de la regiunea 
Craiova o cunosc pe Adela Chivă- 
ran care, în anul 1953, a ocupat 
locul II la săritura în înălțime, 
în finala pe țară a Spartachiadei 
de vară a satelor și știu ce ecou 
a deșteptat în inimile celor din 
Mcrunglav povest rile ei d n zilele 
minunate petrecute In capitala ță- 
r.i. De atunci, sportul a prins ră
dăcini adinei La Morunglav. Din

PE DRUMUL
UNEI ACTIVITATI SPORTIVE 

r ORGANIZATE

Sînt mulți tineri care îndrăgesc 
sportul la Oficiul P.T.T. Petroșani. 
De aceea ei s-au hotărît să înfiin
țeze un cerc sportiv care va duce 
o activitate organizată. Cercul nu
mără de pe act:m 30 de membri. 
Printre aceștia se află 15 fete care 
vor putea juca volei, tenis de masă 
sau șah.

In cercul sportiv, Locomotiva- 
Depoul C F.R. Sibiu s-a inițiat re
cent organizarea unor noi secții pe 
ramură de sport și anume: tir și 
volei.

TERENURI DE SPORT LA SATE
Muncesc cu sîrg țăranii munci

tori din satele raionului Iași pentru 
a termina insătnințările și celelalte 
lucrări de primăvară. Dar ei gă
sesc timp și pentru a-și asigura 
locurile unde se vor întrece, pînă 
în toamnă, in jocuri de fotbal sau 
oină, în concursuri de atletism ș.a. 
In cinstea zilei de 1 Mai, tinerii 
țărani muncitori din numeroase sate, 
printre care; Dropnița, Focuri, Ro
manești, Aroneanu, amenajează te
renuri pentru fotbal, piste G.M.A., 
și terenuri de volei.

CONCURSURI FESTIVE

In «ntîmpinarea zilei de 1 Mai, 
sportivii colectivului Metalul Oțe
lul Roșu sînt angrenați în diferite 
competiții dotate cu „Cupa 1 Mai**. 
Numeroase competiții festive au 
fast organizate la Sibiu, Craiova, 
Timișoara, Cluj și în celelalte orașe 
din țară.

(După corespondențele pri
mite de la I. Turlac, C. Mo- 
țoc, G. Ignea, S. Roșculeț, Ion 
Gheorghe, P. Ciularu, [lie Io- 
nescu, A. Moscovici, R. și 
Z. Radu).

lăudabile
de fotb.l au avut minunata ocazie 
de a sta de vorbă cu mneștrii spor
tului AL Apolzan, Ion Voinescu și 
Victor Dumitrescu și de a afla „se
cretul** unui șut fulgerător, a.l unui 
plonjon curajos sau al unui .,stop“ 
care st icnește exclamații dfe ad
mirație. Dar. aceasta nu a fost 
totul. Intîlnirile au fost completate 
cu demonstrații în ramurile de 
sport mai puțin cunoscute, ca scri
ma. luptele, halterele, etc.

Tinerii finaliști ai crosului de 
masă „Să intîmpinăm 1 Mai“ ay 
avut prilejul de a sta de vorbă cu 
maestrul sportului Victor Firea, 
care le-a vorbit despre tehnica a- 
lergării și despre pregătirea unui 
alergător de cros. Corespondentul 
nostru C. Grecescu, ne-a scris că 
la această intîlnlre tinerii f’ria- 
hști, au... năpădit cu întrebările, lă
murind o serie de probleme care îi 
frămîntau.

Iată dar, c'teva inițiative luate 
in cinstea zilei de 1 Alai care au 
avut menirea să ajute la răspîndi- 
rea în masele largi de tineri mun
citori a unor ramuri de sport, la 
popularizarea tehnicii în sporturile 
care au pătruns în mase. Asemenea 
inițiative merită toate laudele. 
Ele nu rămin fără roade. Alai de
vreme sau mai tîrziu, mulți dintre 
tinerii care au ascultat cu aten
ție fiecare vorbă sau au urmărit 
fiecare gest al sportivilor fruntași, 
vor ajunge și ei în rîndurile acelor 
sportivi cu care mișcarea noastră 
sporiivă se m ndrește.

Pe maHorile OltețuHui
rîndul zecilor de purtători ai insig
nei G.M.A. s-au ridicat atfleți și 
fotbaliști, voleibaliști și cicliști, ba 
chiar și înotători. Inr în zilele de 
primăvară, terenul de fotbal, pista 
de atletism și pis'a pentru cursa 
cu obstacole G.M.A., amenajate prin 
muncă voluntară de harnicii spor
tivi ai comunei .freamătă <ie tine
rețe și voie bună. Astăzi, atletul Ion 
Dumitrescu, ciclistul Lucian Po
pescu și instructorul sportiv ob
ștesc Flo-ea Staicu nu mai fac 
parte dintre sportivii începători. In 
schimb, ei călăuzesc pașii aces’ora, 
îi ajută să se diescunce în „alfabe
tul** sportului, le sădesc în inimi 
dragostea de sport, mîndrta de a 
fi sportiv. Din plin simt ajutorul lor I 
zecile de. asniranți G.M.A. care s-au 
avîn'at în lupta pentru cucer!rea 
insignei în cinstea zilei die 1 Mai,

Colectivul sportiv Progresul Sighișoara și-a început pregătirile 
pentru organizarea primelor întreceri din cadrul Concursurilor Spor
tive ale Tineretului l Noul consiliu al colectivului sportiv a începui 
acfiunea de popularizare a întrecerilor în rîndurile membrilor colec
tivului, reușind ca pină acum să mobilizeze un număr de 8 echipe 
de fotbal și popice, precum și numeroși tineri și tinere care s-au 
înscris la concursurile de atletism și șah. In plus, acest colectiv spor
tiv va organiza un frumos turneu de volei cu participarea a 5 e- 
chipe masculine. După cum ne scrie corespondentul nostru Carol 
Grunhaus, in regiunea Stalin și alte colective sportive și-au început 
pregătirile în vederea acestei mari și importante întreceri sportive 
de mase.

Unul din sporturile la care se vor întrece participanta la Con
cursurile Sportive ale Tineretului va fi și oină. Acest frumos spori 
național pătrunde din zi în zi mai adînc în masele de tineri sportivi 
din țara noastră. La competițiile oficiale și cele amicale, numărul e- 
chipelor de oină a crescut simțitor, în ultima vreme, așa încîi la 
Concursurile Sportive ale Tineretului vor participa numeroase echipe 
de oină reprezentată diferite colective sportive de la sate.

Tot mai multe baze sportive

Ș:-au trecut cu succes normele G.M.A.

mănesei elevii școlii m.dii mixte 
nr. 1 au amenajtat un teren de vo
lei și o groapă pentru sărituri fn 
curtea școlii, că terenul de spori 
din Codlea al colectivului sportiv 
Avîntul — care multă vreme pri
mise o altă întrebuințare — a 
fost redat sportivilor care l-au re
făcut și l-au împrejmuit

Dar nu numai la orașe au ame
najat sportivii not terenuri. In sa
tele patriei noastre, sportivii s-au 
evidențiat în această acțiune Ia 
fel cum s-au evidențiat și în bătă
lia pentru o recoltă bogată. In co
muna Urseni — raionul Timișoara
— a fost construit în cinstea zilei 
de 1 Mai un teren de fotbal cu 
pistă de atletism și cursă <-u ob
stacole. La Orțișoara și Sîwandrei
— în același raion — au fost lăr
gite și reamenajate bazele sportive 
existente. In comuna Porcești, ra
ionul Sibiu, a fost amenajat un te
ren de fotbal și unul de volei.

• De curînd, 95 de membri ai 
colectivului sportiv Recolta Gur- 
ghiu (raionul Reghin) au devenit 
purtători ai insignei G.M.A. La a- 
cest frumos succes au contribuit 
președintele colectivirlni sportiv, 
tov. Ion Cuteanu și profesorul de 
educație fizică Ludovic Osz.
• 350 de elevi ai școlii medii 

tehnice de centrale electrice din o- 
rașul Craiova, îndrumați de profe
sorul de educație fizică A. Bolo- 
can, și-au trecut o parte din nor
mele F.G.M.A. și G.M.A.

L'a școala medie tehnică de co
merț 35 de elevi au primi: insigna 
G.M.A. iar 15 insigna F.G.M.A.

Tot zilele acestea, 45 de spor
tivi de la depoul de locomotre 
C.F.R. au primit insigna G.M.A.

» Colectivul soortiv din Copța 
Alică ra'oniul Medias a realiz2t în 
cinstea zilei de 1 Mai un număr 
db 42 purtători ai insignei G-M A 
In întreg raionul Mediaș există 
acum peste 400 de tineri aspira-i;i 
G.M.A. cu majoritatea probelor 
trecute.

» La Tîrnăveni 'regiunea Stalin) 
în colectivul sportiv Constructorul 
88 de membri au devenit purtători 
ai insignei G.M.A. gr. I. La școala 
pedagogică de fete din Blaj au de
venit purtătoare de insignă G.M.A 
17 eleve, iar la școala pedagogică 
de băieți din Blaj 18 tineri. Co
lectivul sportiv Progresul Tîrnă
veni a realizat 7 purtători de in
signă G.M.A. gr. II.

(După corespondențele primi
te de la N. Boncotă, P. Tru- 
(ia. N. Revența, I. Rizoiu, P. 
Popescu și L. t enikell



Fază din jocul de tineret Șliin ța Timișoara — Progresul București 
(2—6), disputat duminică la Tim.șoara.

etape în

De la Dunăre in 
pe crestele

Valea Prahovei
Carpaților

Vreau să încep povestirea dru
mului străbătut die la Herculane 
pînă la Sinaia cu două faiprte 
semnificative pentru această lun
gă tură de iarnă cu un traseu 
atît dte dificil.

In prima etapă (de la Dunăre 
la Jiu) am ajuns la un moment dat 
la altitudinea de 2135 m. subvîr- 
fud Gcxfeanul. între munții Cemei 
și creasta Retezatului. Toți cei 
cinci alpin’ști care akătui-am echi
pa asociației Voința am desfăcut 
și instalat cortul. Erau semne de 
viscol. Intr-adevăr, puțin timp 
după aceea, vintul a început să 
aducă în rafale mari, o zăpadă 
abundentă. In cîteva ore, cortul a 
fost complet acoperit și acolo sub 
mantia groasă de zăpadă am ră
mas două zile și trei nopți. Lu
crul acesta ne-a răsturnat plani
ficarea făcută iniț’al pentru ali
mente ast'el că in afinele patru 
zile din prima etapă, pe care 
le-am petrecut de asemenea în 
cort acoperiti de zăpadă, în va
lea Lăpușnicului, nu am avut altă 
hrană decât... apa ca6dă, provenită 
din topirea zăpezii.

N-a.ș putea să redau acum în
tocmai situația în care ne aflam 
tn acele zile pentru că foarte ade
sea îți amintești zimbind chw și 
despre cele mai grele situații prin 
care ai trecut.

Mult mai tîrzfo. pe cînd ne a- 
flam în cea de a patra etapa 
(munții Făgăraș) ni s-a intîmplat 
un lucru care cred că merită a fi 
amintit. Pe Șerbota. înainte de 
virfol Negoțul, ne a prins un vînt 
atît de puternic încît nu mai pu
team înainta, fiind nevoiți să ne 
lipim de stînca de care ne țineam 
cu mari eforturi. Imediat ce înce
ta vîntud, cădeam brusc în goltd 
care se forma lîngă noi. Mai tîr- 
ziu, în Fereastra Sîmbetii. același 
viscol uscat ne-a dat mult de lu
cru. Cînd încercam să întindem 
cortul, vântul rri-1 transforma în 
parașută, deși eram cinci oameni 
care încercam să-l fixăm.

Aceste lucruri ilustrează totr-o 
bună măsură dificultatea traseului 
pe care l-am e'ectuat cu prilefol 
traversării Carpaților Meridionali.

In această traversare am stră
bătut pe jos și pe schiuri aproxi
mativ 600 km. în patru etape de- 
limrtate astfel:

Etapa I: Dunăre-Jiu (Hercu- 
lane-Petroșani).

Etapa a II-a : Jru-Olt (pînă la 
Porcești).

Etapa a III-a: Creasta munților 
Făgăraș (pînă în Valea Bîrsei)

Etaipa a IV-a: Piatra Craiului 
și munții Bucegi.

Inițial, echipa asociației Voința 
a fost formată din cinci alpiniști 
și anume: Andrei Moldoveanu, 
Nicolae Lorincz, lorr Dragomir, 
Alex. Floricioiu și semnatarul a- 
cestor rindttri. După prima etapă 
primii trei nu au mai putut con
tinua traseul (Moldovean-u și Lo
rincz aveau degeraturi, iar Drago- 
mrr se dovedise slab pregătit pen
tru o traversare atît de dif-âcii'.ă)

Aș vrea acum să amintesc c 
serie de cabane și vârfuri pe unde 
am trecut în drumul nostru. In 
prima etapă am străbătut Valea 
Cerne, am traversat muntele Go- 
deanul. creasta Retezatului cu vîr- 
furile Murarul, M rusa și Drăgș<a- 
nul, am trecut pe la cabana Pie
trele, am străbăfot Retezatul Mare 
și am urcat vârful Bufa.

In etapa a doua (Jiu-Olt) am 
străbătut munții Paring (cu vîrfu- 
rite Cîrja și Mândra), am traversat 
apoi șoseaua Novaci (trecând pe la 
cabana Obârșia Lafru’ir). culmea 
munților Lotrului pînă la Brezoi și 
apoi pe vatea Ottirfui pînă la Por
cești.

In etapa a treia am străbătut 
creasta munților Făgăraș cu vîr- 
furile Suru, Negoțul și Vișteia. In 
etapa a paitra am traversat Pia
tra Craiului și munții Bucegi tre
când prin Crăpătura, pe Ia cabana 
Sipote. Strunga Branwlui. cabana 
Vîrfu cu Dor și am ajuns în ziua 
de 7 aprilie la Sinaia. Aici s-a 
încheiat marea tură pe care o în
cepusem în ziua de 19 februarie.

O planificare mai justă a an
trenamentelor ne ar fi ajutat de
sigur. să trecem mai ușor peste 
numeroasele dificultăți ivite pe 
traseu. In ceea ce prvește condiții
le materiale trebuie să spun că a- 
sociația noastră nu a precupețit 
nimic pentru a ne pune la înde- 
mînă toate cele necesare unei ture 
de asemenea proporții.

PAUL FAZOKOS 
din echipa de alpinism 

a asociației „Voința"

Nu 
prima 
goriei 
loc - _ ,___
de a fi considerată ca ’încheiată. 
Dimpotri- ă, abia in aceste ultime 
etape urmează să se decidă echi
pa căreia ii va reveni cinstea de 
a deveni, cum se spune, „campi
on de primăvară".

Este adevărat că fiecare joc pe 
ca-re-1 susțin pretendenta la pri
mul loc contează in această pa
sionantă „bătălie" la care, deo
camdată, s-au înscris doar Dina
mo București — actualul lider —, 
Progresul București și Flacăra 
Ploești. S-a văzut d’n etape’e 
precedente că se pot pierde punc
te, și încă prețioase, chiar atunci 
cînd nimeni nu se așteaptă. Dina
mo București a făcut recent acea
stă neplăcută constatare: rn jocul 
cu Avînitiul... Nu-i mai puțin adevă
rat fosă, că și focurile directe din
tre concturenți contează tot atît de 
mult.

Unul din aceste 
putat: Flacăra — 
rești și rezultatul 
menținut 
joc direot 
Progresul 
nește un 
poate chiar mai mare, 
performanțele constante 
greșului, de o parte, și fluctuațiile 
de formă ale echipei Dinamo, pe 
de alta, par să indice un joc în 
care Progresul este favorit sigur. 
Realitatea este că acest meci de
parte de a fi dinainte jucat, In 
care echipele vor arunca in luptă 
toate forțele lor, toată capacitatea 
și toate cunoștințele lor tehnice, 
se anunță foarte deschis.

mai sint decît trei 
parte a campionatului cate- 
A și lupta pentru prinul 
mai ales — este departe

meciuri s-a (Ms- 
Dinamo Bucu- 
de eg-aHate a

Un al doileasitua ț a.
se dispută luni 2 mai: 
— Dinamo.

interes la fel
care stîr- 
de mare. 
Forma și 
ale Pro

Prima competiție nautică a anului 
„Cupa Victoriei” începe luni la Constanța
Activitatea velistică din acest an 

se inaugurează luni 2 mai la Ma
maia, pe lacul Siutghiol. Aici, în 
organizarea coîectivu’uii sportiv Fla
mura roșie Constanța se va des
fășura între 2 și 9 mai o mare 
competiție cu caracter republican, 
..Cupa Victoriei", la care vor par
ticipa aproape 50 dte snaipuri re- 
prezenitînid colective ou secții de 
sporturi nautice din București și 
Canstanța.

Pentru a asigura buna desfășu
rare a concursurilor, organizatorii 
au luat o serie de măsuri tehni- 
co-organizatorice. Traseul, care 
are o lungime dte 7 mile marine a 
fost măsurat și ba'.izat. Pentru ca 
arbitrii să poată urmări întreceri
le în condiții bune, au fost in
stalate pontoane. De asemenea, 
locurile de unde se va da plecarea 
și unde vor sosi echipajele au 
fost amenajate și înzestrate cu toa
te utilajele necesare (panouri pen
tru start, mijloace fonice și vi
zuale de semnalizare).

Vcilistii buc’'res!eni, din asocia
țiile Progresul. Conistructcrul, Me
talul, Știința, Voința au făcut din

timp deplasarea la Constanța, unde 
își dtesăvîrșesc pregătirile începute 
pe Herăstrău.

In cadrul pregătirilor pentru 
„Cupa Victoriei", veiliștii din. Con
stanța au participat la tun concurs 
organizat die colectivul Voința cu 
sprijinul AVSAP, în cinstea zilei 
die 1 Mai. Au participat 16 echipa
je clasa snaip de la Flamura roșie, 
Voința, AVSAP, Marina. La capă
tul celor 3 regate, desfășurate în
tre 25—27 aprilie, pe un vînt bun 
(traseu de 12 km.) primele locuri 
au fost ocupa'e de :

1. Eremia + Cîșleanu (Marina) 
2928 p. 2. Rwncu + Pedestru 
(AVSAP) 2877 p. — 3. Calcan + 
Florea (Marina) 2752 p. — 4. 
Băiceanu + Ratea (Flamura ro
șie) 1987 p. 5. Zamfir + Costache 
(AVSAP) 1513 p.

Tot la Mamaia, AVSAP, cu spri
jinul colectivului Flamura roșie a 
organizat o expoziție în care sînt 
expuse numeroase machete ale di
feritelor nave și utilaje marinărești, 
însoțite de amole explicații, care 
vor contribui la inițierea spectato
rilor în tainele marjnăriei.

meciuri importante
Cu formații complete, cum se 

anunță, Progresul și Dinamo pot 
autentic, 

ridicat și 
de atrac- 
apărarea

furniza luni un ,,d«rbi“ 
disputat la nivel tehnic 
cu un interesant punct 
ție : „duelul" Ozon — 
dinamovistă.

Următorwl„joc direct" 
loc la 15 mai la Ploești: Flacăra- 
Progresui. Bineînțeles, dacă acea
stă întâlnire își va păstra pînă 
atunci caracterul decisiv și dacă 
nu cumva vor interveni — „pe 
traseu" — rezultatele „jocurilor 
indirecte".

Unii din aceste „meciuri indi
recte" are loc luni la Cluj: Știfoța- 
Flacăra, Știința Cluj este, îm
preună cu C C.A și Minerul. un 
candidat la lotul fruntaș și, ta e- 
ventualîtatea unor defecțiuni ale 
primelor trei echipe, chiar la pri
mul !oc. Deci, un motiv în pdus 
pentru ca ectipa care a învins FI. 
roșie la Arad să lupte cu toată 
însuflețirea pentru victorie.

Ca și Flacăra P’.oești. C.C.A. și 
Minerul 
etapa de 
formații 
teze cît 
cît mai repede de zona retrogra
dării. Locomotiva Constanța șl 
Locomotiva Timișoara au nevoie 
pentru aceasta de victorii, care 
— avînd în vedere forma adver
sarilor lor — sînt destul de pro
blematice. Alte două echipe din 
ultima parte a clasamentului, 
joacă șt ele acasă: Locomotiva Tg. 
Mureș și Avîntul Reghin. FI. roșie 
Arad s:. respectiv. Știința Timișoaira 
vor avea mult de furcă cu aceste 
echipe, mai ales că sînt in dificul
tate cu forma...

va avea

joacă în deplasare în 
luni și în compania unor 
care luptă să se depăr- 
maj mult și în special.

Selecționata Tineretului 
din R. P. Chineză— 

Flamura roșie Arad 1-1 (0-0) 
ARAD 29 (Prin telefon). —j

Intîlnirea, urmărită de peste 15.00Q 
spectatori, a prilejuit un joc fru-> 
moș. in cîmp, ambele echipe și în 
special formația oaspeților, impfe-i 
sionînd prin precizia paselor, print 
schimburi rapide de locuri și vH 
teză în execuție. In fața porții în-i 
să, cele <fc>uă echipe s-<au dovedit 
a fi ineficace, nereușind să în
scrie decît cîtie un gol, în urma 
unor greșeli ale apărărilor. Echipa 
arădană a dominat mai mult însă 
lin’- de atac 6-« arătat la fel de 
imprecisă și nehotărîtă ca și în 
meciul cu Știința Cluj. Cele doua 
goluri au fost înscrise astfel: în 
mta. 57, Van Lu centrează, pdf= 
tarul Kiss plonjează defectuos și. 
Tan Hun-cen marchează în poarta 
goală; în mjn. 65, Birău înscrie 
eu capul la un corner bătut de 
Dumitrescu. A arbitrat T. Astaloș. 
București. Oaspeții au aliniat eFț 
chipa cere a jucat la București șij 
Constanța. In formația arădanilor 
a retatzat Farmati, iar Mercea a’ 
jucat mijlocaș. ’ i

St. Weinberger, cocespondeint

r-.

Jocuri amicale, joi 5 mai 
pe stadionul Republicii 

mai, pe Stadionul Repet’’

Programul jocurilor de luni 2 mai
CATEGORIA A (Etapa Xl-a)

Avîntul Reghin —- Flamura roșie 
Arad, arb. D. Roșu (Constanța); 
Știința Cluj — Flacăra Ploești, 
arb. A. Bolom-Orașul Stalin ; Loco
motiva Timișoara — Minerul Pe
troșani, arb. T. AstaZoș-București; 
Locomotiva Tg. Mureș — Știința 
Timișoara, arb. I. Drăghici-Bucu
rești ; Locomotiva Constanța — 
C.C.A., arb. Gh. Dragcmirescu- 
Ploești; Progresul București — Di
namo București, arb. D. Schu’.der- 
București. Stadionul „23 August" 
ora 17 (la ora 14.30 : eehipese de 
tineret).

CATEGORIA B (Etapa a Vil-a)
Seria I: Locomotiva București— 

Știiința București (jocul se dispută 
luni la ora 10,30 pe stadionul 
din Giulești. in deschidere, 
meci regional: Locomotiva MT
— FI. roșie Abatorul); Metalul Uz. 
tract. Orașul Stalin — Locomotiva 
Craiova; Flacăra Moreni — Dina
mo 6 București; Știința Craiova — 
Metalul St R. Orașul Stalin; Me
talul București — FL roșie Sf. 
Gheorghe (Stadionul Dinamo, ora 
10.30); Locomotiva T. Severin — 
Progresul Sibiu.

Seria a Il-a: Metalul Hunedoara
— Locomotiva Cluj ; Locomotiva
Arad — Progresul Oradea (se dis
pută la Timișoiar.a, deoarece echipei 
Locomotiva Arad i s-a ridicat drep
tul de organizare pe teren propriu); 
FI. roșie Cluj — Flacăna Me
diaș ; Progresul S. Mare — Mine
rul Lupenii; Mefafu.1 108 — Meta
lul Reșița ; Metalul C. Târzii----
Metalul B. Mare; Metalul Oradea
— Metalul Arad.

Seria a III-a: Locomotiva Iași— 
FI. roșie Burdujeni; Locomotiva 
Galați — Progresai Focșanii (se 
dispută la Brăila) ; Avîneiuil Fălti
ceni — Știința Iași; D'natno Bîr- 
kd — Dinamo Bacău; FI. roșie 
Bacău — FI. roșie Buhuși ; Flacăra 
Cîmpina — Dinamo Galați.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (Etapa a V-a)

Seria I: Locomotiva Iași — FI. 
roșie Burdujeni; Avîntul Fălticeni 
— Știința Iași; FI. roșe Bacău — 
FI. roșie Buhuși; Dinamo Bacău — 
Voința Fălticenii; Progresul Foc
șani — Dinamo Bîrlad.

Scria a II-a: Flacăra Moreni —- 
Dinamo 6 București: Flacăra Cîm- 
pina — Dinamo Galați; Știința

(te-
17);

București — Voința Focșani 
ren FI. roșie-Belveidere, ora 
Locomotiva Galați — Locomotiva 
București (se dispută la Brăila) ; 
Flacăra „1 Mai" Ploești — Loco
motiva Constanța.

Seria a III-a : Progresul C.P.C.S. 
București — Tînărul Dinamovist 
Pitești (teren Progresul C.C.S., ora 
17); Tânărul Dinamovist I Bucu
rești — Locomotiva T. Severin 
(Stadionul Dinamo, teren II, ora 
10.30); Metalul București — Pro
gresai București (Stadionul 
Dinamo, oca 8.30): Știința Cracova
— C.C.A. București; Flacăra Plo
ești — Locomotiva Craiova.

Seria a IV-a: Metalul 108 — Me
talul Reșița: Progresul Timișoara
— Metalul Arad: Locomotiva Arad
— Metalul Hunedoara; Minerul Lxi- 
peni — Minerul Petroșani; Loco
motiva Timișoara — Știința Timi
șoara.

Seria a V-a: Metalul C. Turzii— 
Metalul B. Mare; Metalul Oradea
— Progresul S. Mare; Locomotiva 
Cluj — Votata Cărei; Știința Cluj 
-- FL roșie Arad; Progresul Ora
dea — Fi. roșie Cluj.

Seria a Vl-a: Progresul Sibiu— 
Locomotiva Tg. Mureș; Metalul St 
R .Orașul Stalin — Flacăra Me
diaș; Dinamo Orașul Stalin — FI. 
roșie Sf. Gheorghe; Locomotiva 
Orașul Stalin — Avîntul Reghin; 
Metalul Uz. tract. Orașul Stalin— 
Constructorul Tg. Mureș.

Joi 5
Micii din Capitală se vor disputa' 
dcruă jocuri amicale, după următoi 
rul program: *

Ora 15,15: Selecționata divizio
nară II — Combinata Flacăra; „fi 
Mai" Ploești — Flacăra Cimpinatl 

Ora 17: Selecționata divizionarei 
I — Dinamo Orașul Stalin. ,1, 

Cele două selecționate vor fîi 
alcătuite dintr-ifc lot de jucători1 > 
care cuprinde pe: Totna, Birtașu, 
Androvici, Apolzan, Băcuț II, Za-< 
vodă II, V. Dumitrescu, Szekely, 
Georgescu, Dragoman, Cojereanu,. 
Suciu, Știrbei, Vărza,n II, Ozou, £ 
Ene, Cacoveaou, Avasilichioaie, 
Blujdtea, Neagu și alții.

Reprogramarea jocului Locomotiva 
Constanta — Flacăra Ploești
Meciul dintre Locomotiva Can» 

stanța și Flacăra Ploești, care 
fost amânat din etaipa a X-a (24| 
aprilie) — pentru că 
Constanța a jucat cu 
Tineretului din R. P. 
a fost reprogramat pe 
5 mai. Intîlnirea va

echiipa diiin 
SeJecționata 
Chineză —- 
zhia de joi 

avea foc la

i 
t l I

L.i moment din pasionanta Ini Unire Locomotiva București—Pro
gresul CPCS București, disputată miercuri în Giulești. La un atac 
al feroviarilor, Bocianu iese din po. rtă și respinge au pumnii min
gea ur.nărită și de Călin. Stop.rul Stancu a trecui Pentru oripe^ț^ 
ventualilate in poartă.



Programul campionatului masculin al categoriei A 
la tenis de masă (tur)

Locomotiva I. C. F. și Știința București s-au calificat 
pentru etapa H-a a Cupei R.P.R. la rugbi

Etapa 1 — 8 mai.

Constructorul București—Progresul Satu Mare 
Progresul București—Progresul Cluj 
Flamura roșie București—Dinamo București 
Flamura roșie Timișoara—Metalul Reșița 
Voința Arad stă.

Etapa Il-a — 15 mai
Progresul Satu Mare—Voința Arad
Progresul Cluj—Constructorul București
Dinamo București—Progresul București
Flamura roșie Timișoara—Flamura roșie București 
Meciul Reșița stă.

Etapa Ill-a — 22 mai

Voința Arad — Progresul C<uj
Constructorul București—Dinamo București 
Progresul București—Flamura roșie Timișoara 
Flamura roșie București—Metalul Reșița 
Progresul Satu Mare stă.

Meciurile de cupă disputate 
miercuri și joi în Capitală au avut 
O desfășurare dinamică, oferind 
partide viu disputate, ale căror 
rezultate au fost determinate în 
mare măsură de voința și dîrzenia 
jucătorilor. Un fapt îmbucurător 
la aceste întîlniri de cupă a fost 
progresul evident pe care l-au fă
cut echipele de categoria B. Un 
lucru care ilustrează cu prisosință 
aceasta, este faptul că două echi
pe de categoria B,' — Locomotiva 
I.C.F. și Știința București, — au 
reușit să întreacă dicuă formații 
din categoria A și anume: Di
namo IX și Progresul Sănătatea, 
calificindu-se astfel pentru etapa 
viitoare a Cupei R.P.R.

Locomotiva I.C.F. a întrecut 
Dinamo IX cu scorul de 6—3. In 
gener'l, jocul a fost echilibrat.

atît dinaimoviștii cit și feroviarii 
avînd perioade egale dte dominare. 
Remarcăm că Dinamo IX a avut 
două ocazii bune de egalare în 
ultimele minute ale întâlnirii cînd 
a ratat tot atîtea lovituri de pe
deapsă. Punctele au fost înscrise 
de Zamfir (dc’uă lovituri de pe
deapsă) pentru învingători și 
Vantropa (o încercare) pentru în
vinși.

In mec'uil Știința Bucureștii — 
Progresul Sănătatea învingătorii 
nu au putut fi cunoscuți decit dhup.a 
prelungiri, deoarece timpul regu
lamentar de joc se terminase cu 
un rezultat de egalitate : 6—6.
In a doua repriză (dăi prelungiri) 
Teodbrescu (Știința) interceptează 
un balon la 63 de metri de butul 
advers și după o cursă spectacu
loasă reușește o încrcare (ne-

Etapa IV-a — 29 mai
Voința Arad—Dinamo București
Flamura roșie Timișoara—Constructorui București
Metalul Reșița—Progresul București
Progresul Cluj—Progresul Satu Mare
Flamura roșie București stă

Etapa V-a — 5 iunie
Voința Arad—Flamura rcș^ Timișoara 
Constructorul București—Metalul Reșița 
Progresul București—Flamura roșie București 
Progresul Satu Atare—Dinamo București 
Progresul Cluj stă.

Etapa V!-a — 12 iunie

Voința Arad—Constructorul București 
Progresul Satu Mare—Progresul București 
Progresul Cluj—Flamura roșie București 
Dinamo București—Metalul Reșița 
Flamura roșie Timișoara stă.

Florescu (Șllinfa Bucureș.i,. j hnas baio/iul la tușa și pene 
citeva minute va deschide linia de idei sferturi. (Fază din meciul 
Știinta București—Progresul Sănătatea).

(Foto : I. M1HAICA)

■transformată) aducînd astfel victo
ria echipei sale. Restul punctelor 
au fost înscrise de Dușan (două 
lovituri de pedeapsă) pentru Ști
ința, Demetrescu (o încercare) și 
Făgărășanu (lovitură de pedeap
să) pentru Progresul Sănătatea.

După meciurile dJe miercuri, 
Progresul XIX și Minerul Bucu
rești s-au calificat pentru a doua 
etaipă a Cupei R.P.R., întrecînd cu 
3—0 Dinamo VI și respectiv 12-6, 
Metalul București.

★
Etapa a IV-a a campionatului 

republican dte rugbi categ. B, pro
gramează luni 2 mai o serie de 
meciuri interesante, ale căror re
zultate vor influența direct confi
gurația clasamentului. Astfel, în 
seria I, Minerul București, care 
cil o săptămînă în urmă a făcut o 
partidă excelentă în compania Lo
comotivei I.C.F., primește replica 
studenților gălățeni, care au avut 
de asemenea o comportare bună 
în ultima lor întâlnire. Meciul se 
va desfășura pe stadionul Tinere
tului (teren II, ora 11). La Con
stanța, fruntașa clasamentului. Lo
comotiva I.C.F., are prima șansă 
în fața echipei Constructorul dâi 
localitate. Celelalte meciuri din se
ria I care se dispută în Capitală, 
(Știința București — Progresul 
Tecuci și Metalul București — Lo
comotiva Buzău) vor da — fi
resc — câștig de cauză echipelor 
t jcureștene. Ambele meciuri vor 
avea loc pe stadionul Tineretului, 
primul pe terenul IV la ora 15,45 
iar al dbilea pe terenul II la ora 
.16. In seria a 11-a sînt progra
mate următoarele întîlniri : Loco
motiva Timișoara — Selecționata 
Tîrnăveni; Progresul Sibiu —- Fla
mura roșie Oralul Stalin : Știința 
Cluj — Știința Arad : Flacăra Plo- 
ești — Locomotiva Cluj.

Etapa Vll-a — 19 iunie
Voința Arad — Flamura roșie București 
Constructorul București—Progresul București 
Progresul Cluj—Flamura roșie Timișoara 
Progresul Satu Mare—Metalul Reșița 
Dinamo București stă.

Etapa VIII-a — 26 iunie

• Progresul București—Voința Arad
Flamura roșie București—Progresul Satu Mare 
Metalul Reșița—Progresul Cluj
Dinamo București—Flamura roșie Timișoara 
Constructorul București stă

Etapa IX-a — 3 iulie
Metalul Reșița—Voința Arad
Flamura roșie București—Constructorul București 
Flamura roșie Timișoara—Progresul Satu Mare 
Dinamo București—Progresul Cluj 
Progresul București stă.

Prime'e echipe sînt organizatoare.

„Cupa Primăverii” la tenis
Oradea 29 (Prin telefon). — In 

Wtrul concursurilor de tenis do
tate cu ,,Cupa Primăverii- s-au 
toregistrad în ziua de 28 aprilie 
următoarele rezultate: M. Viziru— 
M. Badin 6-4. 6-4; Banian — 
Pusztay 6-2, 6-3 (Hl); Rakossi — 
Schmidt 5-7, 6-3, 6-3; Zacopoeanu 
— Slapciu 7-5. 6-2. T. Badin — 
Serester 6-3, 6-1; Anghelescu — 
Benedek 5-0 w. o.; Năstase — Tur- 
deanu 6-3, 9-7; Cobzuc — Ciram- 
bei 6-2. 6-2-

DESPRE PREMIILE DE 
CONSOLARE

Pairticiipanții la concursurile din 
luna aprilie care au totalizat un 
număr de rezultate exacte mai 
mic cu unul decit ultima «alego
rie de premii plătite (cite 9 punc
te la concursurile din 3,15,24 a- 
prilie și la concursul special din 
13 aprilie și 10 puncte la con
cursul din 10 aprilie) au dreptul 
tte a participa la premiul de con
solare afectat pe luna a.prile 
(aproximativ 75.000 lei). La pre
miul de consolare se participă cu 
numărul minim de buletine care 
întrunesc aceasta condiție (ex. 
dacă la toate celelalte concursuri
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Astăzi (NR ieri) s-au disputat 
sferturile de finală: Femei: Pono- 
va — Brenner 6-4. 6-4; N’amUn — 
Glatt 4-6, 8-6, 6-4 cel mai frumos 
meci al zilei; Andreescu — Matei 
6-1, 6-4; Stăncescu — Kendeffy 
6-1, 7-5. Bărbați: Zacopceanu — 
Rakossi' 6-4, 7-5, 6-2: T. Bâdin — 
Anghelescu 7-5, 6-3, 6-4; M. Vi
zi ni — Bardan 2-6, 6-2. 6-2, 6-0; 
Cobzuc — Năstase 4-6, 7-5, 8-6, 
6-3, meciul a durat 2 ore și jumă
tate. Concursurile iau sfirșjt luni 
2 mai.

INFORMAȚII f^ono sport
un participant a avut cîte 5 bule
tine care îndeplineau aceste con
diții iar la concursul din 24 apri
lie numai un buletin a întrunit 
9 puncte, la piemiul de consolare 
se participă cu un singur buletin)'. 
Participanții care Întrunesc con
dițiile de participare Ia premiu! 
de consolare pe luna aprilie 
(avînd buletinele de îa flecare 
concurs pe același nume) trebuie 
să completeze formulare tip la 
agenția centrală din Calea Vic
toriei 9 (pentru Capitală) și la 
agențiile regionale (pentru pro
vincie). Formularele se pot com
pleta intre 3—13 mai. Rezultatele 
oficiale ale atribuirii premiilor de 
.consolare vor fi comunicate prn 
presă in ultima săptămînă a lunii 
mai.

Campionatul de scrimă 
al regiunii Cluj

In întreaga țară au început con
cursurile pentru faza regională a 
campionatului republican indivi
dual de scrimă. La aceste întreceri, 
organizate de comisiile regionale 
de scrimă, participă toți trăgăto
rii, indiferent de categoria lor de 
clasificare.

In regiunea Cluj, etapa 1 a 
campionatului individual a fost 
organizată la Zalău. La toate cele 
trei arme au avut loc întîlniri 
foarte disputate pentru stabilirea 
câștigătorului probei. La floretă 
fete, Ol ga Orban (Progresul Cluj) 
a reușit să-și impună superiorita
tea, terminind neînvinsă cele 9 
asalturi susținute. Pe locul doi s-a 
clasat Ecaterina Orb (Șt ința 
Cluj) ou 8 victorii, urmată «te 
Eleonora Eger (Progresul), Iulia 
Valaskay (Știința) și Elisabeta 
Szaniszlo (Știința), fiecare cu cîte 
6 victori'. La floretă băieți, cam
pion regional a devenit Ad. Pelle
grini (Dinamo Cluj) care în baraj 
l-a întrecut pe Ladislau Orban 
(Știința) cu 5-4. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 3. Herczeg 
I (Doamo) — 5 v., 4. Szabo (Di
namo) — 4 v., 5. Herczeg II (Di
namo) — 3. v. La sabie, titlul 
de campion regional a revenit di- 
namovistului Tiberiu Herczeg care 
l-a întrecut în baraj pe fratele său 
Ștefan Herczeg cu 5-4. Pe locul 
trei s-a clasat Ladislau Orban 
(Știința) cu 3 v, urmat de Ad. 
Gurarth (Progresul) — 3 v., T. 
Szabo (Dir.amo) — 1 v. și O. 
Tfialmeyer (Dinamo) — 0 v.

Gh. Dolhan — corespondent

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT

Nr. 17
Etapa din 2 mai 1955

I Progresul Buc.-Dinamo Buc.
II Știința Cluj-Flacăra Ploești 

in Loc. Constanța-C.C.A.
IV Loc. Tg. Mureș-Știința Tim.

V Avîntul Reghin-Fl. roșici.Arad
VI Dinamo Bîrlad-Din. Bacău

VII FI. Moreni-Din. 6 București
VIII Loc. T. Severin-Progr. Sibiu

IX Loc. Arad-Progr. Oradea
X Avîntul Fălticeni-Știința Iași

XI Loc. Galați-Progr. Focșani
XII FI. roșie Bacău-Fl. roșie Buhuși

MECIURI DE REZERVA

A Progr. Buc.-Din. Buc. (tineret)
B Știința Cluj-Fl. Ploești (tineret)
C. Avîntul Re«hin-Fl. r. Arad (tin.) 
D Loc. T im.-Min. Petroșani

Activitatea
Milne se vor diisyuta jocurile 

din cadrul etapei a V-a a campio
natului republican feminin catego
ria A. Un singur meci dbn cele 
cinci care urmează să se dispute 
în cadrul acestei etape se va juca 
la Orașul Stalin luni 2 mai: Pro
gresul Orașul Sta’.in — Progresul 
Tg. Mureș.

In rest, campionatul feminin ca
tegoria A programează pentru 
mîîne următoarele întîlniri: BUCU
REȘTI: Știința I.C.F. — Metalul 
Reșița7' (teren Progresul F.B. ora 
17,30); TIMIȘOARA: Știința — 
FI. roșie Sibiu ; CONSTANȚA : FI. 
roșie — Știința Min. Invățămîn-
tului: BUHUȘI: FI. 
tu'l Cod'lea.

roșe — Avîn-

Iată clasamentul îna:int«a etapei
de mîîne:
1. Progr. Or. Stalin 4 4 0 0 21: 5 8
2. Progr. Tg. Mureș 4 3 1 0 21: 1 7
3. Știința I.C.F. 4 3 0 1 14: 6 6
4. Știința Tim. 4 3 0 1 9: 9 6
5. Știința Min. înv. 4 2 11 9: 5 5
6. Âvîntul Codlea 4 2 0 2 19: 94

SPORT
e VOLEI.— In cinstea zilei de 

1 Mal, colectivul sportiv Recolta 
Ministerul Agriculturii a organizat 
un condurs în sala Recolta din Ca
pitală, dotat cu „Cupa Primăve
ri i“. Au participat 8 echiipe mas
culine și 8 feminine. La băieți, 
primul loc a fost ocupat de echipa 
Progresul Sănătatea, urmată de 
Recolta M.A.S'. și Știința I.S.E.P., 
iar la fete a câștigat Metalul Ener
gia, urmată dte echipele Tînărul 
Dinamovist și Metalul „23 Au
gust “.

• CICLISM. Cu prilejul împliniry 
a 10 ani de la apariția primului 
număr al ziarului „Flacăra lașu
lui" s-a desfășurat o întrecere ci- 
clistă pe distanța Iași— Tg. Fru
mos — Iași, 96 km. Victoria a re
venit detașat alegătorului Eugen 
Vîlciu. S-au clasfl, în ordine,

Unde i
.30 APRILIE

BOX. — Sala Floreasca ora 
19,30: Reprezentativa orașului
București—reprezentativa Elveției.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit 
ora 19: concursul de verificare a 
lotului R.P.R.

1 MAI
BASCHET. — Teren Dinamo ora 

16 : Știința — Elveția (feminin) ; 
ora 17.30: selecționata București— 
selecționata orașului Geneva (mas
culin).

2 MAI
BASCHET. — Teren Diumo o- 

pa 16: Locomotiva — Elveția (fe-

la handbal
7. Metalul Reșița 4 2 0 2 13:13 4
8. FI. roșie Sibiu 4 0 0 4 6:12 0
9. FI. roșie Buhuși 4 0 0 4 2:22 0

10. FI. roșie C-ța 4 0 0 4 2:25 0

In cadrul campion altului repu
blican masculin categoria B se va
disputa mîîne etapa a V-a, care
programează următoarele jocuri: 
BUCUREȘTI : Recolta M.A.S. — 
Progresul Odorhej (teren Progre
sul F.B. ora 1.6,15); TIRGOVIȘ- 
TE: Flacăna-Progresul Bacău; VA- 
RIAȘ: Recolta — Știința Cluj;
FAGARAȘ: Reprezentativa orașu
lui — Știința Gsilați; ARAD: Pro
gresul — Locomotiva Bucureștii.

Iată clasamentul:
1. Recolta Variaș 4 3 1 0 36:27 7

2. Progr. Odorhei 4 3 0 1 4*> 31 6
3. Știința Cluj 4 3 0 1 26.23 6
4. Loc. București 4 2 0 2 27:25 4
5-5. Repr. or. Făgăraș 4 2 0 <2 27:27 4
5.-6. Progr. Bacău 4 2 0 2 27:27 4
7. Știința Galați 4 1 1 2 41:43 3
8. Progresul Arad 4 1 1 2 30:40 3
9. Recolta M.A.S. 4 1 0 3 20:34 2

10. Fi. Tîrgoviște 4 0 1 3 30:44 1

LA ZI
V'alehtin Halip, loan Iernilă, Tr. 
Vornicii, G. Culincovschi, V. [tența 
și D. Caratașu.

N. Cenușă și N. Pșa-'t, 
corespondenți

• FOTBAL. — Biletele pentru 
jocul Locomotiva București — 
Știința București, care ,a fost ami
na t pentru luni la ora 10.30. pe 
stadionul Giuleșt:, se gas 
de vînzare la agenția Pronosport 
din Cai. Victoriei 9, agenția Pro
nosport din str. Wiring 2 și ia 
casele de bilete ale stziSonului.

— Joi s-a desfășurat Ia Cîmpina 
meciul amical dintre Dinamo Ora
șul Stalin și Flacăra Cîmpina. 
Partida a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 3-1 (2-0) în favoarea echipei 
Flacăra. Au înscris Ionescu I( min. 
14, 27 și 85) pentru Flacăra ș 
Radu Tudor (min. 60) pentru Dina
mo). B. Păltineanu, corespondent

ergem ?
mitrin); ora 1730 selecționata ti
neretului — scîecționata orașului 
Geneva (masculin).

FOTBAL. — Stadion „23 Au
gust" ora 17: Progresul București 
—Dinamo București (în deschide
re de la ora 14,30 echipele de ti
neret) .

— Stadionul Giuleștj ora 10.30: 
Locomotiva București — Știința 
București (categoria B).

RUGBI. — Stadionul Tineretu
lui începînd de la ora II: meciuri 
de categoria B.

ATLETISM. — Stadionul Tine
retului ora 9 și după-amiază ora 
16 : concursul juniorilor



La Tg. Mureș,
Un centra de scrimă model

Seara, spre ora 8, cînd liniștea 
începe să domnească prin sălile de 
curs ale Institutului Medico-Far- 
maceutic din Tg. Mureș, numai 
din centrul impunătoarei clădiri 
răzbat sunete care indică prezența 
unei activități. Intr-adevăr, după 
atîtea ore de muncă, după semi
narele, colocviile și prelegerile din 
timpul zilei, cei mai muilți dintre 
studenți se îndreaptă cu voioșie 
spre frumoasa lor sală de sport.

Serile trecute s-a lucrat de zor 
la pregătirea exercițiilor pentru 
ansamblul sportiv din programul 
festivităților apropiatei aniversări 
a 10 ani de la înființarea Institu
tului. Astăzi însă, sala e mai li
niștită. Numărul tinerilor e mai 
mic, dar munca lor e tot atît de 
intensă. Asistăm la antrenamentul 
Bcrimerilor din Tg. Mureș. Sala 
<fe sport a Institutului și-a deschis 
cu prietenie porțile pentru toți ti
nerii din oraș care vor să învețe 
trudele toicirea luptei cu armele 
albe.

Simt rr»ai mulți tineri decît ne 
puteam închipui. Mărturie stă re
gistrul de prezență așezat la in
trarea în sală. Inoepînd de la ora 
14, au semnat 22 de tineri. Aceștia 
au pătruns în sală, au îmbrăcat 
costumele albe de scrimeri, și au 
«fectuaț cu conștimcioziitate pro
gramul de încălzire și dezvoltare 
fizică generală dat în scris die an
trenor și apoi — în cod nea sosirii 
— au mers rn mijlocul sădii unde 
au lucrat cu antrenorul.

Esțe atîta mișcare în sală că nu 
știi încotro să privești mai întâi. 
Fiecare colțișor al încăperii este 
folosit la maximum. Unii execută 
mișcări de gimnastică, sărituri, e- 
xerații la sol, iar alții, sosiți mai 
de curând, se rotesc încă prin sală 
efectuând 
tăm la o 
parte din 
xercițiâe
zei de reacție și a preciziei; unul, 
Iasă să cadă pe lingă perete

exerciții de mers. Asjs- 
inovație: doi cite dbi, o 
scrimeri au trecut Ia e- 
pentru dezvoltarea vite-

pretinde a-

„puștoaica" 
atîtea „du-

poi declanșează atacul. Vteul să 
meargă dirept pe lingă fierul meu". 
Din nou se repetă mișcarea. Ta
lentata Csaga a reușit, dlar exi
gentul antrenor o obligă să mai 
repete de 5—6 ori același atac. Și 
tot așa se lucrează de 20 minute. 
Acum trece la rînd campionul de 
juniori la floretă, faliu Hovănyi, 
șj apoi Horvăth» și altul, și altul...

Stăm și privim cu deplină sa
tisfacție. „Secretul" frumoaeelor 
performanțe ale sorimerilor din Tg. 
Mureș se conturează precis în a- 
oeastă seară: se muncește cu în- 
oordlare, cu pasiune, cu încredere, 
fără să se precupețească vreun e- 
fort. Tinerii scrimeri prezenți in 
sala die sport a Institutului Medico- 
Farmaceutic și antrenorul lor, pro
fesorul de educație fizică al Insti
tutului, Andrei Kakucs, 
exemplu pentru oricare 
tiv.

S-a făcut tîrziu. Acele 
cului arată 11 noaptea, 
au plecat. Antrenorul, extenuat de 
munca depusă dar imindru și bucu
ros dte realizările liui, ne vorbește 
despre centrul de scrimă din Tg. 
Mureș:

„N-avem încă vîrfuri, nici unul 
dintre tineri n-a ajuns la o înaltă 
măiestrie, dar obiectivul nostru este 
„viitorul". Pasiunea mea pentru 
scrimă se dezvoltă neîncetat. Nici 
n-ar putea fi altfel cînd văd cu 
cită dragoste se leagă de acest 
sport elementele tinere ale orașului 
nostru. Vin aici, în sală, zeci die 
copii (sînt în total 70) și cei mai 
mici, Ștefan Balogh și Iosif Hajdlu, 
de numai 8 ani, dau dovadă de o 
iscusință și pricepere deosebită 
penteu vîrsta lor. Nu ca<ut să-i for
țez. De ailtfel, datorită .acestei creș
teri — poate lente, așa după cum 
spun unii, în schimb, sigure — 
viitorul ne zîmbește cu încrtdtere".

L-am lăsat pe antrenorul Ka
kucs să-și pregătească planurile 
pentru viitor și în zilele următoa
re am căutat să aflăm și de la 
alții în ce măsură perspectivele și 
năzuințele profesorului 
deplinite. Toți cei care 
tivitatea la scrimă ‘ din 
srnt convinși că centrul 
volta și munca se va 
neîncetat Alte colective (Voința, 
Locomotiva) sînt gata să-și for
meze secțț de scrimă, cîțiva tră
gători consacra ți simt pe punctul 
să-și însușească pregătirea necesa
ră pentru a ajuta munca de antre
nament, iar tați scrimerii sînt con
vinși că muncind astfel, parcurg 
sigur drumul spre înalta măiestrie 
sportivă.

O astfel die muncă și asemenea 
perspective nu mertiă decât laude 
și trebuie să fie urmată și de 
alții.

sînt un 
alt spor-

ceasomi- 
Scrîmerii

pot îi în- 
cunosc ac- 
Tg. Mureș 
se va dez- 
îmbunătăți

RENATO ILIESCU 
JOAN PAUȘ

Pregătiri pentru
Au mai -rămas -puține zile piuă 

la descinderea celei de a doua 
ediții a campionatului republican 
de atletism pe echipe. Dar încă de 
mai multe luni, fiecare dintre cele 
9 echipe angrenate în întrecere 
caută să pună Ia punct toate amă
nuntele de ordin tehnic, organiza
toric, etc. pentru ca participarea 
lor în campionatul pe echipe să 
cunoască succesul. Una dintre a- 
ceste echipe de asociație care s-a 
preocupat îndeaproape de felul în 
care va concura în această între
cere (una dintre cele mai impor
tante competiții ale atletismului 
nostru) este asociația sportivă Lo
comotiva.

Analizînd temeinic toate aspec
tele comportării echipei in prima 
ediție a acestei competiții, cea de 
anul trecut, conducerea asociației 
Locomotiva, în colaborare cu co
lectivul de antrenori și tehnicieni 
a luat, încă de acum cîteva luni 
o serie de măsuri concrete pen
tru o pregătire temeinică a echi
pei de atletism în vederea parti
cipării la campionate care începe 
peste o săptămînă. Printre alte 
măsuri este și crearea a încă două 
secții noi la Orașul Staiin și la 
Institutul de Căi Ferate din Bucu
rești și reorganizarea secției din 
Cluj. Pentru a asigura atleților din 
cadrul asociației cele mai bune 
condiții de pregătire au fost înca
drați 6 antrenori pentru diverse 
secții din țară și au fost create 
toate premizele de-fă'urării

campionatul de atletpe echipe
| proces cat mai complet de instruire- 

antrenament. Astfel, în București 
au fost închiriate diverse săli pen
tru antrenamentul de iarnă și s-a 
făcut pregătirea stadioanelor pen
tru această perioadă.

Col ctivul de antrenori a trecut 
la împărțirea atleților respectivi in 
mai multe grupe, fiecare dintre ei 
'.ucrind cu foarte multă seriozi
tate. Faptul acesta poate fj bine 
oglindit de participarea aflețilc-r 
asociației Locomotiva la toate 
concursurile desfășurate în această 
iarnă, în sală și în aer liber și de 
rezuttateie bune pe care ei le-au 
obținut chiar d.e la începutul e 
cestui sezon atletic.

In ceea ce privește campionatul 
pe echipe, colectivul de antrenori 
a selecționat din timp lotul aso
ciației,- acordînd o atenție deose
bită completării echipei, mai ales 
la acele probe la care anul trecut 
nu au avut reprezentanți. Un ac
cent special a fost pus pe probele 
de marș, care tșî gă6esc o largă 
aplicare prin specificul muncii uno
ra dintre lucrătorii de la PT.T.

Pentru pregătirea echipei, mult 
interes au arătat antrenorii Du
mitru Osiac si George Băleanu de 
la colectivul C.T.F.T. din București, 
Adrian Zugrăvescu de la colectivul 
Locomotiva P.T.T., Gheorghe Kiss 
de la colectivul Locomotiva Cluj 
etc.

Pentru ridicarea nivelului teh- 
nico-profesion.il al antrenorilor au 
fost create diverse cercuri de stu-

Sosirea într-o cursă de 200 n in cadrul campionatului republican 
pe echipe de anul trecut. Ioana Luță, (Locomotiva) termină pri
ma, înaintea Elenei Marks, Elenei Vrabete și Letiției Bardaș.

dii in cadrul consiliilor . regionale 
ale asociației. De asemenea, au 
fost trimiși 8 antrenori la curau-’ 
rib școelei tîe perfecționare, orga
nizată de secția C.F.S. a Consi
liului Central al Sindicatelor ia 
Orașul Stalin.

Pentru a asigura un șj mai ma
re succes muncii de ridicare și 
formare a elementelor tinere, aso
ciația Locomotiva și-a propus să 
înființeze în acest an cercul spor
tiv „Tînărul Locomotivist".

Pentru popularizarea atletismu
lui în rîndul tehnicienilor, funcțio
narilor și muncitorilor din cadrul 
instituțiilor ce aparțin asociației 
Locomotiva, a fost desfășurată o 
vie activitate folo6indu-se mijloa
cele obișnuite de agitație. De ase
menea, s-a ținut o strînsă legă
tură cu comitetele de întreprindere 
respective, al căror aport a fost 
foarte mare.

Traducînd în viață decizia nr. 
88 a C.C.F.S.-uiui, asociația Lo
comotiva a trecut la amenajarea 
terenurilor de atletism. Pînă în 
prezent au fost efectuate în con
diții bune și lucrările de amenajare 
a stadioanelor din Arad, Iași și 
București (Stadionul Giulești). Sta
dioanele din Timișoara, Craiova și 
Predeal vor fi amenajate și ele în 
scurt timp.

Iată numai câteva aspecte ale 
pregătirilor înfăptuite de asociația 
Locomotiva în vederea participării 
sate cu succes în cadrul campio
natului republican de atletism pe 
echipe pe anul 1955.

Constantin Grecescu 
corespondent

CUPA IAȘILOR
Iași 29 (prin telefon). In vederea 

competiției de atletism „Cupa Iași
lor", au fost terminate toate pre
parativele de ordin organizatoric. 
La întreceri vor lua parte concu
renți din regiunile: Iași. Galați, 
Bacău, Bîrlad, Suceava, Ploești, și 
în afară de concurs, atleții din lo
tul republican.

Pentru acest concurs lotul atle
ților din regiunea Iași și-a în
cheiat pregătirile efectuate sub în
drumarea antrenorilor Eug. Stăniciti 
și Constantinescu Nehoiu. Lotul 
ieșean cuprinde un număr de 50 a- 
tleți, printre care: Tr. Lutic, L 
HSră, Elena Ionescu, Mihai Panctu 

începerea întrecerilor este aștep
tată cu viu interes de spectatorii 
ieșeni.

Arley Moscovici, carespomdcnt

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ
La sfîrșitul acestei Iun urmea

ză să fie Încheiată faza de sfer
turi de finală a campionatului re
publican individual de șah pe a- 
nul 1955. Iată rezultatele primite 
pînă acum de la corespondenții 
noștri (jucătorii subliniați s-au ca
lificat pentru semifinale:

BUCUREȘTI. Grupa I: Șuteu 
(Știința) 15 p., Andrițoiu (Loc.) 14 
p_, Rotaru (Constr.) 12 p., Siăn- 
culescu 10'h P-, Israitovici, Sto- 
rc-jevschi, Munteanu și Zetlin 9'4 
puncte (18 concurenți).

GRUPA Il-a: Țucă (Din) 13 
p., M. Bălanei (Constr.) ll'/t p., 
Rusenescu (Loc.), Coculeanu (Me
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O „carte

o
mănușă, iar celălalt caută să O 
prindă cu vîrfuil floretei intr-un loc 
dinainte stabilit. Pare a fi ușor și 
un prilej de joacă. încordarea scri
nurilor, nemulțumirea lor cînd mi 
reușesc și explozia de satisfacție 
atunci cînd „împung" mănușa, do
vedesc msă cit efort, cită concen
trare, cită străduință 
ceasta „distracție".

Gsaga Szen'Jdrăly, 
de 15 ani care a diat
veri de cap" trăgătoarelor consa
crate din Cupa Orașelor, lucrează 
acum în mijlocul sălii cu antreno
rul său. Bluza îi este udă de tran
spirație și totuși munca continuă. 
„Nu așa Csaga! Atacă mai hotă
rî!, mai surprinzător, dar pășește 
pe planșă, nu te arunca". Și exer
cițiul! de atac este repetat. „Tot mu 
e bme! Ține brațul întins, „bate" 
fierul, schițează o retragere și a-
doooooooooooooo  oo oc oc oc oc ooec r - —O
8 8 
I 
3
8 In cele două luni de activitate 
8 compețițională din anul 1955, ino- 
| tătorii noștri au reușit să realizeze 
g rezultate care le fac cinste. In a- 
8 ceastă scurtă perioadă au fost tn- 
| trecute 29 de recorduri ale țării. 
8 Dintre acestea, 21 sini recorduri în 
8 probele individuale și 8 la ștafete ; 
| 6 la fete și 23 la băieți; 15 la se
ll niori și 8 la juniori cat. I, și II; pe 
j colective, cele 29 de recorduri sînt 
8 „repartizate" astfel: Știința Bucu- 
| rești (9 de juniori), C.C.A. (7 de 
8 seniori și 2 de juniori), Dinamo 
8 București (7 de seniori și 1 de ju- 
| niori), Știința Cluj (2 de seniori) 
g și Voința București (1 de juniori). 
8 N-am dat toate aceste cifre în 
| scop pur statistic, ci pentru că ele 
g reflectă o situație de fapt, constitu- 
8 irid o oglindă atît pentru activila- 
8 tea colectivelor sportive respective 
8 cit și pentru dezvoltarea notației 
X noastre în diferitele ei compar ti- 
I mente. In tot cazul, numărul global 
| de recorduri, ca și faptul că acest 
8 număr este just „repartizat" între 
^juniori și seniori, arată că în mo- 
g meniul de față, în cea ce privește 
8 notația masculină, 
| bună.
8 Nu putem vorbi
8 cordurile realizate 
g luni, fără a arăta
8 toarte concludente. In primul rînd, 
8 trebuie relevai faptul ca seniorii au

Popescu deține pînă în 
prezent cea mai bună performanță 
europeană a anului la 100 m. flu
ture.

situația este

însă despre re
in aceste două 

două aspecte

deele tehnice, In probele cele mai 
importante (100 și 200 m.). Fap
tul că recordurile realizate în a- 
ceste probe la liber și spate nu 
sini de valoarea celor de la bras 
și fluture este mai pufin important. 
Important este faptul că și In a- 
ceste două procedee tehnice, răma
se în. urmă, înotătorii se străduiesc

concludentă
I
8
3 

relevat 8 

notația J

n-au rămas fără rezultat. Cel ae g 
al doilea aspect demn de ' " ~
este acela că, In sfîrșit, 
noastră și-a găsit un loc pe scara | 
valorilor internaționale, prin ulti- 8 
mele performanțe ale lui Alexandru ? 
Popescu și Felix Heitz, la 100 și g 
200 m. fluture și, respectiv 100 m. 8 
bras. 1:05,1 pe 100 m. fluture este | 
în prezent cea mai bună perfor- g 
manjă europeană din acest an. 8 
2:37.4 pe 200 m. fluture reprezintă | 
un timp cu 7,5 sec. mai bun decît g 
recordul din 1954. Acest fapt dove- 8 
dește că Alexandru Popescu esie | 
în plin progres și în această probă, j 
care figurează în programul tuturor 8 
marilor competiții de natație. 1:13.9 | 
pe 100 m. bras, este, după cum am g 
mai arătat, un timp de valoare eu- 8 
ropeană, care l-ar situa pe Felix | 
Heitz imediat după înotătorul ma- g 
ghiar Utassy. Iar 2:43.5, recordul 8 
stabilit anul trecut de Heitz pe 200 8 
m. bras reprezenta pe atunci a opta g 
performanță europeană, și l-am rea- 8 
miniit pentru a arăta că și în a- 8 
ceastă probă ne putem prezenta cu $ 
cinste. 8O

Aceasta este „cartea de vizttă' g 
a natației noastre, în actualul sezon 8 
competițional. Iar numărul mare de 8 
recorduri — multe dintre ele reali- g 
zate în cinstea zilei de 1 Mai— 8 
arată că înotătorii noștri se pregă- | 
fese cu multă perseverență oentm □ 

‘ -------- ------- , 8

talul) și Srmanjan (Șu..jnțaȚ 
Pușcașii 10'/2 p., Macarie _ 
Stanciu 9‘/2 p. (17 concurenți).

Primii șase clasați din fiecare 
grupă urmează să participe și la 
semifinalele campionatului Capi
talei.

PLOEȘTI. Frățilă (Flac. Tîrgovi- 
ște) 9'/» p„ M troiu și Jicman 8 
p. (12 concurenți).

CLUJ. Kandel (C.C^.) și Brea
za (Prog.) 9'h p., Csarko 8'/s P-, 
Detnian și Balogh 7'/a P-, Malcoci 
7 p. 113 concurenți)-

ORADEA. Horvath (Met.) 11 p. 
Karacsony (Prog.) 10l/t p., Borbely 
(Voința) 9'h p., Megyesi 8'/a P., 
Fischer 8 p.. Makai 7>/2 p. (f4 
concurenți).

CONSTANȚA Radu 
(Met) II p., I. Moise (FI. 
și V. Constantin (FI roșie) 
(14 concurenți).

IAȘI. Tostiuc (Prog. 11 p.; Po
nomarev (Știința) /0*/2 p. (14 con
curenți).

TG. MUREȘ. Gtvpa I : Nagy 
(Dinamo) 8 p_, Nagy (Prog.) 7 
p., E. Szabo și Csergo 6 p. (11 
concurenți).
GRUPA A DOUA: Melon (Pro

gresul) lIAh p.. Pal (Voința) 10 
p., Kocsis, Orban 7*/2 p„ Lorincz 
7 p. (13 concurenți).

PITEȘTI. Grupa I: Dascălu și

H P-,
10 p.,

Ștefan 
roșie) 

9'/S P-

Vu-c^n 9 p., Chitea 7*4 p. (11 
concurenți).

Grupa a Il-a: Varabiescu 9 p., 
Popovici 7'/a p., Teodoreamu 6 p. 
(11 concurenți).

★
Numeroase manifestații șahiste 

au fost închinate zilei de 1 Mai.
In Capitală, la clubul uzinelor 

„23 August" s-a desfășurat o în- 
tîlnire la 50 mese între echipele 
de șah Metalul „23 August" și 
Progresul Justiția. A învins Pro
gresul Justiția cu scorul de 27-23. 
La prima masă A. Theil l-a învins 
pe A. Ionescu.

Studenții Universității ,C. I. 
Parhoo" au organizat un campio
nat de șah la care au fost repre
zentate Facultățile de Chimie, Fi
lologie, Filozofie, Geografie Isto
rie, Științe juridice și Ziaristică. 
In finală, echipe Facultății de Is
torie (D. Dumitrescu, D. Gold- 
sterin, V. Stanică)' a întrecut-o pe 
cea a Facultății de Științe juridice.

La Bușteni, candidatul de mae
stru A. Jicman a da«t la clubul 
C.C.S. un simultan la 15 mese, 
cfșligînd toate partidele. Șah ist ud 
de prima categorie V. Zbârcea a 
susținut un sfanuttan la clubul 
M.Ă.I. toregistrmd rezultatul +' 
5-4.

Activitatea la gimnastică

- U Ci/ivtc I »w, tzU. dC.'HV* H Ui* ------------ __ tcoo LW II lli HI* fJCI ăCUCI aiu, UVU
u realizat recorduri in toate proc.e- să progreseze și că strădaniile lor viitoarele intîlniri internaționale.
S , „ ‘ • .1 ' 8
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• In vederea campionatelor 
R.P.R. de gimnastică pe echipe, 
care se vor desfășura la sfîrșitul 
săiptămînii viitoare în Capitală 
au început ieri și vor cartinua 
azi dupăamiiază în sala Dinamo 
(intrarea liberă) campionatul a- 
sociației Dinamo, iar azi și 
luni duipă-amiază va avea loc cam
pionatul Casei Centrale a Armatei.

• In cinstea zilei de 1 Mai s-a 
desfășurat recent un concurs de 
gimnastică acrobatică (piramide) 
pentru copii. Au plarticipat 6 echi
pe de băieți și 5 echipe de fete al
cătuite din elevi ai școlilor elemen
tare din raionul Arad. Atît în pro
ba pentru băieți dt și în proba 
feminină au învins echipele școlii 
romîne de 7 ani din comuna Viinga 
(prof. Dumitru Mărie). O bună

comportare au mai avut echipa de 
băwțț di» awiwma Maccia și echipa

de fete a școlii de 7 ani din corn. 
P incerta (Coresp. L. Walkersdorfer).
• Competiția „Cupa orașelor" a 

avut o serie de lipsuri în etapa a 
Il-a (desfășurată la Timișoara), ne 
semnalează corespondentul nostru 
I. Kaufmann. Astfel, un concurent 
din Arad nu a participat la concur
sul de selecție, doi gimnaști din 
Cluj nu au avut viza 0.C.F-S. pe 
acest an, 5 gimnaști din regiunea 
Stalin nu au avut legitimațiile res
pective. Arbitrajul prestat de o se
rie de arbitri neclasificați a fost 
necorespunzător, iar planificarea pro
belor a lăsat de dorit deșt în Timi
șoara există tehrticfenj bme pregă
tiți, ca Eilliard, Lbrinczi, Szasz, 
ș.a. Această operație a fost lăsată 
în seama unui singur om, tov. Bin
der, delegatul comisiei de organt-' 
zare a .Gupei Orașelpr. _

profesion.il


Mirne și lunî
Echipa feminină a Elveției și Selecționata masculină a orașului Geneva 

întîtoese pe baschetbalistele și baschetbaliștii bucureșteni
.rtV’ioeirâ după amiază au sosit în 
(Capitală, pe cafea aenlltu, echipa 

(«rațională feminină de baschet a 
(Elvîțtei și seflecf ooata masctoină 
șa orașului Geneva care, miine și 
huni, vor întîlni pe basahetbaliștiS 
•și baschetbalistele dm București.

Gnupufl sportivilor elvețieni este 
condus de Ghislaioe Wohnlich, 

fOtfamar Kundig și Ancfce Chabloz. 
'El, cuprinde pe cele mai bune 
jucătoare de baschet afle Elveției 

o selecționată a orașului Ge
neva compusă din ceF mai renu- 

‘cniți baschetbalfeti ai Elveției, cum 
stat: Jean Pierre Voisin, de 25 de 
ori internațional, Andre Lavemiaz, 
"de 16 ori international, Frederic 
Dietschi, Henry DeAaraye etc.

Jntr-o convorbire avută cu An
dre Chabloz, conducător si dele
gației și redactor al ziarului „Se- 
ma ine Sportive”, acesta nea de
clarat: „In ultimii ani, in țara 
noastră s-a pus un accent deosebit 
pe unificarea sistemului de joc, In 
așa fel ca randamentul echipelor 
reprezentative să fie considerabil 
sporit. Pentru aceasta, colegiul 
central c> antrenorilor a luat toate 
măsurile necesare, care au fost 
respectate întocmai. Ca urmare a 
realizării unei concepții unitare de 
joc, valoarea baschetului nostru a 
crescut și avem de-acum posi
bilitatea să prezentăm o echipă 
omogenă. In special echipa noastră 
feminină, care a deplasat cel mai 
[bun lot, este in măsură să reali
zeze o comportare superioară. Și 
•echipa masculină are suficiente re
surse, mai ales că am avut posibi
litatea să verificăm forma jucăto
rilor noștri în campionatul care 
se află în plină desfășurare. Cu
noaștem valoarea baschetului dvs. 
și sperăm că tntîlnirile de dumi
nică șl luni se vor desfășura la <<n 
bun nivel sportiv".

Iată loturile pe care le vor uti
liza echipele care se întîlnesc inli
ne și luni:

ELVEȚIA (antrenor: Etienne
'Robert Druz); Liliana Pfenti (3), 
căpitana echipei. Yvonne Damond 
|(10)', Therese Dousse (11). Jean- 
«Jine Delorme (12), Yvette Buhler

[Boxerii din echipele Elveției și Bucureștiului 
se intilnesc astă - seară

clipele and baterii suedezi 
se pregăteau să părăsească (ara 
noastră, după cele două întîlniri 
susțiraite la București și Ptoești, 
un avion a aterizat pe aeroportul 
Bănieasa și din el a coborit echipa 
reprezentativă a Elveția. Pugiliștii 
elvețienii ii vor înfrunta pe boxerii 
noștri în cadrul celor două reu- 
niunâ care vor avea loc astă-seară 
în sala Floreasca și, respectiv, 
miercuri seara, în orașul Ciuj.

Să vă faoetn însă cunoștință cu 
«Oii noștri oaspeți. Este interesant 
să arătăm că din formația elve
țiană fac parte ou mai puțin de 
șase campioni de dată recentă. In- 
itr-adevăr, de curînd, la Lausanne 
iau avut loc finalele campionatelor 
naționale ale Elveției. După cum 
ne-a declarat președintele Federa
ției elvețiene die box, Charles Droz, 
comisia tehnică a federației a al
cătuit, n vederea deplasării la 
iBucureș»t, cea mai bună echipă. 
Șase d>in campioni' de la Lau
sanne (Freddy Handschm, Louis 
iVogt, Genafld Michaut, Romeo 
iMoimier, Hanz Spiess, Harrz 
iBuechi) au fost selecționați tn e- 
chipa reprezentativă. Aflători de ei 
tnti figurează boxeri de valoare, 
Iiinafliști și semifinal iști în recen
tele campionate. Este vorba de 
Christian Zogg, Max Meyer (o 
reală speranță a boxului elvețian), 
(Dominique Perroulaz și Charles 
Meuensoh wander. Echipa Elveției 
nu are reprezentanți la categoriile 
muscă și grea, dar a vonrt, în 
schimb, cu cîte dbfl boxeri la ca
tegoriile pană și semimijlocie.

Palmaresul boxerilor elvețeni 
este încununat de o serie de fru
moase performanțe internaționale. 
Astfel, „cocoșul” Freddy Hanidlschin 
are la activ un meci nul în com
pania cunoscutul ui pugilist ital’rn 
Giaccomo Spano care a făcut 
parte din echipa Europei rentau 
competiția „Mănușa de A«r“ de 
la Chicago. Camoionul la catego
ria pană, Louis Vogt, a disnus la 
puncte de campionul spaniol Della 

(7), Monique Butler (9), Marianne 
Garm (8), Monique Pochon (4), 
Mfcheline Schenk (6), Elsa Mar- 
tinoni (13). Vellia Lomazzr (14), 
Ana Branca (5), Angela Lo Jo- 
cano (15).

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
GENEVA antrenor: Claude Lon- 
dim): Henry Delaraye (9), căpi
tanul echipei, Jean Deiuermoz (7), 
Jean Deluge (3), Roger Domenjoz

Programul intllnirilor de mii- 
ne și luni este următorul:

DUMINICA 1 MAI — sta
dionul Dinamo

ora 16: Știința — Elveția 
(feminin) arbitri: Rudolf Levin 
(U. R S. S.), Dan Chiriac 
(R.PRj

ora 17.30: Selecționata ora
șului București — Selecționata 
orașului Geneva (masculin). 
Arbitri: Rudolf Levin (U.R.S.S.), 
€. Armășescu (R.P.R.).

LUNI 2 MAI — stadionul 
Dinamo

ora 16: Locomotiva —Elveția 
(feminin). Arbitri: Rudolf Le
vin (U R.S S.), S. Ferencz 
(R.P.R.).

ora 17.30: Selecționata Tine
retului — Selecți nata orașului 
Geneva (masculin) arbitri: 
Rudolf Levin (U.R.S.S.). P. 
Spiru (R.P.R.). In caz de 
timp nefavorabil, jocurile vor 
avea loc în sala Floreasca, în- 
cepînd de la ora 18.

(10), Frederic Dietschi (14)'. An
dre Jolliet (13). Jacques Fuchs 
(6). Jean Eberle (4). Gilbert 
Widmer (5). Maurice Wohlschlag 
(8). Jean Voisin (11), Andre La
vemiaz (12),

SELECȚIONATA BUCUREȘTI: 
(antrenori Vasile Popescu și Sir 
gismund Ferencz): Andrei Fol bent 
(6) — căpitanul echipei —. Ema
noil Răducanu (7), Liviu Nagy 
(13), Mihai Nedef (5), Dan Ni- 
culescu (8), Alexandru Fodor (10),

Reprezentativa de box a Elveției in holul hotelului „Atl.enee
Palace". Foto: I. MIHĂICA

Cruz, iar colegul său de... catego
rie, Christian Zogg, numără prin
tre învinșii săi pe olandezul Wim- 
berg și pe englezul Da bridge. 
„Semiușorub Gerald Michaut, ad
versarul lui Gheorghe Fiat, l-a 
întrecut pe campionul francez Bini 
Melis, iar Dominique Perroulaz, 
care va evolua în categoria ime
diat superioară, a terminat la ega
litate cu Wentlzindt, campion al 
Germaniei occidentale. Foarte ti
neri sînit „semimijlociii”: Hanz 
Spiess are doar 21 de ani, dlar 
este pentru a doua oară campion 
național, iar Max Meyer, învinsul 
său din campionate, are 19 ani. 
O veche cunoștință a publicului 
nostru este boxerul die categorie 
mijlocie-ușoară Romeo Monnier, 
care a evoluat la Bucureșt' cu 
prilejul Festivalului El a dispus 
atunci la puncte de redutabilul pu
gilist maghiar Ardras Dory și a 
pierdut în fața lui Nicolae Linca. 
La categoria mijlocie va boxa cam
pionul Hanz Btiechi, iar la semi
grea va evolua tînărul Charles 

Carol Cojocaru (15), Mihai Oer- 
dogh (11), Emil Niculescu (9), 
Vasile Kadar (14), Emil Ganea
(3) , Radu Popovici (4).

SELECȚIONATA TINERETULUI, 
(antrenori: Alexandru Popescu și 
Aurel Predescu) : Grigore Costes- 
cu (7), căpitanul echipei, Alexan
dru Novacek (9), Ion Mihăilescu
(4) Victor Stroe (15), Ion Costii- 
niuc (12), Lucian Voicu (13), 
Ion Dinescu (5), Florin Cucoș (3), 
Efemer Sarosi (10). Mihai Băirbu- 
lescu (6), Valeriu Pruncu (17), 
Mihai Pufan (7), Dumitru Florea 
(6), 1. Voeievici (16), I. Dorogan 
(14), C. Carabelian (8). M Ze- 
riu (11), V. lonescu (18)

ȘTIINȚA ICF (antrenor: Leon 
Teodorescu) : Ștefania Tomescu 
(4) — căpitana echipei — Elena 
Dragomirescu (7), Teodora Simio- 
nescu (5), Lavinia Vasiliu (10), 
Hilde Weisenburger (11), Violeta 
Zăvădescu (3), Elsa Sebestyen 
(12), Ara F'rtmide (14), Xenia 
Nistor (15), Irina Boidog (8), 
Clara Szepessy (9), Zamfirița Be- 
lu (13), Zoe Stan (6).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
(antrenori Alexandru Popescu și 
Magda Niculescu) : Magda Nicu- 
lesou (12) căpitana echipei, Si
mona Poenaru (13), Evia Ferencz 
(10), Hortensia Magdin (8), Doina 
Vasileseu (7), Antoaneta Radules
cu (3), Mioara Luca (6), Viorica 
Antonescu (11), Maria Eckert (5), 
Violeta Constantinescu (14), Ve
ronica Roman (9).

★
Pentru întîlnirile de mîine și 

luni, biletele se pun in vinzare 
începînd de mîine la casele sta
dionului Dinamo (în caz de timp 
nefeivorabil la casele sălii Flo
reasca). Pentru stadionul Dinamo 
sînt valabile carnetele roșii, albas
tre, negre și gris iar pentru sala 
Floreasca, in caz de timp nefa- 
vonabil, oamrttfle albastre, roșii 
(■piele) și negire (pontau ziariști).

Neuensch wander. Antrenorul for
mației este fostul oampion Pierre 
Cavin. Conducătorul echipei este 
Richard Diener, iair Alfred B'chsefl 
va funcționa ca arbitru judecător.

In vederea acestei întîlniri, a 
fost alcătuită selecționata orașului 
București, care are următoarea 
componență: Victor Schiopu (co
coș), Eustațiu Mărgărit și Nicolae 
Mlndreanu (pană), Gheorghe Fiat 
(semiușoară), Constantin Dumi
trescu (ușoară), llie Dragnea și 
Iosif Schwartz (semimijlocie), 
Șerbu Neacșu (mijlocie ușoară), 
Vasile T'tță (mijlocie), Ghețu Ve- 
licu (semigrea).

Reuniunea de .astă-seairă die ța 
sala Floreasca va începe la ora 
19,30. Judecător neutru al întâlnirii 
este R. Weissberg (Franța). Bile
tele se distribuie prin asociațiile 
sportive. Sînt valabile numai per
misele de intrare albastre și roșii 
(de piele), precum și permisele de 
culoare neagră eliberate de C.C.F.S. 
pontau ziariști.

Sosirea pe stadionul „Walter Ulbricht" din Berlin în ediția 1951. 
In frunte se află cicliștii: Nemltov (U.R.S.S.), Van Meenen 

(Belgia) și Kubr (R. Ceh.).

La Praga cicliști din 18 țări
așteaptă startul

Praga (prin telefon). — De d- 
teva zile. Capitala Republicii Ce
hoslovace cunoaște o animație 
deosebită. Mereu sosesc grupuri 
de cicliști din diferite țări, spre a 
participa la cea de a VlII-a edi
ție a iinadiționafej competiții „Cursa 
Păcii”.

Șoselele din jurul orașului Pra
ga, de-a lungul cărora se va des
fășura prima etapă, în ziua de luni 
2 mai, sînt străbătute zilnic de 
numeroși concurenți. Presa ceho
slovacă publică reportaje ample 
despre această competiție, făcînd 
totodată și prezentarea celor mai 
valoroși participanti. Astfel, este 
de reținut că echipa romînă se 
bucură de frumoase aprecieri, fiind 
socotită de ziarele pragheze ca 
una dintre formațiile care vor a- 
duce o contribuție importantă la 
dinamismul întrecerii. In zilele de 
joi și vinari cicliștii romini au tă
cut recunoașterea traseului prime
lor două etape. De notat că prima 
etapă, deși este destul de scurtă, 
(120 km) se anunță foarte difi
cilă, deoarece traseul numără foar
te multe viraje, multe din ele ex
trem de dificile precum și por
țiuni de dlruim îngust, cu piatră 
cubică.

In cursul zilei de vineri, delega
ția romînă a vizitat hidrocentrala 
din S'api, la o distanță de 30 km 
de Praga, unde a fost primită cu 
multă căldură de către muncitorii 
cehoslovaci.

Din Iotul de echipe înscrise ini
țial lipsesc cîtieva țări. Astfel, Ir
landa, Olanda și Luxemburg au 
anunțat, în ultimul moment, că nu 
pot alcătui o echipă de cicliști a- 
matori care să termine cu succes 
această grea competiție. Ca și a- 
nul trecut, cicliștii italieni au fost 
îmntedcaț'. și de data aceasta, die 
către guvernul italian să se pre
zinte Ia startul acestei mari com
petiții.

Toate echipele die cicliști dlin 
„Cursa Păcii" vor lua parte la

UN BOGAT SEZON SPORTIV DE VARĂ
ÎI AȘTEAPTĂ PE

MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
transmrjte:

Intr-o convorbire cu un cores
pondent aii Agenției TASS. Ser- 
gheii Pușnov, președlintele Comite
tului pentru cultură fizică și sport 
al orașului Moscova a dijclairat:

„Sportivii Moscovei vor avea 
anul acesta un sezon deosebit de 
bogat și interesant. Sînt prevă
zute spartachiadie ale elevilor, stu
denților, asociațiilor sportive „Di
namo”, „Spartak”, „Rezervele de 
Muncă” și altele. Evenimentul 
principal îl va consțj|ui spartachia- 
d>a orașului Moscova, la care vor 
narfciipa peste 300.000 de sporti’I. 
5 000 dintre cei mai buni sportivi 
ai Capitalei se vor întrece în com
petițiile finale ale spartachiadei la 
cele 22 de sporturi prevăzute în 
nrc'grsmul Spartach iadei popoare
lor U.R.S.S. care se va desfășura 
în anul viitor.

Fotbaliștii, baschetbaliștii, atleții, 
cicliștii. înotătorii, camiorii șl 
aflți sportivi se vor întrece pe te
renurile de sport pistele de atle
tism sau în bazele nautice Pentru 
prima oară, locuitorii Moscovei v<x 
putea urmări tn vara aceasta în
treceri de patinaj artistic și pati
naj viteză, care vor avea loc pe

în „Cursa Păcii'*
săru-to.uea ziki de I Mai, defi- 
lînd alături de oamenii muncii și 
sportivii cehoslovaci.

Iată componența echipelor parti
cipante:

R.P. ALBANIA: Piro Angell, 
Agaliu, Muriki, Șaiba, Șerma.

ANGLIA: Boothy, Brittain,
Pool'd. Blowers, Batty, Jowers.

AUSTRIA: Becksteiner, Bindho- 
ut, Muller, Rauner, Reisinger, 
Vessely.

BELGIA: De Boeck, CaWeaux, 
Ruwett, Van Daele, Van Loover- 
nen, Verhaelst.

R. P. BULGARIA: Dimov, Ko
lev, Krîstev, Koțev, Gheorghtev, 
Hr istov.

DANEMARCA: Pedersen, Ravn, 
Oestergaand, Grave, Vintsensen. 
Jensen.

FINLANDA: Nyman, Maitanberg, 
Mahm'nen, Nutynen, Maflnn, San- 
tanen.

FRANȚA: Hoffman, Menenghini, 
RaynaL Pietehnik, Fanuel, Gou- 
get.

INDIA: Raskunar Mehrah, Dha- 
na. Gogulsant, Pav3r, AmarAt, 
Salem Habib.

EGIPT: Hasan, El Sawi, Assur, 
El Zaki, Rachwan, Faruc Hasib.

NORVEGIA: Berg, K’iiist.-uip,
Rajdian, Skorholdt, Scorii, Trigg.

R.P.R. C. Dumitrescu, N. Ma
xim, G. Moiceanu, C. Istrate, b. 
Zanoni. Șt. Sebe.

SUEDIA: Scott, Thudten, Schre- 
veins, Lindgren, Hrtlmstuoem, 
Karlson.

U.R.S S : Nemi'ov. Cij’kov, Ver- 
șinin, Kriticikov, Evseev, Bebenin.

R. P. POLONA: Chwiendacz, 
Gnabovki, Klatoraski, Kroliak, La- 
zak, Wi’czewski.

R.D. GERMANA: Schur, Griuppeii, 
Funda, Reinicke, Zabel, Meister.

R. CEHOSLOVACA: Vesely, 
Krivka, Klich, Kubr, S'vab. Novak.

De asemenea, va participa, ca 
in f.ecar€ an, și echipa polonezilor 
din Franța, a cărei componență va 
fi anunțată sîmbătă seara.

SPORTIVII MOSCOVEI
patinoarul artificial. In cursul se^ 
zonului se vor desfășura campro- 
nate'.e Moscovei la principalele 
sporturi. De asemenea, vor ave» 
loc numeroase competiții sportive 
internaționale.

In anii următori, capitala Uniu
nii Sovietice va fi înzestrată cu 
numeroase construcții sportive noi. 
Numai anul acesta au fost alocate 
fonduri în valoare de 250 mi! ocne 
ruble în acest scop. Au început 
lucrările de construcție a unui 
stadion uriaș în cartierul Lujniki 
Un nou oraș sportiv va fi con
struit în parcul Soko’.rriki Aici se 
va amenaja un patinoar ar* :- -il 
cu o capacitate de 7.000 de ’o-jr-. 
De asemenea, se construiesc tere
nuri de tenis, baschet voie: La 
Sokolniki va fi construit și un 
teren acoperit de terrs, iar pe 
cheiul Kropotkin, va fi amenajat 
un bazin nou pentru tratație. In 
anul viitor vor fi terminate lucră
rile de construcție a unei uriașe 
săli de sporturi.

Tineretul din Moscova participă 
cu entuziasm la construcția insta
lațiilor sportive. Comitetul orășe
nesc atl Comsomolului a instituit 
o insignă specială care na fi de
cernată tinerfllor constructori.
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