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Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

„Ziarul nu este numai un propagandist colectiv și un 
agitator colectiv, ci și un organizator colectiv. In această 
privință el poate să fie asemănat cu schela care se ridică 
în jurul unei clădiri în construcție și care fixează contu
rurile clădirii, înlesnește legătura între diferiții construc
tori, îi ajută să distribuie munca și să cuprindă dintr- 
odată cu privirea ansamblul rezultatelor dobîndite prin 
munca organizată”.

V. I. LENIN
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La a 43-a aniversare
SE ÎMPLINESC astăzi 43 de 

ani de c>°d la Leningrad, în 
ziua de 5 mai 1912 a apărut, în 
condițiile grele ale luptei contra 
țarismului, primul număr al Prav
dei. De-a lungul întregii sale e- 

.xistențe, în momente Istorice de pu- 
Temic zbucium și mare intensitate, 
in zilele furtunoase ale Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
în anii avîntați ai construcției 
socialismului, în perioada eroică a 
Marelui Război de Apărare a Pa
triei și acum, in zilele noastre, 
Pravda a purtat și poartă cu cinste 
și fermitate steagul comunismului, 
stindardul invincibil al partiduliâ 
lui Lenin și Stalin.

Anivertarea apariției Pravdei a 
devenit in U.R.S.S. tradiționala zi a 
presei, zi în care poporul sovietic 
iși arată dragostea și devotamentul 
față de presa sa. Aniversarea Prav
dei, Ziua Presei Comuniste, e§te 
totodată o sărbătoare a tuturor oa
menilor muncii, a tuturor celor ce 
iubesc pacea și libertatea, pentru 
că Pravda simbolizează tocmai a- 
ceste năzuinți, cele mai dragi tutu
ror oamenilor simpli.

Presa sovietică este presa adevă
rului, pentru că ea este pusă în 
slujba celor multi, pentru că ea 
poară in masele de oameni ai 
muncii cuvîntul luminos al Parti
dului, ideile atotbiruitoare ale lui 
Marx, Engels, Lenin, Stalin.

Punînd bazele presei comuniste, 
Lenin ș? Stalin au creat un ziar de 
tip nou care de la început s-a pus 
m fruntea luptei pentru libertate a 
proletariatului rus. a înflăcărat 
pînă la victoria finală e anul 
revoluționar al acestui glorios 
proletariat. Pravda, ajunsă as
tăzi la cel de al 13.443-lea număr 
al său, a fost din prima zi de apa
riție o tribună d? la care Parti
dul a vorbit poporului muncitor în 
limba lui, în limba pe care o înțe
lege, în limba care-i era necesară.

..Pravda anului 1912 — iată pia
tra de temelie a victoriei bolșevis
mului în 1917“ scria Stalin și cu
vintele acestea oglindesc din plin 
nobilul rol și înalta misiune acor
dată presei comuniste de către 
partid.

Istoria Pravdei se confundă cu 
însăși istoria luptei Partidului Co
munist pentru eliberarea clasei mun
citoare din Rusia, pentru crearea 
primului stat socialist din lume.

Aportul Pravdei a fost covîrșitor 
în realizarea istoricei biruințe a Re
voluției din Octombrie, în măreața 
operă de refacere a țării, de indus
trializare, de colectivizare a agri- 
cul.urii, de construire a socialis
mului.

In anii Marelui Război de Apărare 
a Patriei, Pravda a purtat cuvîn
tul de îndemn și îmbărbătare al 
partidului pînă în prima linie a 
frontului, pînă în avanposturile 
cele mai înaintate ale luptei împo
triva cotropitorilor fasciști.

In anii care au trecut de la mă
reața biruință a armatei sovietice 
Pravda i-a înflăcărat și i-a organi
zat pe oamenii sovietici în măreața 
muncă de reconstrucție a patriei, 
vestind în paginile sale zorile co
munismului care au răsărit deasupra 
Uniunii Sovietice.

Tradițiile glorioase ale Pravdei 
au fost preluate de întreaga presă 
sovietică Principiile de bază ale 
presei comuniste sînt reprezentate 
de spiritul de partid, de înaltul ni
vel ideologic al materialelor, de 
respectarea riguroasă a adevărului. 
In întreaga sa activitate presa so
vietică se conduce după politica 
Partidului, care reprezintă temelia 
orînduirii sovietice.

Presa sovietică slujește zi de zi 
cauzei construirii comunismului, 
luptă neîncetat pentru întărirea o- 
rînduirij sovietice, educă pe oame
nii muncii în spiritul unui patrio
tism creator și al internaționalii-

a Pravdei comuniste
mului pro.etar, în spiritul prieteniei 
dintre popoare.

Presa comunistă duce în mase 
cuvîntul luminos ai partidului, rea
lizează legătura indisolubilă dintre 
partid și masele de milioane de oa
meni ai muncii. Zecile de mii de 
scrisori pe care muncitorii le adre
sează redacțiilor, largul activ de 
colaboratori folosit de ziare și re
viste, dau presei sovietice un pro
fund caracter popular. Pravda, pre
sa sovietică, ascultă cu atenție 
glasul maselor, dezvoltă critica și 
autocritica combativă, popularizea
ză tot ce e nou și avansat, luptă 
hotărît împotriva a tot ce e înve
chit, a tot ceea ce frînează mersul 
înainte al societății sovietice.

Astăzi, cînd reacțiunea internațio
nală în frunte cu imperiaFsmul a- 
merican zăngănește armele și ame
nință omenirea cu pîrjolul atomic, 
Pravda și întreaga presă sovietică 
se fac ecoul năzuințelor de pace 
ale oamenilor sovietici. In coloa
nele ziarului lor iubit, constructorii 
comunismului vorbesc despre pace, 
despre viața tot mai fericită pe 
care o făuresc, arată prin fapte că 
enercria atomică, această forță uria
șă descoperită de om, poate și tre
buie să slujească omului, binelui și 
fericirii lui. Uniunea Sovietică a 
fost prima țară din lume care a 
folosit energia atomică în scopuri 
pașnice, ba mai mult chiar, s-a a- 
rătat dispusă să împărtășească din 
experiența sa în acest domeniu și 
altor țări iubitoare de pace. Iată 
de ce oamenii cinstiți din lumea 
întreagă văd în Pravda o minunată 
tribună a luptei pentru pace și în
țelegerii între popoare.

Presa progresistă de pretutindeni, 
în frunte cu presa partidelor co
muniste și muncitorești, învață d n 
experiența glorioasă a presei so
vietice, djn experiența Pravdei co
muniste. Presa de tip nou din ță
rile unde a fost instaurat reg'mul 
democrat popular urmează consec
vent exemplul Pravdei, folosește ex
periența marelui ziar comunist în 
rezolvarea 'mnortantelor sarcini care 
îi stau în față.

Inspirîndu-se din tradițiile glo
rioase ale Pravdei comuniste, 
Scînteia noastră, organ al C.C. al 
P.M.R., se află în fruntea luptei pen
tru construirea socialismului în 
țara noastră, educă pe oamenii 
muncii din R.P.R. în spiritul dra
gostei de patrie, în spiritul înțele
gerii dintre popoare, îi înarmează 
cu ideologia atotbiruitoare mar- 
xist-leninistă.

Un izbitor contrast există între 
presa de tip nou — presa d:n lagă
rul socialismului — și presa din 
țările capitaliste care poartă preg
nant stigmatul rușinos al venalită
ții și corupției Aflată la cheremul 
și în solda cercurilor imper’aEste, 
presa vîndută dolarului este folo
sită drept mijloc de propagandă 
pentru cursa înarmărilor, pentru 
militarizare, pentru un nou război, 
pentru răspîndirea de minciuni și 
calomnii la adresa Uniunii Sovie
tice și a țărilor de democrație popu
lară, pentru propovăduirea murda
rei ideologii a discriminării rasiale, 
a ideilor reacționare,, naționaliste 
și cosmopolite.

Presa sovietică împreună cu pre
sa țărilor de democrație populară 
și cu întreaga presă progresistă, 
demască aceste uneltiri, luptind con
secvent pentru păstrarea și întă- 

• rirea păcii, pentru prietenie și co
laborare între popoare.

Ziua Presei Comuniste este o săr
bătoare dragă tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră. Ei își în
dreaptă glodurile cu recunoștință 
spre marea Uniune Sovietică, prie
tena noastră, a cărei fermă politică 
de pace reprezintă garanția sigură 
a drumului nostru spre viitorul lu
minos ce ne-a fost deschis.
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In marea familie a presei sovie tice ziarele și revistele de spori 
ocupă un loc de cinste. Presa sportivă din U.R.SS., iranspunind In 
viață pol tica partidului, luptă pentru educarea comunistă a sportivi
lor, pentru ridicarea măiestriei lor, pentru lărgirea necontenită a ca
racterului de masă al mișcării de cultură fizică și sport din Uniunea 
Sovidică.

Sportivii uzinelor
„30 Decenta" din Arad 

sprijină prin wnca lor Hotărirea 
c« privire la reducerile de prețuri

Recenta Ho.ărîre a Consiliului de 
Miniștri cu privire la reducerea de 
prețuri cu amănuntul a unor măr
furi alimentare și produse indus
triale și a tarifelor de spectacole 
a fost primită de toți oamenii mun
cii din țara noastră cu multă bu
curie. Ei și-au luat angajamentul să 
muncească cu și mai mult spor pen
tru a sprijini această măsură me
nită să ducă la îmbunătățirea ni
velului de trai.

Corespondentul nostru din Arad 
Emeric Griinwald ne scrie despre 
munca intensă pe care o depun nu
meroși sportivi care lucrează la 
uzinele textile „30 Decembrie". 
Astfel, luptătorul Francisc Rangheț, 
din echipa care ia parte la campio
natul republican, lucrează în secția 
de utilaj. Ca lăcătuș. Francisc Ran
gheț își depășește sută la sută nor
ma. Andrei Kovaci, fotbalist în echi
pa de tineret, lucrează în secția im
primerie. Ca și Francisc Rangheț, 
el își depășește planul cu 100 la 
sută. Peniru asemenea realizări se 
evidențiază și boxerul Octavian 
Dinulescu. Utemistul Gheorghe Nă- 
dran lucrează la secția vopsitorie, 
unde își depășește planul cu 110 
la sută. In timpul liber Nădran poa
te fi văzut antrenîndu-se cu sîr- 
guință pe pista de atletism. De 
cutând, canotorul Ladislau Ora- 
wetz, de la secția utilaj-țesătorie 
3-4, și-a luat angajamentul să 
muncească în așa fel ca toate 
războaiele celor două secții să 
fie în orice clipă în cea mai 
bună stare de funcționare. An
gajamentul lui a și prins viață. In 
sfîrșit, doi halterofili, care lucrează 
la secția electrică, Iosif Cureia și 
Ștefan Morvai, și-au luat angaja- 
metul să-și împlinească planul 
înainte de termen,

Membrii lotului de fotbal - juniori al R. P. R.
distinși cu Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M.

Ieri după-amiază la Comite
tul Central al U.T.M. aiu fost 
invitați membrii lotului de fot
bal (juniori) al R.P.R. care au 
participat la turneul internațio
nal de fotbal organizat de 
F.I.F.A. in Italia.

Au fost rfe față tovarășii M. 
Bcdnăraș, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, I. Cîrcei, secretar al 
Comitetului Central al U.T.M., 
1. Săceanu, președintele asocia
ției sportive Progresul și alți 
activiști pe tărim sportiv.

De la demonstrația de 1 Mai

Parașutismul, sportul celor cu rajoși, și-a cucerit in rindurile tine
retului nostru o mare popularitate. Imbrăcați în costumele de salt, pa- 
rașutiștii au trecut prin fața tribu nelor trăgînd imense și multicolore 
garașuie^

Ne-au învățat ziarele 
și revistele sovietice
Pentru noi, sportivii Casei Cen

trale a Armatei, a devenit de mult un 
lucru obișnuit să cercetăm cu toată 
dragostea și atenția publicațiile so-' 
vietice. In ele aflăm nu numai în
drumări prețioase pentru activitatea 
noastră sportivă, ci și un bogat și 
felurit material privitor la educa
rea noastră în spiritul moralei co
muniste, îrî spiritul dragostei fier
binți față de scumpa noastră patrie. 
Exemplele citate în ziarele și re
vistele sovietice ne însuflețesc în 
activitatea noastră de fiecare zi. 
Ziarele și revistele sovietice ne-au 
învățat să înțelegem și să prețuim 
eroismul unor oameni sovietici ca 
Alexandr Meresiev, Alexandr Ma- 
trozov și alții. Dar ziarele și re
vistele sportive sovietice nu ne-au 
vorbit numai despre performanței 
și recordurile sportivilor din Marea 
Țară a Socialismului. Ele ne-au în
fățișat pildele emoționante ale unor 
sportivi de frunte ca Alexandr Ka- 
naki, Leonid Meșkov și mulți alții, 
care au cheltuit o energie uriașă 
pentru a-și relua activitatea spor
tivă, după ce au fost grav răniți în 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei, în care au dat strălucite pil
de de eroism și abnegație.

Noi, sportivii militari, însuflețiți 
de aceste pilde, depunem toate e- 
forturile pentru a ne ridica măies
tria sportivă, pentru a fi exemple 
de pregătire, de curaj și dîrzenie. 
Pregătirea noastră sportivă între
gește pregătirea noastră militară. 
Dorința noastră cea mai vie este 
de a fi cu adevărat folositori pa
triei, de a apăra cu fermitate cuce
ririle noastre democratice.

Căpitan GHEORGHE FIAT 
maestru emerit al sportului

Cu acest prilej, pentru suc
cesele deosebite pe care le ob
țin atît în producție sau in 
învățătură, cit și pe terenurile 
de aport, tovarășii: Ion Ghibea, 
Gheorghe Ene, Marin Ștefănes- 
cu, Constantin Bociami, Vasile 
Stancu, Ladislau Bodo, Ovidiu 
Maior, Vasile Copil, Virgil Flo- 
rea, Aurel Neamțu, Nicolae lo- 
niță, Vasile Anghel, Nicolae 
Georgescu, Iosif Bukossy ș1 
Sergiu Vai da au fost distinși cu 
Diploma de Onoare a Comitetu
lui Central al U.T.M.



TTrei Concursuri, sute de participanți [
și șapte recorduri de atletisjm

^1n aceeași zi, pe trei stadioane, 
Tdin trei orașe, la sute de kilome- 
•itri unul de celălalt, atleți și atlete 
s-au întîlnit în întreceri, au doborît 
recorduri, anunțind prin perfarman- 
țțele lor un sezon promițător pentru 
atletismul nostru.

• Cei mai tineri, juniorii și juni
oarele, s-au întrecut pe Stadionul Ti
neretului din Capitală. Secretariatul 
concursului a înscris la această în
trecere nu mai puțin de 350 de 
concurenți. Deși nu a fost vorba de 
un^ campionat al juniorilor, totuși la 
start au fost prezenți cei mai btHK 
din întreaga țară și intr-un număr 
de-a dreptul impresionant.

Corespondentul nostru Constantin 
iGreoescu ne-a adus rezultatele, in- 
sistînd asupra celor realizate des 
Ioana Luță 12,7 sec. pe 100 m. ; 
iMaria Zcrtu 13,0 sec. pe 100 m. și 
27,3 sec. pe 200 m.; Maria Ungar 
'12,9 sec pe 80 m.g.; Gabriela Belu 
5,00 m. la lungime ; Inge Knobloch 
4,97 m. la lungime; Erika Scherer 
112,29 m. la greutate; Eva Mayer 
11,50 m. la înălțime; Maria Dip 
33,93 m. la suliță; Alexandru Bra- 
sat 11,4 sec. pe 100 m.; Mircea Ur
sar 23,3 sec pe 200 m.; Andrei 
Tudose 16.0 sec. pe 110 m.g. ; Emil 
Constantinescu 59,0 sec. pe 400 
m.g.; Iuliu Karandi 51,0 sec pe 
400 m.; Virgil Manolescu 41,73 m. 
la disc; Ion Vorovenciu 13,60 m. la 
greutate ; Xenotonte Boboc 1,85 m. 
la înălțime; Zoltan Vamos 2:00,4 
pe 800 m.; Mircea Stein 13.64 m. 
ta triplu ; Nicolae Roateș 24:42,0 pe 
5 km. marș; Ion Balotescu 9:13,2 
pe 3000 m. etc. Dintre cele trei re
cord uri obținute, cel mai valoros 
este oel de la aruncarea greutății, 
13,36 m., obținut de tînăra Ana 
Roth. (antrenor Aurei Coman). 
Pentru o junioară de cat. 
(15-16 ani) rezultatul acesta 
desigur foarte mult

• In același timp, la Cluj, 
fruntași din localitate și-au 
cat și ei forțele. La sfîrșitul între
cerilor au fost mulți cei care au fe
licitat-o pe Alexandra Sicoe pentru 
noul record pe 400 m. (57,5 sec.). 
Această performanță este de clasă 
mondială ; să nu uităm că anul tre
cut al 10-lea rezultat din lume era, 
la sfîrșitul sezonului, 57,0. Totoda
tă, Alexandra Sicoe a egalat cu 
1:18,1 recordul pe 500 m. deținut 
de Edith Treybal, iar tînăra stu
dentă Marilis Cuțui a întrecut cu 
0,4 sec. recordul de junioare al a- 
cestei probe deținut din 1954 de 
Ana Popa cu 1:19,4. Alte rezultate 
ale atleților clujeni: 800 m. A. Ur- 
su 1:54,2; 400 m. Tr. Sudrigean 50,2 
sec.; 200 m. I. Măgdaș 22,6 sec.

100 m. a alergat 10,9 sec.) ;

a II-a 
spune

atletfi 
verifi-

(p<i
Mircea Pop 22,8 sec.; 100 m. (f.j 
Alexandra Steoe 12,5 sec.

• Și iatăme la Iași, asistind la 
cel de al treilea dintre concursurile 
disputate luni, alături de cîteva mH 
de spectatori pentru care competiția 
atletică „Cupa Iașilor" a însemnat 
un eveniment deosebit Intr-adevăr, 
această competiție a însemnat un e- 
venknent deosebit nu numai prin 
semnificația sa, prin participarea 
largă a atleților, ci și prin străda
niile, încununate de succes, pe care 
le-au depus membrii și activiștii co
mitetelor CFS regional și orășenesc 
Iași.

Intre cele trei reprezentative de 
regiune, Iași. Birlad și Suceavă (au 
absentat nemotivat atleții din regiu
nile Bacău, Galați și Ploești), s-a 
dat o luptă interesantă. Nu ne re
ferim 1a punctajul pe echipe, pentru 
că reprezentativa regiunii Iași s-a 
dovedit superioară celorlalte, bazîn- 
du-se mai cu seamă pe aportul adus 
echipei de elevii școlii de tineret 
din Roman, pregătiți de antrenorul 
Constantinescu Nehoi, ci la lupta 
care s-a dat la fiecare probă în 
parte, la entuziasmul care a exis
tat pretutindeni.

In același timp, prezența atleților 
fruntași la startul unor probe a 
contribuit la creșterea interesului 
miilor de spectatori și mai ales al 
celorlalți concurenți, care au avut 
prilejul să învețe multe lucruri noi 
de la maeștrii sportului și de la 
reconcknanii noștri. Imaginea pe 
care o puteai HT.tkii în fiecare colț 
al stadionului era aceea în care cite 
unul dintre atleții fruntași iniția pe 
tinerii săi adversari într-o serie de 
amănunte de tehnică a probei lor. 
Acest lucru l-a făcut și Ion Wiesen- 
mayer la săritura în lungime, și 
Andrei Demeter și Dumitru Zamfir 
la suliță, și Paraschiva Lucad la 
disc, și Ștefan Prisiceanu la sprint, 
și Victor Firea Ia semifond, etc.

La toate acestea s-au adăugat și 
cete cîteva rezultate realiziarte de 
participanți. Desigur, o mențiune 
specială trebuie să-i fie acordată 
lui Ion Knaller, care a trecut cu 
ușurință 1,95 m. și care cu mai 
multă stăpînire de sine se putea 
mîndri astăzi cu un rezultat de 
1,98 m.

Aceste trei concursuri pot fi con
siderate deci ca repetiție generală 
pentru campionatul republican de 
atletism pe echipe care începe sîm
bătă dimineața in București.

TUDOR VORNICU 
ROMEO VILARA

PREGĂTIRILE GIMNASTELOR $1 GIMHAȘTILOR NOȘTRI
Săptamina aceasta gimnastele și 

gimnaștii fruntași ai țării noastre 
își termină pregătirile pentru cam
pionatul republican pe echipe, care 
va avea loc 
(7-8 mai), în 
Capitală.

La sfîrșitul 
majoritatea asociațiilor au orga
nizat ultimele concursuri de verifi
care (cu public), pentru a stabili 
nivelul de pregătire a echipei.

Vineri și sîmbătă, echipele cam
pioane pe 1954 — băieți și fete — 
afe asociației Dinamo, au luat par
te la concursul de verificare orga
nizat de asociație. La fete s-a ob
servat un nivel tehnic foarte ridi
cat și o bună pregătire morală și 
de voință. Numărul mare de con- 

•«ursuri de verificare din ultimul

sîmbătă și duminică 
sala Floreasca din

săptămînii trecute,

și pregătirea științifică intro- 
de antrenorii echipei și-au 

cil vin tul: echipa feminină este 
să participe cu șanse mari la

timp 
dusă 
spus 
gata ... 
lupta pentru titlul de campioană. Și 
băieții s-au prezentat destul de 
bine, însă concursul masculin n-a 
fost ia înălțimea celui feminin. La 
fete, pe locul I s-a oiasat Emilia 
Vătășoiu, iar la băieți Fr. Onendi.

Participnd la finala Sparta- 
chiadei sindicale, desfășurată la 
Cluj, și care a constituit și un 
concurs de verificare în vederea 
campionatelor republicane,, asocia
țiile sindicale (Știința, Constructo
rul, Metalul, etc.) au putut con
stata nivelul tehnic al echipelor, 
avînd astfel timp suficient pentru 
stilizarea exercițiilor și înlăturarea 
greșelilor

VICTOR CIOCILTEA

Sub privirea cititorului, din litera măruntă a paginilor prind viață pe 
tabla de șah partide, variante, analize...

Nu ne-a mirat cituș de puțin să-l 
întilnim ieri dimineață la librăria 
Cartea Rusă pe fostul campion de 
șah al țării, maestrul sportului V. 
Ciociltea. Avea în mină, bineînțeles, 
un exemplar proaspăt scos din raft 
al cărții „Creația șahistă a lui N. 
D. Grigoriev", ultima noutate lite
rară în specialitatea noastră.

— Cînd apare o carte de șah so
vietică, e bine să te grăbești... —■ 
ne intimpină gîndul tlnărul maes
tru.
— Simt atiția cumpărători, că în 
cîteva zile stocul, oricit de mare, se 
poate epuiza. Iar eu am neapărată 
nevoie de Grigoriev, mai ales pen- 
tru studierea finalelor de turnuri...

— Firește, dar văd că ai mai 
cumpărat ceva. A venit și No. 4 ?

— Da.
Și Victor Ciociltea desface cu bă

gare de seamă sulul de sub braț și 
ne arată două exemplare din revis
ta „Șahmatî v S.S.S.R.".

— De ce ai luat două ?
— Așa trebuie, — spune cu con

vingere de bibliofil tînărul șahist, 
—. Un exemplar ii iau „la lucru", 
iar celălalt U păstrez pentru legat 
în colecție.

Am zimbit la gîndul că „meto
da" aceasta, pe care Ciociltea o 
crede poate personală, este folosită 
de atiția dintre șahiștii noștri, pen
tru care fiecare apariție a revistei 
sovietice de șah este sărbătoare.

Grigoriev, „Șahmatî"... Apropii 
involuntar aceste două nume.Doar 
Nikolai Dmitrievici Grigoriev, cele
brul compozitor de studii de final, 
a fost un neobosit redactor al aces
tei reviste care duce pretutindeni in 
lume cuvîntul înaintaș al școalei șa- 
histe sovietice. In anii din preaj
ma războiului, împreună cu tînărul 
Botvinik el a condus una din ru
brici. Iar la doi ani după moartea 
sa, prea timpurie, în 1940, toi 
„Șahmatî" a publicat ultima sa lu
crare, monografia „Damă contra doi 
pioni avansați".

Aci stă și răspunsul la întreba
rea: — de ce este ,,Șahmatî o

S.5.S.R.“ cea mai bună revistă de 
șah din lume... Fiindcă la ea au 
scris și scriu cei mai buni șahiști, 
cei mai mari teoreticieni ai șahului.

De aceea este atit de cerută a- 
ceastă revistă pretutindeni, de toți 
cei care se interesează de șah.

Ne spune Victor Ciociltea:
—■’ Odată, acum doi ani, eram 

tare necăjit că-mi lipseau din colec
ție vreo două numere. Nu știam 
oum să fac rost de ele. M-a aju
tat, — cine crezi ? Boris Spaski I 
Cînd a fost la noi, la turneu, l-am 
rugat să mi-Ie trimită din primai zi 
cum se întoarce la Leningrad. Și 
Boris a făcut întocmai... Eram feri
cit.

Tot Ciociltea povestește că la tur
neul zonal din Cehoslovacia, unde 
a jucat împreună cu maestrul Bălă- 
nel, șahistul egiptean Bassyumi nu-l 
slăbea pe 1. Rosenblatt, responsabi
lul librăriei de șah din Praga, cu 
cererile pentru a-i procura colec
țiile revistei sovietice. Și, pînă la 
urmă, le-a avut.

—■ La fel, Sylvain Burstein, ad
versarul meu din meciul cu Fran
ța, îmi zicea că Julien Guisle, li
brarul parizian, nu știe cum să sa
tisfacă atitea cereri de abonamente 
la „Șahmatî"!

Victor Ciociltea are foarte multe 
de spus despre ac:.: ' .
nă ca un stup cu partide de șah' 
și diagrame...

Și, fiindcă toate acestea ne pă- 
reau destul de interesante spre a fi 
împărtășite și altora, discuția noas
tră a continuat la redacție, in fața 
mesei pe care se iviseră — ca în
totdeauna cînd în fața ei se așează 
un oaspete șahist, — tabla, cutia cu 
piese și ultimele reviste, cu coperte 
albastre, roșii, verzi, galbene.

— Da, — ne-a spus intr-un tir- 
2iu cel care la vîrsta de 20 ani a 
ciștigat titlul de campion al țării, 
— cum aș fi învățat toate cele ce 
știu acum în șah, dacă nu erau căr
țile sovietice, dacă nu era „Șah- 
matî"?...

V. RADU

b campionatul categoriei B ia handbal
Călătorul care străbate cu tre

nul Valea Prahovei își poate dia 
seama în aceste zile că pe pantele 
BucegHor zăpada se împuținează 
mereu, topindu-se sub razele puter
nice. ale soarelui. In schimb ,locul 
de mtîlnire a celor care Junecă 
pe pantele înzăpezite s-a mutat 
pentru luna mai, și chiar iunie, în 
muniții Făgăraș» Acolo, zăpada ră- 
mîne și mai dfeparte intr-un strat 
suficient, topindu-se mult mai în
cet decît în alte masive.

Tocmai de aceea zilele acestea 
se desfășoară în munții Făgăraș 
o însemnată întrecere de schi care 
contează în clasamentul general al 
Cupei R.P.R. Este vorba de „Cupa 
Victoriei" pe care o organizează 
sportivii Casei Centrale a Arma
tei. Schiorii și «chioarele care for
mează echipele diferitelor asociații 
participante la Cupa R.P.R. s-au 
deplasat în munții Făgăraș cu 
multe zile înainte, pregătindu-se în 
condițiile speciale pe care le oferă 
zăpada de primăvară. Intre 5 și 9 
mai ei vor lua parte la diferitele 
probe ale „Cupei Victoriei".

Casa Centrală a Armatei a de
pus și în acest an eforturi consi
derabile pentru organizarea în 
condiții cît mai bune a întrecerii, 
deplasând — cu toate greutățile pe 
care le prezintă un drum în a- 
ceastă perioadă pînă la Bîlea-lac— j 
un corp numeros de arbitri,----- *
tind materialele necesare 
întreceri.

întrecerea 
de categorie 
de a V-a etapă și, în sfîrșit, în 
lupta pentru ocuparea primelor 
locuri s-au detașat două echipe: 
Recolta Variaș și Progresul Odor
hei. Ambele echipe sînt cunoscute 
amatorilor de handbal din țara 
noastră, deoarece prima a activat 
o bună bucată d'e timp în cam
pionatul categoriei A, iar cea de 
a doua a luptat mereu pentru ca
lificarea în această competiție. Și, 
cu toate că aceste două formații, 
prin lotul de jucători și prin o 
mai îndelungată activitate, sînt 
mai valoroase decît restul forma
țiilor dte categorie B, totuși ele au 
fost nevoite să ce teze puncte în 
lupta pentru ocuparea primelor 
locuri. Aceasta se explică numai 
prin dîrzenia cu care se dispută 
jocurile în cadrul acestui campionat.

De altfel, alte două echipe de 
valoare Știința Cluj și reprezentati
va orașului Făgăraș, au fost de ase
menea nevoite să cedeze puncte

echipelor ie handbal 
B se află acum la cea

prețioase în cete cinci jocuri dis
putate pînă acum.

Dacă în partea le sus a clasa
mentului lucrurile s-au mai lă
murit oarecum. in partea infe
rioară s-a angajat o luptă la care 
participă toate celelalte echipe. Aci 
însă nu mai este nici o diferență 
de valoare, deoarece echipele, cel 
puțin așa cum s-au prezentat în 
meciurile de pînă acum, sînt foarte 
apropiate ca pregătire fizică, teh
nică și tactică.

Iată, de altfel,
oestei competiții dlupă

clasamentul a- 
ciTKi etape:

1. Recolta Variaș
2. Progresul Odorhei
3. Reprezentativa ora

șului Făgăraș
4. Știința Cluj
5. Progresul Arad
6. Locomotiva Bucu

rești
7. Progresul Bacău
8. Recolta
8. Flacăra
10. Știința

M.A.S. 
Tîrgovlște 
Galați

Concursurile republicane motocicliste

5 4 10
15 3 1

45:31
57 ;41

9
7

prega- 
pemtru

SPORT LA ZI
• ® FOTBAL. Biletele pentru jocu- 
irile de astăzi de pe stadionul Re
publicii au fost puse’ în vînzare la : 
(agenția Dinamo (șos. Ștefan cel 
iMare), agenția CCA (bul. 6 Măr
ite), agenția centrală Pronosport 
l(cal. Victoriei) șl la casele de bile
te ale stadionului Republicii (str. 
Hajdeu).
• NATAȚIE.—In cinstea ziik-ii da9 

mai, colectivul sportiv AvintuL To
pi ița. în colaborare cu comitetul 
C.F.S. al Regiunii Autonome Ma- 
gh ia re, organizează în zilele de 7,

UI și 9 mai la Toplița primul con
cerns de natație și polo în aer liber 
«din acest an, dotat cu „Cupa 
«RA.M.“. Concursul este rezervat 
«Junioarelor, juniorilor categ. I și a 

. 31-a, senioarelor șl senioriilor din 
zregiunile Cluj. Timișoara, Stalin, 
JAuionomă Maghiară, etc.

• TIR. — Mîine începe pe <poli- 
jgonul Tunari, în organizarea aso- 
«ciației Metalul, concursul dotat cu 
-„Cupa 9 Mai“ rezervat trăgătorilor

Sfruntași și celor mai bune for-

mâții de asociații, la probele cla
sice.
• HOCHEI PE IARBA. Intilni- 

rea-demonstrație de hochei pe iar
bă desfășurată pe stadionul *23  
August" între echipele Dinamo și 
Progresul F.B. s-a terminat cu 
victoria dinamoviștilor la scorul 

de 1—0.

Antrenorii și arbitrii de bas
chet din Capitală sînt convocați 
la o importantă consfătuire care 
va avea Ioc miirte la ora 20 in 
localul Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport și la care 
va participa și arbitrul sovietic 
Rudolf Levin

• TENIS' DE' MASA. — Dumi
nică sini programate primele jocuri 
masculine și feminine din cadrul 
campionatului categoriei A. Iată 
programul complet: echipe bărbați, 
București: Constructorul Buc. — 
Progresul Satu Mare; Progresul 
Buc. — Progresul Cluj; Flamura

Timi-roșie’ Buc. — Dinamo Buc.; 
șoara: Flamura roșie Timișoara — 
Metalul Reșița. Echipe femei. Bucu
rești: Dinamo Buc. — Flamura ro
șie Constanța; Cluj: Progresul
Cluj — Flamura roșie Arad; Timi- 
șoara: Progresul Timișoara — Pro
gresul București-
• TENIS. — Intîlnirife primei 

etape a campionatului categoriei A 
încep sâmbătă și vor continua du
minică. In prima etapă se vor des
fășura următoarele meciuri: Bucu
rești: Locomotiva P.T.T. — Progre
sul F.B.; Timișoara: Metalul 
I.R.E.T. — C.C.A.; Cluj: Progresul 
Cluj — Progresul I.T.B.; Tg. Mu
reș: Progresul Tg. Mureș — Știin
ța Buc.: Arad: Flamura roșie Arad 
— Dinamo Buc.

• HANDBAL. Marți după-amia- 
ză s-a disputat pe terenul Pro

gresul F.B. meciul din cadrul cam
pionatului republican feminin cate
goria A, dintre Știința I.C.F. și 
Metalul Reșița. Victoria i-a re
venit pe merit echipei gazdă, care 
a tovius cu scorul ie 6—0 (2—0),

5 3
5 3
5 2

2
2
1

5
5
5
5 i
5 1

2
2
2

3
3

O
0
1 3
1 3
1 3

46:30
30:32
37:45

6
6
5

32:32 4
35:37 4
40:44 3
40152 3
44:S2 3

KILOMETRUL LANSAT $1 KILOMETRUL CU START DE PE LOC
Anul acesta, motocicliștii noștri 

fruntași nu au avut prilejul să-și 
arate măiestria în alergările de 
viteză pe șosea. Cu toate pregă
tirile pe care le-au făcut pentru 
concursul republican de record pe 
50 km., timpul nefavorabil și un 
vînt extrem de puternic, nu le-a 
permis alergătorilor nici măcar să 
se apropie de recordurile existente 
pe distanța celor 50 km. Cu toții 
au fost însă îneîntați de felul în 
care au reușit să-și pregătească 
mașinile. Ținem să-i menționăm 
pe N. Sădeanu, Nteu Ștefan, E. 
Șomio, I. Olaru, ol. Sărățeanu, 
care, dacă nu au reușit să do
boare recordurile la cursa pe 50 
km., au avut în schimb satisfacția 
să vadă că mașinile pregătite de 
ei cu atîța migală dau randamentul 
dorit.

Iată că motocicliștilor li se 
eferă în sfîrșit ocazia să încerce 
aceste mașini bine _ pregătite în 
concursurile republicane de Kilo
metru lansat și Kilometru cu start 
de pe ioc.

Aceste două probe vor avea Ioc 
duminică 8 și luni 9 mai pe șo- 
sejaita, Bucureșrtl-Brănetști (comu

na Pantelimon) între bo-rnele kilo
metrice 11-15.

Alergările de Kilometru lansat 
se disputau de obicei pe șoseaua

Ploești-Cîmpina pe o porțiune de 
linie dreaptă suficient de buni 
pentru tentativele de record. A- 
flîndu-se însă într-o regiune sub- 
carpatieă, porțiunea de șosea pe 
care se aisputa înainte Kilometrul 
lansat mai ales dincolo de Ploești, 
era deschisă râturilor, oricit de 
liniștită ar fi fost vremea, fapt 
care influența mult întrecerile 
motocicliștilor. Pentru aceasta s-a 
renunțat la tradiționalul traseu oe 
pe șoseaua Ploești-Cimpina și s-a 
ajuns să se fixeze locul de desfă
șurare al probei Kilometrul lansat 
pe șose. ia Bueurești-Br ■ » ' , 
care, deși nu corespunde încă tu
turor cerințelor tehnice, este totuși 
ma*i  ferită de vânt. concurenții 
avînd prilejul să-și încerce forțele 
în condiții mai prielnice.

In vederea acestor două aler
gări motocicliștii fruntași din în
treaga țară, invitați de comisia 
centrală de auto-moto, vor face 
sîmbătă 7 mai recunoașterea tra
seului. Totodată, comisia tehnică 
va face și revizia motocicletelor 
după care lista participanților ia 
întreceri va fi definitivată.

Prima probă în care se vor în
trece motocicliștii va fi Kilometrul 
cu start de pe loc, urmînd ca luni 
alergătorii să-șf conținute între
cerile în proba Kilometrul lansat.



După campionatele mondiale de tenis de masă de la Utrecht
Campionatele mondiale de tenis 

de masă, care au avut loc de 
curînd la Utrecht, în Olanda, au 
constituit un succes deosebit pentru 
reprezentanți; țărilor de democra
ție populară care au cucerit 5 
din cele 7 titluri mondiale puse 
în joc. Din cele 5 titluri 3 au 
fost obținute de reprezentanții țării 
noastre, cite uniri de cei ai R.P.U. 
și R. Cehoslovace. Două titluri 
le-au revenit jucătorilor japonezi.

La Utrecht noi am reușit să 
cucerim trei titluri mondiale fără 
să împărțim vreunul din ele cu 
un jucător sau o jucătoare din 
altă țară. Cine a urmărit evoluția 
noastră la campionatele interna
ționale ale R.P.R., desfășurate cu 
două săptămîni înaintea campiona
telor mondiale de la Utrecht, pro
babil că nu a privit cu prea mare 
optimism comportarea noastră vii
toare. Concursul de la București 
nu a fost însă pentru noi decît o 
verificare a gradului de pregătire 
a posibilităților noastre tehnice. 
La București, noi, este vorba în 
special de jucătoare, nu am fost 
in stare să depunem toate efor
turile de care sîntem capabile, 
pentru că, Sg știe, nu este posibil 
ți nici recomandabil ca într-un in
terval foarte scurt să te concen
trezi Ia maximum. In aceste con
diții, deși atunci am suferit unele 
înfrîngeri, noi am privit totuși cu 
încredere viitoarea noastră com
portare de la Utrecht.

In Olanda, în drumul s&re ti
tlul mondial la proba pe echipe 
femei, echipa R.P.R. a susținut 
8 întâlniri. In cadrul seriei am 
avut cîteva meciuri mai ușoare: 
jocurile cu reprezentativele R.P- 
Bulgaria!, Danemarca, Jugoslavia, 
Belgia și Scoția. In prima partdă, 
din întilnirea cu formația R.P.U. 
Ella Zeller, care la acest campio
nat s-a întrecut pe sine, judnd cu 
o voință și cu o putere de luptă 
cu care nu ne obișnuise pînă a- 
tunci, a îiwms-o pe campioana ma
ghiară Eva Koczian, aducînd ast
fel primul punct al victoriei. Din 
acest moment, echipa noastră a 
jucat în ascensiune, iar echipa ma
ghiară s-a dezorientaL Cu victo
ria asupra reprezentativei R.P.U. 
noi am obținut calificarea în tur
neul final, unde aveam să înfrun
tăm puternicele echipe ale Japo- 
n’ei — în acel moment deținătoare 
a titlului suprem — și Angliei. Ca 
să spun că au fost întîlniri grele, 
disputate pînă la ultima energie, 
emoționante, care au ținut încor
dați spectatorii pînă in ultima 

. clipă, deoarece Tn ambele întîl
niri ulfinrie două mingi au deter
minat pe învingători, cred că încă 
aș spune prea puțin. Numai cine 
a fost prezent acolo și a palpitat 
alătur; de noi, își poate da seama 
ce înseamnă astfel de jocuri, cită 
energie nervoasă și cîtă stăpînire 
de sine sînt necesare. Formațiile 
Japoniei și ale Angliei sînt alcă
tuite din jucătoare de o valoare 
tehnică foarte ridicată care pot 

cricînd să învingă orice adversară 
și care formează cupluri omogene, 
ofensive,’ decise, greu de învins. 
Totuși, pregătirea temeinică pe 
care am făcut-o luni și luni de zile, 
dorința fierbinte care ne-a însu
flețit pentru a recuceri titlul mon
dial, ne-au ajutat ca în momen
tele decisive să ne dovedim supe
rioare adversarellor. Este cazul să 
remarc încă odată aportul mare 
adus la cucerirea acestui titlu de 
către valoroasa mea parteneră Ella 
Zeller. '

Victoria echipei noastre feminine 
a fost comentată favorabil de în
treaga presă din Olanda și din 
alte țări capitaliste. Publicul pre
zent la „Bernhard Hall", care la 
început nu ne-a acordat prea mare 
atenție, fiind atras mai mult de 
antrenamentele spectaculoase ale 
japonezilor, englezilor, etc., a în
ceput să ne urmărească cu un in
teres crescind, ap!audîndu-ne fur
tunos, zeci de spectatori asaltîn- 
du-ne pentru a le da autografe.

Victoria în proba pe echipe băr
bați i-a revenit din nou reprezen
tativei Japoniei, care s-a dovedit 
cea mai omogenă. Totuși, la 
Utrecht, jucătorii japonezi nu mi 
s-au mai părut la fel de pericu
loși ca anul trecut. Aceasta, nu 
pentru că valoarea lor ar fi scă
zut, dar jucătorii europeni s-au 
obișnuit cu sistemul lor de joc și 
mulți dintre ei pct să-i depășească. 
Este cazul lui Sido, care în cadru 

unduirii pe eciiipe a dispus de 
toți cei trei ‘ jucători japonezi, 
printre care șj Tanaka, actualul 
campion mondial, iar Somogy l-a 
eliminat în turul II, fără drept de 
apel, cu scorul de 3-0, pe cam
pionul mondial de anul trecut, 
Ogimura. De asemenea, jucătorul 
cehoslovac Andreadis a obținut 
victorii împotriva jucătorilor japo
nezi pe care i-a întîlnit-

O comportare foarte frumoasă și 
plină de speranțe pentru viitoa
rele întîlniri a avut reprezentativa 
noastră masculină, cea mai tînără 
dintre echipele participante. Echi
pa de băieți a R.P.R. a reailizat 
victorii categorice asupra reprezen
tativelor Elveției, Saarului, Spa

niei, Țării Galilor și Libanului și 
a învins concludent echipa Ger
maniei, pierzînd în fața redutabi
lei echipe a Angliei. In urma a- 
cestor rezultate, reprezentativa 
R.P.R. a fost clasată. pe loeul VI 
în ierarhia celor mâT bune echipe 
masculine din lume. Jucătorul de 
bază al echipei noastre masculine 
a fost și de data aceasta Toma 
Reiter, care, desfășurînd un joc 
bine orientat, luptînd cu multă 

energie, a reușit să aducă victorii 
prețioase. Bine s-au comportat și 
Matei Gantner, Harasztosi și Mir
cea Popescu. Matei Gantner a ară
tat un joc clar, variat, spectaculos, 
dar a avut și unele fluctuații. Ha
rasztosi a fost același jucător te
nace care luptă pentru fiecare 
minge, însă el va trebui să pu.nă 
un accent ma; mare pe jocul ofen
siv. Disciplinat, Mircea Popes
cu, care a participat pentru pri
ma oară Ia un campionat mondiali 
desfășurat peste hotare, a avut o 
comportare bună, a jucat cu 
dîrzenie, reliefîrtd marile lui posi
bilități. Paul Pesch a fost puțin 
întrebuințat, însă, atît cît a jucat, a 
fost util.

Probele individuale au dat Ioc 
la numeroase meciuri spectacu
loase, multe foarte echilibrate, dar 
și destule desfășurate la un nivel 
sub așteptări. La proba de simplu 
bărbați, din primele ture au „căzut" 
afară jucători cu sanse la titlu, 
ca Andreadis, Ogimura, To- 
cnita, Tamasu, Harangozo. In 
lupta pentru primul Ioc, rămăse
seră în semifinale Tanaka (Japo
nia) cu Caffiero (Franța) — care, 
printr-un concurs fericit de împre
jurări, fiindu-i eliminați adversarii 
cei mai periculoși a reușit să se 
claseze între primii patru jucători 
ai. campionatelor — și Dolinar 
(Jugoslavia) cu Sido (R.P.U.). 
Prima semifinală e fost complet 
lipsită de interes, Caffiero deve
nind mai mult un fel de „strîn- 
gător" de mirați. Cealaltă semi
finală a fost foarte echilibrată. Cu 
ceva mai mult calm, Sido ar fi 
putut învinge (a condus în setul 
III cu 20-17 și a pierdut setul) 
și ar fi fost jucătorul care putea 
să-l învingă și pe Tanaka. In 
schimb, Dolinar nu s-a putut aco
moda nici un moment cu jocul Iui 
Tarraka, neputînd să-i răspundă 

la nici o minge-
In proba de simplu femei s-au 

înregistrat de asemenea o serie de 
surprize. De pildă, cele mai bune 
jucătoare japoneze Eguchi și Ta
naka au fost eliminate din primele 
meciuri de jucătoarele engleze 
Diana Rowe și, respectiv, Ann 
Haydon. Trebuie să menționez cu 
«cest prilej că atît Diana cît și 
Rosalinde Rowe s-au prezentat în- 
tr-o formă excepționalii. Au exce
lat prin lovituri de atic foarte 
plasate și puternice, combinate cu 
stopuri foarte reușite, executate cu 
aceeași mișcare ca și loviturile de 
atac. In plus, ele au arătat o de
fensivă mult îmbunătățită.

Intîlnirile pe care le-am susținut 
cu aceste jucătoare au fost pentru 
mine extrem de dificile și obosi
toare. cu toate că am mai jucat 
pînă acum de nenumărate ori cu 
ele și nu mi se păruseră pînă a- 
cum prea periculoase. De data a- 
c.easta, nu numai că am luptat 
din greu cu Rosalinde Rowe atît 
la echipe cît și la individual, dar 
am fost și depășită de Diana 
Rowe.

Pe partea de jos a tabloului în 
sferturi de finală au intrat Ann 
Haydon cu Linda Wertl și Diana 
Rowe cu Eva Koczian. Din acest 
duel a? reușit să învingă cu greu 
Linda Wertl, care s-a clasat în 
finală. In partea de sus a tablou
lui, au ajuns în sferturi de finală

Watanabe (Japonia; ou >ari Szasz 
(R.P.R) și Rosalinde Rowe cu 

mine. Pentru a mă clasa printre 
primele opt jucătoare am avut de 
înfruntat pe tot parcursul adver
sare foarte puternice. Așa, bună
oară, am întîlnit-o mai întii pe 
Narahara (Japonia), apoi pe Agnes 
Simon (R.P.U.), care a fost pen
tru mine piedica cea mai greu de 
trecut a întregului campionat pe 
campioana Franței, Vatei. Apoi, 

după un joc greu cu Rosalinde 
Rowe, am învins-o mai ușor decît 
mă așteptam pe japoneza Wata
nabe. Ln finală, m-am întâlnit cu 
Linda Wertl, care mă învinsese în 
ultimele trei jocuri pe care le sus
ținusem împreună. De data aceas
ta, pentru prima oară in cele pa
tru întîlniri, am putut să fac în
călzirea înainte de meci, fapt care 
mi-a ajutaj să apăr de la început 
mai razant și să nu-i permit Lin- 
dei Wertl să-și intre „în mină" și 
să „pocnească" fiecare minge. In 
plus, am atacat deseori prin sur
prindere. Jocul meu a derutat-o 
complet și întilnirea a decurs de 
la început pînă la sfirșit în nota 
mea de dominare. Sînt foarte bucu
roasă că am jucat finala cu Linda 
Wertl și am reușit să-mi iau o 
revanșă atît de frumoasă.

In proba de dublu mixt, fiind 
eliminate pe rînd perechi cu șanse 
la titlu ca Eguchi-Tomita„ Wata- 
nabe-Ogimura, Diana Rowe-Leach, 
Wertl-Dolinar, Rozeanu-Sido, victo
ria finală i-a revenit tinerei pe
rechi maghiare Eva Koczian- 
Szeppesi, care formează un cuplu 
foarte sudat.

La dublu bărbați, după ce în 
semifinală au dispus în setul de
cisiv — un adevărat „set mara
ton" (33-31) — de perechea ja
poneză Ogimura-Tomița, cuplul 
cehoslovac Andreadis-Stipek a cu
cerit pe merit titlul mondial, în- 
vingîndu-i comod în finală pe 
foștii deținători ai titlului, iugo
slavii Dolinar și Harangozo.

După părerea unanimă, cea mai 
spectaculoasă finală a fost cea de 
dublu femei, care a pus față în 
față pe surorile Rowe (deținătoa
rele titlului) și cuplul nostru for
mat din Ella Zeller cu mine. După 
cum scria un ziar olandez, această 
întîlnire a fost „un balet în pa
tru". S-a apărat s-a atacat și s-a 
contra-atacat de ambele părți. A 
fost un meci echilibrat, în care 
no; am fost conduse cu 2-1 la se
turi și 7-1 în setul 4, dar noi am 
obținut ipînă la urmă victoria.

Vorbind despre comportarea re
prezentanților noștri la probele in
dividuale, trebuie să subliniez că 
Toma Reiter a confirmat valoarea 
sa superioară, clasîndu-se din nou 
între primii 8 jucători ai campio
natelor, înaintea unor „palete" re
numite ca Andreadis, Flisberg, Sti
pek, Tereba, etc., apoi că Matei 
Gantner a reușit să întreacă ju
cători cunoscuți ca Tamasu și 
Schneider. O comportare remarca
bilă a avut și Tiberiu Harastoszi, 
care a reușit să termine învingă
tor proba de consolare, cîștigind 
în finală la suedezul Malmquist, în
vingătorul luf Sido din proba pe 
echipe.

Această ediție a campionatelor 
mondiale a însemnat cel mai mare 
succes al reprezentanților tenisu
lui nostru de masă, pot spune 
chiar mai mare decît cel de la 
București din 1953, unde cuceri
sem 4 titluri mondiale. La Bucu
rești. însă, două din aceste titluri 
au fost împărțite cu jucătorii un
guri, pe cînd acum, titlurile apar
țin numai reprezentanților R.P.R. 
Afară de aceasta, numărul țărilor 
participante a fost mult mai ridi
cat decît la București, deci și în
trecerile au fost mai grele și obo
sitoare. In plus, am reușit să ba
tem două recorduri mondiale: la 
proba pe echipe cîștigînd cupa 
Corbillon pentru a patra oară și la 
proba de simplii femei, unde am 
reușit să depășesc recordul ma
ghiarei Mednyanski, cucerind pen
tru a șasea oară consecutiv titlul 
de campioană a lumii.

Pentru noi, aceste campionate 
vor rămîne mereu o amintire plă
cută, jucătoarele și jucătorii noștri 
căutînd ca și pe mai departe să 
lupte cu însuflețire pentru a aduce 
nei performanțe sportive patriei.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a «portului, 

campioană mondială de tenis 
de masă

| Reprezentativele de fotbal ale R. P. R. 
susțin jocuri internaționale ia 28 și 29 mai

La sfîrșitul acestei luni, fotba
liștii noștri vor susține primele în
tîlniri internaționale dJin acest an. 
Este vorba de partidele cu R. P. 
Polonă, care vor avea loc la 29 
mai: la București se vor tatîtai re-

Astăzi jocuri amicale
Stadiionul Republicii găzduiește 

astăzi două interesante jocuri ami
cale, în care vor evolua o serie de 
jucători de valoare din categoria A. 
La ora 15,30, sub conducerea arbi
trului D. Schulder. se vor întîlni 
selecționata divizionară II și combi
nata Flacăra 1 Mai Ploești-Flacăra 
Cîmpina, iar la ora 17.30 selecțio
nata divizionară I cu Dinamo Ora
șul Stalin (arbitru T. Asztalos).

Cele două selecționate divizionare 
vor fi alcătuite din următorul lot de 
jucători :

Portari: Toma (CCA), Birtașu 
(Dinamo), Cosnia (Progresul), Co
tnari (Locomotiva București).

Fundași : Za vodă II, Apolzan, V. 
Dumitrescu, Ivănescu (CCA), Zbir- 
cea (Știința Timișoara), Băcuț II,

UN SCOR CARE
Dacă jocul Ștânța Cluj — Fla

căra Ploești s-ar fi terminat cu 
scorul de 4-0 sau 5-1, n-ar fi fost 
de loc surprinzător pentru cei a- 
proape 15.000 spectatori, dintre 
care destul de mulți stăteau ,,cior
chine" pe pomii din apropierea sta
dionului. Desfășurarea jocului și 
mai ales numărul mare de ocazii 
pe care și le-au creat și le-au ra
tat înaintașii echipei cltțene, pu
teau duce — fără exagerare — la 
fixarea unei diferențe mai mari de 
goluri în favoarea studenților. A- 
ceștia au jucat ta nota ultimelor 
partide, cu multă însuflețire și foar
te combativ, în special- ta prima re
priză, cînd au construit acțiuni 
spectaculoase, rapide și derutante, 
oreînd dese momente de panică la 
poarta Placării, din a cărei apărare 
singurii care au corespuns au fost 
stoperul Marinescu și portarul 
Roman. Știința a avut ta majorita
tea timpului inițiativa, a atacat 
foarte mult. Dacă jocul nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic superior, 
totuși el a avut o notă accentuată 
de luptă pasionantă și aceasta da
torită numai jucătorilor clujeni, 
care au avut ta mijlocași, și în 
special în Moldovan, precum și în 
Munteanu și Dragoman elementele- 
motor. Sigură și promptă apărarea 
imediată. Inatatarea însă este tare 
rău „certată” cu trasul la poartă. 
Din cele 23 de șuturi, numai 6 au 
nimerit poarta, față de cele 5 din 
11 ale Flăcării. Și această proastă 
calitate și imprecizie a trasului la 
poartă, dublată de o doză destul 
de mare de pripeală și neclaritate 
în acțiuni, explică de ce Știința nu 
a fructificat nici una din celelalte 
10-12 situații favorabile și ocazii 
de a înscrie.

In campionatul echipelor de tineret
Din cele șase jocuri disputate în 

etapa de duminică, cinci s-au ter
minat cu rezultate favorabile echi
pelor care au jucat în deplasare.

Lupta pentru prunul toc continuă 
să se dea între Progresul București 
și C.C.A., care au luat un avans de 
5 și respectiv 4 puncte asupra celei 
de a treia clasate. Pe ultimul loc 
se află Locomotiva Timișoara, care 
nu are nici un punct (rezultatul de 
egalitate reușit ta meciul cu Știin
ța Cluj a fost anulat, iar jocul o- 
mologat au 3-0 în favoarea Științei, 
deoarece Locomotiva ^utilizat un 
jucător fără drept die joc). Iată cum

INFORMAȚII

prezentativele A, iar in R. P. P<H 
lonă reprezentativele B.

Cu o zi înainte, ia 28 mai, este 
programată ta București partida de 
juniori dintre selecționatele R. P< 
Romîne și R. D. Germane

pe Stadionul Republicii
Toma (Dinamo), Androv ici (Loco
motiva Timișoara), Dobrescu (Ști
ința Cluj).

Mijlocași : Hidișan (Dinamo Ora
șul Stalin). Știrbei (Progresul), 
Câlinoiu (Dinamo București), or- 
gescu, Nedelcu. (Știința Cluj), Co- 
jereanu (Știința Timișoara), Lan- 
ga (Loc. București) și Farkaș II 
(Minerul).

înaintași : Szekely (Locomotiva 
Timișoara), Cacoveanu, Ozon, Fu- 
sulan, Blujdea (Progresul Bucu
rești), Dinulescu (Știința Timișoa
ra), Ene, Suru, (Dinamo București), 
Dragoman și Suciu (Știința Cluj), 
Tătarii, A. Munteanu (C.C.A.), Se- 
redai (Metalul Uz. tract. Orașul 
Stalin), Avasilichioaie (Loc. Bucu
rești).

FOARTE PUTIN-
Ceva ce a constituit însă o sur

priză pentru spectatorii clujeni și 
nu spune scorul de 1-0, a fost com
portarea Flăcării, care — așa cum 
a jucat — nu a reușit să expl.ee 
nici performanțele realizate pînă 
acum și nici poziția fruntașă ocu
pată ta clasament. Intr-adevăr, 
echipa ploeșteană a fost de nere
cunoscut în acest meci. A jucat 
slab, lent și lateral, fără vigoare, 
elan și voință, chiar «semnat, a- 
vtad o comportare tehnică și tact .că 
sub orice critică, mai cu seamă 
în linia de atac. Dacă Marinescu, 
Roman și într-o măsură oarecare 
Pereț și A. Teodorescu s-ar fi co- 
borît și ei la nivelul celorlalți, cu 
siguranță că Flacăra ar fi înre
gistrat la Cluj un eșec dureros, 
cu toată lipsa de eficacitate a a'a- 
canților clujeni. Credem că forma 
slabă a echipei ploeștene se dato- 
rește faptului că ta perioada de în
trerupere (17 aprilie — 2 mai, prin 
amînarea jocului de la Constanțal 
jucătorii au slăbit preocuparea față 
de pregătirea lor și au privit cu 
multă ușurință principiile unei vieți 
sportive. Altfel nu se poate explica 
această subită cădere din formă 
într-un timp atît de scurt, nu se 
poate explica de ce ta două săptă
mîni jucători ta formă foarte bună 
ca Pereț, Drăgan. Pahonțu '(elimi
nat la Cluj, împreună cu Wvramk 
pentru lovire reciprocă) s»u Cos- 
moc n-au mai dat randamentul aș
teptat. Faptul trebuie să atragă în 
mod foarte serios atenția antreno
rului, mai cu seamă că printre 
jucătorii Flăcării se numără ele
mente select ion abile care foarte cu
rînd vor fi chemate să ne repre
zinte în meciuri internaționale.

PETRE GAȚU

axată clasamentul după etapa de 
d uminică:
1. Progresul Buc. L0 8 2 B 33:10 18
2. C.C.A. 10 7 3 0 11: 7 17
3. FI. roșie Arad 11 5 3 3 31:14 13
4. Flacăra Ploești 9 4 4 1 21:11 12
5. Avîntul Reghin 10 5 2 3 15:16 12
6. Dinamo Buc. 11 4 3 4 17:14 11
7. Știința Timiș. 10 4 3 3 18:18 11
8. Știința Cluj 10 2 5 3 18:16 9
9. Dinamo O. Stalin 1» 4 1 5 18:15 9

10. Locomotiva C-ța '324 13:16 8
11. Locom. Tg. M. 10 1 3 6 11:25 5
12. Minerul Petr. 10 1 3 • 8:37 5
13. Locomotiva Tlm. 10 0 0 10 0

@;onosport

Orașul Ploești va găzdui la sfîr- 
șitul acestei săptămîni — 6-7-8 
mai — primul concurs de călărie 
al anului, organizat de asociația 
Recolta.

Prima zi a concursului, vineri 6 
mai, este rezervată In exclusivitate 
călăreților și cailor tineri, începă
tori. Astfel, la ora 8,30 va avea loc 
proba combinată (dresaj și obsta
cole pentru caii cu punctaj sub

Primul concurs de călărie
100), proba de dresaj categorie „1“ 
și proba de obstacole categorie ,.I". 
Sîmbătă 7 mai se desfășoară proba 
de dresaj categorie ,,A“, proba d- 
obstacole categorie ,,U“, proba de 
cros pe teren variat, proba de ob
stacole pentru juniori și fete, curse 
de trap și din nou proba de obsta
cole „I“. Duminică programul zilei 
este următorul: ora 8,30 proba de 
dresaj B. și C., proba de obstacole 

categorie „I", curse de galop rezer
vate membrilor gospodăriilor agri
cole colective, de stat și țăranilor 
cu gospodării individuale, ștafete 
țărănești și probe de obstacole. 
După amiază vor avea loc curse de 
trap, întrecerile pentru Cupa Re
colta, ștafeta combinată din trei că
lăreți, curse de galop pentru ju
niori și proba de vînătoare catego
rie grea.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 17 (etapa din 2 
mai) au fost stabilite următoarele 
rezulta te :

Buletine depuse : 549.260.
Premiul I ta valoare de 130.449 

lei a fost obținut de 10 buletine 
cu 11 rezultate exacte revenind fie
căruia cite 13.045 lei.

Premiul II ta valoare de 156.539 
lei a fost obținut de 172 buletine 
cu cîte 10 rezultate exacte revenind 
fiecăruia oițe 910 tei.

Premiul III. în valoare de 234.808 
■lei a fost obținut de 1.853 buletine 
cu 9 rezultate exacte, revenind fte- 
căruifc cîte 126 lei.

Pentru premiile de consolare a 
fost alocată suma de 27.463 lei.

Premiul I a fost obținut die 
concurenți din următoarele orașe : 
București (5), Ploești (2), Constan- 
ța, Cnaiova și Iași.
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SPORTIVII ROMINI SUSȚIN NOI INTILN1R1 INTERNAȚIONALE CURSA PĂCII
București—Paris la rugbi

După ce am iprim.t anul trecut 
vizita echipei de rugbi franceze 
U.A.S. Perpignan și a echipei stu
denților parizienii (P.U.C.), anul 
acesta sportivii Capitalei țării 
noastre îi vor avea ca oaspeți pe 
jucătorii de rugbi care formează 
selecționata Parisului. Din tr bu
nele Stadiomilui Republicii vom 
putea urmări duminică, incepind 
de la ora 1?» întilnirea în care ju
cătorii francezi iși vor disputa m- 
tiietatea in compania selecționatei 
orașului București.

înainte ca oaspeții să fi coborit 
din avionul care ii va aduce de a 
Paris, ne putem da seama de va
loarea echipei care se deplasează 
la București cercetind lista care 
ne-a fost comunicată acum cîteva 
zile. Echipa pariziană este foarte 
puternică, avind in vedere valoarea 
componeațiior ei. Cel mai valoros 
echipi'— al acestei formații este.

R. P. R.-R. Cehoslovacă la pop ce
De citeva zile, arena Recolta 

du pe șoseaua lancului este popu
lată și dimineața și după-amiază. 
Popicarii din lotul reprezentativ al 
țării noastre se pregătesc intens in 
vederea intilnirii de sîmbătă și du
minică cu echipa Republicii Ceho
slovace. După cum s-a anunțat, co
mis a de specialitate din țara ve
cină și prietenă a alcătuit în ve
derea jocului de la București cea 
mai bună echipă, în care figurează 
popicari de valoare europeană. De 
aceea, cei 14 cocnponenți ai lotului 
R.P-R. s-au antrenat cu multă riv- 
nă, dornici ca la primul contact 
cu sportivii cehoslovaci să obțină 
un rezultat cit mai frumos.

Conducătorul lotului nostru. 
Emil Cristeiscu, ne-a spus: 
,,Obiectivul nostru principal a fost 
găsirea unor metode eficace de a- 
comodare rapidă cu bila de ebonit, 
nou introdusă In jocurile de cam
pionat. In această privință am luat 
măsuri pentru realizarea unei con
cepții unice* *de  joc, care a dat roa
dele așteptate. Ca urmare, putem 
spune că la O'a actuală reprezen-

fotbal dintre echipele T-DJ(-A Șe
fia și Crvena Zvezda Belgrad. Vic
toria le-a revenit fotbaliștilor IndCMt 
cu scorul de 2-1 (2-4) prin goturOe 
înscrise de Dimitrov. Pentru gude 
a marcat Mitici.

• Recent s-a întrunit ia
Carlo comisia culturală a eorr-tet’-tfw 
olimpic internațional. Cu acest po- 
lej comisia a ales un imn otfcrptr 
din cele 360 imnuri înaintate de 
compozitori din mai multe țări a*a 
lumii. Premiul I a fost acordat com
pozitorului polonez MiehaeJ Sptsak.

• La Buenos Aires se desfășoară 
un mare turneu internațional de șah 
la care participă mari maeștri și 
maeștri din R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă. Jugoslavia, Argentina, 
S.UA.^ Spania și Olanda. In runda 
a X-a marele maestru Szabo (R.P.U.) 
a cîș-igat la Bisguier (S.U.A.); Tri- 
funovici (Jugoslavia) la Lipiniks (Ar
gentina); Toran (Spania) la Rein
hardt (Argentina); partidele Donner 
(Ohanda)-Ivkov (Jugoslavia); Pach- 

man (R. Cehoslovacă)-Roseto (Argen
tina) s-au terminat remiză. După zece 
runde în clasament conduce maestrul 
iugoslav Borislav Ivkov cu 8 puncte, 
urmat de Gligorici cu 6V2 puncte.
• Atletul cehoslovac Emil Zatopek 

a declarat că va încerca la 15 mal să 
doboare propriul său record la 10.000 
m. (28:54,3). Tentativa va avea loc în 
orașul Houstska.

R. P. R.-R. P.
Duminică se va desfășura în sa

la Dinamo din Capitală prima reu
niune internațională de haltere din 
acest an. Echipa reprezentativă a 
R. P. Romine va întîlni selecționata 
R. P. Polone. Pentru halterofilii 
noștri fruntași întrecerea de dumi
nică va constitui un examen deose
bit de dificil, dat fiind valoarea 
halterofililor polonezi. Pe drept 
cuvînt, prin rezultatele excelente 
obținute in concursurile internațio
nale și interne, sportul halterelor 
din R.P. Polonă s-a afirmat în re

Crește nivelul performanțelor înotătorilor noștri
Irr con’-inuu progres, înotătorii 

noștri fruntași au obținut în con
cursul de verificare desfășurat vi; 
neri și sîmbătă la Floreasca noi 
performanțe de valoare.

Pe primul plan se situează noile 
recorduri republicane realizate la 
bras de Felix Heitz și A. Schmal- 
tzer. Pe distanța de 200 m. bras 
Heitz a reușit un timp <2:43,4) 
egal cu a treia performanță ma
ghiară in 1954 <1. S. Utassv 2:40.8, 
2) B Fabian 2:42,5. 3) G. Kun- 
sâgi 2:43,4). _ De remarcat că 
Gyorgy Kunsăgi era în 1954 al 
7-lea notător european la 200 
bras. O analiză a timpurilor in
termediare ni-1 arată pe Heitz în 
progres ipe prima sută de metri cu 
1,4 sec. față de vechiul record 
(2:43,5), progres ce nu se reflectă 
însă în cifra finală, pentru că Heitz 
nu are rezistență suficientă pe ul
tima parte a cursei. A. Schmaltzer 
a îmbunătățit din nou recordul 
probei 100 m. bras juniori cat. 
I, de data aceasta cu un timp 
(1:15£) care pînă acum patru 
săptămîni era foarte aproape de 
recordul seniorilor (1:15,1).

Aurel Măndoiu este și el în con
tinuu progres fiind în momentul 
de față deținătorul ambelor recor
duri la cele două probe de spate: 
1:11,5 (100 m.), 2:40,9 (200 m.).

Dar timpul lui la 200 m., precum 
și al celorlalți înotători ai noștri 
care folosesc acest stil, este foarte 
slab; tfcrradă faptul că Ștefan Io- 
nescu — înotător de craul — îiro- 
tînd pentru prima diată 200 m. 
spate, a stabilit un nou record re
publica*  ie juniori cat. I (2:46,3). 

fără îndoială, Mchel Vannfer, titu
lar in postul de fundaș al echipei 
Franței, jucător tot atit de bun 
in atac ca și in apărare. De altfel, 
in ultima intîinire internațională în 
care echipa Franțe. a intilnit re
prezentativa Italiei, Vannier a adus 
cele mai multe puncte ecivpei sale. 
Un alt jucător care a fost de nenu
mărate ori selecționat in echipa 
Franței este înaintașul Amede Do
rn enech. De altfel, ca și Vanner și 
Doctenech, multi jucători ai selec
ționatei pariziene sint foarte tineri, 
irnphnnd de cnrind 22 sau 23 ani. 
Ce! mai ttaSr diptre ei. Ja-'qoes 
Labeqje. numără dear 18 ani.

Pentru această Intîinire jucătorii 
reprezentative: bucureștenz s-au 
pregătit ia mod special, știind că 
vor ntitai un adversar puternic, 
cu un nivel de joc foarte ridicat.

ia-iții noștri dau un randament 
mai mare cu 30 la sută după in
troducerea bilei de ebonit. realizând 
in medie un procentaj de 822-840 
popice doborite. De asemenea, au 
făcut progrese simțitoare la siste
mul plin eu lansarea bilei la inter
vale mari formate din popicele 1 
cu 2 ți 1 cu 3".

Intr-adevăr, componența lotului 
reprezentativei noastre (V. Ivan, 
R. Buhăescu, I- Dinescu, I. Szabo, 
I. Varga, T. Szemany, I. Mkxxoiu, 
Fr. Micola, A. Alexandru, I. Dra- 
gomirescu. Th. Mihăilescu, Tr. Mt- 
hăilescu, Alex. Gomoru, V. Fels- 
zeghi) au suficiente resurse pentru 
a realiza o comportare onorabilă 
în fața redutabilei echipe ceho
slovace. Din echipa noastră fac 
parte finaliști și campioni ai R.P.R., 
care în ultimele competiții au ară
tat o formă bună. Sperăm că întîl- 
nirea dintre echipa noastră și re
prezentativa Republicii Cehoslovace, 
care se va desfășura pe arena Re
colta, se va ridica la un nivel su
perior.

Polm la haltere
petate rinduri, iar rezultatele obți
nute de cîțiva halterofili sint tte 
valoare internațională. Iată cîteva 
performanțe edificatoare în această 
direcție, realizate de concurenții 
polonezi (care vor evolua duminică 
la București) la finalele campio
natului R. P. Polone: Czepulkovski 
325 kg. (cat. ușoară), Bialas 375 
kg. (mijlocie), Rogulski 380 kg.
(semigrea), Beck 340 kg. (semimij- 
locie) etc- Nu este deci de loc exa
gerat cînd afirmăm că reprezen
tativa de haltere a R. P. Polone

Comwnenții ștafetei 4x100 m. mixt, 
A. Măndoiu: 1:12.4 (spate), Felix 
Heitz: l:f3.9 (bras). Alexandru Po
pescu: 1:05.8 (fluture) și Iosif 
Novac: 1:00.8 (liber) au reușit un 
valoros record 4:32,9). Aurel Za- 
han. Adrian Oanță, Andrei Ban 
și Cristian Vlâduță, ștafeta dina- 
movistă, au reușit în aceeași probă 
un nou record republican de juniori 
cat 1 ca timpul de 5:01,2. In 
sfîrșit, la acest concurs de verifi
care s-a prezentat la start și... o 
înotătoare! După o absență în
delungată, Sanda Platon a mers 
2:47,6 și a corectat cu 9 zecimi 
de secundă vechiul record at pro
bei 200 m. liber aii Ecaterînel 
Orosz, înotînd uniform și relaxat. 
Ea are posibilități să coboare șl 
sub acest timp. In celelalte probe, 
alți înotători au obținut rezultate 
deosebit de bune, multe dintre ele 
frnd noi recorduri personale. La 
100 m. liber Iosif Novac 59,5 sec.. 
Zoltan Hosipodiar 1:00,5, Vladimir

Campionatul republican
Luni s-a desfășurat prima^etapă 

a fazei inter-regionale din cadrul 
campionatului republican de șah pe 
echipe. S-au înregistrat rezultatele: 
Reprezentativa regiunii Iași — Di
namo București 3*/ 2—4>/2 ; Repr. 
reg. Galați — Știința București 
2—6; Rapt. reg. Bacău — Con- 
structorul București l>/2—6y2 ; 
Repr. reg. Constanța — Progresul 
D.C.S. București 1—7 ; Repr. reg. 

este una din cele mai puternice din 
Europa.

In vederea acestei importante 
reun uni, halterofilii noștri fruntași 
s-au pregătit cu minuțiozitate. In 
antrenamentele care au avut loc, 
ei au arătat că sint intr-o formă 
bună. De altfel, recent, Gh. Piti- 
cani și Ion Birău au realizat două 
valoroase recorduri a’.e țării.

Iată ce declară antrenorul de stat 
Ștefan Petrescu despre reun tmea 
de cumineă:

„Cunosc valoarea halieroj Ui lor 
polonezi. I-am urmărit la campio
natele mondiale de la Viena, la 
festivalul de la Budapesta și 
mi-am dat seama de excelenta lor 
pregătire. Cu acest prilej, haltero
filii noștri vor avea de înfruntat 
adversari puternici. Sint convins 
că reprez ntemți' noștri vor depune 
toate eforturile pentru a obține re
zultate cit mai bune și cit mai mul
te recorduri. Reprezentativa noastră 
va fi alcătuită probabil din urmă
tori halterofili, in ordinea catego
riilor: fon Ba'mău, Ion Birău, 
Gheorgtie lenciu, Ilte lenciu, llie 
Daneza, Gh. Piticaru și Silviu Ca
zan".

R. Cehoslovacă - R. P, Romină 
Ia handbal

PRAGA 4 (prin telefon). — 
Aliate se va disputa pe noul stadion 
din Celakovice — situat la 20 de 
km. de Praga — intîlnirea inter
națională de hanrilbal dintre echi
pele reprezentative ale R.P. Ro
mine și R. Cehoslovace. In vederea 
acestui meci, echipa de handbal a 
R. P. Rom ine a sosit luni seara la 
Praga, unde miercuri a făcut un 
antrenament pe stadionul Sparta.

La rîndul lor, jucătorii cehoslovaci 
s-au pregătit serios pentru întîlni- 
rea cu sportivii romîni. Echipa R. 
Cehoslovace va fi formată dintr-un 
lot de 15 jucători. Iată, de altfel, 
formația probabilă a R. Cehoslova
ce : Placek — Basak, Baumruk, 
Provaznyk, Horeysi, Zvolensky — 
Troyan,, Bruna, Ruza, Eret, Cenek. 
Ca jucători de rezervă figurează ur
mătorii : Dvorjak (portar), Luka- 
sievici (apărare), Cermak și Korbel 
(înaintare).

Jocul de handbal dintre echipele 
reprezentative ale R. P. Romine și 
R. Cehoslovace va fi arbitrat die 
austriacul Miick, ajutat de Gh. Po
pescu (R. P. Română) și Dolezal 
(R. Cehoslovacă)

Echipa romină va fi formată din 
următorul lot de jucători : Sidfea, 
Haberprusch (portari), Streitferdt, 
Nițescu, Oprea, Thelman, Donca si 
Antonescu (apărare), Căii man, Șe- 
laru, Istrate, Bota, Pahan și Sts- 
nescu (înaintare).

După jocul de mîine, echipa R. 
P. Romîne va mai juoa sîmbătă tot 
la Praga cu o selecționată a D. S. 
O. Spartak și luni, la Gottwaldov, 
cu o selecționată a D. S. O. Iskra.

Marchițiu 1 :00,9, N. Rujinski 
1:01,6 și Aurel Ionescu 1:02,2. La 
100 m. fluture. Alexandru Popescu 
1-05,8 (în ștafetă) și 1:06.4. M. 
CHaru 1:10,5 și A. Banc 1:136.

Performanțele realizate sint 
bune, iar în probele le spate și 
liber pot fi încă îmbunătățite. Este 
cazul, însă să vorbim șî despre 
unele defecțiuni organizatorice, 
care trebuie lichidate. Astfel, plu
tele care marchează culoarele au 
devenit... mai grele decît apa, 
astfel incit înotătorii riscă să trea
că ușor dintr-un culoar intr-altul. 
La această defecțiune permanentă 
LE.B.S.-ul a adăugat una... oca
zională, nepermifînd sîmbătă sea
ra accesul la bazin, nici înotători
lor, nici spectatorilor pentru mo
tivul că în sala Floreasca era box! 
Este de dorit ca pe viitor serviciul 
de ordine să fie astfel organizat, 
îneît desfășurarea competițiilor de 
la sala Floreasca să nu mai s-tîn- 
jenească activitatea la bazin.

G. NlCOLAESCU

de șah pe echipe
Suceava — Voința Cluj 4>/2—31/? ; 
Repr. Ucea — Progresul Cluj 1—7; 
Repr. reg. Pitești — Știința Timi
șoara 1—7 ; Repr. reg. București — 
Voința Timișoara 2—6,; Metalul 
Arad — Metalul Oradea 4*/ 2—3>/2 ; 
Repr. reg. Hunedoara — Voința 
Tg. Mureș 3>/2—4>/2. Echipele învin
gătoare s-au calificat pentru a 
doua etapă.

BRNO 3 (prin telefon). — Abia 
cu a doua etapă se poate spune că 
a început adevărata „bătălie" spor
tivă n „Cursa Păcii". Etapa a fost 
dîrz disputată, de la primul și pină 
la ultimul kilometru, datorită ca
denței deosebit de vii impusă de 
cicliștii bulgari, sovietici, polonezi 
și cehoslovaci.

In primul grup, care s-a distan
țat chiar după primii kilometri, a- 
lergătorii noștri C. Dumitrescu și 
Zanoni s-au menținut o mare parte 
din cursă. Dumitrescu a suferit 
defecțiuni mecanice, iar tânărul Za
noni a cedat pasul la 25 km de 
sosire. Ceilalți au avut o compor
tare mai slabă, iar Istrate. d ndu-i 
bicicleta sa lui Dumitrescu, a pier
dut minute prețioase cu reparația.

Victoria i-a revenit detașat tînă- 
rului ciclist cehoslovac Jan Ruhr, 
care a parcurs 185 km în 4 h, 47,22. 
Media orară 38,558 km. o cifră 
foarte bună față de duritatea tra
seului, care a avut numeroase ur
cușuri. Pe locul 2 s-a clasat beț
ivanul Verhaelst (4:48,28) urmat de 
Hristov (R. P. Bulgaria), 4:49,00, 
Cijikov (U.R5.S.) 4:49.17; Bebe
nin (U.R.S.S.) 4:50,32, Krivka (R. 
Oeti.), Evseev (U.R.S.S.), Koțev 
(R.P.B.); Reinecke (R.D.G.) Me- 
nenghini (Franța) și Vesely, (R. 
Ceh.), toți același timp.

După etapa a II-a, Kubr a tre
cut în fruntea clasamentului ge
neral individual cu timpul de 
8:03,10. El este urmat de Boeck 
(Belgia) 8:04,29; Brittain (Anglia) 
8:05,16; Verhaelst (Belgia) 8:05.16; 
Schur (R.D.G.) 8:05,36; Arnell (Sue
dia) 8:05,54:, etc. Interesant de re
marcat este faptul că între Kubr și 
Looveren (Belgia) al 10-lea clasat 
este o diferență numai de 4 tnin. 17, 
iar față de Cijikov, at 15-lea, di
ferența este de 5 min. 3 sec. în 
timp ce polonezul Chwiendacz, al 
20-lea, se află la mai puțin de 7 
minute.

Cicliștii românii au ocupat în eta
pa II-a locurile: 44 C. Dumi
trescu 5:00,25 (medie orară 37 km). 
51. N. Maxim (5:01,19), 55 Zanoni 
(5:01,26), 64 St Sebe (5:05,16), 
66, Moiceanu (5:05,16) și 81 0. Is
trate (5:28,20).

La Bmt>, clasamentul pe echipe 
a suferit serioase schimbări. Astfel,

Activitatea la spartan nautice
Activitatea de vele a fost inaugu

rată la începutul acestei săptămîni, 
la Mamaia, unde se desfășoară pri
ma competiție a anului, „Cupa Vic
toriei", in organizarea colectivului 
sportiv Flamura roșie Constanța în 
colaborare cu Clubul sportiv nautic 
al AVSAP Mamaia. La această im
portantă competiție participă cei 
mai buni vrii iști din țară. Sînt pre- 
zenți sportivi din opt asociații spor
tive, plus un număr important de 
concurenți reprezentînd Marina și 
AVSAP. In total, sînt în întrecere 
37 de echipaje.

Cupa Victoriei a început luni, 
cînd — după deschiderea oficială — 
concurenții au făcut o regată de 
aclimatizare și recunoaștere a tra
seului. Marți s-a disputat prima re
gată. în care s-au clasat, în ordi
ne, Victor Gele (Metalul), B. Stro- 
minger (Progresul) și Mircea Du
mitru (Constructorii). O comporta
re foarte bună a avut și P. Bur- 
cea, care însă a suferit un accident, 
ceea ce l-a impiedicat să ocupe un 
loc bun. Ieri s-a desfășurat cea de 
a doua regată. Foarte bine s-a com

PE SCURT
a MOSCOVA, 4 (Agerpres)TASS 

transmite:
La 4 mai a părăsit Moscova, ple- 

cînd la Lyon, (Franța) echipa de 
șah a studenților sovietici care va 
participa la campionatul mondial 
studențesc de șah. Din delegația 
sportivilor sovietici fac parte marele 
maestru Mark Taimanov, maestrul 
internațional Boris Spasski, maeștrii 
Vladimir Antoșin și Alexei Suetin. 
Ca rezerve au plecat maeștrii Ev
ghenii Vaskurov și Alexandr Niki
tin. Conducătorul delegației este ma
rele maestru Alexandr Kotov.

Campionatul mondial studențesc de 
șah pe echipe se va desfășura între 
6 și 15 mai. La această competiție 
participă șahiști din Î6 țări

• In cursul zilei de azi echipa re
prezentativă de fotbal a R.P. Ungare 
a părăsit Budapesta, îndreptîndu-se 
spre Oslo, unde va întîlni duminică 
8 mai reprezentativa Norvegiei. De 
la Oslo, reprezentativa maghiară va 
pleca la Stockholm, unde va susține 
la 11 mai o întîlnire cu reprezenta
tiva Suediei. In continuare. fot
baliștii maghiari vor juca la 15 mai 
cu Danemarca, la Copenhaga și la 19 
mai ou Finlanda la Helsinki. Din 
lotul fotbaliștilor maghiari fac parte 
16 jucători printre care Puskas, Koc- 
sis, Hidegkuti, Csemai, Danka, Szim- 
csak, Bozsik, Lorant și alții.
• Săptămîna trecută s-a desfășurat 

la Belgrad meciul internațional de 

U.R.S.S. a urcat de pe locul 9 
pe 5, Anglia a trecut de pe locul 
4 pe 9, R.P. Bulgaria a urcat d® 
la locul 11 la 6, iar echipa noastră 
a pierdut 5 locuri, aflîndu-se pe 
locul 12.

Tabor 4 (prin telefon). — Etapa 
Brno-Tabor, 175 km. cu 70 fta 
sută din traseu îin pantă, cu zeci 
și zeci die cotituri în loc, prin de
ferite comune și orașe a fost și 
mai grea decît etapa precedentă. 
La 30 km- de la plecare cicliștii 
soviete! Cijikov și Verș-iw'n pto- 
sează un atac reușit și evadează 
din pluton. Un singur ciclist, en
glezul Stan Brittain reușește să 
le „prindă roata". Acești trei 
„fugari" au la jumătatea cursei un 
avans de peste patru minute. A- 
cum, se desprind diin plutonul 
mare patru alergători, Vesely, 
Krolak, Klich și Zabel. cane — 
după o teribilă cursă de urmărire, 
îi ajung pe cei trei la 20 km. 
de sosire. In urma micului grup 
condus de Vesely, se formează un 
alt pluton, în care C. Dumitrescu. 
Pedersen, Schur, Meister și Zanoni 
(nînă aproape de sosire cînd i-a 
sărit lanțul) întreprind acțiuni cu
rajoase, făirîmițînd grupul.

Clasamentul etapei : 1. Zdanek
Klich (R. Ceh.) 5:07.35; 2- Ciji
kov (U.R.S.S.) ; 3. Krolak (R.P. 
Polonă); 4. Jan Vesely (R- Ceh.); 
5. Brittain (Anglia); 6. V-erșinwi 
(U.R.S.S.), toti același timp; 7. 
Zabel (R.D.G ) 5:07,41; 8. Maurice 
de Boeck (Belgia) 5:11,15; 9. 
Chwiendaicz (R.P. Polonă) 5:11,35; 
10. C. Dumitrescu (R.P.R.) acdlași 
timp-

Locul 33. Zanoni 5:16,11; 39. 
Sebe 5:20,50 : 47. Maxim 5:25,14; 
49. Istrate 5:27,17 și G. Moceane 
5:37,00. Kubr, deținătorii trioouhd 
galben, a sosit pe locul 58, cu 
tâmpul: 5:32.18. Media orară a e- 
tapei 34,200 km.

In clasamentul genenail primril 
loc îl ocupă Brittain cu 13:12,51, 
urmat rie Vesely 13:14.13, Cijikov 
13:15,18. Boeck 13:15^5, Verharisț 
13:16.51. Schur 13:17,11.

Astăzi se dispută etapa a IV-a; 
Tabor — Karlowy Vary (215 km ).

PETRE DAVID

portat Mircea Dumitrlu (Construc
torul) -care a trecut pe primul loc 
în clasamentul general, urmat de 
A. Butucaru și Lucian Predescil. 
Concursul se încheie n ziua de 8 
mai. In afara regatelor pentru Cupa 
Victoriei se mai dispută și o regată 
de rezistență, cu clasament sepa
rat, individual și pe echipe. Pînă a- 
cum, în clasamentul pe asociații 
al Cupei Victoriei conduce asociația 
Constructorul. (De la subredacția 
noastră).

— Sîmbătă șî Duminică, in orga
nizarea asociației Flamura roșie, se 
dispută pe Dunăre, între Galați și 
Tulcea, prima mare competiție de 
caiac-canoe din acest an. Vor par
ticipa cei mai buni sportivi din toate 
asociațiile.

— Intr-o recentă ședință a Birou
lui Comisiei Centrale de Sporturi 
nautice s-a hotărît ca finalele cam
pionatului republican de oaiac-ca
noe (fond), care nu se mai pot des
fășura pe Canalul Macin, să se dis
pute pe lacul Herăstrău din Capi
tală. Datele rămîn aceleași: 14 și 
15 mai a.c.
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