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Să îmbunătățim activitatea sportivă 
in școli

SĂRBĂTORIREA A ZECE ANI DE LA VICTOR» ASUPRA FASCISMULUI
Adunarea festivă din Capitală

DUCAȚ1A fizici in școlile de 
toate gradele din țara noastră 

constituie o parte integrantă a edu
cației comuniste, a vi nd scopul de 
a contribui ta creșterea unei gene
rații de tineri sănătoși, rezistenți, 
disciplinați, curajoși și devotați 
patriei. Regimul democrat-popular 
a creat cele mai bune condiții pen
tru dezvoltarea unei rodnice activi, 
tați sportive în rindurile elevilor 
și studenților. Zi de zi, terenurile 
de sport din incinta școlilor sau 
institutelor superioare de tnvăță. 
min( freamătă de voioșia și entu
ziasmul zecilor de mii de tineri și 
tinere, care iși dezvoltă armonios 
trupurile în cadrul orelor de edu
cație fizică.

In ultimii ani s-a înregistrat o 
creștere simțitoare în domeniul pre
gătirii fizice a elevilor și studen
ților. Desigur că în această reali
zare, un rol de seamă l-au avut 
orele de educație fizică prevăzute 
în procesul de invățămâit, precum 
și activitatea sportivă extra-școlară 
care se desfășoară cu intensitate în 
cadrul colectivelor sportive școlare 
și studențești. In numeroase școli 
și institute superioare de invăță- 
mînt din țara noastră, colectivele 
sportive stat organizații vii, care 
reușesc să angreneze in ac
tivitatea sportivă mase tot 
mai largi de tineri și tinere. 
Colectivul sportiv școlar este 
prima organizație sportivă cu care 
face cunoștință elevul. Aci, în ca
drul secțiilor pe ramură de sport, 
școlarul se deprinde cu o viață dis
ciplinată și organizată.

Sint zeci și zeci de exemple care 
ne vorbesc despre a vin tul și entu
ziasmul cu care se lucrează m ca
drul colectivelor sportive școlare și 
studențești, despre munca neobo
sită și plină de roade a profesori
lor de educație fizteă și a elevilor 
pentru a transforma aceste colec
tive intr-un izvor nesecat de cadre 
tinere și talentate «le mișcării noas
tre de cultură fizică și sport. Ast
fel. Ia școala medie de 10 ani nr. 
22 de fete din București, colecti
vul sportiv este o adevărată mîn- 
drie. Din rindurile etevefor acestei 
școli s-au ridicat elemente de frun
te ale sportului nostru. Maestrele 
sportului Lia Manoliu, Claudia Du
mitrescu și Natalia Todorovschi 
au activat în cadrul acestui 
colectiv sportiv școlar. Multe 
sportive talentate activează și 
acum în colectivul sportiv al 
școlii nr. 22. Cu multă tragere 
de inimă se muncește și la colectivul 
sportiv al școlii profesionale nr. 1 
din Craiova. Sub îndrumarea pro
fesorului de educație fizică V. Pir- 
logea și cu sprijinul dire.țunii 
școlii (director fov. M. Teodorescu), 
elevii înregistrează frumoase suc
cese în activitatea sportivă. In ca
drul acestui colectiv sportiv școlar 
sînt organizate num «roase competi
ții sportive (campionate de șah, vo
lei, fotbal etc). Bune rezultate s au 
obținut și la alte școli, printre care 
școala medie de 10 ani nr. 1 de 
băieți din București, școala medie 
mixtă de 10 ani din OrășFe, șco-la 
de 7 ani din comma D-agoslavcte 
(raionul Muscel), școala medie de 
10 ani din Bacău și a’te’e.

Din răcate exstă încă o serie 
de școli în care act'vitatea sportivă 
este privită m mod superficial și. 
adeseori, nejust Această mentalitate 
greșită se mani’estă îndeosebi prin 
testrînge.-ea activități sportive la 
cadrul strict al orelor de educație 
fizică prevăzute în program și la 
desfășurarea cu superficialitate a o- 
relor de colectiv sportiv. Astfel, la 
școala medie tehnică de centrale e. 
lectrice din Craiova fi ia școala 

medie nr. 7 din București nici nu 
poate fi vorba de activitate sportivă 
extrașcolară, cînd chiar și orele de 
educație fizică se desfășoară la un 
nivel cu totul necorespunză or. De 
asemenea, la facultatea de ști nțe 
juridice din București, cercul spor
tiv și-a făcut o „tradiție" din Fpsa 
lui de activitate. In aceste colective 
sportive școlare sau studențești în
semnătatea activității sportive pen
tru creșterea unui tineret puternic și 
sănătos trebuie să fie bine înțeleasă, 
dat fii id că fără o temeinică activi
tate sportivă extra-școlară nu poate 
fi asigurată dezvoltarea multilate
rală a elevilor și studenților.

Pentru a obține noi succese în ac
tivitatea lor viitoare, colectivele spor, 
tive școlare și studențești au 
sarcina de a se preocupa in
tens de organizarea cît mai 
multor competiții sportive, de 
o cît mai largă mobilizare a 
școlarilor și studenților în cam
pionatele republi-ane școlare și ale 
asociației Știința, de respectarea 
calendarului sportiv din orașul, ra
ionul sau regiunea respect'Vă, pre
cum și de angrenarea într-o acidi
tate continuă a sportivilor clasifi
cați din rindurile elevilor sau stu
denților. Toate aceste lucruri vor 
asigura o rodnică activitate compe- 
tițională membrilor colectivelor șco
lare și studențești și este limpede 
că, avînd ta ba'ă o booată activi
tate competițională, vor fi asigurate 
și rezultatele bune

O altă problemă asupra căreia 
trebuie să-și îndrepte atenția colec
tivele sportive școlare și studențești 
este aceea a complexului G.MĂ. 
Există astăzi în școl le de toate 
gradele și în institutele super oa-e 
de învâțămînt mulți tineri pur
tători ai insignei G.M A. Aceasta 
nu trebuie să însemne însă 'otu1. 
Nu este suficient să avem numeroși 
purtători de insignă, dintre care ma
joritatea își încetează activitatea 
sportivă din momentul în care și-au 
obținut brevetul. Im ortant este <a 
purtătorii insignei G.M A. să fie 
angrenați într-o activitate sportivă 
continuă, asigurîndu-li-se în acest 
fel largi posibilități de dezvoltare 
și de afirmare în diferitele disci
pline sportive. Trebuie organizate 
tot mai multe competiții pe clase 
și interclase.

De asemenea, se impune o atenție 
deosebită față de problema lărgirii 
și întăririi bazei materiale a colec
tivelor sportive școlare și studen
țești. Fiecare școală trebuie să aibă 
terenul ei de sport. Echipamentele 
și materialele sportive vor fi folo
site cu chibzuință și în așa fel ca 
un număr cît mai mare de elevi și 
eleve să poată participa la antrena
mente și întreceri.

Elevii trebuie să participe în nu
măr cît mai mare la întrecerile 
din cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului.

Multiplele sarcini ale colectivelor 
sportive școlare vor putea fi mult 
mai bine aduse la îndeplinire dacă 
secțiile de învățămînt ale sfaturi
lor populare raionale și regionale, 
ca și metodiștii de educație fizică, 
vor privi cu toată atenția impor
tantul rol pe care îl are sportul 
în întărirea fizică și educarea ma
selor de elevi.

Activitatea sportivă școlară roat? 
și trebuie să devină și mai intensă. 
Colectivele sportive școia e și stu
dențești pot contribui la aceasta, 
organizîndu-și temeinic munca, stră. 
duindu-se zi de zi să obț'nă noi 
succese în această direcție. Posibi
lități există din plin. Ele trebuie 
folosite cît mai bine, pentru a se 
putea obține și rezultatele cele mai 
bune. —.

Luni după-amiază, în sala Tea- 
trtfhri de Operă și Bâtei al R.P.R., 
a avut loc adunarea festivă con
vocată de Ministerul Forțelor Ar
mate ate R.P.R. și comitetul exe
cutiv al Sfatului popular tă Ca
pitalei, cu prilejul celei de a 10-a 
aniversări a victoriei armatelor 
sovietice asupra fascismului ger
man și a zilei independenței na
ționale a R.P.R.

La adunarea f.-stivă au partici
pat membri ai C.C- al P.M.R„ 
membri ai guvernului, conducători 
ai organizațiilor și instituțiilor 
centrale și de masă, generali și 
ofițeri ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., activiști de partid, perso
nalități culturale și artistice, oa
meni ai muncii din întreprinderi

Au fost de față tfiembri ai cor
pului diplomatic.

Pe scena purtînd inscripția me
morabilei date a viatoriei istorice 
asupra fascismului hit'lerist. mi.li-

Ședința
MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 

TAS6 transmite:
La 8 mai, la Teatrul Mare al 

II.R.S.S. a avut loc o ședință so
lemnă a organizațiilor sovietice, 

de partid și obștești, împreună cu 
reprezentanți ai armatei sovietice 
și flotei maritime militare, închi
nată Zilei Victoriei.

Al treilea 
din lume

Bruxelles 9 (prin telefon). — 
, fnotind intr-un stil senzațional In 
fața unui public entuziasmat, ro- 
mmul Alexandru Popescu a rea
lizat ieri al treilea timp din lume 
la 100 m fluture: 1:01,9".

Iată titlul articolului publicat 
ieri de ziarul belgian „Les Sports" 
despre concursul de înot desfășu
rat la Bruxelles în bazinul clubu
lui Saint Chile. Și celelalte ziare 
evidențiază acest rezultat a cărui 
valoare o comentează pe larg. Se 
credea că prezența la concurs a 
înotătoarei olandeze Mary Kok, 
recordmana lumii la 100m. fluture 
(1:13,8), va fi „punctul tare" al 
întrecerilor. Alexandru Popescu a 
reușit însă un rezultat de o va
loare într-adevăr excepțională, in- 
trînd de îndată in centrul atenției 
generale. încă de pe prima Iun 
gime (bazin 35 m.) Popescu ia un 
avantaj care se mărește treptat 
pină la sfîrșitul cursei. Timpurile 
intermediare: 17,8 — 39,2—1:04,9.

înotătorii francezi și olandezi, 
care participă și ei la întreceri, au 
mai putut asista și la victoria re
prezentanților noștri, Hospodar, 
Heitz, Marehițiu la 3x100 m. 
mixt. înotătorii noștri au realizat 
la sfîrșitul probed: 3:30,0.

Dinamo București a întrecut-o cu 3-2 (2-1) 
pe T.D.N.A., echipa campioană a R. P. Bulgaria

Ieri, echipa bucureșteană Dinamo 
a realizat la Sofia o excelentă per
formanță dispunîod de echipa cam
pioană bulgară T D NA , după un 
joc în care a manifestat o superio
ritate vădită. Va o.!rea acestei per
formanțe este cu at't mai mare cu 
c“t echipa Ț.D.N.A.— de mai multe 
ori campioană a R. P Bulgaria — 
are în rindurile sale numai jucători 
internaționali, dintre care 6-7 au fă
cut parte. în ultimele meciuri, din 
echipa reprezentativă.

Gu această victorie, Dinamo și-a 
îmbogățit frumosul său palmares in- 
temațianafl și, ta același timp, a con
tribuit la creșterea prestigiului fot
balului nostru peste hotare. 

tari de diferite arme poartă dra
pelele de luptă.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii: dr. Petru Groza, Gh. 

Apostol, M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S„ 
P. S. Dedușkin, însărcinatul cu 
afaceri ad-interlm al Uniunii So
vietice, Chivu Stoica, Al. Moghio- 
ros, Miron Constautinescu, P. Bo- 
rilă, D. Cotou, N. Ceaușescu, ge
neral locotenent Al. Drăgtuci, acari, 
prof. tir. C. I. Parhon, acari, prof. 
Traian Sâvulescu, J. Fazekaș, Cons
tanța Crăciun, general locotenent L. 
Sălăjean, generat locotenent Gh. 
Pintilie, colonel V. I. Perepelița, 
atașat militalr ad-interim al 
Uniunii Sovietice, general maior 
C- Mănescu, generali în rezervă 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, conducători 
ai organizațiilor obștești, oameni 
ei științei, artei și cuflturii, frun
tași în producție din industrie și 
agricultură.

sole/nnă de la Moscova
din Moscova al P.C.U.S, — dinȘedința a fost deschisă de N. A- 

Btiganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. S. Konev, a 
prezentat on raport în legătură cu 
cea de a 10-a aniversare a vic
toriei asupra fascismului.

Au mai luat cuvîntui I. V. Ka
pitonov, secretar al Comitetului

Cu mult interes a fost așteptat 
meciul de polo. Evoduța scorului 
ca și jocul rapid și tehnic al ro- 
mtnitor au stimrt ropote de aplau
ze. Punctele echipei noastre aJ 
foet realizate de Nagy (3), Si
mon, Novac și Zahan. Rezultatul 
final: 6—4 (4—2) tn favoarea echi
pei romîne.

Aceste frumoase rezultate, ca și 
locul 2 obținut de Felix Heitz in 
proba de 200 m. bras și tocul 3 de 
Novac în proba de 100 m. hber 
au adus înotătorilor rom în i o fru
moasă cupă din parte3 clubului 
Saint Gille, organizatorul între
cerilor de înot. In zilele care. ur
mează Înotătorii rotnîni vor mai 
lua parte la trei concursuri.

SOFIA 9 (Prin telefon). — Intîl- 
nirea disputată pe stadionul Lewski 
a fost urmărită de 46.000 de specta
tori, care au avut ocazia să asiste 
la un joc de nivel tehnic ridicat. La 
aceasta au contribuit ambele echipe, 
dar în special Dinamo care a jucat 
foarte bine, în viteză, cu multă în
suflețire și a cucerit o victorie 
binemeritată. Echipa bucureșteană a 
deschis scorul prin Bartha în min. 
21, pentru ca după 11 minute să-și 
concretizeze superioritatea printr-un 
al doilea gol. T.D.NA reduce scorul 
prin Dimitrov, astfel că prima re
priză se termină cu scorul de 2-1. 
Pqpă pauză, ta min. Ti, Eoe urci

Festivitatea a început prin inR 
ton area imnurilor de stat afle 
R.P.R. și U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ștefan Bălan, președintele 
comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

A luat cuvîntui tov. general lo
cotenent Leontin Sălăjan, prim locs 
țiitor al ministrului Forțelor Are 
mate ale R.P.R.

Tov. Stei ian Morarii, președin
tele Consiliului Central al Sdnrijs 
eateîor din R.P.R., a dat apoi cw 
tire unei telegrame de salut adreu 
sală, cu prilejul Zilei Victorie^ 
Prezidiului Sovietului Suprem ai 
U.R.SS., Consiliului de Miniștri 
al U R.S.S., Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Adunarea s-a încheiat cu un 
concert festiv dat de Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Forțelor 
Armate alte R.P.R.

(Agerpres) *

partea oamenilor muncii din Moss 
cova și regiunea Moscova; I. L 
Turtanov — din partea sindicate
lor sovietice; acad. A. I. Oparin 
— din partea intelectualilor; S- 
I. Kotova, filatoare la fabrica 
„Kalinin" — din partea tineretului 
sovietic.

Echipa T-S.K.-M.O. a cîștigat 
ștafeta ziarului 

„Vecernia Moskva"
Pe străzile Moscovei s-a desfăștH 

rat tradiționala ștafetă a ziarului 
„Vecernia Moskva" care în fiecare 
an deschide sezonul sportiv de 
vară în capitala Uniunii Sovietice. 
La actuala ediție traseul ștafetei a 
fost mult mărit, măsurînd în total 
aproape 25 kilometri, împărțiți în 
45 de etape. Pentru primul loc lups 
ta s-a dat între echipele Dinamo și 
Ț-S.K.-M.O. Dinamoviștii porneau 
favoriți prin prizma rezultatelor aiu 
terioare. Dealtfel, ei au mai cîștis 
gat în repetate rînduri această ștas 
fetă. Totuși, cu o echipă bine sin 
dată din care au făcut parte rw 
cordmanii mondiali V. Kuț, I. Lis 
tuev și Ntaa Otkatenco, militarii 
au reușit să obțină, la mane luptă, 
victoria, parcuigînd cei 25 de km. 
în 57 min. și 6 secunde. In felul as 
cesta ei cîștigă pentru a cincea 
oară tradiționala ștafetă a ziarus 
tui „Vecernia Moskva".

scorul la 3-1 iar Panaaotov stabilește 
scorul final la 3-2 cu cinci minute 
înainte de sfîrșitul meciului. Intrea-i 
ga echipă Dinamo s-a remarcat și 
în mod special Băcuț 1, Szoko și 
Călinoiu. Dintre jucătorii bulgari 
cei mai buni au fost Dimitrov și 
Ianev. A condus bine arbitrul Rus 
mianțev următoarele formații:

DINAMO: Birtașu-Băcut I, Băs 
cuț II, Toma-Câlinoiu, Anghel-Bars 
tha, Nicușor, Ene, Szoko, Suru.

Ț.D.N.A: Naidenov-Rakarov. Țvets 
cov, Enișeinov-Boșcov, Stoianov-MU 
lanov, Dimitrov, Panaiotov. Mihais 
tov, lanev.
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I
I In aceste zile însorite de pri- ; 
î măvară, cînd întreaga fire s-a i 

trezit din, nou la viață după i 
somnul greu al iernii, stadioa- ; 
nele și terenurile de sport sini : 
cuprinse și ele de freamătul ti- I 
neresc al întrecerilor sportive. : 
Printre miile de tineri și tinere ; 
care se avîntă cu însuflețire în I 
viitoarea luptei sportive se ailă-.

► numeroși elevi ai școlilor medii, i 
Pentru a cunoaște mai bine ac- ț 
tiv it ai ea colectivelor sportive '
școlare și pentru a ne apropia i 
cit mai mult de frământările vie
ții sportive școlare, am vizitat ’ 
cileva din școlile bucureștene.

Și iată cele constatate.^ I

In veșnică reparație

— Acum dacă am venii fi eu. activitatea poete începe.. 
— Așa cum ii cunosc eu vor '

Dacă pentru multe scoli pro
blema amenajării unei săi? de 
gimnastică se pune încă in mod 
destui de acut, poate și <fn cau
za numărului mare al elentor, 
nici prin minte nu ne-ar fi trecut 
să intîlnkn aceeași sKualte și la 
școala medie tehnică de arhitec
tură, unde, pasă-mi-te, eterii de- 
prnd tocmai meșteșugni.. con
strucțiilor. Realitatea este însă 
eă, probabil, pentru a respec'a 
„specificul*  școli?, sola de gim
nastică se află intr-o permanenta 
—reconstrucție.

Să vă povestim Jn cileva cu
vinte epopeea acestei săli. De 
fapt, sala a trecut prinfr-o adevă
rată... metamorfoză. Mai iutii a 
fost folosită ca sală de gimnas
tică. S-a găsit roșă cineva care a 
opinat că dușumeaua nu este su
ficient de rezistentă. $î. atunci, 
fără mahă tărâgăneaJâ, soda s-a 
trezit transformată Mr-ua «•for- 
tabiL.. dccmitor Ulterior, această 
hotărire a fost schimbată și des- 
tinatia sălii a redevenit cea ini
țială. Ce s-a îtitirr.pUf tată ? In 
timpul vacanței dn vara amdai 
trecut, din motive care râmin iacă 
necunoscute, nu s-au putut face 
repșraț ile pe care le necesit», r«- 
veairea sălii in ^netrimomsd*  
sportului. Operațiile de renova**  
au început chiar din primele z ’e 
ale anului școlar Natural. orele 
de educație fizeă, precum și o- 
rele de colectiv sportiv, nu se pu-

Intre sport șL. g&spHărie
La școala pedagogică mixtă nc. 3 

activitatea sportivă se rezumă 
doar la orele <je colectiv prevă
zute in progTamul a.ișat cu gri'ă 
un cancelaria profesorilor. Fiindcă, 
în rest, munca sportivă este, 
vorba urmi personagiu al lui Ca- 
nagiale, sublimă, ideală, dar— lip
sește cu desăvîrșire. De această 
stare de lucruri nu este vinovată, 
'desigur, profesoara de educație fi
zică Soflăa Teodorescu, oare su
plinește o altă profesoară, bol
navă de mai mult timp Răspun
derea revine însă în bună măsură 
direcțiunii școlii care nu a pre
getai! să-j acorde deplină libertate 
în organizarea orelor de colectiv, 
tovarășei profesoare Ștefan eseu, 
care are multă „experiență" în 
materie sportivă, fiind de mai 
mulți ani o foarte bună profesoa
ră de... gospodărie. Aceasta nu 
înseamnă însă, că, cu toată bu
năvoința arătată, s-ar pricepe să— 
gospodărească și treburile spor
tive. Urmarea firească este că 
elevii și_ elevele acestei școli nu 
participă la competițiile școlare 
și că întreaga activitate sportivă 
se dlesfășoyă în mod superficial.

O activitate remarcabilă
Școala medie nr. 1 de băieți se 

bucură de o frumoasă tradiție 
sportivă. In cadrul numeroaselor 
întreceri sporii'e școlare, repre
zentanții acestei școii medii au 
obținui întotdeauna rezultate de 
valoare, impresiomnd in aoeiați 
timp prin atitudinea lor discipF- 
natâ și corectă.

Realizările obținute la școala 
medie vc. 1 nu sini surprinză
toare pfntru cne cercetează o'ga- 
nizarea eienîpiară a vieții spor
tive care pulsează din Hin ac». 
Ceea ce caracterizează actirtatea 
sportivă a acestei școii esia grija 
deosebită ți ateresul pentru tuna 
fnoct onare a eoiectivului sportiv. 
Sfatul colectivului este o realitate 
?i_el muncește efect, v pentru înde- 
pFufrea *n  cele mai bune cotimțn 
a nurre'oaselor obiective Pe care

începe alte reparații .
tcau țioe în safă, ci în diferite 
săli de clasă sau. atunci cînd vie- 
mea permitea, chiar pe unele te
renuri virane in apropierea școlii. 

Au venit insă și zilele de iar- 
cu ele s-a produs și 

activității sportive, 
de educație fizică și 
cri puțin mulțumiți

Au venit 
nă... Odaia 
restrângerea 
Profesoare e 
rievi; erau 
că această stare de lucruri nu a- 
vea să dureze multă vreme. Și, 
incr-adevâr, vestea mut așteptată 
sosi: sala de gimnastică este gata. 
Ctod să se treacă însă la... fapts, 
s-a descoperit că era necesară o 
nouă reparație, fiindcă sobele nu 
ftmețicneu. Deiri, o nouă întreru
pere a activității, care durează 
ptaă ia ziua de astăzi. Noroc că 
primă’Bra. cu zilele ei Îmbietoa
re a venit in ajutorul celor de Ia 
șcmIs medie tHnxă de arhitectu
ri. Iar ta sala de gimnastică, a 
flată frică în plină reparație, să 
sperăm că se va face sport la— 
aout. Spce bucxxria elevilor și 
a iaanoaseior profesoare de edu
cate fizică Dina Andruțâ. Laura 
Zotow-, ș« Violeta Cernea, «re 

vscim tn activitatea lor lipsa u- 
**’ •*!>  sport corespunzătoare.

Viitoare cadre ale sportului nostru
*~a, medie de fete nr. 2L

pe Ay^it cuv-nt. gimnastica ae 
xicurâ de multă prețuire. Echipei» 
<fe gimnastică ale acestei școli 
s-au impus in multe campnoaCe 
școlare printre care șl recentul 
campkajat al școlilor medii, desfă
șurat la Galați. Cu aceas'ă oca
zie, giznnastcAe de la școa’a me
die de fete nr. 21 au cucerit pen
tru a doua oară titlul de campi
oane pe țară. Și aici sfatul co
lectivului sportiv lucrează cu mul
tă tragere de inimă. Președinta 
sf^nlui. deva Silvia Bodoagă 
din clasa » X-a B. se strădu
iește să ducă la bun sfirșit sar- 
cinile care-i revin. Important est» 
că atît colectivul sportiv, cit și 
cele două profesoare d» educație

Din vizita pe care am între
prins-o in unele școli medii din 
Capitală a reieșit că acolo unde 
există o strinsă colaborare între 
direcțiunile școlilor, comitetele de 
părinți, profesorii de educație fi
zică și sfaturile colectivelor spor
tive școlare, activitatea sportivă 
se dezvoltă din zi în zi, angre- 
nind mase importante de elevi și 
eleve tn practicarea diferitelor 
discipline sportive.

E de dorit ca școlile in oare 
activitatea sportivă mai lasă de 
dorit, să urmeze exemplul școli- 

și k-a piupus. b^sigur. in coor
donarea aeth.'n;k< colectivului 
sportiv, un rol de seamă ii au pro
fesorii de educație fizică Steiian 
Gheorghiu. Grigore Lazăr, Dum
irii Ionescu și Eugen Teului, care 
vn in ajutorul elevilor cu expe
riența și cu priceperea lor. Ast
fel a fost posibil ca elevii aces
tei școli să participe nu numai la 
o serie întreagă de compeîiți pe 
diferite terenuri din Capitală, dar 
și să ia parte la multe acțiuni 
sportive de amploare, deosebit de 
instructive, cum au fost excur
siile în di ierse regiuni ale Urii, 
cu care ocazie au fost întreprinse 
și felurite cercetări în domeniul 
florei și faunei, concursuri de 
orientare turistică, concursuri de 
schi și altele. Este interesant d» 
arătat că aceste acț uni au atras 
nu numai numeroși elevi, ci și 
mulți dintre profesorii de la alte 
materii. De asemenea, la aceste 
excursii, elevii care au olițnut re
zultate bune la învățătură și !n ac
tivitatea sportivă au fost invitați do 
onoare ai dire^furdi școlii care 
de altfel, sprijină întotdeauna, cu 
multă căldură, irețiativeie eoketi- 
vtrfui sportiv. ,

Elevii școlii medii nr. 1 capătă 
o pregătire fizică multilaterală. In 
primul rînd. prin activitatea 
G.M.A., care este dusă tn mod pla
nificat și, in al doilea rind. dato
rită posibilităților largi Je prac
ticare a diferitelor discipline spor
tive pe care le oferă existența 
celor 16 secții pe ramură de 
sport, temeinic organizate. Este. 
indiscutaMI, tun exemplu care me
rită să fie urmat...

Părinții in sprijinul
micilor sportivi

„Avem o sală de sport mică, 
dar foarte bine utilată", ne-a spus 
de la început profesoara de edu
cație fizică Elvina Chnvuleseu, a- 
tunci cînd am început să iiscutăm 
despre activitatea colectivului 
sportiv al școlii medii nr. 16 de 
fete. Am aflat apoi că necesită
țile muncii sportive au fost tie 
natură să ducă la găsirea unor 
soluții foarte simple, -dar care 
dovedesc dorința de a stimula 
activitatea sportivă. Astfel. în sub
solul clădirii, a fost amenajată o 
sală pentru tenis de masă, care 
se bucură de multă căutare dan 
partea elevelor, iar curtea școlii 
deși cam neîncăpătoare. a fost 
transformată intr-un bun teren de 
volei și baschet. In munca sa pen
tru dezvoltarea sportului în a- 
CBBStă școală, sfatul cokctrvului 
sportiv a primit și primește un 
sprijin efectiv nu ntanai din pat- 
tea profesoarelor de educație fizi
ca, ci și din partea comitetului 
de părinți. De pildă, panourile 
de baschet au fost confecționate 
de tatăl unei rfe-e, Iar unele ma
teriale și echipamente sportive au 
fost procurate din fotxfcrile comi
tetului de părinți. Fsptid acesta 
dovedește că o benă colaborare 
Intre părinții elevilor și școală 
poate duce la rezultate remarca- 
trie și în domenrni sportsrh-'L 

fizică. Silvia Negreanu și Jenica 
.Artei sîzzt preocupate <fe atrage
rea ta act.-vf.atea crxnpctil onată 
a cit mai multor eleve. Și rezulta
tul este că o seamă de tinere din 
clasele a V-a, a Vl-a și a Vil-a 
au Început să practice în inod 
activ gimnastica, fâctnd parte din 
echipele care reprezintă școala în 
cadrul Spsrtachiadtei pionierilor. 
$ț fiindcă nu se cade să le ui
tăm pe elevele mai mari, trebuie să 
menționăm că multe dintre ele fac 
parte din echipele de volei (juni
oare) ale colectivului Știința, din 
echipele feminine de gimnastică și 
handbal aie C.C.A. sau participă 
la antrenamentele școlii sportive 
Je elevi pentru baschet

OOOOOCOCOOOCOOOOOCOOOC^ 

lor fruntașe în această privință 
și să treacă de urgență la crea
rea unei temeinice vieți de or
ganizație în cadrul colectivelor 
sportive școlare. Pe de altă par
te, profesorii de educație fizică 
au sarcina de a privi cu serio
zitate îndatoririle ce le revin, a- 
julind în mod concret la creș
terea activității colectivelor, la 
înmulțirea numărului secțiilor, la 
o mai largă participare a elevilor 
la competițiile școlare, precum și 
la inițierea unor acțiuni sportive 
interesante.
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DOI ANI DE ACTIVITATE
Zilele trecute s-au împlinit doi 

ani de la înființarea asociației 
sportive Recolta. In decursul ac
tivității sale, această asociație a 
sportivilor de la sate, creată 
după exemplul asociațiilor spor
tive sătești ,,Koihoznic“ și „Uro. 
Jai“ din Uniunea Sovietică, a în
registrat numeroase succese, rare 
au contribuit din plin la dezvol
tarea mișcării noastre de cultură 
fizică și snort, la cre'terea și în
tărirea bazei de roase a sportului 
aostru.

Asociația Recolta-cuprinde as. 
țăzl pesfe 200.000 de f nerî fă ani 
muncitori și mane lori agricoli 
care au îndrăgit a- t'vitat a 
sportivă în anii regimului de
mocrat- rop u Iar, iar numirul 
sportivilor de la sate care au 
luat startul în crosurile de 
masă „Să înt’mpinăm 1 Mai“ 
și „Să întîmpinăm 7 Noiembrie", 
în diferitele concursuri populare, 
ca și în tradiționalele sparta- 
chiade de iarnă și de vară ale 
satelor, se ridică la multe sute 
de mii. In cadrul asociației Re
colta activează peste 2.000 echipe 
de fotbal, participante la câmp o 
natele sătești, peste 500 echipe 
de volei, peste 350 echipe de oină,

CONCURSURILE SPORTIVE ALE TINERETULUI
In întreaga țară colectivele spor

tive au început organizarea primelor 
întreceri din cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului, importantă 
competiție sportivă care se desfă
șoară în cinstea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia.

Printre colectivele sportive care 
au și trecut la organizarea concur
surilor se află și numeroase colec
tive sportive studențești sau șco
lare. Activitatea acestora va fi în
să și mai rodnică dat fiind că ele au 
primit de cuirtod un sprijin serios 
din partea Ministerului Invățămîn- 
tului. Astfel, zilele trecute acest for 
a trimis institutelor superioare de 
învâțămînt din întreaga țară o cir
culară în care se trasează ca sar
cină unităților de învâțămînt supe
rior sprijinirea din plin a colective
lor sportive studențești în munca 
de organizare și des'ăștirare a între
cerilor din cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului. De aseme
nea, catedrele de educație fizică au 
primit sarcina să colaboreze cu co
lectivele sportive studențești, ajutîn- 
dn-le în organizarea întrecerilor.

In plus, circulara arată că trebu
ie să se pună un deosebit accent 
pe înot. Pentru ca acest sport să pă
trundă cît mai mult în masele de 
studenți, catedrele de educație fi
zică au sarcina de a organiza 
cursuri de înot pe perioada vacan
ței de vară. Aceste cursuri de înot 
vor fi organizate pentru studenți și

Sportul în satele patriei noastre
■ Recent s-a desfășurat în co

muna Sarmisegetuza din regiunea 
Hunedoara o frumoasă manifestație 
sportivă la care au participat nu
meroși țărani muncitori din dife
rite comune învecinate, și în cadrul 
căreia s-au dispufat mai multe me
ciuri de fotbal și volei, precum și 
o serie de probe atletice. Cu acest 
prilej s-au evidențiat echipa de vo
lei Recolta din comuna Pui și e- 
chipa de fotbal a colectivului sportiv 
Recolta din comuna Baru Mare. La 
atletism, cele mai bune performanțe 
le-au obținut sportivii din comunele 
Baru Mare, Totești și Pui.

Nicolae Sbuchea — corespondent

■ Unul din colectivele sportive 
fruntașe din raionul Agnita eg,te co
lectivul Recolta diim comuna Neu
stadt. Sportivii din această comună, 
îndrumați și ajutați de profesorul 
loan Drăgan și de instructorul ob
ștesc Decebal Aldescu. au obtinut 
în ■uiltimul tâmp frumoase succese.

Colectivul sportiv din această co
mună numără în momentul de față 
240 de membri, ceea ce reprezintă 
o creștere de 16 la sută față de a- 
nul trecut. In același timp a cres
cut și numărul aspiranților O.M.A. 
In prezent, în cadrul colectivului 
sportiv Recolta N»»6tadt 54 de tineri

A ASOCIAȚIEI RECOLTA
peste 2C0 echipe de handbal etc. 
Nenumărate stad'oane și terenuri 
sportive stau astăzi la dispoziția 
sportivilor din sa ele patriei 
noastre. Terenuri de fotbal în 
număr de peste 2000, arene de 
popice, terenuri de bas-het și 
volei, bazine de înot, pi t i pent u 
schi și săniuțe, terenuri speciale 
pentru călărie, s: te și mii de baze 
sportive simple și comnfexe frea
mătă de tinerețe și voie bună. 
Cantități apreciabile de echipa
ment și materiale sporfve sînt 
date în folosința sportivilor de 
fa safe De asemenea, în cadrul 
colectivelor snortive sătești Re
colta se confecționează pe scară 
targa echipament și materiale 
sportive prin folosirea resurselor 
locale. Sportivii asoc'ației Re. 
colta se afirmă tot mai mult în 
carmionatele regionale și în com
petițiile cu caracter republican.

Lichidînd lipsurile care încă 
mai există in activitatea lor. 
consiliul central și consiliile re
gionale și raionale ale asociației 
Recolta vor înregistra desgnr 
noi succese in viitor. Aceste suc
cese sini așteptate cu încredere 
de masele de sportivi din țara 
noastră.

1

studente, de catedrele de educație 
fizică, cu sprijinul comitetelor C.F.S. 

■și al cercurilor pedagogice aîe pro
fesorilor de. educație fizică.

Ministerul învățănx'ntului a mai 
trimis o circulară și secțiilor de în- 
vățăimînit de pe lingă toate s‘acur;!e 
populare regionale din țară. In a- 

ceastă circulari se trasează ca sar
cină secțiilor de învățâin'rt spri
jinirea Co.nc.usuii’or Sportive a’e 
Tineretului. In vederea unei cit mai 
strînse colaborați intre secțiile de 
învățămînt și com'silile de orgar» - 
zare a Concursurilor Soortive aie 
Tineretului vor fi luîle o serie de 

. măsuri, printre care ți aceea ca sec
țiile de învățămîr.t să stimuleze, să 
controleze și să îndrtuneze parti
ciparea cît mâi larga a tineretului 
școlar la aceste concursuri. Tot prin 
această circulară, secțiile de ;nvă- 
țămtnt sînt obligate să inanumeze 
cercurile pedagogice de educație fi
zică în organizarea unor centre de 
înot la oare să piarticitpe cît mai 
mulți elevi și eleve.

Aceste două circulari constituie un 
sprijin serios pentru organizarea 
Concursurilor Sportive ale Tineretu
lui, dar și pentru o cît mai lar
gă dezvoltare a mișcării sportive în 
rîndurile elevilor și studenților.

Colectivele sportive studențești și 
școlărești au insă datoria de a-și in- 
teinsifi'ca laahrvitatea în direcția 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului prin organizarea de întreceri 
și competiții.

șf ținere se pregătesc să devină pur
tători ai insignei G.M.A.

O rodnică activitate se desTășoa- 
ră în multe din secțiile pe ramură 
de sport al acestui colectiv, în spe. 
cial în secțiile de șah, volei, atle
tism, fotbal, oină, trîntă și gimnas
tică. Recent, în cadrul colectivului 
sportiv Recolta din comuna Neu
stadt au luat ființă și secții de po. 
pice și natație.

De o largă răspîndire în rîndurfle 
tinerilor din această comună se bu
cură șahul. Astfel, cu sprijinul in
structorului obștesc Decebal A'drs- 
cu, țăranii muncitori Gheorghe VaL 
da, Olimpiu Chiru. Ion Metea și al
ții au învățat jocul de șah ți au 
reușit chiar să se claseze pe primele 
locuri rn cadrul Spamadriadei de 
iarnă a satelor.

Eugen Comaniță— corespondent
■ La sfîrșitul lunii aprilie s-a 

desfășurat la Fălticeni o ședință de 
analiză a muncii colectivelor spor
tive Recolta din acest raion. Cu a_ 
cest prilej o serie de colective sportive 
au fost premiate pentru rodnica lor 
activitate n domeniu! complexului
G.M.A. și al Spartach iadei de iarnă 
a satelor. Printre colectivele premia
te sînt: Recolta Boroaia, Recolta
Baia, Recolta Valea Glodului etc. 

Damitru Maxim — corespondent



SĂ-L CUNOAȘTEM PE MIHAI NEDEF
Dacă același trecător obișnuit 

care acum șapte ani trecea pe 
strada Mașina de Pline, s-ar ajia 
in tribună la un joc international 
de baschet, nu ar recunoaște, de
sigur, in jucătorul cu nr. 7 pe 
puștiul care cu ani in urma se chi
nuia să introducă o minge de vo
lei prin cercul de lemn smuls de 
la un scaun. Iar dacă cineva le-ar 
fi spus părinților acestui copi
landru că fiul lor va îmbrăca tri
coul echipei naționale de baschet, 
aceștia ar fi dat nu numai neîn
crezători din umeri, ci s-ar fi a- 
rătat de-a dreptul uimiți, întrucît 
fiul lor n-avea nici o legătură 
cu sportul.

La 14 ani Mihai Nedef reușea 
încă să-și păcălească părinții co- 
borind liniștit treptele casei după 
ce sacul cu echipament fusese 
...pasat pe fereastră fratelui său 
Nicolae. care, la rîndul lui, pă
răsise la fel de „nevinovat" casa 
părintească.

Pe cine ați acuza intr-o astfel 
de situație? Avindu-l în fafă pe 
maestrul sportului de astăzi ați 

(fi ispitiți să credeți că părinții 
iui au fost... dușmani declarați 
ai sportului, că nu au înțeles ce 
este in fond acesta. Privind însă 
fotografia micuțului Nedef de a- 
cum 15 ani, ați găsi justificată 
fart a re a părinților copilului, dar 
nu ați înțelege desigur cum de 
s-a putut produce o asemenea 
transformare. Nedef ne lămurește 
pe toți cu o sinceritate cuceritoare:

— Am fost un copil pirpiriu și 
slab, doar piele și os. Nu am avut 
talent pentru sport, dar fiindcă 
l-am îndrăgit am muncii cu per
severentă zi de zi, lună de lună, 
an de an... Nu mi-e rușine să 
spun că am muncii pentru a cu
ceri măiestria sportivă. Am mun- 

-p cit cu încăpăținare pentru fiecare 
element de tehnică, peniru fiecare 
gram de mușchi, pentru tof ceea 
ce astăzi constiiuie calitățile mele 
de jucător.

E drept că în această muncă 
Nedef nu a fost singur. L-au aju
tat deopotrivă colegii de sport și 
antrenorii.

— Andrei Folbert a fost pentru 
mine un permanent exemplu și 
stimulent. Am vrut să-l egale2 și 
am al uns să-l înțeleg și să-l com
pletez.

(C[t de mult folosește aceasta 
echipei naționale, o știm fiecare).

— Antrenorul Alexandru Po
pescu a făcut din mine un con
ducător de echipă dindu-mi pre
țioase cunoștințe teoretice asu
pra baschetului și forțîndu-mă pur 
și simplu să vorbesc pe teren.

(Calitățile de conducător ale lui 
Nede’ sînt apreciate de colegii săi 
de echipă și de reprezentativa na
țională).

— De la Cosii Herold am pri
mit mai întii elementele de bază 
ale baschetului și apoi un ajutor 
efectiv în formarea mea de mai 
tirziu.

(Mihai Nedef devenise un jucă
tor complet mai înainte ca spe
cializarea pe posturi să fi dispă
rut din baschet).

— Dar îmi îndeplinesc o dato
rie de onoare, păstrînd o amintire 
neștearsă unei întimplări mărunte 
pentru alții dar esențială pentru 

mine, deoarece ea mi-a servii 
drept exemplu șl mi-a_ascu(it vo
ința de a deveni un sportiv bun: 
prima mea întîlnire cu profesorul 
Alexandru Ionescu de la școala 
tehnică de educație fizică din Bucu
rești.

Acest om, care avea să se ocupe, 
de pregătirea mea multilaterală, 
m-a impresionat profund prin 
exercițiile de gimnastică pe care 
le executa deși după înfățișare nu 
i-ai fi ghicit niciodată calitățile de 
sportiv.

In cataloagele Institutului de 
Cultură Fizică studentul Mihai 
Nedef apare cu note bune și el 
se bucură de aprecierea profesori
lor săi. Desigur, specializarea pe 
care și-a ales-o este baschetul, de 
data aceasta nu numai practic ci 
și teoretic. Lucrarea sa „Încălzi
rea în jocul de baschet" nu a ră
mas doar în scriptele Institutului, 
ci a văzut lumina tiparului în- 
tr-unul din numerele revistei 
..Cultură Fizică și Spori". In pre
zent studentul din anul IV Mihai 
Nedef și-a concentrat atenția asu
pra pregătirii lucrării sale pentru 
examenul de stat cu tema: .Me
tode și programe de antrenament 
ale pivotului în timp limitat0:.

— De ce această temă? Nu nu
mai fiindcă în postul de fundaș 
pe care l-am deținut ani de zile 
in echipă am căpătat experiența 
necesară anihilării unui atacant 
înalt, ci și fiindcă baschetul nostru 
duce lipsa jucătorilor specializați 
în acest sport. Subiectul meu este 
„pe viu’ ion Dinescu, pivotul 
echipei Știința I.C.F. și membru 
al lotului republican de tineret.

O reușită
Colectivul sportiv Recolta Fe

tești a organizat, de curînd, pe 
terenul topitoriei de in, o reușită 
manifestație sportivă la caire și-3u 
dat concursul și piiomierii xll'ir» cer
cul sportiv al Casei pionierilor 
din localitate. Competiția a fost 
organizată și cu sprijinul comisiei 
raionale de călărie. Demonst-ațiile 
de aeromodele, ale pionierilor dnn 
Fetești, exercițiile de gimnastică 
la sol și întrecerile de călărie au 
fost urmărite cu deosebit interes 
de peste 1200 spectatori.

In concursul de călărie s-au în
trecut mai multi reprezentanți ai 

Nu pot să mă laud că l-am pre
gătit doar eu pe Dinescu, fiindcă 
echipa are și un antrenor, pe 
Aurel Predescu, dar multe din 
observațiile făcute de mine i-au 
folosit lui Dinescu iar studierea 
evoluției sale mi-a furnizat ma
terialul necesar tezei mele.

Șl fiindcă ne-am propus să-l 
cunoaștem pe Mihai Nedef nu este 
suficient să ne limităm la baschet. 
De altfel, nici el nu o face. In 
sport Nedef nu se mărginește la 
jocul preferat, d cunoaște diferite 
stiluri ale săriturii tn înălțime, 
știe să se aointe cu schiurUe pe 
pante înzăpezite, este un pericu
los centru atacant la handbal și. 
bineînțeles, rămîne un pasionat al 
gimnasticii. Bine, dar toate astea 
nu-s altceva decît sport! Este 
foarte adevărat, dar ne permitem 
să numim aceasta multilateralita
te, lucru pe care unii sportivi îl 
neglijează tn 'detrimentul pregă
tirii lor. Dar nu am terminai prin 
aceasta conturul subiectului nostru. 
Fiindcă nu putem trece peste pa
siunea lui Nedef pentru piesele 
dramatice, peste dragostea lai 
mărturisită peniru muzica ușoară 
(compozitorul ceh Rarei Vlach 
și compozitorul german Hans 
Muller sînt prejerații lui) ți mai 
ales nu ne putem opri să comitem 
o indiscreție: după examenul de 
stat din vară, Nedef se va căsă
tori, iar fata pe care o iubește este 
tot o sportivă-. Tot la capitolul 
proiecte, pe care Nedef a dovedit 
că știe să și le ducă la îndepli
nire, trebuie să amintim despre 
dorința lui de a deveni antrenor, 
de a înmulți cele peste 40 de 
jocuri internaționale (dar numai 
pînă în momentul tn care-și va 
da seama că trebuie să fie înlo
cuit), să-și întemeieze un cămin, 
iar copiii săi să nu folosească 
trucurile de care uzau odăii tatăl 
și unchiul lor.

Și fiindcă am ajuns la copii, 
sportivi șl părinți, credem nime
rit să consemnăm aci că una din 
plăcerile cele mal mari ale hd 
Sloian Nedef este aceea de a arăta 
colegilor de birou și prietenilor ce 
scriu ziarele despre isprăvile fiu
lui său Mihai Nedef. Și cine ar 
putea s-o facă mai cu zel decît 
el, care știe cu cită greutate se 
cucerește consacrarea?

EM VALER1U 
T. VORNICU

manifestație sportivă
colectivelor sportive din raion. Pe 
primul loc s-a atașat Ion Iamcu 
(G.A.C. Maltezi), iar pe locul doi 
Ion Falcus (Fetești). In cadrul 
demonstrațiilor <ie aeromodelism, 
susținute de membrii cercului de 
aeromodelism al Casei Pâooteri- 
lor, au fost prezentate 17 aeromoj 
dele. Printre cele mai bune se află 
și aeramodedeie pionier ilar Sica 
Șerban din clasa a VH-a a școlii 
nr. 1 Fetești și cel al elevului 
Ene Gheorghiu din cl. a VlI-a a 
școlii nr. 2. Aplaudate au fost ți 

demonstrațiile de gimnastică la care 
au participat 70 pionieri și pio
niere.

j$ik activitatea cettsisiiloi1 centrate

CONFERINȚA PE ȚARA 
A COMISIEI CENTRALE DE BASCHET
Acum citeva zile a avut loc 

în Capitală conferința pe țară 
a comisiei centrale de baschet In 
cadrul conferinței au fost dezbă
tute problemele privitoare la b 
mai bună activitate a baschetuluL 
Această preocupare a reieșit clar 
atît din darea de seamă a comi
siei centrale prezentată de tov. 
președinte Eugen Bantea, cît și din 
următoarele rapoarte: „Munca co
misiei regionale de baschet Ora- 
dea“ (referent E. Szalteleki). „Cum 
activez ca membru al comisei 
centrale" (referent Nicolae Da- 
mian-Constanța), rapoartele de ac
tivitate ale comlailor regionala 
Staiin și lași prezentate de tova
rășii Dumitru Ion și respsetiv, I. 
Șmilovici.

Darea de seamă a analizat acti
vitatea biroului comisiei centrale 
pe anu! trecut și în primele luni 
ale acestui an, a trecut în revistă 
fiecare subcomisie centrală cu 
realizările ei, dar a insistat în 
mod special asupra Fpsurilor și 
greutăților mtimpinate. Astfel, a 

fost analizată lipsa de legătură 
efectivă între birou! comisiei cen
trale șj comisiile regonale și oră
șenești din țară. Tot ca o prin
cipală lacună a activității baschet- 
balistîce a fost consemnată insufi
cienta colaborare dintre cadrele 
tehnice. S-a subliniat că un punct 
nevralgic al baschetului nostru îi 
constituie nivelul foarte slab ai e- 
chipelor feminine. Darea de seamă 
s-a oprit, de asemenea, tn mod 
special asupra necesității intensi
ficării acțiunii de creare a noi 
secții de baschet

Rapoartele regiunilor Stalin, O- 
radea, Iași au prezentat situația 
baschetului din aceste regiuni cu 
realizările și lipsurile din ultima 
perioadă de timp. Deși n-au in
sistai suficient asupra acestui as
pect, rapoartele au expus și unele 
metode de muncă specifice comi
siilor regionale respective.

Discuțiile pe marginea dării de 
seamă, mai cuprinzătoare și mai 
critice decît cele făcute la rapoarte, 
au contribuit efectiv la completarea 
u.nej imagini asupra situației ac
tuale a baschetului nostru. Cei 
care au luat parte la discuții au 
insistat asupra problemei spriji
nirii baschetului feminin, asupra 
dezvoltării baschetului în regiunile 
unde este puțin practicat, îmbu
nătățirii .muncii organizatorice, re
organizării activității colegiilor 
centrale și locale de antrenori și 
arbitri, sprijinirii ecmpelor de ju
niori etc.

In alcătuirea planului de muncă 
at comisiei centrate pe anul în 
curs s-a ținut seama de toate pro
punerile făcute cu prilejul discuții
lor ia darea de seamă. Astfel, în 
noul plan de muncă prezentat de 
tov„ Hugo Halpern, obiectivele ge
nerale ati înglobat problemele cele 
mai urgente pentru a se contribui 
efectiv Ia ridicarea baschetului. 

Tot în cadrul conferinței au mal 
fost prezentate referat^. privitoare 
la arbitraj ș, munca educativă..

Concluziile confl-rinței comiisiei 
centrale au fost trase de tov. prof. 
Leon Teodorescu, care, după ce a 
trecut în revistă lucrările prezen
tate la conferință, făcînd o seria 
dd aprecieri asupra lor, a insistat 
asupra celor mai potrivite metode 
de muncă pe care trebuie să le fo
losească activele obștești. Totodată, 
tov. Teodorescu a precizat pozi
ția comisiei centrale într-o serie 
de probleme ridicate de partid- 
panții la conferință.

Din partea CCFS-ului a luat cu-> 
vântul tov. Gheorghe Smoleanu, 
directorul Jocurilor sportive, care 
— după ce a subliniat aportul 
adus de comisia centrală și de co- 
miciiSe de pe tot -totiusnil țării — a 
expus obiectivele asupria cărora 
trebuie să se concentreze atenția 
activiștilor din domeniul baschetu
lui. Totodată, tov. Smoleainii a 
arătat că Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport va sprijini pe mai 
departe cu intensitate activitatea 
baschet balistică.

S-a trecui apoi la constituirea 
comisiei centrale pe anul 1955, 
care are următoarea componență: 
Eugen Rantea, Marcel Efraim, 
Leon Teodorescu, Alexandru Po‘ 
nescu, Hugo Halpern, Petre Spini, 
Eftimie ionescu. Cristian Cismaru, 
Glteorghe Diamandi, Elena Caima- 
can, Milan Stănescu, Gheorglie 
Teodorescu, Dan Chiriac. Dem. 
Savu, Krikor Garabedian, Ștefania 
Tomescu, Xenia Nister (toți din 
București), Sigmund Lupu (Foc
șani), Andrei Kakucs, Aranca Zoi di, 
Leonida Voisa (Tg. Mures), Alex. 
Milak, Em. Fabri, Paraschiva Deli, 
Ludovic Naghi (Oradea), Ișac 
Șmilovici (lași), Nicolae Damian 
(Constanța), Ștefan Stănescu' 
(Ploești), Nic. Gronea (Craiova), 
Fr. March, Mihai Balmer (Timi
șoara), Alex. Grunfeld (Satu Ma
re), Alex. Șerban, Elsa Sebestyen 
(Cluj), Dumitru Ion (Orașul 
Staliaj, Varkis Kevorkian (Galați), 
Victor Perescu (Tg. Jiu), Petre 
Darie (Rm. Vîlcea), Lazăr Istrate 
(Hunedoara), Marian Iacob (Pi
tești), Gh. Parsed (Bacău), Miliai 
Leontescu (Suceava), Biroul co
misiei centrale este alcătuit astfel: 
Eugen Bantea (președinte), M. E- 
fraim, Leon Teodorescu, AI. Po
pescu, Hugo Halpern, P. Spirit, 
Ef. Ionescu, C. Cismaru, Gh. Dia
mandi, Elena Caimacart, M. Stă
nescu, Dem. Savu, Krikor Gara
bedian, Dan Chiriac, Gh. Teodo- 
rescu.

Pentru munca depusă pe tărîmul 
baschetuluL C.C.F.S.-ul a acordat 
insigna „Merite sportive" următo
rilor activiști: Al. Milak (Oradea), 
Leonida Voisa (Tg. Mureș), Nic. 
Gronea (Craiova), Fr. March, M. 
Bahner (Timișoara), AL Dănilă, 

Al. Teodorescu, Stela Rusu, Ște
fan Roșu (București), Petre Darie 
(Rm. Vîlcea).

Responsabilii sectoarelor orga
nizatorice din consiliile centrale 
ale asociațiilor sportive au avut 
prilejul, de curînd, să se intikieas- 
că și să discute problemele speci
fice muncii for. Ședința le schimb 
de experiență, care a awt loc la 
sediul asociației sportive Locomo
tiva, a avut darul mi numai să 
deschidă discuți pe marginea ra
poartelor prezentate de responsabi
lii organizatorici ai asociațiilor 
Locomotiva și Minerul. da.r și de 
a-i situa pe participam ți în condi
țiile le muncă respective, în ca
dru! consiliului central al asocia
ției Locomoti'ia.

Participarrții la ședință au avut 
multe de învățat din însăși deo
sebirea dintre cele două rapoarte 
prezentate. Cel al asociației Loco
motiva, foarte documentat, a ară
tat preocuparea atentă a acestei 
asociații față de întărirea structu
rii sale organizatorica fată de e- 
vidența și controlul muncii de sus 
și pînă jos în colectivele sportive. 
Metodele folosite sînt multiple: 
munca în colectiv, folosirea unui 
larg activ obștesc și stimularea 
lui, ridicarea simțului de răspun
dere al activiștilor regionali și din 
colective, prin folosirea lor în ma
rile acțiuni, planificarea justă a 
muncii și urmărirea pe teren a În
deplinirii sarcinilor precum și o 
deosebită atenție acordată întoc
mirii unei evidențe juste.
| Resortul organizatoric al asocia
tei Locomotiva are, ca merit prin
cipal, continuitatea în acțiuni: o- 
dată începută o acțiune, -este pre
luată sub toate aspectele ei, bine
înțeles, tn colaborare cu toate ce
lelalte sectoare, și dusă plină la

Pentru îmbunătățirea muncii organizatorice
capăt. Interesul pe care respon. 
sabilul organizatoric al asociației 
îl depune față de instruirea amă
nunțită a oamenilor, ca și te su
gestiile venite în masă, n-a întir- 
ziat să-și arate roadele. De ase
menea, importanța .acordată infor
mării asupra situației reale de pe 
teren a dus la crearea unei evi
dențe fidele, tot așa cum munca 
Jepusă pentru organizarea perio
dică a adunărilor generale a avut 
ca rezultat o considerabilă îmbu
nătățire a muncii din colectivele 
sportive.

Cu totul altfel s-a prezentat ra
portul resortului organizatoric al 
asociației Minerul, iar această di
ferență a fost sezisată de toți cei 
care au luat cuvântul li discuții. 
De fapt, raportul prezentat de res
ponsabilul organizatoric al asoci
ației Minerul a constituit mai mult 
un îndreptar de felul cum... nu tre
buie să se desfășoare munca unui 
sector organizatoric. Sistemul de 
muncă „îrr devălmășie", fără o re- 
repartizare a sarcinilor, a dus la 
o activitate în campanii, cu cen
trarea eforturilor asupra unui sin
gur obiectiv și scăparea din ve
dere a muncii în ansamblul ei. 
Că numărul de activiști în consi
liul central al asociației Minerul 
este prea redus, este adevărat, 
după cum afevărat este și faptul 
că sprijinul comitetului central al 
sindicatelor respective este insufi
cient. Totuși, acesta nu este uni 
motiv pentru ca eforturile consili

ului central să nu capete o formă 
organizată, pentru ca ele să se a- 
xeze mai mult pe sprijinul acordat 
colectivelor cu echipe de fotbal în 
campionatul republican, fără însă 
ca sprijinul acordat să se refere și 
la sportul de mase. Lipsa unui 
larg acstiv obștesc, oa și folosirea 
activiștilor consiliului central în 
alte munci sindicale pe perioade 
destul de lungi, completează „lis
ta" lipsurilor cane frânează dezvol
tarea activității sportive ta colec
tivele asociației Minerul.

După prezentarea celor două ra
poarte, era de așteptat ca schim
bul de experiență să continue prin 
Împărtășirea tnefoielor de muncă 
folosite de cei care au luat parte 
la discuții. Cu mici • excepții insă 
(asociațiile Dinamo și Voința')- 
discuțiile s-au rezumat la aprecȚ 
eri comparative asupra celor două 
rapoarte, fără a contribui la lă
murirea numeroaselor probleme 
ale muncii organizatorice.

Cu toate acestea, schimbul de 
experiență a dus la o serie 'fe 
concluzii prețioase pentru respon
sabilii organizatorici ai consiliilor 
centrale ale asociațiilor și în pri
mul rînd, tn privința sarcinilor ce 
revin acestor responsabili. Nu este 
vorba aci de a deține această 
funcție ocupindu-te <fe orice altă 
sarcină, în afară de cele proprii, 
așa cum se Intim plă ta cadrul 
unor asociații ca Avântul, Meta
lul sau Mtaerul. împărțirea acti
viștilor pe resoarte tși pierde ca

racterul formal numai atunci cînd 
responsabilii de resoarte iși iau 
munca în primire, lucrează efectiv, 
se sprijină pe un puternic activ 
obștesc și-și desfășoară activitatea 
conform unui plan de muncă ju
dicios întocmit. Trebuie să fie clar 
pentru orice activist din consiliul 
central al unei asociații, că mun
ca sa pentru dezvoltarea sarcini
lor cu caracter intern (evidența, 
informare, întocmirea planurilor de 
muncă și de deplasări etc.) devin* 
inutilă dacă nu este organic le
gată de scopul activității sale: jn- 
tărimea organizatorică a imitații 
de bază a asociației sportive, co
lectivul sportiv. Iată de ce, faptul 
că încă nu există un regulament 
de funcționare interioară a aso
ciației sportive, cu delimitarea sar
cinilor concrete ale responsabililor 
de resoarte, constituie o piedică 
serioasă în munca acestora.

Unitatea de bază a asociației 
sportive, colectivul sportiv, este 
condusă de cadre voluntare și își 
duce viața pe baza inițiativelor și 
a elanului tuturor celor care vor 
să facă sport. Aceasta însă ntu în
seamnă că consiliile centrale ale 
asociațiilor treburie să exercite 
doar o conducere generală, care 
să se oprească in cel maț bun oaz 
la nivelul regiunilor. Dimpotrivă, 
numai strînsa legătură Intre orga
nele centrate și colectivele sparti. 
ve, numai legătura nemijlocită 
dintre acești doi factori, poate du

ce la o întărire reală a muncii. 
Reducerea acestei legături la un 
schimb de circulari de sus in jos 
și de rapoarte de jos în sus, în
seamnă de fapt, ruperea consiliu
lui central de colectivele sportive 
și, deci, birocratizarea acestor or
gane centrate ale mișcării noastre 
sportive. Acest spirit dăunător se 
transmite deseori și în consiliile 
sportive regionale — care nu-și în
deplinesc sarcinile — și în colecti
vele sportive unde consiliul colec
tivului se rupe de mase, începe să 
lucreze sectar și unilateral, iar re
alizările sînt formale (Știința Uni
versitatea Iași. Flamura roșie Bu- 
huși etc.). De fapt, scopul 
muncii tuturor organelor sportive 
este clar: atragerea unor mase tot 
mai largi de oameni ai muncij in
tr-o activitate sportivă continua, 
ridicarea la un nivel tot mai înalt 
a măiestriei sportive, educarea co
munistă a maselor de sportivi. 
Condiția de bază a realizării aces
tui scop este existența unei vii ac
tivități sportive în staul colective
lor. Iar resoartele organizatorice 
sînt cele care au primul cuvînt 'le 
spus ta realizarea acestei vii ac
tivități, ele fiind ede care trebuie 
să-i dea' caracterul organizat, să-i 
instruiască pe activiștii obștești 
din colective, să creeze și să men
țină acea structură organizatorica 
necesară tuturor celorlalte resoar
te.

V. ARNAUTU 
E. MATEESCU

SPORTUL POPULAR
Nr. 2614 , ><



O victorie le răsunet, o confirmare a valorii rugWui nostni
lai ultimii ani, fonmațnte romî

nești ide ragbi aiu înregistrat o se
rie de rezultate valoroase în îrutîl- 
niriile susținute cu echipe puternice 
dm Franța și Anglia. Aprecierile 
specialiștilor oare i-au însoțit pe 
oaspeții noștri aiu fost foarte bune, 
dar de fiecare diată au existat o se
rie de elemente care au dat naștere 
unor rezerve în ceea ce privește 
stadiul de pregătire al învinșilor, 
condițiile climaterice, perioada de 
joc neconveniabilă celor care ne vi
zitau și, bineînțeles, elementul sur
priză pe care-1 rezervau formațiile 
romînești. Departe de a-și supra- 
laprecia calitățile rugbiștii noștri au 
dorit din toată inima un joc «1 o 
echipă de certă valoare, cu o se
lecționată dacă era posibil, un med 
anunțat din vreme și disputat în 
plin sezon rugbist, astfel ca ei 
6ă-și poată face o idee cit mai e- 
xictă asupra valorii rugbiului nos
tru în comparație cu cel care se 
joacă în Europa și mai ales in 
Franța și Anglia, unde acest sport 
se bucură de o veche tradiție.

Organizarea întilririi dintre se
lecționatele orașelor București și 
Paris, cuprinsă în calendarul mej 
citirilor internaționale din această 
primăvară, a rezolvat problema pe 
care și-o puneau în mod justificat 
jucătorii noștri de rugbi ca și în
treaga lume rugbist ă din țara 
noastră. Francezii au deplasat la 
București un lot puternic, care pe 
lîngă valoarea tehnică o maii avea 
și pe acea a tinereții și vigoare! 
(aceasta fiindcă echipele care ne-au 

vizitat au fost impresionate de ca
litățile fizice ale jucătorilor ro- 
mîni). Antrenamentul efectuat _ de 
oaspeți pe stadionul Republicii îna
intea meciului, ne-a întărit convin
gerea că ne aflăm tn fața unei for
mații redutabile, în fața unui par
tener de joc de certă valoare.

Desfășurarea medului avea să 
confirme tocă odată — și în mod 
mai accentuat — observațiile favo
rabile privind calitatea jocului de 
rugbi practicat în R.P.R. și în 
plus, avea să ne dovedească faptul 
că rugbiștii care aiu reprezentat 
Capitala au ajuns la acea maturi
tate care le permite cucerirea umor 
succese și mai răsunătoare. (Ne re
ferim la faiptul că jucătorii buciu- 
reșteni au dovedit că știu să ia pe 
cont propriu un meci, să-și impună 
tactica, să răspundă acțiunilor tac-

ție deosebit de echilibrată 
teresanfă.

înainte de toate, 
de partea sportivilor 
au plăcerea să fie 
întreceri' sportive de 

amploare. Șj fiindcă

ropene la campionate dovedește, pe 
de o parte, popularitatea creștin Jă 
a voleiului pe continentul nostru 
și anunță, pe de alta, o competi
ție deosebit de echilibrată și in-

Campionatele europene de volei,
unul din cele mai importante evenimente sportive ale anului

De-abia a primit balonul din tușă și loty este nevoit să-l „cul- 
ce“ fiindcă Ghiuzelea și Soculescu il atacă cu promptitudine, in timp 
ce Paloșanu, Mehedinți și D. Ionescu sini și ei gata să intervină 

(Foto 1. Mihăică)

tice ale toatatari: adverse, duar 
dacă este vorba de tn pachet de 
valoarea cehe parizian). Si ne re
ferim din Taxi la fazeie de joc ar 
însemna să refacem o cronică a 
partidei, așa inert vom prefera să 
înșirăm o serie de observata, aăJt 
ta ceea ce privește jocul oaspeților, 
cit și cel ai gazdelor. Trebuie spus 
de la început că echipa Parisului, 
cu toate că a fost ccmstrtasă la o 
apărare uneori disperată, du ne-a 
decepționat și aceasta pentru că ea 
a știut să se comporte cu succes 
pe teren, ținind piept unui adver
sar dezlănțuit, decis să culeagă 
victoria. Sub aspect tehnic lupta s-a 
dus de la egat la egad, oaspeții 
impresionind totuși prin finețea 
trecerilor de balon și prin jocul 
grămezii. Fără îndoială că cei man 
bun compartiment a foot linia a 
III-a, cu toate că trei sferturile 
pariziene ne-aiu lăsat să Întreve
dem, de asemenea, certa lor v« 
loaire

Vorbind despre jocul de dumini
că nu putem să nu arătam că 
scorul înregistrat nu a corespuns 
situației de pe teren. Șd aci este 
cazul să adresăm formației but»- 
reștene un ctrvînt critic, fiindcă nu 
a insistat suficient în momentele 
favorabile create și cane trebuiau 
să siIrșească printr-o victorie cate
gorică redată și de tabela de rar

caj. Aducind elogii celor 8 înain
tași, fundașului Pencil, liniei de 
trei sferturi, nu putem să nu re
marcăm jocul sub nivelul celorlalți 
și mai ales șub valoarea obișnuită 
a mijlocaștaoi D. Ionescu, ca și 
taionajtd nesatisfăcător ai grăme
zii.

In privința noutăților tactice, 
oaspeții nu au excelat, schemele 
aplicate de ei fiind în genere cu
noscute și jucătorilor noștri. In 
schimb, bucureștenii nu au aplicat, 
poate din prudență, schemele lor și 
maii ales atacul supranumeric pe 
linia de trei sferturi ca și o serie 
de combinații ale jucătorilor din 
acest compartiment. De asemenea, 
excelenta comportare a liniei a 
111-a pariziene a împiedicat cola
borarea jumătății noastre ta gră
madă cu linia a III-a.

Peste toate aceste observați; în
să, se situează excepționala putere 
die luptă a 15-lui bucuireștean, com
bativitatea sa inegailaibi'ă, ritmul 
viu de joc, precizia apărării, sigu
ranța placajelor, cauze majore aile 
unei victorii die prestigiu.

Cîteva cuvinte elogioase se cuvin 
arbitrului italian Pozzi, care a con
dus cu mare competență, discreție și 
autoritate o partidă între doi ad
versari de clasă.

La io iunie, pe terenul Dinamo 
din București va fi înălțat steagul 
campionatelor europene de vouei, 
cnarOndu-se astfel începutul unei 
mari competiții care trezește de 
pe acum un viu interes in țările 
bătrinului nostru continent.

Firește că 
bucuria este 
romîni care 
gazdele unei 
o asemenea 
zilele care ne mai desipart pină ia 
începerea competiției sînt tot mai 
puține, pregătirile Capitalei noa
stre in vederea acestui important 
eveniment sportiv s-au intensificat 
și ele. Terenul central lin incinta 
velodromului Dinamo a intrat zi
lele trecute pe mina unor harnici 
și piricepuți lucrători care îl vor 
prezenta la 15 iunie amenajat așa 
cum trebuie pentru un campionat 
european. Amenajări speciale li se 
fac și celorlalte terenuri din incin
ta parcului sportiv Dinamo,, care 
vor găzdui și ele unele din totîl- 
rxirile campionatului. Pe de altă 
parte, comisia organizatoare a 
competiției iși intensifică lucrările, 
punînd la punct pină 
mici amănunte toate 
toaire desfășurării in 
fecte a 
desemna pe cele mai 
chipe de volei ale Europei. O in
formație importantă privind secj 
torul organizatoric este aceea că 
ptaă acum și-au anunțat partici
parea 15 echipe masculine și 8 
echipe feminine. Aceste cifre 
provizorii, întrucit înscrierile 
au fost încheiate.

Larga participare a țărilor eu-

întrecerilor

în cele mai 
cele trebui- 

con J5ții per- 
care vor 

valoroase e-

simt
nu

în ve
la ce- 

. Co- 
mista centrală de volei din R.P 
Romînă a acceptat să organizez» 
un curs de perfecționare pentr# 
arbitri, curs care va avea loc 1»' 
București intre 8 și 13 iunie. Laf 
acest curs fiecare federație va pu
tea fi reprezentată de cîte un ar
bitru.

Veștile care ne sosesc zilnic ne 
informează despre pregătirile pe 
care le fac echipele reprezentative 
participante la acest campionat 
După cum s-a anunțat, o serie de 
echipe au și susținut jocuri de ve
rificare in compania altor repre
zentative. Astfel, echipele U.R.S S. 
au primit vizita echipelor R. 
Bulgaria, care acum se a'iă 
turneu în R. P. Ct.ineză; echipe 
colectiv din R. Cehoslovacă 
participat la un turneu care a 
vut loc in R.P.F. Jugoslavia, echi
pele reprezentative ale țării noa-1 
stre s-au întrecut cu echipele R.P. 
Polone etc.

Toaie acestea vestesc apropierea 
campionatelor europene pe care 
Capitala noastră are cinstea să le 
găzduiască. Este, fără îndoială, 
unul din cele mai importante eve
nimente sportive ale anului și iu
bitorii sportului din patria noastră 
vor ști să-l primească așa cum 
se cuvine.

EM. VALERIU

Mai trebuie menționat că 
derea unificării arbitrajului, 
rerea Congresului F.I.V.B..

P.
In 
fe 
au-rt 
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4-

D namo a cucerit „Cupa 9 Mai” la tir

Handbaiiștii romîni 
din nou învingători 
în R. Cehoslovacă

GOrWALDOV 9 (prin telefon). 
Vjet de al treilea meci al echipei 
Famine de handbal în R. Ceto- 
«lovacă s-a desfășurat astăzi dimi
neață (n.r., ieri) pe stadionul din 
localitate.

Partida s-a încheiat cu o nouă 
șl frumoasă victorie a selecționatei 
romîne care a învins echipa aso
ciației Jiskra cu scorul de 6—4 
.(4-2).

Jocul a fost de un bun nivel 
tehnic, ambe’.e echipe reușind nrul- 
te faze spectaculoase. In prima re
priză reprezentativa orașului Bucu
rești a impresionat prin jocul ei ra
pid, fapt care i-a obligat pe haod- 
baliștti cehoslovaci să renunțe la 
apărarea „om la om“. înaintarea 
a reușit acțiuni derutante, avînd 
In Wagner un excelent creator și 
realizator. După pauză, selecționa
ta asociației Jiskra a beneficiat de 
aportul portarului reprezentattivei 
naționale, Dvorak, care a apărat 
excepțional. Jucătorii romîni se a- 
pără admirabil și în această parte 
a jocului și atacă deosebit de e- 
ficace. Reprezentativa orașului 
București a făcut cu această oca
zie cel mai bun meci din cadrul 
turneului întreprins în R. Ceho
slovacă.

Punctele reprezentativei Bucu
rești au fost Înscrise de Bota (2), 
Wagner (2), Pahan și Lupescu. 
Pentru reprezentativa asociației 
Jiskra au marcat Ruza (2), Kostik, 
Kvasnicka.

Arbitrul Barduwski (R. Ceho
slovacă) a condus următoarele e- 
chipe:

Reprezentativa București: Haber- 
prusch — Oprea (Șelaru), Donca, 
Streitferdt. Lupescu, Thelmann — 
Stănescu, Bota, Pahan, Wagner, 
Căliman.

Reprezentativa D.S-0, liskra: 
Martin (Dvorak) — Bacak, Kutze, 
Sabera, Provoznik, Mucha — Jaho- 
da, Kosiik (Kvasnicka), Ruza, Va- 
necek, Stekl.

Cei mai buni: Wagner, Căliman, 
Lupescu (repr. București) și Ruza, 
Kvasnicka. Dvorak (D.S.O. Jfc- 
LraJ. •

După prima etapă a 
de atletism

doua a campianaUAui 
de atletism pe echipe, 
la sfirșiîul săptămtaii 

sub auspicii deosebi*  d»

Ediția a 
republican 
a debutat 
trecute 
îmbucurătoare. Stadionul Tinere
tului din Capitală a fost desemnat 
să gâaVjtascâ intrecerte celor 
două meciuri din prima etapă. In 
intimitatea micului stadion perti- 
cipanții au găsit totuși ambianța 
marilor totrecerț atletice și și-au 
Încununat efort urle prin mauc- 
roase performanțe de o ridicată 
vataare care ies și mai mit ta 
evidentă dacă se line seama că 
ne aflăm abia ta ftxeptdui seao- 
nuhii oompetiUonaL

Un scurt bilanț al celor două 
zile (te Întreceri evidențiază desl- 
gur pe cete trei componente afe 
echipei de ștafetă a asoctației Ști
ința (A. Sicoe, M. Miciea, N. Paa- 
ciuc), care au stabilit m nou re
cord în proba de 3x800 m. ca și 
pe multi aitii care au reafizat 
acum rezultate nemareabete.

Ltri Ilie Sa vel itau lips*  doar 
trei zecimi de secundă pentru a 
putea egala recordul probei de 
400 m. deținut cu 47.8 de nutatetd 
emerit ai sportului Ioo Moana. Cu 
48,1 Itie Savd a bvegtetort cea 
de a doua performanță romanească 
pe această distanță, iar Tra
jan Sudrigean cu 48,9, a 
treia. Lista primelor 5 perfor
manțe romînești tn proba de 400 
m. are acum irmătoarea înfățișa
re: ton Moina 47J3 (1947); /£e Se
vei 48,1 (1955); Traicm Sudrigean 
48,9 (1955); Nicoiag lordache 49,1 
(1937): Ștefan Mikallr 49,2 (1955) .

Ștet&n Mihaly. dt*>ă  i niiteata’. 
bt» obferat pe 400 m. a marcat 
o frumoasă performanță și pe 800 
m. r«aîiz!nd 1:53,5, care arată o 
creștere de 2,2 sec. îațî de cel 
mai bun rezultat al său de ptaă 
acum (1:55,7 în 1954). Un progres 
însemnat a arătat și Emil Donctu 
care a alergat 800 m. îi» 1:583 
îmbunătățind astfel cu 4,8 sec. cefl 
mai bum rezultat al său.

Deși se află în plină sesiune de 
examene, Liâ Mamoliu a aruncat 
d’scuă ta 45,40 m. rjurmi ca 48 de 
cm. sub recnrâifl tării, iar o a*ă  
studentă, Paraschiva Lticaci a a- 
ranciat iarăși peste 40 m. (40,39) 
«te data laceasrta cu 25 an. pes-

campionatului 
pe echipe

te recordul său 
foarte aproape ide 
ca și Lia Manoilu, _____ T.____
Șerban care a obținut un excelent 
rezultat pe 80 m. g. (11.6 față de 
11,5 cît li este recordul). In ge
nerai, majoritatea alergătorilor 
noastre peste ganJuri au marcat 
rezultate ridicate, ca de altfel și 
alergătorii și alergătoareile de vi
teză.

Săritura in lnâițtoie a începui să 
fie una din probele noastre .,tari“, 
remarcindu-se în ultimul timp nu
meros: atfeți latenta țâ și cu mari 
posibn'tăți de dezvoltare. După ce 
Ion Knaler a sărit la Iași 1.95 m., 
iată că și Alex. Merică a obtinut 
aceeași performanță, iar Soter a 
sărit 1,98 m. Dar nu numai des
pre aceștia trei este vorba, <jî și 
despre tinerii C-4ln Dumitrescu și 
Xenofonte Boboc, care au sărit 
sfrnbătă 1 85 m. ca și despre Dan 
Oprea și Th. Dragomirescu care 
tot sîmbătă au sărit 1,80 m. Și 1» 
fete situaț:a acestei probe este cam 
tot atît de bună, Iutta Haffer, a- 
adăugindu-și și ea numele în rîn- 
did celoriatre săritoare cu peste 
1.50 m.

republican

personal. Tot 
reconduil țării, 
a fost și Ana

Prezentînd echipe complete și 
omogene, asociația Dinamo ,a reu
șit să cucerească " 
la tir. trofeu <— 
ide asociația

Rezultatele 
cest concurs 
Noite recorduri R.P.R. stabilite la 
probele individuale (600 puncte 
din 600 posibile la proba de armă 
liberă combinată obținute de maes
trul emerit al sportului Iosif Sîrbu 
sau 396 puncte realizate de maes
tre sportului Iudith Moscu la po
ziția genunchii, 597 puncte la po
ziția auilciat 60 focuri realizate da 
maestrul sportului H. Herșcovici 
sau cele 592 puncte realizate de 
maestre spartulliuii Lîa Sîrbu sînt 
cele mai grăitoare) precum și re
cordurile pe echipe dovedesc va
loarea foarte rodllcaită a trăgători
lor noștri.

In proba rezervată juniorilor, ti
nerii trăgători au obținut rezul
tate din cele mai frumoase. Iată 
rezultatele înregistrate în ultimele 
3 zile de concurs: armă liberă: 
40 focuri poziția culcat: băieți: 
I. Sîrbu (C.C.A.) 399 p.; E. Po- 
povici (Met.) 398 p.; C. Antonescu 
(Fl. r.), P. Gișmigi.u (Met.), M. 
Brio (Constr.) cîte 397 p.; echipe: 
C.C-A. (Sîrbu 399, Toader 394, 
Enea 395, Gamitilii 390, Gristesou 
393) 1971 p. nou record R.P.R.; 
Dinamo 1970 p.; Metalul 1969; 
fele: Felicia Iovănescu (Prog.) 
396 p; Lîa Sîrbu (Prog.) 395 p.; 
Marieta Juverdeamu (Met.) 392 p.; 
echipe: Metalul (Juverdeamu 392, 
Moscu 386, Ciortea 386, Zamfir 
383, Ioa nov ici 382) 1929 p. nou re
cord R.P.R.; Progr. 1907 p., Dina
mo 1901 p., juniori: V. Antonescu 
(T.D.) 393 p.. T. Ciulu (Met.) 390 
p., N. Dumitrescu (T.D.) 388 p., 
genunchi 40 focuri: băieți: H. Herș
covici 391 p„ L. Grastescu 387 p.

“i „Cupa 9 Mai" 
oare a fost oferit 
Metalul.

înregistrate în a- 
stat excepționale.

ROMEO VILARA

....css-*'*''

Ana Șerban. a și obfnut un serios avans chiar de la gardul 3, 
in cursa pe care a incheiat-o cu un rezultat bun: 11,6 sec. (Foto R. 
VUara). **—-----

(19 muște), I. Sîrbu 387 p. (13 
muște); echipe: C.C.A. (Sîrbu 
387, Toader 386, Enea 378. Grts- 
fescu 387, Vidrașcu 381) 1919 p.; 
Dinamo 1897 p.; Metalul 1815 p.; 
fete: Iudith Moscu 396 p. niou re
cord R.P.R., M. Juverdeamu 382 
p., F. Iovănescu 381 p.; echipe:' 
Dinamo (Tărărăscu 361, Nicula 
366, Goldenberg 368, Ionescu 370, 
Lepădatu 362) 1827 p. nou record 

Metalul 1815 p., ProgresulR.P.R., Metalul 1815 p., Progresul 
1768p.; juniori: I. Văcaru (T.D.) 
378 p. (21 x 10), Jacqualine Zvo- 
n-evski (T.D.) 378 p. (20 x 10), V, 
Antonescu (T.D.) 376 p.; poziția 
picioare 40 focuri: băieți: S. Can
inii 376 p. (12 muște), D. Vidraș
cu 376 (9 muște), H. Herșcovici 
372 p.; echipe: C.C.A. (Sîrbu 368, 
Toader 361, Enea 363, Cantiii 376, 
VAtrașcu (376) 1844 p. nou record 
R.P.R., Dinamo 1787 p., Progresul 
1652 p.; fete: F. Iovănescu 364 p. 
(7 muște), M. Juverdeanu 364 (4 
muște), A. Ciorteia 361 (9 muște), 
Lila Sîrbu 361 (5 muște); echipe; 
Metalul (Juvendleanu 364, Moscu 
344, Ciortea 361, Zamfir 317, Ioa- 
novici 342) 1728 p. nou record I 
R.P.R., Dinamo 1607 p., Progresul 
1565 p.; juniori : Jacqueline Zvo- 
nevski 352 p., V. Antonescu 345 
p., I. Văcaru 343 p.; 3 x 40 focuri: 
băieți: H. Herșcovici 1158 p., I. 
Sîrbu 1154 p., S. Gani'iti 1150 p.; 
echipe: C.C.A. (Sîrbu 1154, Toa-, 
der 1141, Enea 1136, Vidrașcu 
1140, Cantili 1150) 5721 record1 
R P.R. egalat, Dinamo 5647 p.; 
fete: F. Iovănescu 1141 puncte, 
M. Juverdeanu 1138 puncte, Lia 
Sîrbu 1135 p.; echipe: Metalul1 
(Juvendeanu 1138, Moscu 1126, ( 
Ciortea 1126, Zamfir 1008, Ioano- 
vict 1074 ) 5472 nou record R.P.R.,, 
Dinamo 5335 p., Progresul 5240 p.; 
juniori: V. Antonescu 1114 p., J. 
Zvanevski 1111 p., I. Văcaru 1108 
p.; poziția 
Herșcovici 
R.P.R., M. 
Jociaru 593 
trașcă 593
D:namo (H. Herșcovici 597. Nee- 
gu 583, Panțutru 579, Mitrașcâ 
593, Bujoreanu 587) 2939 p. re
cord R.P.R. stabilit; C.C_A 2928 
p., Progresul 2876 p.; pistol preci
zie 60 focuri: T. Man catide 
(Prog-.) 526 p„ St. Hartxig (FI. r.) 
523 p., I. Pieptea (Prog.) 522 p.; 
echipe: C.C.A (Dochiliță 498, Ti- 
bacu 513, Cipilcia 520, Corbescu 
518, $uga 502) 2551 p., Progre
sul 2513 p., Dinamo 2416 p: ta
lere 100 buc.: echipe: Metalul 
(Florescu 79, Do:cescu 72. Catom- 
firescu 71, Anghel 61) 
namo 269, Progresul 
dividual 200 talere: 
(Loc.) 173 
(Progr.) 172 
(Progresul) 171

culcat 60 focuri: H.
597 p. nou retori 

Toader 596 p., N. Co- 
p. (37 muște), I. Mi- 

p. (32 muște); echipe :

A

283 p., Di-
242 p.; in- 
M. Vissiliu

Ioamiifescu 
ȚucuJescu

A. 
S.
p. Clasamentul 

general al cupei: 1. Dinamo 30 p.; 
2. C.C.£. 34 p_; 3. Metalul 37 p.; 
4. Progresul 39 p.

P-, 
P->



Campionatul categoriei A 
la tenis

Sîmbătă și duminică s au des
fășurat jocurile primei etape a 
campionatului categoriei A la te
nis. Iată rezultatele; Progresul 
F. B. București —- Locomotiva 
P.T.T. Buc. 8—3 (Cristea—Cirim- 
bei 3-0, Teodorescu—Roșianu 3-1, 
Cristea—Roșianu 3-0, Teodprescu- 
Cirimbei 3-2. R. Andr eseu—M. D:- 
nopol 2-0, Ș. Butărăscu—H. O- 
renski 0-2, Ursan—Marinescu 3-1, 
I. Stăncescu—P Marin 0-3, R. 
Andriescu — S. Butărăscu = M. Di- 
nopol—H. Orenski 0-2, R. An
driescu—Cristea = M. Dinopol—Ci- 
rimbei 2-1, Cristea-TeodOrescu = 
Cirimbei — P. Marin 3-0. Dinamo 
Buc. — Flamura roșie U.T.A. Arad 
7—4 (Rakosi — E. Grunwald 3-2, 
Vasitescu-Piros 3-0 Rakosi—Piros 
3-0- Vasilescu—Grunwald 2-3, 
Bardian-Wi'ller 3-0, M. Bădân — 
Takacs 3-0, M. Niculeseu-M. Glatt 
0-2, E. Stan-J Grunwald 0-2, M. 
Nicutescu-E. Stan = M. Glatt — J. 
Grunwald 0-2, M. fjiculescu—Bar- 
dan = M. Glatt—E. Grunwald 2-0. 
Rakosi — Bardan=Wilier—Schle
singer 3-0). Progresul I.T.B. Buc.- 
Progresul Finanțe Sfaturi Cluj 8-3 
(Zacopceanu—Pusztai 2-3. Anghe- 
lescu—SeresteT 3-0, Schmidt — 
Ghidray 3-2, E. Stăncescu—I. Be- 
nedek 2-0, 1. Ponova—Ec. Pusztai
2- 0. E. Stăncescu—I.Ponova= Ec 
Pusztai— I. Benedek 2-0, Anghe- 
lescu-Pusztai 3-0, Georgescu-Faur
3- 2, Zacopceami — Serester 3-1, 
E. Stăncescu — Anehelescu = Ec. 
Pusztai—A. Pusztai 0-2, Schmidt— 
Zacopceanu = A. Pusztai—Serester 
0-3). Știința Buc. — Progresul Tg. 
Mures 10—1 (Slapciu—Nagy Iosif 
3-0, Turdeanu-Hal nagy 3-2, Slap- 
cit»—Halmagv 3-0, Turdeanu — 
Nagy Iosif 3-0, Dancea—Kmcs 3-0, 
Tuleț—Tereanu 3-0 (W-O), J. Na- 
mian—C. Siegler 2-0. Resu—Urzi
că 0-2, J. Namian — S. Resu = 
C. Siegle--—Urzică 2-1, Dancea — 
Sla-pciu= Nagy Iosif — Halmagv 
3-0. J. Namia.n—Tucdeanu = C. Sie
gler—Nagy Iosif 2-0). C.C.A. — 
Metalul Timișoara 9—2. (M. Vi
zăm—Juhasz 3-0. Cobzue—Juhasz 
30. NisUse-WoF 3D. Cobzuc- 
Mihai Sorin 3-1. M. Vzini—Mihai 
Sorin 3-1. Burcescu—SăkezouT-3, 
EI. Roșianu—Petruta 2-0. Ec Po- 
șianu—O. Gorog 2D (W-O). EL 
Roșianu—Ec Roșianu = O. Gorog- 
Petruța 1-2, Chivaru—Năstase = 

WoK—Calcianu 3-1. L. Doboșu— 
Năstase — Petruta—Calcianti 2-0).

Etapa viitoare va avea loc în 
zilele de 14 și 15 mai și progra
mează următoarele meciuri: Bucu
rești : C.C.A. —Știința Buc. Pro
gresul I.T.B. Buc.—Dinamo Buc, 
Cluj : Progresul Finanțe Sfaturi 
CJuj—Locomotiva P.T.T. București, 
Timișoara: Metalul Timișoara-Pro- 
gresul F. B. Buc.. Tg. Mureș: Pro
gresul Tg. Mureș — FI. roșie 
U.TA. Arad.

După penultma... și înaintea ultimei etape a turului...
In loc să aducă o lămurire a 

situației clasamentului campion i- 
tului categoriei A, meciurile de 
duminică au determinat o... a- 
mîna-re a acestei clarificări pe du
minica viitoare cînd se dispută ul
tima etapă a turului. Abia atunci 
vom ști care este echipa campioa
nă a turului și cine va ocupa lo 
cui 12 în clasament, căci acestea 
sînt pozițiile-cheie pe care le in
fluențează partidele din această 
etapă.

întrecerea pentru locurile frun
tașe ale clasamentului se disputa 
acum între cinci echipe: Dinamo 
București, Flacăra Ploești, Mine
rul Petroșani, Progresul Bucu
rești și Știința Cluj adică echipele 
care ocupă în această ordine pri
mele cinci locuri pe intervalul a 
două puncte (17—15). Dacă Dina
mo, Flacăra, Progresul și Știința 
s-au arătat după primele etape 
pretendente la pozițiile din frunte, 
in schimb Minerul Petroșani este 
echipa care, printr-o comportare 
constată și rezultate valoroase in 
ultimele etape, a reușit să se ri
dice repede în partea de sus a cla
samentului și să se impună în lup
ta pentru primul loc. Este urmarea 
muncii serioase desfășurată în pe
rioada de pregătire la- acest co
lectiv, a atmosferei îmbunătățite 
din cadrul echipei. Am avut oca
zia să asistăm la antrenamentele 
echipei Minerul Petroșani și ne-am 
convins că există o evidentă schim
bare în concepția jucătorilor a- 
supra datoriei ce o au de a se pre
găti conștiincios. In această^ pri
vință o contribuție de seamă are 
antrenorul A. Șepci care a luptat 
de la venirea lui la această echipă 
pentru întronarea disciplinei și a 
seriozității în pregătire.

Jocurile de duminică pun fată 
în față două dintre echipele piu 
tonului fruntaș: Flacăra Ploești și 
Progresul București. Minerul Pe
troșani susține o grea partidă în 
deplasare cu C.CA., ca și Dinamo 
București cu Locomotiva Timișoa
ra. Se pare că o misiune mai puțin 
dificilă ar avea Știința Cluj la 
Constanța în fața Locomotivei. Dar 
sa nu uităm că Flamura roșie A- 
rad Și C.C.A. au lăsat cite două 
puncte la Constanța. Așa că... fapt 
este că dacă Flacăra Ploești reu
șește o victorie in fața Progresu
lui iar Dinamo nu cîștigă nici un 
punct la Timișoara, echipa din 
Ploești termină pe primul loc. Dar, 
firește, pentru ca aceasta să se

Mingea, centrată de pe partea stingă, l-a „găsit" exact pe Smă- 
răndescu; atacantul Progresului se pregătește să preia balonul sub 
privirile coechipierului său Iordac he și fundașului Locomotivei Con
stanța, Lungu. Fază din jocul Progresul București—Locomotiva Con
stanța. (Foto Max Bănuș)

întâmple trebuie să fie de acord 
șl., dinacnoviștii 1

Locul 11 și-1 vor disputa indi
rect Locomotiva Tg. Mureș și Lo
comotiva Constanța. Prima joacă 
în deplasare cu Avîntul Reghin 
iar a doua, așa cum am arătat, cu 
Știința Cluj pe teren propriu. E- 
xistă aceeași situație ca la întrece
rea pentru locul I. Locomotivei Tg. 
Mureș îi trebuie im punct, în timp 
ce fotbaliștilor din Constanța le 
este necesară o victorie. In acea
stă situație și în eventualitatea că 
mureșenii suferă un eșec la Re
ghin, Locomotiva Constanța va 
trece pe locul 11 iar echipa dinTg 
Mureș pe locul 12. întrecerea din 
fruntea și din coada clasamentului 
trezește un interes, deosebit și face 
ca ultima etapă a turului să fie, 
din acest punct de vedere, o demnă 
încheiere a primei părți a disputei 
dintre cele mai bune echipe de 
fotbal ale noastre.

★
Și în categoria B lupta a deve

nit interesantă. In seriile I și III 
întrecerea pentru primul loc este 
lămurită momentan prin pozițiile 
consolidate pe care le au Locomo
tiva București și. respectiv, Dina
mo Bacău; în seria a II-a însă 
cele patru echipe care se anunțau 
pretendente la primul loc (Metalul 
Reșița, Progresul Oradea, Locomo
tiva Cluj și Metalul C. Turzii) se 
află în plină dispută. Infrîngerea 

suferită de Progresul Oradea la 
Baia Mare a adus pe 'Metalul Re
șița pe primul loc. Ea este însă 
urmărită îndeaproape de celelalte 
trei concurente așa că următoarele 
etape ne pot aduce încă multe 
schimbări în această parte a clasa
mentului. In toate seriile însă, în
trecerea este deosebit de dîrză In 
ceea ce privește locurile codașe. 
Echipele aflate pe ultimele locuri, 
respectiv Metalul Steagul roșu O- 
rașul Stalin (seria I), Metalul O- 
radea (serj-a II) și FI. roșie Bur- 
dujeni (seria III) au posibilitatea 
să evadeze din aceste locuri, mai 
nles că nu le despart de formațiile 
dinaintea lor decît 1—2 puncte 
sau niciunul (cazul FI. roșii Btir- 
dujenî).

Ca o caracteristică generală tre
buie arătat că ineci’rile ultimelor 
etape s-au ridicat la un nivel mai 
înalt, dovadă că echipele și an
trenorii insistă asupra lichidării 
lipsurilor. Mai multă atenție tre
buie acordată atitudinii pe teren. 
Deși numărul abaterilor de la dis
ciplina sportivă a scăzut, sînt încă 
situații cînd jucătorii manifestă 
nervozitate, discută pe un ton ne
corespunzător cu arbitrii ete. Este 
deci cazul ca antrenorii, împreu
nă cu conducerile secțiilor de fot
bal, să analizeze toate abaterile 
ivite și să ia măsurile care se im
pun.

Campionatul republican 
de juniori

Etapa de duminică a acestei im
portante competiții s-a încheiat, în 
general, cu rezultate așteptate. E- 
chipele fruntașe în cele șase serii 
au ieșit învingătoare și și-au con-*  
solidat pozițiile în clasamente.- 
Victorii remarcabile au obținut 
Metalul București, Flacăra Bucu
rești, Avîntul Fălticeni, Voința 
Focșani, Minerul Petroșani, Știin
ța Cluj, FI. roșie Arad, Progresul 
Sibiu, Locomotiva Tg- Mureș și 
Locomotiva Orașul Stalin. In cla
samente conduc: Dinamo Bacău 
(seria I), Știința București, Loco
motiva București și Tînărul Dina- 
movist II București — la egalitate 
de puncte — (seria a II-a), Tî
nărul Dinamovist I București (se
ria a IlI-a), Știința Timișoara 
(seria a IV-a), Știința Cluj (seria 
a V-a) și Progresul Sibiu (seria 
a Vl-a). Iată rezultatele de dlumi- 
tocă:

SERIA I:

Avtotui Fălticeni —- Progresul 
Focșani 3-0 (1-0), FI. roșie Bacău
— Dinamo Bacău 0-3 (neprezenta- • 
re). Știința Iași — Dinamo Bîrlad
4-0  (1-0), Loc. Iași — FI. roșie 
Buhuși 2-1 (1-1), Voința Fălticeni
— FI. roșie Burdujeni 3-0 (2-0). 
SERIA A II-a:

Locomotiva Constanța — Flacăra 
Cîntpina 1-1 (1-0), Dinamo Galați
— Știința București 0-2 (0-1), Vo
ința Focșani — Flacăra Moreni 2-1 
(2-0), Tînărul Dinamovist II Bucu
rești—Locomotiva Galați 4-1 (1-0), 
Locomotiva București — Flacăra 
„1 Mai" Ploești 7-2 (0-0).
SERIA A III-a:

Locomotiva T. Severin — Meta
lul București 0-5 (0-2), Progresul 
București — Flacăra Ploești 1—1 
(0-0), Locomotiva Craiova — 
Flacăra București 1-2 (0-0), C.C.A. 
București — Progresul CPCS Bucu
rești 2D (ID), Tîn. Dinamovist I 
București—Tin. Dinamovist Pitești 
5D (1-0).

SERIA A IV-*:

Metalul Arad — Locomotiva Arad 
1-1 (0-1), Metalud Reșița—Loco
motiva Timișoara 2-2 (2-1), Mine
rul Petroșani—Metalul 108 6-1 
(2-1). Minerul Lupeni — Știința Ti
mișoara 0-3 (0-2), Metalul Hu- 
nedoara — Progresul Timișoara 
4-2 (2-2).

INFORMAȚII f^onosport CLASAMENTUL SERIEI A ll-a 
DIN CATEGORIA B

AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 19 (Etapa din 15 mai 1955)
7. Flacăra Ploești — Progresul București (pronostic 

la pauză)
II. Flacăra Ploești— Progresul București (pronos

tic final). Ultimele rezultate: Flacăra Ploești — 
Locomotiva Timișoara : 3-0 (2-0) : Progresul Bucu
rești— Locomotiva Constanța: 5-0 (1-0). In Cla
samente :

Flacăra (acasă)
5 3 2 0 14:3 8 

Progresul (deplasare)
6 2 2 2 6:7 6

III. Locomotiva Timișoara—Dinamo București
(1950: 7-4 și 1-3; 1951: 0-0 și 0-1; 1952 : 2-1 și
2-3; 1953 : 0-0 și 1-1; 1954: 1-1 și 1-1). Ultimele 
rezultate : Locomotiva Timișoara — Flacăra Plo
ești : 0-3 (0-2) ; Dinamo București — Progresii 
București: 3-0 (0-0). In clasamente:

Locomotiva (acasă) 6 2 2 2 9:10 6
Dinamo (deplasare) 5 2 3 0 5: 3 7
IV. Dinamo Orașul Stalin — Știința Timișoara 

(1951: 2-1 și 0-2; 1953: 1-3; 1954: 1-1 și 2-0). 
Ultimele rezultate : Dinamo Orașul Stalin — Ști
ința Cluj: 0-1 (0-0): Știința Timișoara—AvîntuS 
Reghin : 2-0 (0-0). In clasamente •

Dinamo (acasă) 5 3 1 1 7:3 7
Știința (deplasare) 5 2 2 1 6:4 6
V. Locomotiva Constanța — Știința Cluj. Ultime

le rezultate : Locomotiva Constanța —- Progresul 
București: Q-5 (0-1) ; Știința Cluj—Dinamo Ora
șul Stalin: 1-0 (0-0). In clasamente:

Locomotiva (acasă) 5 2 1 2 3:5,5
Știința (deplasare) 5 1.2 2 4:6 4
VI. Avîntul Reghin—Locomotiva Tg. Mureș. Ul- 

tfcnele rezultate: Avîntul Reghin — Știința Timi
șoara : 0-2 (0-0) ; Locomotiva Tg. Mureș — Mine
rul Petroșani : 0-3 (0-1). In clasamente :

Avînitul (acasă) 5 0 1 4 5:16 1
■ Locomotiva (declasare) 5 0 1 4 4:17 1

VII. C.C.A.—Minerul Petroșani (1950: 1-2 și 
1-1; 1951: 1-1 și 0-0; 1952 : 3-1 și 4-0; 1953: 
1-1 și 0-1; 1954: 2-2 și 0-0). UMimele rezultate: 
C.C.A. — Flamura roșie Araid : 0-1 (0-0) : Minerul 
Petroșani — Locomotiva Tg. Mureș : 3-0 (1-0). In 
diasamemie :

C.C.A. (acasă) 5 2 2 1 5:4 6
Minerul (deplasare) 4 2 11 5:5 5
VIII. Metalul Hunedoara — Metalul Reșița

(1953: 1-1 și 4-0). Ultimele rezultate: Metalul 
Hunedoara — Progresul Satu Mane: 0-2 (0-1); 
Metalul Reșița—Locomotiva Cluj: 1-1 (0-0). In 
clasamente :

Metalul Hunedoara (acasă) 4 1 2 1 4:3 4
Metalul Reșița (deplasare) 3 111 3:3 3
IX. Flamura roșie Buhuși—Locomotiva Galați. 

Ultimele rezultate: Flamura roșie Buhuși — Dinamo 
Galați: 1-3 (1-1) ; Locomotiva Galați — Locomo
tiva Iași : 1-0 (0-0). In clasamente:

Jocul disputat duminică la Ora
dea între Metalul Oradea și FI. ro
șie I. H. Cluj, s-a terminat cu vic
toria orădenilor la scorul de 2D
(0D). In urma acestui rezultat,
clasamentul seriei a doua se pre
zintă astfel:

1. Metalul Reșița
2. Progresul Oradea
3. Locomotiva Cluj
4. Metalul C. Turzii

8 • 1 1 14: 5
8 6 0 2 19: 7
8 5 2 1 19:11
8 4 2 2 lt: 6

0 1 6:4 4
0 3 3:6 2 
Burdujeni

Flamura roșie (acasă) 3 2
Locomotiva (deplasare) 4 1
X. Dinamo Galați — Flamura roșie 

(1954 : 2-0 și 0-1). Ultimele rezultate; Dinamo 
Ga'.ați— Flamura roșie Buhuși: 3-1 (1-1); Fla
mura roșie Bundujeni — Flacăra Cîmpima : 1-5 (0-2). 
In clasamente :

Dinamo (acasă) 4 2 0 2 6:5 4
FI. roșie (deplasare) 3 0 0 3 1:7 0
XI. Flacăra Moreni— Știința București. Ultimele

rezultate : Flacăra Moreni — Locomotiva Craiova: 
0-1 (0-1) ; Știința București—Progresul Sibiu:
0-1 (Oj-O). In clasamente :

Flacăra (acasă) 3 3 0 0 6:2 6
Știința (deplasare) 4 2 1 1 7:8 5
XII. Metalul Baia Mare — Metalul Arad.. Ulti

mele rezultate : Metalul Baia Mare — Progresul 
Oradea: 2-0 (1-0) ; Metalul Arad — Locomotiva
Arad: 1-1 (0-1). In clasamente :

Metalul B. Mare (acasă) 
Metalul Arad (deplasare)
■ Conform articolului 10 din regulamentul 

concursurilor de pronosticuri sportive, indicarea 
pronosticurilor se face prin 1 dacă se consideră 
că întîlnirea va fi cîștigată de prima echipă, cu 
X dacă se consideră că rezultatul va fi nul sau 
egal și cu 2 dacă se consideră că întîlnirea va fi 
cî’ștîgată die a doua echipă. Deci, nu. totdeauna 
prima echipă este gazdă. Bunăoară, la concursul 
de duminică meciul XII: Metalul Baia Mare —
Metalul Arad se dispută la Arad. Pariicipanții vor 
indica 1 diacă „rrierg" cu băimăinenii, 2 dacă „merg" 
cu arădenii și X diacă cred că meciul va fi nul 
seu egal.

■ Pînă la închiderea ediției, la trierea buletine
lor concursului Nr. 18 au fost găsite 20 buletine cu 
12 rezultate exactei Trierea continuă.

5. Progresul S. Mare 8 3 3 2 9:15
6. Flacăra Mediaș 8 3 2 3 11: 9
7. Metalul Hunedoara 8 15 2 8: 7
8. Metalul Arad
9. Metalul Oradea

10. Minerul Lupeni
11. Locomotiva Arad
12. Me+alul B. Mare
13. Metalul 106
14. FI. roșie IH Cluj

8 2 3 3 5:11
8 14 3 7: •
8 14 3 9:12
8 14 3 8:11
8 14 3 6:11
8 2 15 14:16
8 13 4 4:11

13
12
12
10
9
8
7
7
8
6
6
8
5

SERIA A V-a:

Metalul Baia Mare-Progresul! O- 
radea 3-1 (2D), Metalul Oradea — 
FL roșie I.H. duj 7-2, Progresul 
Satu Mare—Locomotiva Cluj 0-2 
(0-1), Știința CJuj — Metalul Cîm-i 
pia Turzii 8D (3 0), FI. roșie A- 
rad — Voința Garei 11D (5-0).

SERIA A Vina:

Metalul Uz. tract. Orașul Stalin 
— Progresul Sibiu 1—4 (1-1), FI. 
roșie Sf. Gheorghe — Metalul St. Rj 
Orașul Stalin 3-1 (1-0), Constructo
rul Tg. Mureș — Locomotiva Ora
șul Stalin 0-6 (0-2), Avîntul Re
ghin — Dinamo Orașul Stalin 2-3 
(1-1), Locomotiva Tg. Mureș—i 
Flacăra Mediaș 2-1 (0-1).

0 NOUA ETAPA IN „CUPA ORAȘELOR" LA JUNIORI

4 1 3 0 4:2 5
4 1 1 2 2:7 3

„Cupa Orașelor" este o compe
tiție care-și ciștigă cu fiecare edi
ție consumată, o popularitate 
crescindă în rîniurile masei de 
fotbaliști juniori din țară. Această 
competiție constituie un puternic 
stimulent pentru activitatea junio
rilor care nu fac parte din echipe 
participante în campionatul repu
blican. Juniorii se pregătesc cu 
multă rîvnă și mulți dintre ei se 
remarcă cu prilejul meciurilor dis
putate. Preocuparea pentru selec
ționarea celor mai bune elemente 
în reprezentativele de orașe este 
mai mare și, în general, echipele 
se prezintă mai bine pregătite și 
cu un joc mai bun decât In ulti
ma ediție.

La 17 aprilie s-a disputat prima 
etapă a ediției de anul acesta, a 
„Cupei Orașelor". Cele 32 echips 
calificate vor juca la 15 mai, îm
preună cu celelalte 32 echipe, în 
cadrul etapei a doua care progra
mează următoarele meciuri: Rădă

uți — Dorohoi, Tg. Ocna — Paș
cani, P. Neamț — Bacău. Vaslui- 
lași, Tecuci — Brăila, Tulcea — 
Galați, Buzău — Ploești B, Med
gidia — Constanța, Pucioasa — 
Ploești A, Tirgoviște — București
A, Cîmpina — Orașul Stalin, T. 
Măgurele — Alexandria, Giurgiu— 
București B, Slatina — Pitești, 
Corabia — Craiova, Calafat — Tg. 
Jiu, Orșova sau Oțelul Roșu — 
Timișoara B, Oravița — Timișoa
ra A. Lipova — Arad A, Reșița— 
Arad B, Băuș — Oradea A, Satu 
Mare — Oradea B, Sighet — Baia 
Mare, Zalău — Cluj A, Dej-Cluj
B, Năsăud — Bistrița, O dor hei— 
Tg. Mureș, Topli'a — Sf. Gheor- 
ghe, Orăștie — Alba lulia, Tirnă- 
veni — Turda. Sighișoara — Sibiu, 
Făgăraș — Mediaș. Primele echi
pe sânt organizatoare.



l'nele observații asupra primei etape a campionatului categoriei A la tenis de masă
Din prima etapă/ campionatul ca

tegoriei A la tenis de masă a sub
liniat faptul că genul acesta de 
comoetiție (sistem turneu) reprezin
tă un mare pas înainte pentru răs- 
pînd;rea în mase cît mai largi a 
sportului respectiv. O dovadă în a- 
ceastă privință este importantul nu
măr de spectatori care au asistat la 
meciurile din cadrul primei etape. 
De asemenea, aceste înFlniri au 
scos în evidență faptul că majorita
tea jucătorilor s-au prezentat bins 
pregătiți și că în acest fel cam
pionatul categoriei A va ajuta 

■permanent la realizarea unui pre
țios schimb de experiență între ju
cătorii de tenis de masă din în
treaga țară.

Insă chiar de la început este ne
cesar să prezentăm două cazuri care 
trebuie să dea de gindit în mod se
rios colectivelor și asociațiilor res
pective In primul rind este vorba 
de echipa femlnimă a Flamurii roșii 
U.T.A. Arad care, fără nici o jus
tificare, nu s-a prezentat la tetîlni- 
rea pe care trebuia s-o susțină Ia 
Cluj cu echipa locală Progresul. A- 
poi, colectivul Progresul din Satu 
Mare s-a prezentat fără jucătorul 
său principal Grunfeld.

Concursul de călărie de la Ploești
Primul concurs republican de că

lărie al anului, desfășurat la sffr- 
șitul săptămirrii treco'.e pe hipodro
mul orașului Ploești și organ zat 
de asociația Recolta tu prilejul a- 
niversării a doi am de la înființa
rea el a scos în evidență buna 
pregătire a unora d ntre călăreții 
nost i fruntași fFelix Țopescu, ma
eștrii sportului M:hai Timu și 
Gheorghe Antotv) precum și a u- 
nor tteeri începători ca Oscar Re- 
oer. Lungii Alexandru, Gh. VeUcu 
M hae’.a Chtetescu, Gt. Lupancu și 
Andrei Kadar.

Sportivii asociației Dinamo s^au 
clasat pe primele locuri în zece 
probe

Iată rezultatele inregisîrate ne 
probe • Dresaj categoria I: Pe
tre \ndreianu (Doamo Orașul 
Stalin) cu calul Bateai 143 p. Dre
saj categorie A: Mihai Tîmu pe 
cașul Cornet 134 p. Proba de cros 
1000 m. pentru juniori: Lungo A- 
lexandru (Dinamo București) pe 
Jalba 1 m:n. 48 sec. 5/10; 2 .Cris
tian Țopescu (Dinamo Oradea) pe 
calul Haifa 1:51,8 : 3. Gr. Lupancu 
(Recolta )pe calul Furtună 1:59,9. nard, coresp.).

Cum s-au comportat popicarii noștri 
in meciul cu echipa R. Cehoslovace

„Sînt mulțumi, uc ,eljt cum ș a 
desfășurat int lnirea. V. a surprins 
nivelul înalt al pregătirii popica
rilor romîni. Sînt sigur că în scurt 
timp ei vor realiza succese fru
moase", ne-a declarat Honing 
Frantisek an.reuorul echipei ceho
slovace. Aceste . cuvinte ale unui 
specialist în jxjptee ilustrează în 
mod just, pe de o parte, desfășu
rarea interesantă a mectetei care 
a avut toate caracteristicile unei 
mari întîlniri: — echiFbru sensibil 
de forțe între echipe, un mare nu
măr de spectatori entuziaști — iar 
Pe de altă parte, perspectivele de 
progres pe care le au popicarii 
noștri.

Considerînd însă individual com
portarea reprezentanților noștri, 
trebuie să spunem, orientîndu-ne și 
după rezultatele anterioare, că ma
joritatea popicarilor romîni au 
obținut procentaje nesatisfăcătoare, 
Iosif Szabo și Iuliu Varga, care la 
antrenamente au realizat în medie 
peste 820 popice doborîte, au ob
ținut în jocul cu reprezentativa 
cehoslovacă, spre surprinderea tu
turor, 778 și respectiv 789 popice 
doborîte. Dacă Ion Szabo a găsit 
cu ușurință „canalul" (a doborît 
la plin 573 popice) în schimb a a- 
ratat deficiențe la sistemul „izola
te" unde a realizat din 100 de lo
vituri 205 popice. Iuliu Varga a 
fost surprins de forma excelentă 
a adversarului său*direct  I. Ko
var (care a realizat cel mai mare 
scor al întîlnirii 863 p.d.) dar 
treptat după prima manșă, și-a re
venit. Oricum, nu este admisibil 
din partea unui jucător cu o în
delungată experiență cum este Iu
liu Varga, să intre pe pistă timo
rat, lipsit de încredere în forțele 
sale. Alex. Andrei a confirmat 
comportarea inegală pe care a a- 
vut-o în ultima vreme. încă după 
prima manșă el a arătat că nu se 
găsește ‘rtr-o dispoziție favora
bilă de joc, reallzînd cel m®i mic

Trecînd la comportarea sportivi, 
lor, menționăm forma bună a jucă
torului Paneth (Progresul Cluj) ca
re a obținut victorii valoroase în 
fa(a lui Harasztosi și Amelicăi 
Rozeanu. O remarcă specială merită 
echipa Metalul din Reșița. Alcătui
tă din cunoscuții jucători Nagler, 
Davidescu și Șiclovan, această for
mație a dat dovadă de o valoare 
ridicată. depășind reprezentativa 
Flamurii roșii din Timișoara. Ti
nted seama de vechile performanțe 
ale acestor jucători și în caz că toți 
vor fi la punct cu antrenamentele, 
desigur că echipa lor va juca un 
rol important în actuala competiție.

Valoroșii jucători care alcătuiesc 
formațiile bucureștene Constructorul 
(Pesch. Naumescu. Bottner) și Fla
mura roșie (Reiter și Gantncr) s-au 
comportat conform așteptâri or. reu
șind să obțină victorii comode.

Comportări meritorii au avut și 
jucătorii clujeni Gavrilescu și Fiei- 
scher (Progresul). Totuși, pentru 
ca valoarea lor să crească este ne
cesar ca, de pildă, Gavrilescu să 
gindească mai mult în timpul jocu
lui, iar juniorul Fleischer să-și co
recteze priza, reușind in felul a 
c?sta să realizeze un plus de “f<ca. 
citate în jocul său. De a Z ea

Cros 2000 m.: Gh. Soare (Dinamo 
-București) pe Amalia 3:21,8; Obsta
cole categorie ușoară: V. Bărbu- 
ceanu (E.H..A.) pe calul Vinâtorul 
1:06.8. Proba pentru juniori și fete: 
manșa I-a Cristian Topescu ' Dina
mo Oradea) pe calul Bix-ghin 2:08. 
5; manșa Il-a Chintescu Mihaela 
pe PălîirKș 2:09.5. Proba de birui
toare mijlocie: Felix Topescu (Di- 
namo-Buc.) pe calul Bolero 0 p. pe
nalizare 1:33,2. Proba de biruitoare 
grea, cea mai dificilă probă a con
cursului a fost cișiigată de Mihail 
Tmu (E.H.A.) cu calul Troica, cu 
0 p. penalizare 1:28,0. Proba de 
ștafetă: Dinamo București 4:08,9. 
Cupa Recolta: Grigore Lupancu pe 
calul Palatin. Proba de obstacole 
Gh. Teodorescu (Dinamo Buc.) pe 
calul Palatin). Proba de obstacole 
pentru începători: Constantin V'ad 
(Dinamo Oradea) pe calul Lăcusta 
a sarij Ia baraj-1.60). In general 

parcursurile au fost prea dificile 
pentru început de sezon competiț o- 
nal. A lipsit, de asemenea un corp 
de arbitri bine pregătiți. (H. Leo- 

scor: 763 popice doborîte. Colec- 
tivBl de antrenori s-a orientat gre
șit tind l-a selecționat în echipă 
numai pe baza ultimului rezultat 
bun obținut fa antrenament.

Ion Micoroiu a fost „moicrul" e 
chipei. Ei a dovedit multă putere 
de luptă și dirzenie. a acționat cu 
precizia unei mașini, refăcind o 
mare parte (91 din 146) din avan
sul luat de echipa oaș pe și con- 
firmtedb-se ca tmul dintre cei mai 
valoroși component ai echipei n> 
mine. înarmat cu o puternică vo
ință lor. Dinescu a obținut m 
frumos rezultat (835), remarcin- 
du-se prin ușurința in găsirea ..ca
nalului*  și precizie în loviturile 
iaolăte.

Petre Buhăescu și Ivan Victor 
s-au prezentat surprinzător de sl ib, 
neputînd folosi toate cunoștințele 
lor pentru că n-au știut să lupte 
ca toată energia în momentul în 
care au fost conduși. De altfel, din 
cauza comportării lor echipa noas
tră a ratat victoria cu toate efor
turile depuse apoi de Fr. Micola 
care s-a dovedit un jucător calm, 
bine orientat pe pistă, cu calități 
pentru postul din ultimul schmb.

Primul contact cu sportivii po
picari de peste hotare a scos la 
iveală faptul că echipa noastră re
prezentativă nu este suficient de 
sudată și omogenă, că are o in
suficientă pregătire morală și de 
voință iar o serie de jucători ca 
I. Szabo, I. Varga, P. Buhăescd 
și V. Ivan nu stăpînesc temeinic 
precizia în lansarea bilei.

Popicarii cehoslovaci s-au pre
zentat mai bjne decît reprezentan
ții noștri, remarcîndu-se in spe
cial printr-un stil elegant de lan
sare a bilei. Jucătorii oaspeți po
sedă o tehnică înaintata în arun
carea înșurubată, care dă un ran
dament mai mare în momentul 
contactului bile; cu popicele. Din 
echipa oaspe au ieșit te evidentă 
I. Kovar, M. Hibl și Fr. Preisler, 
care au realizat în medie jirocen- 
taje peste 820 popice doborîte.

TR. IOANIȚESCU 

este necesar ca el să se concentreze 
într-o măsură mai mare asupra jo
cului și să dea dovadă de mai 
mult calm

Iată rezultatele tehnice complete :
ECHIPE BARBAȚI. — Construc

torul Buc. — Progresul Satu Mare
5—0 (Pesch-Bodi 3—1, Bottner- 
Lecker 3—0, Naumescu-Ferber 3—0, 
Pesch-Lecker 3—1, Naumescu-Bodi 
3—1). Flamura roșie Buc. — Dina
mo Buc. 5—3 (Gantner-Garabedian 
3—1, Reiter-Hegyessi 3—0. Stan 
Ilie-j. Garabedian 1—3, Gantner- 
Hegvessi 3—0, Stan Ilie-G. Garahi- 
dian 1-3, Reiter-J. Garabedian 
3—0. Stan Iiie-Hegyessi 2—3, 
Gantner-J Garabedian 3—0), Me
talul Reșița — Flamura roșie Ti
mișoara 5—2 (Davidescu-Vesey
2— 3, Nagler-Schlee 3—0, Și- 
clovan-Heusler 3—1, Nagler— 
Vesey 3—1, Davidescu-HeusJer 3—1, 
Siclovan-Schlee 2—3, Nagter-Heus. 
Ier 3—0).

ECHIPE FEMEI. — Dinamo 
Buc. — Flamura roșie Constanța
3— 0 (Tira Catrinel-Comelia Pavel 
3—0, Renate Schultz-Irina Schreiber 
3—2, Tira Catrinel-Renate Schultz 
“ Irina Schreiber-Cornelia Pavel 
3—2. Progresul București — Progre
sul Timișoara 3—0 (Anita Babikian- 
Munteanu 3—0, Ella Zeller-Dita 
Merkler 3—0, Ella Zeller-Anita 
Babikian = Dita Merkler-Amer 
3-0).

★
Cea de a II-a etapă a campiona

tului categoriei A are loc dum'nică. 
Sint programate următoarele întîl- 
ntei:

Echipe bărbați : Satu Mare: 
Progresul Satu Mare — Voința 
Arad, Cluj: Progresul Cluj — Con. 
structorul București, București: Di
namo București — Progresul Bucu
rești, Timișoara: Flamura roșie Ti
mișoara — Flamura roșie Bucu
rești. Metalul Reșița nu joacă în a- 
ceastă etapă. -

Echipe femei: Constanța: Fla
mura roșie Constanța — Progresul 
Cluj, București; Dinar” București 
— Flamura roșie U.T.A. Arad,, Pro
gresul București — Constructorul 
București. Progresul Timișoara nu 
joacă în această etapă.

„Cupa Informația Bucureștiukii"
COMPETIȚIE MOTOC1CLISTA 

DE DIRT-TRACK

Anul acesta, alergările de dirt- 
track vor fi inaugurate printr-o 
competiție dotată cu „Cupa Infor
mația Bucureștiului", care urmează 
să aibă loc dumirrcă pe pista de 
zgură a hipodromului Băneasa- 
trap.
, Acum doi ani. cind au fost re
luate în țara noastră competițiile 
de dirt-track, se părea, în urma 
succesului de care s-au tucurai, că 
aceste alergări se vor disputa cu 
regularitate, constituind un bun 
mijloc de popularizare și dezvol
tare a sportului cu motor. Dar, 
din l'psa une: piste speciale, aler
gările de viteză pe pistă de zgură 
au fost din nou abandonate. Iată 
insă că ziarul Informația Bucu- 
reștmlui organizează acest con
curs, care — sperăm — va fi în
ceputul unui șir de asemenea în
treceri.

— Din cauza timpului nefavora
bil (vintul puternic care a conti
nuat să bată și în cursul dimi
neții de ieri) concursurile repu
blicane de record „Kilometrul lan
sat" și „Kilometrul cu start de pe 
loc*  nu s-au mai disputat, urmin-1 
să aibă loc la o dată care se va 
anunța dte timn

SPORT LA ZI
BASCHET. — lată rezultatele 

înregistrate în jocurile dintre echi
pele de rezerve, desfășurate în 
Capitală sîmbătă și duminică: 
Locomotiva PTT — Știința Ti
mișoara 40-57 (18-26) ; Progresul 
FB — Constructorul Sibiu 93-47 
(36-22); Știința I.C.F. — Progresul 
IMF Tg. Mureș 65-34 (45-14):
CC A — Dinamo București 63—40 
(25-19).

— Asociația Constructorul orga
nizează o importantă competiție 
la care participă echipele de ca
tegoria A: C.C.A., Locomotiva PTT 
și Progresul FB precum și echi
pele fruntașe ale campionatului 
regional Constructorul IPC, Știin
ța Politehnica, Dinamo VI. Voin
ța, FI. roșie M.I.U., Metalul Ener
gia. Progresul Arta. Jocurile au 
loc pe terenul Constructorul IPC 
(str. Berzei 3), inaugurat cu a- 
eeastă ocazie. Competiția se des
fășoară sistem turneu. etapele 
fiind programate de două ori pe 
săpt amină.

Rezultate promițătoare
— Pe marginea intîlnirii de haltere cu echipa R. P. Polone

Victoria halterofililor polonezi în 
întîlnirea cu reprezentanții noștri nu 
constituie o surpriză. Ea corespun
de nivelului actual al performanțe
lor obținute de sportivii celor două 
țări în această disciplină .De alt
fel, oaspeții au prezentat o echipă 
ale cărei performanțe sînt categoric 
superioare performanțelor echipei 
noastre In această privință este su
ficient să arătăm că, de pildă, la 
categora nrjloc'e, între cei doi 
concurenți, (llie Dancea și Ceslav 
Bialas) existe o diferență de 30 
kg. la Iriatlonul clasic! Este drept 
însă că scorul putea fi mai strîns, 
deoarece la ultimele trei categorii 
lupta a fost foarte echilibrată. Lip
sa de calm a unora dintre haltero
filii noștri, mai ales în momentele 
decisive, i-a împiedicat să obțină un 
scor mai strtes.

Trebuie să reținem însă, în pri
mul rînd, ca un fapt îmbucurător 
din întîlnirea de duminică, progre
sul evident manifestat de majorita
tea reprezentanților noștri, progres 
concretizat în cele opt recorduri noi, 
și cele șapte egalate. Este, intr-ade
văr, o performanță demnă de re
marcat, care trebuie să constituie 
însă numai o etapă scurtă în dru
mul spre realizarea unor perfor
manțe mai înalte.

Merite speciale îi revin lui Sil
viu Cazan. „Greul" nostru a ma
nifestat un progres remarcabil, de
pășind cu destulă ușurință toate ce
le jiatru recorduri ale categoriei. 
Despre Cazan noi am mai scris în 
repetate rînduri, arătîndu-i calită
țile, dar, în ultima vreme, mai ales, 
lipsurile care deveniseră atît de e- 
vidente incit i-au frinat dezvoltarea. 
Iată că atunci cind s-a hotărît să 
termine cu lipsurile, antrenîndu-se 
serios, ducînd o viață sportivă, el 
a obținut acea depășire s'rotitoare 
(10 kg.) față de vechiul record. Ca
zan mai are încă mari resurse pen
tru a trece în curînd peste limita 
celor 400 de kg.

In formația noastră a debutat tî- 
nărul Ion Balmău. Firește, perfor
manța lui, inferioară cu rrîult ace
leia a reprezentantului R.P. Polone, 
nu este de valoare înaltă. Totuși 
este de scos n evidență comporta
rea lui Balmău, ușurința cu care 
el a concurat, calmul de care a dat 
dovadă, calități care au făcut ca 
acest tînăr să obțină un nou re
cord Ia proba aruncat. Făcînd o 
comparație cu cea mai bună per
formanță a sa de anul trecut, con
statăm că el a realizat un însemnat 
progres (30 kg.), ceea ce ne în
dreptățește să credem că el își va 
putea ridica cu mult rezu’tatele.

Intilnire de b(
Timișoara i prin tc-îefon de la sub- 

redacția noastră). In grădina cine
matografului Maxim Gorki. în fața 
a , peste 1.200 spectatori, s-au înfîl- 
nit selecționatele de box Flamura 
roșie — Metalul (Timișoara) și Lo
comotiva— Metalul (Craiova). S-au 
înregistrat următoarele rezultate 
tehnice.

Cat muscă: A. Farkaș (Tim.) 
b.p. V. Dia-conescu (Cr). I. Szabo 
(T) b.p. N. Ușciug (C). Cat. cocoș: 
I. Alfe’ș (C) b.p. Martin Farkaș 
(T) Cat. pa>:ă: f. Roseti (C) face 
meci nul cu D. Oprea (T). Fr. Paz- 
trany (T) bJp. V. Frătiștean.u (C)— 
te cel mai frumos meci al galei. Cat. 
ușoară : I. Pirlea (C) b.p. I. Bălan 
(T). Maximilian Biedll (T) b.p. N. 
Dudu (C). Cat. semimiilocie: Iosif

Activitatea la lupte
In țară se d.*  „ș ară o bogata 

activitate la lupte, De curînd s-a 
terminat faza de regiune la doua 
competiții cu caracter republican 
(campionatul de lupte libere-seniori 
și campionatul de juniori la lupte 
clasice), iar în Capitală au loc cu 
regularitate întîlniri amjcale te 
cadrul întrecerii rezervaîa echipe
lor de tineret.

Pînă în prezent comisiile regio
nale de lupte au păstrat o „discre
ție" nefirească asupra desfășurării 
fazei de regiune la lupte libere. 
Așa s-ar explica faptul că la In
specția respectivă din C.C.F.S. se 
află numai rezultate din trei re
giuni. De aceea, Inspecția a dat un 
ultim t&rmen — 23 mai — co
misiilor regionale, înăuntrul căruia 
acestea să-și anunțe campionii. Și 
bineînțeles că orice comunicare so
sită după această dată va fi coti- 
sideraită ca tardivă... și neavenită.

Deocamdată, iată campionii re
giunilor Baia Mare și Stalin. 
Regiunea Baia Mare: V. Toth, V. 
Cuc, V. Sincular, C. Ardeleanu, 
V. Papp, A. Maior, Z. Hortsin, 
Fr. Bolla; Regiunea Stalin: L. 
Ferenczi, L. Ferdinand, I. Zentai, 
I. Bătrîn, St. Gorog, I. Cozier, V. 
Orioiu, M. Croitoru.

Fără a iace eforturi deosebite 
Hie Dancea a întrecut recordul țării 
eu 7,5 kg. la cele trei probe cla
sice. Țteînd seama de ușurința cu

In imilnirca cu R.P. Polonă Sil- 
.oiu Cazan (R.P.R.j a obținut pa
tru valoroase recorduri ale tării.

care a ridicat, de stilul său corect, 
dar mai ales de resursele sale fi
zice, Dancea putea să aducă un 
punct prețios Ia scorul final, lucru 
care putea să-l facă de altfel și 
Gh. Piticaru, dacă ar fi insistat șt 
ar fi fost mai calm la încercarea 
decisivă. Fără a fi complet restabi
lit, Ion Birău a reușit totuși să co
recteze recordul țării la triationul 
clasic, egalîndu-și pe „parcurs" două 
recorduri.

Nu putem fi mulțumiți de compor
tarea (și bineînțeles de rezultatele) 
celor doi frați Ienciu. Concurted 
nervoși, lipsiți de încredere în for
țele lor, ei au nregistrat perfor
manțe nesatisfăcătoare. Faptul că 
arbitrii nu i-au acordat ultimele 
două încercări la. smuls nu trebuia 
să constituie pentru I, Ienciu un mo
tiv de a realiza, o performanță sub 
valoarea sa. Un exemplu pentru Ien
ciu trebuie să constituie comporta
rea lui Jan Czepulko-vski care — 
din cauza unei greșeli de arbitraj 
— a fost nevoit să repete o încer
care ce constituia un record Cze- 
pulkowskj nit și-a pierdut calmul, a 
repetat mișcarea și a reușit să sta
bilească recordul... pierdut cu cîte- 
va clipe înainte din cauza arbitrilor. 
Cît despre arbitri, aceștia au avut 
momente de neatenție (din care cau
ză s-a trecut peste o greutate în 
schimbarea barei) și de asemenea n 
cîteva cazuri au arătat l'psă de u- 
nitate în aprecierea corectitudine! 
mișcărilor, în special la smuls.

i la Timișoara
Dura (T) face meci nu. cu C. Bă
lan (C). Cat. mijlocie ușoară : Do- 
bre Cornel (C) face meci nul cu E. 
Cizmărie (T). Cat. semigrea: Octa
vian Cioloca (T) învinge prin K-O. 
repriza Il-a pe Zoltan Ijok (C). 
Cat. grea : Va si Ie Mariuțan (T) b-p. 
Vladimir Izrael (C).

D. STANCULESCU 
FAGARAȘ (prin telefon). In sala , 

Filimon Sîrbu, selecționata raionu
lui Făgăraș a înfruntat echipa 
boxerilor din Orașul Stalin. Intil- 
nirea s-a terminat cu scorul de 
9—1 în favoarea oaspeților. S-au 
evidențiat: Gh. Paroianu, V. Car- 
vanschi (Orașul Stalin) și Gh. 
Turcu și Romulus Botoc (Făgă
raș).

(Aurel Marinescu, corespondent)

In ce privește juniorii, pînă în 
prezent și-au anunțat participarea 
peste 100 concurenți. Iată și parte 
din campionii pe regiuni: Arad: 
I. Șutea, P. Popovici, Gh. Stanciu, 
D. Bîr, P. Tomori, A. Porzt, C. K6- 
vago, N. Crestici, L. Chiviei, A. 
Kiss, N. Volosciuc. P. Dascăla. 
Baia Mare: I. Bobei, A. R’scovici, 
I. Stefanovici, I. Barbara, FI. Jula. 
I. Csorba, L. Szasz, I. Baczav, E. 
Wiedl, V. Bozner, I. Strebeli. V 
Larion. Constanța: Vulpe Stanciu. 
N. Hanză, N. Buzoianu, N. Mact- 
giurea, T. Constantinescu. G1l 
Zimnea, I. Stefan, M. Sachfiret. M. 
Radulescu, Ed. Sîefănescu, FL 
Vasiliu, I. Filip. Hunedoara: I. 
Bivolaru, -Mihai Nicolae, Gh. Po
pa, C. Rozic, V. Onofrei, Gh. Co- 
rodan, Martin Mai. lași: V. Milia- 
lac'ne, C. Hurdubaba, P. Chelaru, 
M. Badiu, Gh. Bădărău, I. Lazge- 
niuc, C. Pricop, C. Pascariu, I 
Popescu, P. Pietrarii,
• In București, întrecerea orga

nizată în cinstea zilei de 9 Mai 
a reunit la „start" 26 concurenți, 
remarctedu-se cei de la Știința 
ICF. In competiția pentru tineret, 
„Rezervele de Muncă" a tataoci't 
„Locomotiva" cu 11—1.
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• 14 echipe au participat la un 
turneu fulger de tenis de masă, 
care a fost cîșt-igat de echipa Fla
mura roșie Ambalajul Metalic, ur
mată de Progresul, Locomotiva și 
Voința. Concursul a însemnat un 
bun antrenament pentru echipa 
Flamura roșie Ambalajul Metalic, 
care va participa la campionatul 
republican.

A. Wcrtenfeld 
corespondent

• Prrnete jocuri de volei rn noc
turnă în Timișoara s-au desfășurat

{ La întrecerile internaționale 
Ide la Podrevskovo, lingă Mos

cova, schiorii noștri fondiști au 
avut prilejul să tragă multe în
vățăminte folositoare pentru ac
tivitatea lor viitoare.

j Ținind seama că de pe acum 
| vor trebui făcute planificările 
| pentru sezonul viitor, publicăm 
! mai jos o serie de constatări și 
| concluzii ale antrenorilor noștri 
| A. Vrabie. D. Frățilă și St. 
| Stăiculescu, pe care le socotim 
I deosebit de folositoare atit pen- 
| tru antrenori cit și pentru schi- 
J ori.

Cercetind caietele noastre de no
tițe. în care am scris pe zeci Și 
zeci de pagini, găsim in afară de 
notațiile pur tehnice privind me
todica antrenamentului, planifica
rea acestuia, multe din explicațiile 
concise, dar pline de miez, pe care 
ni le-au dat antrenorii și sportivii 
sovietici. Iată ce ne-a spus, de pil
dă. antrenorul de stat pentru schi 
Vtadhnir Mihailovici Naumov a- 
timci cind l-am întrebat căror fac
tori li se da tore sc progresele în
semnate și rapide pe care le-au 
realizat schiorii sovietici și cum 
de au reușit aceștia să se afirme 
atît de categoric pe tărim interna
țional.

— Secretul performantelor schio
rilor noștri — spunea Naumov — 
este munca perseverentă și intensă 
in tot timpul anului, conștiinciozi
tatea sp riicilor noștri in antrena
mente, iar in concursuri patriotis
mul care-i însuflețește.

Socotim aceasta ca a expiica’ie 
foarte prețioasă.

Apoi, an’renorul Naumov ne-a 
expus amănunțit fehil in care s-a 
antrenat lotul de schiori sovietici 
pentru campionatele mondiale și 
felul m care s-au antrenat sch;cri: 
în acest an in cele trei perioade 
— tranziție, pregătitoare și funda
mentală. Dar, ina nte de a trece 
la această ana'.iză. noi am discu
tat despre felul în care schiorii 
sovietici execută înviorarea de ds- 
minea'ă, această parte a progra- 
xnu’ui de a+.-enement care la n-n 
este privită cu foarte multă ușu
rință. Pentru noi, înviorarea este 
doar o destindere, un contact cu 
aerul de afară și nu durează de- 
cît maximum 15 minute. Orice 
6chkr din Uniunea Sovietică soco
tește înviorarea ca un prim antre

Din actvitatea sportvlor timișoreni

nament al zilei, care durează cel 
puțin 40 d'e minute. Naumov ne-a 
explicat, de altfel, cum se execută 
această parte a programului de 
antrenament: vara și toamna în
viorarea durează de la 40—60 de 
minute și cuprinde 15—20 minute 
alergare în tempo slab și 20—30 
minute exerciții generate pentru 
întindere, forță, relaxare, exerciții 
speciale pentru dezvoltarea calită
ților specifice schiorului fondist, 
sărituri și mers liniștitor. Iarna, 
înviorarea durează de la 45—60 
minute și are două aspecte : ou 
schiuri și fără schiuri. La învio
rarea cu schiuri se execută jumă
tate de timp exercițiile arătate mai 
sus, iar cealaltă jumătate de timp 
este folosită pentru plimbări pe 
schiuri, făcindu-se aplicări de teh
nică. In tot cursul anului învio
rarea trebuie să fie făcută zilnic, 
la cel mult 10 minute după deș
teptare.

Despre perioadele de pregătire.
Deoarece schiorul sovietic se pre

gătește încă din timpul verii, pe
rioada pregătitoare este socotită de 
către aceșVa ca avîr»d o durr/J de 
7 luni, spre deosebire de noi, care 
i-am rezervat doar 3 luni. Perioa
da fundamentală dureaeză la schio
rii sovietici, între 3 luni șt jumă
tate și 4 luni, lucru care se in- 
tjmplă și la noi, iar perioada de 
tranziție — la schiorii sovietici — 
între o lună și o lună jumătate. 
In schimb, la noi această perioadă 
durează între 3—4 luni.

Discutîr.d cu antrenorii sovietici 
aceste probleme, ei ne-au sfătuit să 
ajungem la următoarea planificare, 
în așa fel încît perioada <fe tran
ziție să fie mult scurtată, mărm- 
du-se in același timp perioada pre
gătitoare. De aceea, ținind seama 
de sfaturile pe care ni le-au dat 
antrenorii sovietici, noi propunem 
următoarea planificare în antrena
mentul schiorilor fond ști din țara 
noastră:

Perioada -pregătitoare: 1 iulie— 
I decembrie.

Perioada fundamentală: 1 decem
brie—10 mar.

Perioada <5e tranziție: 10 mai— 
1 iunie.

Sarcinile generale și spec!ale ale 
fiecăreia dintre aceste perioade:

Perioada pregătitoare:
Pregătirea fizică generală.
Dezvoltarea calităților morale și 

de voință.
— Dezvoltarea rezistenței gene

rale.

la sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
terenul Școlii electrotehnice. între
cerile s-au bucurat de un frumos 
succes. Cele mai importante me
ciuri au fost cîștigate de echipa 
de juniori Dinamo Arad, care a 
învins Locomotiva Timișoara cu 
3-2, de selecționata orașului Timi
șoara care a întrecut Dlnamo 
Arad cu 3-2 și de Știința Timișoa
ra, care a dispus de Știința ins
titutul Politehnic Timișoara cu 3-0.

Petre Arcan 
corespondent

ÎNTREGULUI SEZON (I)
Dezvoltarea rezistențe; in regim 

de viteză.
Dezvoltarea forței într-o măsură 

mai mică.
Mijloace: alergare, marș, sărituri, 

exerciții speciale, exerciții pentru 
dezvoltarea calităților specifice 
schiorului fondist; sporturi: ciclism, 
canotaj, înot, lupte, jocuri sporti
ve, în special baschet și handbal.

Perioada fundamentală:
Pregătirea fizică multilaterală.
Dezvoltarea rezistentei generale 

și speciale, specifice.
Dezvoltarea maximă a rezistențe: 

în regim de viteză și a vitezei 
specifice.

Menținerea calităților fizice.
Mijloace: mers pe schiuri, mers 

fără schiuri, alergare fără schiuri, 
exerciții fizice; exerciții speciale, 
jocuri-patinaj.

Perioada de tranziție:
Menținerea gradului de antrena

ment din perioada fundamentală.
Mijloace: mers pe schiuri, sla

lom, coborire, alergare fără schiuri 
și jocuri.

Perioada pregătitoare are la rin- 
dul ei două etape pe care noi le 
îmnărțim astfel:

Etapa f: 1 iulie—15 septembrie și
Etapa a 11-a: 15 septembrie—1 

decembrie.
La nudul ei, fiecare d:n aceste 

două etape ale perioadei pregăti-, 
toare are sarcinile ei specifice, 
obiectivele ei

Etapa 1 pregătitoare are ca 
obiective:

pregătirea fizică multilaterală; 
obținerea rezistenței generale; 
dezvoltarea intr-un grad mai mic 

a forțe: vitezei.
A. VRABIE, D. FRĂTILA 

și ȘT. STĂICULESCU 
antrenori

Miine ta Cluj

ÎNTRECEREA
FLORETISTELOR

Miine încep ia Cluj, finalele cam
pionatului republican individual de 
scrima. Prima probă din program 
este Întrecerea de floretă femei. De 
dimineață și pînă seara, cele mai 
bune floretiste ale țării își vor dis
puta intiietatea pentru invidiatei 
titlu de campioană.

In ultimii ani, de fiecare dată, 
lupta pentru titlu la floretă femei 
a adus o nouă campioană In 1952 
titlul a rewnit trăgătoarei .1 ijence 
Iulia Valaskay-Zagonf, în 1953 cartă, 
pioana a devenit-Martha T le-’ y 
(Știința Cluj), iar in 1954. tit'ul 
este readus :n Capitală de reprezen
tanta colectivului Progresul F.B.. 
Maria Taitiș. N:ci în acest an nu 
este exclus ca tricoul de camp oani 
să fie îmbrăcat de o altă trăgătoare 
Maria Taitiș va trebui să-și apere 
titlul în fața consacratelor trădătoare 
Ecaterina Orb, Julia Zagoni. Gliche- 
ria Turtureanu-Ștefânescu, care dis
pun astăzi de o pregătire superioară 
ca șî de alte elemente recent 
afirmate din rînduri’e junioarelor, 
ca de pildă, campioana de junioare 
și cîștigătoarea concursului interna
tional de la Leipzig. Olga Orban.

Intensă activ tate la sporturi nautcc
„CUPA VICTORIEI". — Dumi

nică s-a încheiat marele concurs 
nautic „Cupa Victoriei1* desfășurat 
timp de 8 zile pe lacul Siut-Ghiol 
de la Mamaia. Acest concurs des
chis ambarcațiunilor cu vele cla
sa snaip, care i-a reunit la sitart 
pe aproape toți fruntașii acestui 
sport, s-a bucurat de un frumos 
succes datorită perfectei organizări. 
Un însemnat aport la succesul aces
tei competiții a .ost adus și de com
petența juriului. Din păcate, în 
juriu n-au fost închiși și localnici, 
fapt care ar fi contribuit la creș
terea de noi cadre de arbitri, în 
vederea sprijinirii organizării 
concursurilor pe scară locală. Ni
velul tehnic al organizării a de
pășit tot ce s-a realizat pînă acrim 
în acest domeniu.

„Cupa Victoriei" a avut 5 regate 
a 3 ture, fiecare regată dorind în 
medie 3 ore. Un succes deosebit a 
tost inregistrat de echipajul Mir
cea Dumitriu + Naum (Construc
torul) care a cîștigat această im
portanță competiție cu 6.312 punc
te. Pe locul doi s-a clasat echipa
jul Lungu -ț- Anastasescu (Cons
tructorul) cu 5.460 de puncte, iar 
Ce locul 3 echipajul Mircea Băi- 
<*eanu  + Ratea (Flamura Roșie- 
Constanța) cu 4.812 puncte dove
dind i:n real progres și întrecind 
multi alțî concurenți de valoare. 
Nu mai puțin însemnat a fost și 
succesul obținut de inginerul Mir
cea Băiceanu în munca de organi
zare a acestui important concurs. 
Iată și clasamentul pe echipe: I. 
Constructorul Bucureș’i, II. Me- 
tnlul-București, III. Marina Cons
tanța, IV. AVSAP-Mamaia.

Intercalată între regatele „Cu
pei Victoria", în ziua de 6 mai s-a 
dispute’ și interesanta competiție 
de rezistență Siut-Ghiol. Desfășu
rată pe un traseu de 50 *ile  ma
rine, (92 km) și pe un vir.t foarte 
puternic cu valuri mari, această 
competiție, care a durat circa 8 
ore a cerut serioase eforturi din 
partea concurenților. In ceie 4 ture 
ale acestei regate 3 au fost con
duse detașat de Andrei Butucaru, 
care din linsă de pregăti-e fizica 
a fost nevoit să-i cedeze primul loc 
lui Mircea Dumitriu.

Clasamentul individual al cupei 

de rezistență Siut-Ghiol a tost ur
mătorul : I. Alîrcea Dumitriu — 
Naum (Constructorul-București), 
II Gelles Victor-Ilea (Metalul 
București), III. Lungu-Anastasescu 
(Constructorul-București).

Clasamentul pe echipe al cunei 
Siut-Ghiol: I. Construcioirul-Bucu- 
rești, II Mari na-Const a nț a. 111. 
AVSAP-Mamaia.

I. HABOT 
ÎNTRECEREA 

NAUTICĂ A PESCARILOR
Duminică a luat sfîrșit competiția 

nautică de fond pe Dunăre „Cupa 
Deltei" organizată de Comitetul 
Central al Sindicatului muncitorilor 
din industria alimentară și asociația 
Flamura roșie. Cei aproximativ 120 
km. ai traseului Galați-Tulcea-Isac- 
cea) au fost străbătuți în două e- 
tape de echipele întreprinderilor pis
cicole din Jurilofca, Tulcea, Sulina, 
Galați, Brăila, Sf. Gheorghe, for
mate din cite două echipaje de ca. 
iac (klincher dublu) și cite o ca
noe de 10+1. Prima etapă, de 
aproape 85 km, i-a pus la grea în
cercare pe concurenți cu toții pes
cari Și în majoritate participant 
pentru prima oară la un concurs 
nautic pe caiac sau canoe. Totuși, 
o serie de participant ca Iacov 
Diba și Maear Vasiliev (Jurilofca), 
Nichifor Tudor și Pavel Agachi (Sf.- 
Gheorghe), Carpov Vasiliev, Ilie 
Vladimir, Pavel Loghin și Ilie Coz- 
lov (Tulcea), Vaste Trohimov (Ga
lați) ete. au arătat reale calități.

Din cauza atitudinii nesportive a 
cîrmaciutui canoei tulcene, Galișa 
Doroftei și a cîrmaciului canoei/1'din 
Galați, T. Hinidi, echipele respecti
ve au fost descalificate, astfel în
cît ,,Cupa Deltei", a fost cucerită 
de echipa din Jurilofca (L. Gozma, 
S. Belazar, A. Silvestru, D. Moro- 
naș, F. Mangea. T. Demente, C. 
Diba, N. Chir iac, N. Andrei S. 
Chirilov și H. Mocanii pe canoe, I. 
Diba, M. Vasiliev, T. Jora și F. 
Izot pe caiace (cu timpul de 28 h 
10 min. 50 sec). Pe celelalte locuri, 
pe echipe, s-au clasat reprezentati
vele Sf. Gheorghe, S. lina și Brăila. 
La caiace primul loc a fost ocupat 
de Carpov Vasiliev și Ilie Vladimir 
(Tulcea)., 9 h. 36:32 iar la canoe 
de echipajul comunei Jurilofca 
8 h 37:34.

Doctorul Willy Meisl este ziarist 
și editor al revistei engleze „World 
Sports". El este cunoscut pentru 
osanalele pe care le ridică sportului 
imperialist și pentru faptul că este 
in stare să scornească orice pentru 
a calomnia sportul și sportivii țări
lor din lagărul democrației și socd- 
lismului. Cu atit mai elocvent este 
recentul său articol despre boxul 
profesionist american publicat în 
revista elvețiană „Internationales 
Sport Magazin" și care se încheie 
astfel: „Tăcerea es-te aproape echi
valentă cu complicitatea. Să pătrun
dă lumina în pivniță, curățați co
cina, sau cedați-o porcilor, dar nu 
vă lăsați convinși că această coci
nă ar fi un palat al sportului".

Și doctorul Meisl nu se sfiește 
să aprindă un bec pentru a lumina 
cit de cit subsolurile boxului profe
sionist american. Este drept că a- 
ceasiă luminare abia pilpîie, nereu
șind să lumineze cocina de porci a 
boxului american. Ar fi fost un act 
de mai mare curaj să se ocupe de 
boxul profesionist englez care se 
află. de fapt, într-o stare de depen
dență totală față de conducătorii 
boxului american, dar să ne mul
țumim pentru moment și cu atit, 
coci însuși doctorul Meisl atrage 
atenția că „Dat fisnd faptul că 
foarte auriți boxeri sînt prizonierii ' 
unor gangsteri... este de-a dreptul 
periculos să desvălui secretele lor 
de afaceri..."

★

Noi scandaluri
ii 

drăznesc să ridice, măcar parțial, 
vălul de pe afacerile cezarilor a- 
totouternici ai boxului yankeu.

Printre aceștia se numără și 
scriitorul Budd Schulberg, care, în 
romanul intitulat „...Cu atit mai 
greu cad", descrie manevrele unei 
bande de gangsteri care l-a „îm
pins" pe Camera pînă la titlul 
mondial la categoria grea. După 
cum arată acest scriitor, titlul a 
fost de-a dreptul cumpărat prin mi
tuirea adversarilor lui Camera de 
căire membrii unei puternice orga
nizații de gangsteri. Ce erau să fa
că in fața acestei situații stăpinii 
lui Sharkey „învinsul" lui Camera? 
Deznodămintul este tipic : ei au fu
zionat cu gangsterii, proprietari ai 
lui Camera, pentru a scoate cit 
mai multe venituri din exploatarea 
titlului mondial al lui Camera.

★
O altă afacere asemănătoare a 

fost dezvăluită recent de un 'os' 
boxer, Harry Thomas, pretendent și 
el cu ani în urmă la titlul mondial 
al greilor — fost adversar al lui 
Schmtling, Galento și apoi al lui 
Joe Lcuis. Acesta a declarat ~ă 
stăpinii lui Schmeling l-au plătit 
pentru a se lăsa învins de acesta, 
netezindu-i astfel boxerului german 
drumul către titlul mondial. In 
toate acestea nu ar fi nimic deo
sebit pentru moravurile boxului 
amer can profesionist și nimeni nu 
ar fi acordat importanță declara- |

în boxul profesionist american
țiet iui Thomas. S-a intimplat inși 
că persoana care a făcut pe vre
muri această afacere, să fie Jim 
Norris, stăpinul de astăzi al boxu
lui american, care avind concesiu
nea celor mai mari ringuri din 
S.b.A- are o poziție monopolistă 
în boxul profesionist mondial. In
tr-adevăr, Norris dispune de fapt 
de toate titlurile mondiale profesio
niste de box. finind în dependență 
pe toți boxerii și organizatorii pro
fesioniști din orice parte a bunii 
capitaliste.

Nu este de mirare deci că Nor
ris a fost „șocat" de vilva neobiș
nuită stîrnită de aceste dezvăluiri 
în rindurile sportivilor din S.U.A., 
Franța, Anglia, Argentina și în alte 
țări, peste tot unde boxul profesio
nist servește interesele unei bur
ghezii in goană după maximum de 
prcdit și in sport. Ce putea face 
Norris în fața acestei acuzații di
recte bazată pe mărturia unei foste 
victime a sistemelor ltd ? A decla
rat că va chema în judecată pen
tru calomnie, ziarul care a oubFcat 
aceste dezvăluiri, cerînd 5 milioa
ne âe dolari drept daune... morale

De atunci au trecui multe luni, 
dar procesul nu a început și recent, 
un ziarist nu s-a sfiit să scrie că 
„este gata să-și mănînce pălăria 
dacă Norris va mtenta procesul pe 
care l-a ammța'."

★
lată acum și o altă întimpture 

care arată că boxul american se 
află la cheremul gangsterilor. La 
23 martie trebuia să aibă loc me
ciul pentru titlul mondial al cate
goriei mijlocii intre deținătorul ti
tlului Cari Bobe Olson și chaian- 
gerul acestuia : Josy Giardello. Me
dul nu a avut însă loc. Și iată 
de ce:

Giardello a fost citat in fața in
stanțelor de judecată pentru faptul 
de a-l fi maltratat grav pe proprie
tarul unui gara> și de a-i fi șanta
jat familia. Toate acestea au fost 
înfăptuite din însărcinarea unei 
bande de gangsteri din care face 
parte și boxerul ineiminat.

A vocalii boxerului au pledat în 
fața instanței cerînd amînarea cu 
2 luni a procesului pentru a-i da 
lui Giardello posibilitatea „să fo
losească șansa die a cîștiga un titlu 
de campion mondial". El se va pre
zenta în instanță după meci — pro
miteau aceștia — sperind că, în po
sesia titlului, va fi foarte greu să 
mai fie condamnat. Ceilalți membri 
ai bandei nu s-au mulțumit tu ace
ste argumente „juridice". Ei au a- 
firmat sus și tare că Giardello nu 
ta ti ruciodată condamnat șt prin 
presiunile exercitate asupra procu
rorului și judecătorului au și reușit, 
pînă una alta, să obțină amînarea 
nreresutui. Dar acum a urmat o 
altă surpriză: deținătorul titlului, 
Olson, a refuzat să mai lupte, de- 

clarlnd că nu vrea să boxeze cu 
un criminal.

Lra i'mdul lui Giardello și al ma
nagerului acestuia (și el vechi puș
căriași să facă declarații. Din ar 
ceste declarații a reieșit că jmcs 
Olson nu este străin de activitatea 
unor bande de gangsteri, care „lu
crează" în S.U.A."

Dacă mai aruncăm o privire a- 
supra statisticii cazurilor mortale 
din ringurile americane (367 de 
boxeri decedați în urma loviturilor 
in 55 de ani) și dacă luăm !n con
siderație că boxul amator este și 
el în mare măsură în mina mana
gerilor profesioniști care-l privesc 
ca pe o pepinieră de viitori profesio
niști am aruncat de fapt o privire 
asupra boxului american. Nici nu 
mai este neapărat necesar să a- 
nalizăm măsura în care trusturile 
de pariuri contribuie la vicierea re
zultatelor, sau să completăm labtoul 
cu luptele dintre diferite bande de 
gangsteri pentru a cuceri prin vio
lențe și omoruri monopolul aface
rilor de box dintr-un oraș sau stat.

Boxul american aflat tn mLnile 
mariior capitaliști este croit dună 
chipul și după interesele acestei 
clase, sortite pitirii, și, de aceea, 
•ăsrindește la mare depărtare m’- 
rosul pestilențial al descompunerii, 
Așa ești ‘'Oxul yankeu, așa este :o< 
„modul de viață" american.



Victoria echipei de rugbi a Bucureștiului1 
căzuta de căpitanul echipei franceze și de arbitru
Unul din corespondenții ziaru

lui nostim s-a adresat căpitanului 
echipei de rugbi a Parisului, Rene 
B idles cerindu-i să-și spună păre
rea în legătură ou desfășurarea 
pairtii-dte'i de pe stadionul Republicii, 
în care echipa Bucureștiului a în
vins ou scorul de 6—0. Iată decla
rația făcută de căpitanul echipei 
fnainceze :

„Au trecut cîteva ceasuri de la 
sfîrșitul meciului și totuși parcă 
nu-mi vine să cred că am fost în
vinși. Mai mult, mi-am arătat ne
mulțumirea față de jocul prestai de 
cîțiva din coechipierii mei, infrtn- 
gerea aceasta fiind cit pe aci să 
mă determine să abandonez acest 
sport. De fapt, lucrul acesta l-am 
și mărturisit la masa prietenească 
de duminică seara. Dar care să fie 
motivele pentru care noi am pier
dui ? Oare din cauză ci echipa 
franceză nu a pulul da întreg ran
damentul, slntem cea de a treia for
mație care se întoarce învinsă tn 
Franța? Fără îndoială că nu. La 
București se joacă un rugbi de ca
litate, cei 15 jucători slnt însufle
țiți de o extraordinari dorință de a 
învinge. Mă întreb care să fie îna
intașii în stare să reziste celor ro
mîni, forței și vitezei acestora, con
cepției lor de joc?

E normal să dorești să învingi, e 
poate chiar normal să începi iocul 
cu certitudinea că victoria va fi de 
partea ta. La București mi-am dai 
seama că asemenea certitudini na 
există de fapt In materie de rugbi 
pentru echipele care vin să-i înfrun
te pe cei 15 jucători romîni. Ctnd 
arbitrul Silvio Pozei a fluierai sfîr. 
șitul celor 80 minute de joc, dioui 
cifre mari arătau că jucătorii ro
mîni obținuseră 6 puncte iar noi 
nici unul. Este acesta un sccr con
cludent ? Nu se poate spune că da. 
Pe teren Insă fazele ou arătat su
perioritatea romtnilor într-o propor
ție mai mare decti o reprezintă 
cifra 6. Ei ne-aa fost superiori din 
primul moment și au continuat să 
atace aproape de-a lungul între
gului meci. înarmați cu o voință 
de fier, acțiortînd cu precizia unei 
mașini ei au fost mereu „peste noi". 
Au uzat fiecare picătură din forța 
noastră. Poale, că unii spectatori 
spun — șl slnt sigur că mulți o

Turneul internațional de baschet de la Sofia
Selecționata Bucureșt'ului a dispus de Sofia tineret cu 74-73

Sofia 9 (prin teăefou de ia co
respondentul nostru). — Im cea 
die a doua zi a tumeufui interna- 
ționiail de baschet care se desfă
șoară tn capitala R. P. Bulgaria, 
echipa Bucureștiului a tntitoit e- 
chipa tinerilor jucători care aăcă- 
fniiesc cea ide a doua formație a 
Sofiei. Meciul s-a terminat cu •co
rul de 74-73 (36-26) in favoarea 
reprezentativei București.

Trebuie să subliniez că scored 
strips se datoreșie pe deoparte 
faptului că in a doua repriză echi
pa Bucureștiului a Cost lipsită pe 
rrnd de aportul cefor mai btn 
j ucători «i săli: Fodor. Folbert. 
Nagy, Nedef și Răduaanu, efimtoați 
'pentru 5 greșeli personale, iar, pe 
de altă piarte, în echipa de tineret 
a Sofiei au evoluai o serie de 
jucători care au făcut parte dm 
echipa reprezentativă a țării.

In prima repriză echipa de ti
neret a Sofiei aplică sistemul 
„om la om" cm aglomerare, că
ruia jucătorii bucureșteni ti răs
pund cu succes trăghid ia coș de 
la semi distanță Se remarcă prin 
precizia în aruncări Nedef și Ră- 
ducanu. In prima repriză scorul 
.a evoluat în favoarea jucătorilor 
bucureștem fiind consecutiv, 14-7; 
19-11; 30-16, iar repriza ia sfîrșit 
cu scorul de 36-26 tn favoarea e- 
chi-pei Bucureștiutai.

In repriza secundă baschetbaliștii 
bucureșteni își impun din nou jo
cul, însă din min. 25 ieșind Fo
dor, Folbert și Nagy, echipa So
fiei. printr-un efort susținut se 
apropie pînă la 4 puncte diferență: 
56—52. Urmează cîteva acțiuni 
reușite ale jucătorilor Nicutescu 
și Ganea astfel că tn min. 38 sco
rul devine 66—56 în favoarea echi
pei bucureștene.

lată o fotografie care explică clar cauzele victoriei echipei de 
rugbi a Bucureștiului. Cei trei ex celenți atacanți bucureșteni, Itie 
Ion. Carol Kramer și D. Ghiuzel ea. atacă în plină viteză, depăr 
șindu-și evident adversarii. Datorită trecerii corecte a balonului și 
vitezei de execuție rugbi știi noștri au reușit de multe ori atacuri pe- 

(Foto: I. Mihăică)
țin 20—0 pentru echipa franceză.

riculoase.
spun — că tntiinirea de duminică 
nu a fost un meci spectaculos. Just, 
dar a fost un med de mare luptă. 
In lupta aceasta (cit de frumoasă 
este ea pentru un jucător de rug
bi) i-am cunoscut pe Pircălăbescu, 
pe Marinache, Paloșanu și pe toți 
ceilalți.

Am o mare, mare dorință. Vreau 
să joc din nou împotriva echipei ro- 
mlne, pentru că sînt convins că vă 
dați seama că mărturisirea de a a- 
bondona rugbiul a fost numai o su
părare de o clipă. Aș vrea ca me
dul revanșă să se desfășoare la 
Paris, pentru ca și locuitorii de pe 
malurile Senei să vadă ce frumos 
joacă băieții care ne-au învins du
minică.

Multe, multe mulțumiri pentru 
primirea care ni s-a făcui. De a- 
semenea, mulțumim spectatorilor 
care ne-au aplaudat pentru cele 
cile va faze pe care le-am reușit'.

Arbitrul jocului, itaitianuf Silvio 
Pozzi a făcut corespondentului nos
tru următoarea declarație :

„Ctnd am plecat de acasă, de la 
Lugano, spre București, aveam con
vingerea că voi arbitra un joc care 
va lua sfirșit cu scorul de cel pu-

Din echipa Bucureștiului mai ies 
jucătorii Nedef și Răducanu astfel 
că echipa de tineret a Sofie; reu
șește să reducă din handicap și 
să se apropie pînă la 1 punct di
ferență, scor cu care se termină 
meciul. In general jucătorii ro
mîni au avut o comportare me
ritorie și dacă nu ar fj suferit 
pierderile de jucători scorul ar fi 
fost mult mai favorabil echipei 
Bucureștiului.

In acest meci. reprezentativa 
București a întrebuințat următorul 
lot de jucători: Nedef, Folbert, Fo
dor, Răducanu, Nagy. Niculescu, 
Popov ici, Ganea, Eoodog, Kadar.

Reprezentativa de tineret a So
fiei a întrebuințat pe următorii ju
cători: Kanev, Peicinski, Toșev, 
Kolev, Lazairov, Kolarov, Semov, 
Ghenadiev, Atanasov, Iaurov.

★
Ia ultimul mec: din prima zi a 

turneului s-au întîlnit echipele So
fiei și Varșoviei. In prima repriză 
echipa Varșoviei joacă cu mult a- 
vînt. Jucătorii bulgari conduc cu o 
mică diferență pînă in min. 9, 
dfnd jucătorii polonezi egalează și 
iau avantaj scored fiind de 38—37 
în favoarea lor. Acest avantaj este 
însă de scurtă durată deoarece ju
cătorii bulgari trăgînd mai des la 
coș reușesc să-și adjudece victoria 
cu scorul final de 56—47 (29—26)

★
Al doilea meci din cadrul celei 

de a doua rife s-a desfășurat între 
selecționatele echipelor Budapesta și 
Varșovia. Din primele minute de joc, 
polonezii își impun jocul și reușesc 
să ia conducerea astfel că scorul e- 
voluează în favoarea lor. Ei termină 
prima repriză cu un avantaj de 5 
puncte (31-26).

In repriza secundă, Jucătorii po
lonezi continuă să conducă însă ru

Știam că din această formație fac 
parte Vannier, Domgnch, Celaya și 
alți renumiți jucători de rugbi cu 
care Franța se mîndrește și care au 
făcut ca spectatorii să-l răsplătea
scă cu multe aplauze pe reff-ezen- 
tanții cocoșului galic. In definitiv 
tn acest sezon echipa Franței n-a 
pierdut — și se zice că accidental 
— declt meciul cu Țara Galilor. In 
rest, numai victorii.

După 80 de minute de joc a tre
buit să recunosc că pronosticul pe 
care mi-l făurisem fusese inexact. 
Au învins romînii pentru că în țara 
aceasta cuvîntui rugbi se scrie cu 
majuscule, pentru că de data acea
sta jucătorii romîni au fost superi
ori francezilor. Pentru asta merită 
numai felicitări. S-a spus că arbi
trajul meu a fost satisfăcător. Lu
crul acesta nu poate declt să mă 
bucure pentru că activitatea noas
tră, a arbitrilor, este destinată să 
realizeze tocmai buna desfășurare a 
meciurilor. Ca și sportivii, noi ar
bitrii slntem convinși că întrecerile 
pe stadion contribuie la cunoașterea 
și stringerea legăturilor de prietenie 

■ dintre sportivi, la întărirea păcii in- I tre popoare'.

tina jucătorilor maghiari își spune 
cuvîntui, ei refac din handicap, e- 
galează, apoi iau conducerea și ter
mină victorioși cu scorul de 59-55 
(31-26).

Miine (n.r. astăzi) toate echipele 
participante au zi de odihnă urmînd 
ca meciurile să fie reluate miercuri. 
Iată programul jocuritor:

Miercuri: Sofia tineret-Varșovia; 
București-Sofia; Budapesta-Praga. 
Joi: București-Budapesta; Sofia-Sofia 
tineret; Praga-Varșovia.

TOMA HRISTOV

• PRAGA (prin telefon). Dumi
nică s-a desfășurat la Praga intil- 
nirea internațională de fotbal din
tre reprezentativele orașelor Pra- 
ga și Budapesta. Victoria a reve
nit echipei gazde cu scored de 3-2 
(2-0). Formația orașului Praga a 
avut următoarea alcătuire : Do- 
lcjși-Jecnv, Pluskal, Novak-Hejsky, 
Dvorak-Hlavacek, Masopust, Pra
da, Crha, Borovicka. Au înscris: 
Borovicka și Prada (2) pentru în
vingători șl Miîosevici și Teleky 
pentru învinși.

• VARȘOVIA (prin telefon). 
Echipa Lochia Gdansk a susținut 
un meci amical de fotbal în R.D. 
Germană unde a întrtnit reprezen
tativa •asojației Chemie. Meciul 
s-a terminat la egalitate : 2-2.

• In primul tur al Cupei Da
vis Ia tenis de cîmp s-au înregis
trat următoarele rezultate : Portu- 
galia-R. Cehoslovacă 0-5. Tur-ia- 
Egipt 1-4; Austeia-Finlanda 5-0; 
Jugoslavia-Chi'.e 0-5; Germania oc- 
cidentală-Irlanda 4-1; Elveția-Olan
da 3-2; Monaco-Argentina 2-3. In 
al doilea tur care se va desfășura 
pînă la data de 17 mai vor avea 
loc următoarele rntîlniri : Austria- 
Anglia; Egipt-India; Germania oc- 
oiritentală-Italia; Danemarca-învin-

CURSA PĂCII
G Dui/nîtrescu a trecut pe locul 16 

in clasațmentul general
LEIPZIG (prin telefon). — Etapa 

a VlI-a, Karl Marxstaidt-Leipzig, 
(ungă de 206 km, a fost cea mai 
dîrz disputată dintre etapele de 
pînă acum, la capătul căreia s-au 
înregistrat importante schimbări în 
clasamentul general. Astfel, en
glezul Brittain a pierdut tricoul 
galben, care a trecut în posesia 
belgianului Verhaelst, iar Schur' 
(R.D.G.), cîștigăforiiil acestei etape 
extraordinare, se află acum la nu
mai 2 sec. de tricoul galben.

Chiar de la plecare; întreaga 
echipă germană se instalează în 
frunte șj imprimă o cadență ex
trem de rapidă. Mai mult chiar, 
cicliștii germani lansează atacuri 
după atacuri, fărîmițînd plutonul. 
La km 50, du.pă un nou atac al 
germanilor, se desprind din plu
ton, Schur, Meister, Gruppe și Za
bel (R.D.G.) de care se „lipesc" 
belgianul Verhaelst, cehos ovacul 
Krivka, polonezul Krolak, alergă
torul sovietic Verșinin și bulga
rul Gheorghiev, alcătuind un mic 
grup condus de germani. Acest 
grup are, la km 90, un avans de 
3 minute. Intre timp, din pluton 
maj fug alți doi cicliști: suedezul 
Ameți și cehoslovacul Kubr, care 
printr-un frumos efort îi prind pe 
„fugari" Ia km 110. Acum sînt 
pe primul plan 11 alergători care 
își măresc mereu avantajul și, la 
km 150, înregistrează un avans 
de peste 4 minute.

Pe planul al doilea, Brittain a- 
gită plutonul, dar Vesely (R. Ceh.) 
contraatacă, bloOindu-4 pe englez. 
In acest pluton se află și întreaga 
echipă romînă. La km. 150, C. 
Dumitrescu și Moiceanu sprintează 
și se desprind din grup, luînd un 
avans de peste 1 km. Dar condus 
de Britaiiin, plutonul acționează 
puternic, și cicliștii nostrj sînt 
prinși la km 180. Pe ultima parte 
a cursei încep hărțuielile și, pe 
străzile orașului Leipzig, pe un 
traseu dificil și cu numeroase linii 
de tramvai, plutonul se destramă. 
Intre timp, ceî 11 „fugari" și-au

Serbare Sportivă la Moscova
Pe stadionul „Dinamo" din Mos

cova s-a desfășurat la 8 mai o 
mare serbare sportivă Închinată 
„Zilei Victoriei". In ciuda timpu
lui nefavorabil, în tribunele sta
dionului au luat loc peste 70.000 
de spectatori.

In cadrul acestei serbări a avut 
loc un concurs de atletism la 
care au luat parte cei mai buni 
atleți din Moscova. I-n proba de 
ștafetă 4x100 m. femei, echipa ora
șului Moscova alcătuită din tinerele

T.D.S.A. conduce în campionatul de fotbal al U.R.S.S.
Derbiul etapei a V-a a campio

natului de fotbal al U.R.SiS. s-a 
desfășurat Intre Spartak Moscova 
și echipa militară Ț.D.S.A. După 
un joc spectaculos, de înaltă fac
tură tehnică, victoria a revenit e- 
chipei Ț.D.S.A. cu scorul de 3-1. 
Un alt meci important al etapei 
s-a desfășurat la Leningrad unde 
echipa Zenit din localitate a In- 
tilnit puternica formație Dinamo 
Moscova- După un meci foarte 
echilibrat, victoria a revenit la B-

PE SCUR1
gătorul din întîtoirea Norvegia-A- 
frica dte Sud; Franța-Argentina ; 
E'veția-Suedia; R.P. Ungară-Chile 
și R. Cetioslovacă-Belgia.
• Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat la Budapesta totîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
reprezentativele R.P. Ungare și 
Franței. Pe echipe, masculin ?i 
femenin, victoria a revenit repre
zentanților R.P.U. 225,35-221,09 la 
femei, 334,04-331,01 la bărbați. In 
clasamentul individual pe primele 
locuri s-au clasat Keleti Agnes 
(RPU) femei — și Mathiot (Fran
ța) bărbați.

• Echipa de fotbal Ktoizsi Bu
dapesta a Obținut două victorii în 
Danemarca. In primul meci, la Aar- 
hest, Kinizsi a cîștigat cu 2-1 iar 
la Odensee cu 8-1 în compania 
selecționatele locate.

® Sîmbătă, la Berlin, combinata 
echipelor dte fotbal Honved-Voros 
Lobogo a învins cu 3-2 selecționa
ta asociației Vorwărts
• La 7 iunie se va desfășura 

la Moscova în-tîlnirea internațio
nală de haltere dintre reprezenta
tivele URSS și SUA. Halterofilii 
americani vor evolua apoi la Kiev 
și Leningrad. Reprezentativa 
SUA deplasează un lot alcătuit 

asigurat un avans apreciabil iar 
la sprintul final Schur iese învin
gător.

Clasamentul etapei: 1. Schur a
parcurs 206 km îti 5h:24,54. Me
dia orară: 38,148 km; 2. Verbaeăst 
5:24,55; 3. Meisjer 5:24,56; 4.
Krivka; 5. Krolak; 6. Verșinin; 7. 
Zabel; 8. Gruppe; 9. Gheorghiev; 
10- Ameîl; 11. Kubr, toți același 
timp; 12. Vesely 5:30,20; 13. Ko- 
țev (R.P. Bulg.); 14. Nyman (Fin
landa); 15. Boeck (Belg.), toți a- 
celași timp; 16. Schrevelius (Sue
dia) 5:30,25; 17. Looveren (Belg.) 
5:31,27; 18. Brittain 5:31,29; 19.
Scott (Suedia) 5:31,46; 20. Oster
gaard (Danemarca) 5:31,47; 25.
C. Dumitrescu 5:32,23; 35. Maxim 
5:41,14; 38. Zanoni 5:41,46; 45.
Sebe 5:45,43; 46. Moiceanu 5:45,44;

58. Istrate 6:00,01.
Pe echipe, etapa a fost cîștigată 

de R.D.G. cu timpul de 16:14,46^ 
urmată de : R. Cehoslovacă 
16:20,12; Befgia 16:26,42; Suedia 
16:27,07; R.P. Bulgaria 16:32,45. 
Echipa R.P.R. a ocupat locul 10, 
cu timpul de 16:55,23, clasîntu-se 
înaintea echipelor Franța-Polo- 
nia. Anglia, Franța, Austria, etc.

Clasament general individual: l 
Verhaelst (Belg.) 32:27,56; i 
Schur (R.D.G.) 32:27,58; 3. Ver
sion (U.R.S.S.) 32:29,42; 4.
Brittain (Anglia) 32:32,16; 5. Ve
sely (R. Ceh.) 32:34,12; 6. Meister 
(R.D.G ) 32:36,21; 7. Z -.be!
(R.D.G); 32:36,43; 8. Amefl (Sue
dia) 32:37,23; 9. Krolak (R.P,« 
Pol.) 32:40,58; 10. Looveren (Bel
gia) 32:46,33; 11. Pedersen (Da
nemarca) 32:47,19; 12. Kubr (R. 
Ceh.) 32:49,00; 13. Nyman (Fin
landa) 32:50,01; 14. Hristov (R.P. 
Bulgaria) 32:52,12; 15. Chwiendacz 
(R.P Pol.) 32:59.25; 16. C. Du
mitrescu (R.P.R.) 32:59,27.

Miine (N. R. astăzi) cicliștii au 
Zi de odihnă la Leipzig, iar miercuri 
vor porni în etapa a VUI-a^ la ca
pătul căreia, după 200 km, vor 
ajunge la Berlin-

PETRE DAVID

sportive G. Rezcikoia, L. Ș ar o va, 
Z. Șafronova și I. Eliseeva, a sta
bilit un nou record al capitalei so
vietice cu timpul de 47”5/10. Ex
celent s^a comportat în proba de 
400 m. plat recordmana mondială 
Nina Otkalenko. Ea a acoperit di
stanța în timpul cu 56 ”6/10.

Serbarea s-a încheiat cu meciul 
de fotbal dintre echipele T.D.S.A. 
și „Spartak" Moscova. Victoria a 
revenit fotbaliștilor echipei T. D. 
S. A. cu scorul de 3-1.

mită 1-0, dunamoviștilor. laită ce
lelalte rezultate înregistrate în a
ceasta etapă: Lokomotiv Moscova- 
Sat ter Stalino 1-1. Spartak Mi-nsk- 
Aripile Sovietelor Kuibîșev 0—L 
Dinamo Tbilisi-Dinamo Kiev 2-2.

Iată situația primelor patru cla
sate. după cinci etape:
1. T.D.S.A. Moscova 5 4 1 0 9:2 9
2. Dinamo Moscova 5 4 1 0 14:3 9
3 Torpedo Moscova 4 2 2 0 6:3 8
<. Zenit Leningrad 5 2 2 1 6:5 6

din 9 halterofili : Sclnmenaski, An
dersen; Emrich, Kono, George, Pitt- 
mann, Kuzuhana, Vmci și Step- 
hard.
• Mîine sie dispută la Stockholm 

întitoirea internațională de fotbal 
dfintre reprezentativele R.P. Ungare 
și Suediei. Echipa Suediei a re
purtat anul trecut o serie de suc
cese astfel că în meciul de mîine 
misiunea fotbaliștilor maghiari este 
destul de dificilă. Din ce'.e 9 jo
curi susținute în 1954, suedezii au 
obțtout 7 victorii, au făcut un meci 
nul, și au înregistrat o înfrîn- 
gere (ou 7-0 în fața U.R.S.S.) rea
li zînd un golaveraj de 36:15.
• Cu prilejul campionatetor 

mondiale de lupte, Federația In'er- 
națională a hotărît alegerea uoei 
comisii formată din trei membri 
care va avea sarcina de a organi
za turneul de lupte d’n cadru! Jocu
rilor Olimpice. Comisia este for
mată din : Smolin (U.R.S.S.) și 
Coulon și Pascal (Franța).
• Voleibaliștii echipei U.D.A. 

Praga care se află în turneu în 
R.P. Chineză au susținut ultimul 
meci din cadrul turneului. Volei
baliștii cehoslovaci au întîlnit echi
pa Institutului de Cultură Fizică 
de care au dispus ou scorul de 3-0 
(8,12,12).
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