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MotocicliștH romini participă ia concursul de ia Leipzig

ORGAN AL COMITETULUI PFNTRU CULTURĂ FIZICĂ 51 SPORT DE PE LiltGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 

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

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
plectad în R.D. Germană, lotul re- 

ipreaaniativ de motocidism al aso- 
A.VlS.A.P. care va parti- 

între 18 și 24 mai la Leip
zig ia un concurs intern aiț tonal
matecidiet de • regularitate, orga- 

-nâzat de Asociația pentru sport și 
tehnică (G.S.T.). La această în- 

> trecere, care cuprinde 4 etape în 
'lungime de 1.200 km., participă 

motocicliști din R. P. Ungară, R_ 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P.. 
Bulgaria, R.P. Albania, RJD. Ger
mană și alte țări.

Lotul motocidiștilor rorrfni cu
prinde pe N. Sădeanu, M. Sără- 
țeanu, M. Cernescu, G. lonță,, L. 
Szabo, C. Udrescu, D. Dumitrache, 
Venera Vasilescu, Ilona Kedves șf 
alții.

(Agerpres)

ANUL XI. NR. 2414 ¥ Sîmbătă 14 mal 1955 8 pagini 25 bani

PENTRU 0 PACE TRAINICĂ IN LUME CEA DE A 4-a ȘEDINȚĂ A CONFERINȚEI DE LA VARȘOVIA

OPINIA publică mondială a 
primit cu mare interes pro
punerile guvernului sovietic 

în problema reducerii armamente- 
telor, interzicerii armei atomice și 
înlăturării primejdiei unui nou 
război, prezentate spre examinare 
Adunării Generale a O.N.U. Oa
menii iubitori de pace de pre
tutindeni văd în aceste propuneri 
expresia politicii pașnice și Con
structive a guvernului sovietic, a 
dorinței sale sincere de a contribui 
prin măsuri eficace la slăbirea în
cordării internaționale. Propunerile 
clare formulate de Uniunea So
vietică într-o problemă de vitală 
însemnătate pentru pacea omenirii, 
arată din nou că Uniunea Sovie
tică se străduiește să folosească 
pe deplin toaie posibilitățile pen
tru rezolvarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor.

Declarația propusă Organizației 
Națiunilor Unite de Uniunea So
vietică trece în revistă principa
lele aspecte ale situației interna
ționale actuale, dezvăluind cauzele 
care au dus la încordarea acestei 
situații, la agravarea primejdiei 
unui nou război. Propunerea gu
vernului sovietic pune un deosebit 
accent pe necesitatea încetării „răz
boiului rece", a propagandei pentru 
un nou război desfășurată în unele 
state paralel cu ațițarea vrajbei 
și urii între popoare și cu instiga
rea unor popoare împotriva altora. 
In propunerea formulată de 
guvernul sovietic se arată că... „în
cetarea „războiului rece“ între 
state ar contribui Ia micșorarea 
încordării internaționale, la crea
rea încrederii necesare în cadrul 
relațiilor internaționale, la înlătu
rarea primejdiei unui nou război 
și la crearea condițiilor pentru o 
viață pașnică și liniștită a po
poarelor. Aceasta, la rîndul său, 
ar crea condițiile necesare pentru 
înfăptuirea unui vast program de 
dezarmare cu instituirea controlu
lui internațional asupra îndeplinirii 
acestui program".

Tn cele mai importante probleme 
care frămîntă astăzi omenirea, pro
bleme de care atîrnă pacea și secu
ritatea popoarelor. Uniunea So
vietică vine cu propuneri concrete : 
retragerea neîntîrziată a trupelor 
de ocupație ale celor patru puteri 
de pe teritoriul Germaniei, cu ex
cepția unor contingente de trupe 
strict limitate care vor rămîne vre
melnic pînă la încheierea acordu
lui privitor la retragerea lor to
tală ; lichidarea bazelor militare 
aflate pe teritorii străine; regle
mentarea de către statele intere
sate a problemelor nerezolvate în 
Extremul Orient ; înlăturarea dis
criminărilor în relațiile economice 
între state și lărgirea legăturilor 
culturale internaționale. Uniunea 
Sovietică adresează tuturor statelor 
care dispun de experiență în do
meniul producției energiei atomice 
chemarea de a acorda pe scară 
largă ajutor altor state în dome
niul folosirii pașnice a energiei 
atomice.

De o mare însemnătate sînt pro- 
puneri’e concrete pe care le pre
zintă Uniunea Sovietică în proble
ma reducerii armamentelor și in
terzicerea armei atomice. Măsurile 
pentru reducerea armamentelor și 
interzicerea armei atomice ar urma 
să fie înfăptuite în două etane, 
corespunzătoare anilor 1976 și 1957. 
In prima etapă statele semnatare 
ale convenției ar trebui să-și re
ducă forțele lor armate și arma
mentele lor în proporție de 50 la 
sută pînă la nivelul stabilit, iar 
în a doua etapă cu restul de 50 la- 
sută. Guvernul sovietic consideră 

că pentru înfăptuirea programului 
de reducere a armamentelor și de 
interzicere a armei atomice este 
necesar, ca măsură de prim ordin, 
să înceteze experimentarea armei 
atomice și cu hidrogen.

Uniunea Sovietică propune sta
bilirea unor efective maxime ale 
forțelor armate ale fiecăreia din 
cele cinci mari puteri. In S.U.A., 
U.R.S.S. și China, aceste efective 
nu vor trebui să depășească 
1.000.000—1.500.000 oameni, iar în 
Anglia și Franța 650.000.

Propunerile Uniunii Sov’et'ce au 
o uriașă însemnătate internațio
nală. Ele reprezintă o contribuție 
de preț la cauza apărării și men
ținerii păcii. Astăzi, există forțe 
agresive care pun la cale dezlăn
țuirea unui război mondial, care 
pregătesc stocuri importante de ar
mament atomic în vederea unui 
nou război. Aceste forțe sprijină 
refacerea militarismului german, 
refacerea acelei mașini de război 
care în decursul unei generații a 
dezlănțuit două războaie mondiale. 
In propunerile Uniunii Sovietice, 
oamenii iubitori de pace găsesc 
un sprijin însemnat în lupta lor 
pentru pace, împotriva cursei înar
mărilor, împotriva uneltirilor, ațâ
țătorilor la un nou război. Salutînd 
aceste propuneri, oamenii iubitori 
de pace urmăresc totodată cu mare 
atenție lucrările Conferinței de la 
Varșovia a statelor europene pen
tru asigurarea păcii și securi ății 
în Europa. Popoarele lumii cunosc 
și aprobă țelurile acestei confe
rințe. Ele sînt pe deplin conștiente 
de necesitatea de a se opune agre
sorilor e forță în stare să le ză
dărnicească planurile. Pozț:a ță
rilor iubitoare de pace, poziț'e 
corespunzătoare celor mai înalte 
interese ale popoarelor, a fost lim
pede arătată de cuvintele tovară
șului N. A. Bulganin : „Noi nu 
sîntem adepți ai politicii ,,de pe 
poziții de forță". Noi nu tindem spre 
război. Noi nu vrem cursa înar
mărilor, noi sîntem pentru cele 
mai radicale măsuri în vederea 
dezarmării. Resursele pe care noi 
trebuie în prezent să le cheltuim 
pentru scopuri militare sfm prefera 
să le cheltuim pentru scopuri paș
nice, pentru ridicarea bunăstării 
materiale a popoarelor noastre. Dar 
cînd împotriva noastră se creează 
blocuri militare, cînd țările noas
tre sînt încercuite cu baze mili
tare și amenințate cu un război 
atomic, nu putem rămîne inac
tivi. Tn aceste condiții avem obli
gația de a lua contramăsuri. Și 
una din aceste măsuri este con
ferința noastră și hotărîrile pe 
care urmează să le adoptăm în ca
drul ei".

Poporul romîn a primit cu satis
facție propunerile Guvernului so
vietic în problemele dezarmării. 
„...Noi sprijinim cu căldură noile 
propuneri ale Uniunii Sovietice 
privitoare la reducerea armamente
lor și a forțelor armate, interzi
cerea armei atomice și înlăturarea 
pericolului unui nou război" a spus 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dei, 
în declarația fătută în cadrul șe
dinței din 12 mai a conferinței de 
la Varșovia. „Considerăm că aceste 
propuneri au o însemnătate cu to
tul deosebită pentru cauza păcii..."

Poporul romîn urmărește cu în
credere lucrările conferinței de la 
Varșovia, lucrări în care se oglin
desc și năzuințele sale profunde 
de pace și colaborare internxțio- 
nală. hotărîrea sa nestrămutată de 
a ridica, alături de toate popoarele 
iubitoare de pace, un zid de ne
trecut în fața ațîțătorilor la un 

nou război.

VARȘOVIA, 13 (Agerpres).— 
TASS transmite comunicatul șe
dinței din 13 mai a conferinței de 
la Varșovia a statelor europene 
pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

La 13 mai a avut loc cea de a 
4-a ședință a conferinței de la 
Varșovia a statelor europene pen
tru asigurarea păcii și securității 
în Europa.

Ședința a fost prezidată de N. 
A. Bulganin, conducătorul delega

In cinstea
In întreaga țară tinerii se pre

gătesc să ntîmpine cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților care va avea loc la 
Varșovia. Sportivii cinstesc aceas
tă mare sărbătoare a tineretului 
lumii prin performanțe cît mai bu
ne în concursurile sportive, prin 
succese cît mai frumoase la locu
rile de muncă.

In cinstea Festivalului membrii 
colectivului sportiv Dinamo 6 din 
Capitală au hotărît să organizeze 
campionatele colectivului la urmă
toarele discipline sportive : fotbal, 
atletism, gimnastică, volei, tir, te
nis de masă, natație, baschet, trin- 
tă, oină și handbal. Pentru ca la 
aceste campionate să participe cît 
mai multi tineri, colectivul a des

Ștafetă in cinstea Festivalului
OSLO, 13 (Agerpres). —
Ziarul „Friheten" publică o de

clarație a secretarului Comitetului 
norvegian de pregătire a celui de 
al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Var
șovia Helen Skoglund, în legătură 
cu pregătirile pe care le face tine
retul novegiatr în vederea partici
pării la acest însemnat eveniment 
..Peste 400 de tineri norvegieni au 
anunțat pină acum că vor lua par
te la Festival", a declarat Helen 
Skoglund. Ea a arătat apoi că 
ștafete ale Festivai’ukii var pleca

' DIH TARĂ CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Ce v-a adus complexul G. T. O. ?

... Aceasta a lost în
trebarea pe care a adre
sat-o un corespondent al 
revistei „Fizkultura i 
Sport" citorva sportivi 
fruntași ai Uniunii So
vietice. cu prilejul intro
ducerii noului complex 
G.T.O. Au răspuns mae
ștri emeriți și maeștri ai 
sportului, campioni mon
diali și olimpici, record
mani ai lumii și ai Eu
ropei. Din cmăntele lor 
s-a putut vedea că ei 
privesc cu mult drag a- 
ceastă insignă care i-a a- 
jutat să parcurgă uria
șul drum de la sportivul 
de rînd pînă la cele mai 
înalte valori mondiale.

„Era cu multi ani în 
urmă — a spus record
mana lumii la aruncarea 
discului. Nina Dumbadze. 
îmi amintesc cu cttă în
frigurare mă pregăteam 
pentru a trece normele 
complexului G T.O Nu 
înțelegeam atunci de ce 
pentru a obfine mult do
rita insignă trebuia si să 
alerg și să înot, și să sar, 
să cunosc si citeva jocuri 
sportive. Abia mai tirziu 
am înțeles că aceasta se 
cheamă într-un cuvint 

ției sovietice, președintele Consili
ului de Miniștri al U.R.S.S.

In cadrul ședinței a fost exami
nat pe capitole Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutu
ală dintre Republica Populară Al
bania, Republica Populară Bulga
ria, Republica Cehoslovacă. Repu- 
btioa Democrată Gerihană, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Populară Romînă, Republica Popu
lară Ungară și Unimiea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Festivalului
fășurat c intensă muncă agitatori
că. S-au confecționat lozinci, afi
șe, precum și panouri prin care 
s-au adus la cunoștință tinerilor 
primele rezultate realizate de spor
tivi în faza pe cercuri. La atle
tism. de exemplu, s-au înregistrat 
rezultate (bune. Pe distanța die 100 
m. plat, Eugen Bocoș a obținut 
12,5 sec. și tot el a aruncat greu
tatea la 11,65 m. Echipa de șta
fetă 4x100 m. iplat a cercului 5 
a parcurs această distanță într-un 
timp ibun: 49,8 sec. In proba de 
aruncare a grenadei Tudor Gheor
ghe (cercul 2) a obținut 71,16 m. 
Tinerii sportivi au fost aj’utați de 
maestrul sportului Victor Firea 
care i-a îndrumat în vederea ob
ținerii celor mai frumoase rezul
tate.

din șase orașe norvegiene: 
Kirkenes, Narvik, Trondheim. Ber- 
ged, Fredrikstad și Oslo. Aceste 
ștafete, care vor străbate Norve
gia, se vor intîlni la Oslo urmînd 
să facă parte din ștafeta țărilor 
nordice oare a plecat din Hei sink' 
la 8 mai. După ce ștafeta țărilor 
nordice va trece prin Danemarca, 
mesajul de pace și prietenie al ti
neretului din țările nordice va fi 
trimis tineretului polonez, care se 
pregătește intens să-i primească 
pe reprezentanții tineretului din 
toate țările lumii.

Gimnastica ocupă un loc de seamă tn noul com
plex G.T.O. Din rlndul milioanelor de purtători ai 
insignei se ridică necontenit vlrfuri sportive.

multilateralitate, că ea 
este scara cu care urci 
pe culmile măiestriei.

Nina Ponomareva, a- 
runcătoarea de disc care 
In ultimii ani a cîștigat 
toate concursurile la care 
a participat, devenind' 
campioană olimpică și eu
ropeană, a declarat:

„Nu vreau să repet cele 
spuse de prietena mea 
Nina Dumbadze. Am să 
adresez tinerilor sportivi 
ctteva cuvinte despre noul

complex G.T.O. El repre
zintă fafă de cel vechi 
un mare pas înainte, un 
important salt calitativ. 
Cerințele mai mari și 
normele mai dificile pre
văzute tn noul complex 
necesită, fără îndoială, un 
grad mai înalt de pregă
tire din partea aspiranți
lor. Totodată, repetarea 
din timp în timp a pro
belor. prevăzută de regu
lamentul complexului, a- 
sigură purtătorilor insig

Toate delegațiile slaledo. repr«" 
zentate la conferință au declarai 
că sint de acord cu textul tratatu
lui.

S-a convenit ca semnarea tra
tatului să aibă loc La 14 mai ora 
10 dimineața în clădirea Consiliu
lui de Stat al Republicii Popular» 
Polone,

La conferință s-a adoptat hotă
rîrea de a se crea comandameiH 
tui unificat al forțelor armate ate 
statelor — participante 1a tratat.

Iirtîlnire atletică intre 
student» din R. D. S. 

și R. P. Bulgaria
SOFIA 9 (prin teleion). — In 

zilele die 6, 7 și 8 maj s-a des
fășurat la Sofia întîlnirea interna
țională de atletism dintre repre
zentativele masculine și feminine 
die atletism ale asociaților Akade- 
mik (R. P. Bulgaria) și Wisserw 
schaft (R. D. Germană). La băr
bați, victoria a revenit afteților 
germanii cu scorul de 107—87, iar 
la femei, echipei Akademik la sco
rul de 56—52.

Cu prilejul acestei mrtWnfri a« 
fost doborîte 3 recorduri ale R. P. 
Bulgaria și 1 record al R. D. Ger
mane. Noile recorduri ate R. P. 
Bulgaria au fost staMlîte de: at
leta Hrușeva, care la proba de să
ritură în înălțime a realiza t per
formanța de 1,56 m, atleta 
nova, care a aruncat 13,60 la greu
tate și de Gurgușinov om a reali* 
zat la săritura în lungime 7.18 nt- 
Un nou record al R. D. German» 
a fost stabilit de atleta Ludge. Ea 
a aruncat greutatea ta 13,77 m.

Performanțe bune au mai fost 
înregistrate ta următoarele pro
be : 100 m. plat: Steinbach
(R.D.G.) 10,6; 110 m. garduri: 
Smolmski (R.D.G.) 15,0; triplu 
salt: Gurgușinov (RJ’JJ.) 15,18 
m.; ciocan : M. Popov (R.P.B.) 
56,18; prăjină: Hlebanov (RP.B.) 
4,18 m.

nei continuitatea ta ac
tivitatea sportivă".

Cu drag vorbește des
pre insigna G.T.O. gim
nastul Boris Sahlin, care, 
după victoria repurtată in 
competiția „Cupa Euro
pei", a fost diistins cu 
titlul de maestru emerit 
al sportului. Interesant de 
remarcat este faptul că. 
eu ani în urană, pregătin- 
du-se să treacă normele 
insignei G.T.O., lui Sah- 
lin i s-a părut cel mai 
greu programul de gim
nastică.

„Acesta a fost motivul, 
spune Boris Sahlin, 
pentru care a trebuit să 
insist foarte malt asupra 
gimnasticii. Cînd am pă
truns în secretele a- 
cestui sport, am fost cu
cerit de frumusețea lui. 
Urmarea... o cunoașteți".

Fiecare tlnăr sovietic 
și-a început activitatea 
sportivă treetnd normele 
insignei. Minunata pleia
dă de campioni cu care 
se mlndretfte astăzi miș
carea de cultură fraica 
din U.R.S.S. demonstrea
ză elocvent că acest com
plex a călăuzit pe drum 
bun primii pași în sport 
al fiecărui ttnăr.
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ludith Moscu; recordmana, mama, profesoara!
Si in casa în care locuiește 

ludith Moscu se află cupe, pla
chete, medalii diplome, ca în orice 
locuință de sportiv. Unele au fost 
așezate într-o vitrină, altele sînt 
rîndu'te cu grijă deasupra cărților 
și chiar a unui teanc de ținte. Dar 
nu asupra lor ne-ara oprit privirea 
în clipa în care am pătruns în în
căperea sub geamul căreia peste 
cîteva zile vor înflori trandafirii 
unui bulevard din apropierea lacu
rilor Bucureștiului. Am rămas sur
prins văzînd pe marginea unei eta
jere cu cărți rinul din acele pis
toale cu țeavă lungă, cu patul în
crustat și cil loc anumit unde cre
menea să scapere și să aprindă pra
ful așezat sub strînsoare de cîlti. E 
nna din armele pe care le poți ve
dea mai degrabă prinse printre alte 
flinte în vreo panonlie sau într-una 
din încăperile boltite ale muzeului 
din S:biti. Dar ce să caute ea oare 
în casa unui sportiv al anului 1955, 
sportiv care doboară recorduri de 
tir cu arme moderne?

Gazda mi-a surprins privirea și 
pentru a-mi satisface curiozitatea 
m:-a oferit arma.

— Nil te mira văzînd-o în casa 
mea. Cu toate că e din secolul al 
»KVII-!ea, e legată de una din pri
mele mele performanțe. Să nu-ți 
închipui cumva că. trăgînd cu acest 
pistol, am obținut un procentaj deo
sebit. El mi-a fast dăruit pentru 
unul din primele mele recorduri.

Am adm'rat migala armurierului 
de demult. Apoi, am vrut să așez 
arma la locul ei, acolo lîngă cărți 
îar în clipa aceea am de-coperS 
un alt lucru de luat în seamă: por
tretul lui Anatolii Bogdanov. Și da 
data aceasta gazda a găsit de cu
viință să-mi dea lămuriri

— Anatolii Bogdanov îmi este bun 
prieten: m-a sfătuit de multe ori, 
m-a impresionat prin puterea lui de 
luptă și prin- rezultatele excepț'o- 
r-a'e pe care le-a realizat

Așa am început să ne am.ntm de 
Bogdanov, campionul și recordma
nul dar și povestitorul neîntrecut 
Nu el a fost acela care ne-a vorbit 
despre armurierii din Tuia, cei care 
i-au făcut pușca de concurs și care, 
așa cum spune o legendă populară 
rusă „au izbutit să potcovească și 
puricii”

— Recordul pe care km olț'nut 
duminică, ce'e 396 puncte la poziția 
de tragere m genunchi, se daioresc 
în mare niăsură sfaturilor pe care 
le-am primit de la Anatolii Bogda
nov. in repetate rînduri am discu
tat cu el despre declanșare, despre 
poziția brațului sting, despre călare, 
amî.odoi folosind cătare dreaptă— 
Dar poate lucrul cel mai de preț pe 
care il am de Ia acest renumit cam
pion, este puterea de luptă Numai 
avînd o stăptnire de sine, un calm 
ca al lui poți obține rezultate su
perioare.

— Iată, am spus eu, ajungem la 

întrebarea pe care voiam să ți-o 
pun de mai mult timp. Ce este, 
cum se educă stăpînirea de sine, 
puterea de luptă a trăgătorului. E 
firesc să-ți pun o asemenea între
bare, nu ?

ludith Moscu zîmbi și am avut o 
clipă impresia că mă consideră 
drept unul dintre studenții Institutu
lui pedagogic, unde ea este asis
tentă a catedrei de psihologe gene
rală.

—Bine’nțeles că pricep ce este cu 
această întrebare. Îmi este încă des
tul de greu să dau un râs-uns pre
cis la o asemenea problemă, cu 
toate că sîr.t concurentă și am ca 
specializare psihologia. Am să-ți 
povestesc două întîmplări care pot 
să te lămurească în parte. In 1952, 
la un concurs internațional desfășu
rat la Budapesta, făceam parte di i 
echipa masculină a țării noastre. 
Am cîștigat cu această ocazie locul 
întîi la poziția în genunchi stabilind 
și un nou record cu 388 puncte. 
In timpul întrecerii atunci cînd mai 
aveam de tras 15 cartușe s-a apro
piat de mine Kun Szilard, trăgă
tor de pistol din echipa maghiară, 
și mi-a spus:

— Vezi Iuți, trage tot așa și faci 
sigur un rezultat mare de tot, îi fn- 
treci pe toți băieții... Pinâ în clipa 
aceea fusesem ca'mă. Deodată m-*u 
podidit emoții'e S'mțeam că nu 
mai sînt eu, cea dina nte. Aveam 
nevoie de un extraordinar efort de 
voință. Pînă la urmă m-am stâr
nit. Am tras 15 „decar?" la rină și 
am învins.

Tot așa s-a întimplat și duminică 
la concursul în care am tras recor
dul de 396 puncte și tot la poz lia 
în genunchi, pentru că aceasta a 
devenit specialitatea mea. Herșco- 
vici, care m-a asistat — trebue 
să-i mulțumesc d n nou — mă fă
cea să înțeleg că pierdusem doar 
5-6 puncte. Obos'sem la un mo
ment dat, mă simțeam nervoasă. 
M-am ridicat ca să mă plimb puțin 
și deodată m-au cuprins zeci de glo
duri. Să obțin oare un rezultat mai 
bun chiar decît recordul mondial 
obținut de Anatolii Bogdanov? Și 
iarăși, m-im stâpinit și— 14 „de
cari” la rinei”.

Povestea simplu ca și cum toate 
acestea erau firești și oricare om 
ar fi în stare să le realizeze. Reluă 
ideea peste cîteva clipe.

— De fapt mi-am propus să fac 
o lucrare care îmi va cere o mun
că îndelungată dar tot atrt de in
teresantă. Voi lega cele două acti
vități ale mele. £>:te vorba de pro
cesul afectiv în concursurile de tir, 
despre influența factorilor emotivi. 
Va trebui să folosesc metode obiec
tive de cercetare. Va fi interesantă 
analiza rezistenței nervoase de care 
dă dovadă un trăgător de a lun
gul celor șase ore de concurs. In 
trecut eu n-ași fi reușit să stau ne
mișcată și să ascu't timp de trei ore 
o prelegere. Acum, frai m:-a dat 
această rezisten'ă. Am ch'ar mai 
multă răbdare cînd mă o-up de Ve
ronica, fetița mea, care a in»-l n:t 
de curînd doi ani Și pentru că 
m-am specializat și in pedagog e, 
am impresia că cel puțin din punct 
de vedere teoretic mă pricep ta e- 
ducarea el Practic, e drept, mă 
prezint încă destul de slab—

Chiar în clipa aceea intră pe ușă 
micuța Veronica. Așa cum studenții 
Mariana Ponta, Stegarii, Răicănescu, 
așteaptă s-o audă dimineața la curs 
pe asistenta Moscu rorbindu-le des
pre teoria Iui Pavlov, tot astfel Ve
ronica așteaptă cu nerăbdare seara, 
care-i aduce, odată eu mămica e-i, 
și povestea micii prințese a lui An
dersen.

Și cum întunericul se furișa ușor 
pe fereastră, am socotit că este cea
sul în care Andersen are mai multă 
căutare în casa aceea decît un re
porter sport v.

TUDOR VOR NICU

" Scrisoare desch să
maestrului sportului Ștefan Roman

Nu de puține ari am ajuns în 
ultima clipă la teatru, cu răsufla
rea tăiată, dar purtînd imaginea 
frumoaselor întreceri de volei la 
care asistasem cu cîteva minute 
mai înainte. Căci nu mă sfiesc să 
spun că sportul — baschetul și vo
leiul în special — îmi oferă mi
nunate clipe de destindere și că 
stind pe una din băncile sălii Flo- 
reasca. trăiesc emoții asemănătoa
re acelora pe care mă străduiesc 
să le creez fi eu spectatorului a- 
tunci cînd urc pe scenă. Și de cite 
ori, cuprins de entuziasm pentru 
jocul frumos, nu m-am ridicat in 
picioare, am încurajat și aolaudat 
o fază admirabil cons'ruită, un 
atac fulgerător sau un plonjon 
care salvează o „minge" aproape 
imparabilă? Și de cîte ori nu te-am 
aplaudat mai ales pe tine. Ștefan 
Roman, jucător care ai uimit prin 
loviturile tale puternice, prin ser
viciile care de fiecare dată aproape 
înseamnă un punct, pe tine, cel 
care ai ajuns la ceea ce se cheamă 
de obicei măiestria sportivă? Măr
turisesc că am trăit și eu alături 
de tine bucuria firească pe care ai 
incercat-o citind aprecierile elogi
oase făcute de presa de la noi și 
din străinătate.

Cu atît mai mare este astăzi ui
mirea mea și a altera, fără îndo
ială, cînd vedem cu multă amă
răciune că maestrul sportului Ște
fan Roman nu mai este cel pe 
eare-l știam. Este suficient să a- 
sistăm la un singur set în care 
joci pentru ca să ne dăm seama 
că nu mai pui dragostea și toată 
priceperea ta pentru a realiza un 
joc de înaltă factură A ajuns să 
te supere foarte ușor orice gre
șeală a coechipierilor, arătîndu-ți 
vădit enervarea. Și asta nu e bine 
pentru tui maestru al sportului.

Te-am urmărit cu atenție în mi
nutele de întrerupere ale meciului 
clnd antrenorul dă sfaturi necesare 
îmbunătățirii jocului. Tu ești sin
gurul care nu te apropii de antre
nor pentru a-i auzi cuvintele. So
cotești oare că antrenorul nu te 
mai poate ajuta cu nimic? Asta 

r.u e bine pentru un sportiv frun
taș.

Primele rezultate 
in concursul hipic

CRAIOVA, 13 (prin telefon). — 
Azi a început la Craiova concur
sul hipic organizat de M.F.A și 
Sfatul Popular regional Craiova.

Lată primele rezultate: Proba de 
vinăteare obstacole pentru înce
pători: 1. Ștefan Fodor (echipa 
hipică a Armatei) pe calul „Firi
cel” , 0 puncte penalizare 1 minut 
01 sec. 7/10; 2. Iosif Molnar
(E.HA.) pe calul „Rezistent” 0 p. 
penalizare 1:03,8 Pe locul 3 s-au 
clasat cu același timp și cu 0 
puncte penalizare, Nicolae Nicu- 
lescu pe Hoinar II și Laurențiu 
Voina pe „Cil pa”, ambii de ka

Era o vreme clnd, cri de cite 
ori mingea venea către tine, știam 
că va urma o lovitură necruțătoare, 
că mingea va atinge cu putere te
renul, că asta ia însemna un punct 
sau un servici cîștigat pentru echi
pa noastră.

. N-al mai reușit același lucru în 
ultimele jocuri fiindcă pregătirea 
ta de acum lasă mult de dorit. Am 
aflat cu surprindere că nu ie mai 
pregătești ru conștiinciozitate, so
cotind probabil că este suficientă 
prezența ta pe teren pentru oa 
lucrurile să meargă bine.

Cu atît mai puțin cu cit exem
plul tău prost este urmat de unii 
dintre colegii mai tineri de echipă 
și chiar de und dintre sutele de 
sportivi care te urmăresc din 
tribună.

Am stat și m-am gîndit de unde 
vine această schimbare, acest rău? 
Și am ajuns ia o concluzie pe care 
vreau să ți-o mărturisesc deschis, 
cinstit: toate acestea se datoresc 
încrederii fără margini in forțele 
tale, îngîmfării, ca să folosesc cu- 
vîntul exact, chiar dacă pun de
getul pe rană.

De îngîmfare, care stă la rădă
cina tuturor lipsurilor de care ai 
dat dovadă în ultimul timp, tre
buie să te desco'orosești cit mai 
grabnic. Prn muncă, seriozitate, 
prin disciplină șl ascultare depli
nă față de antrenor, prin dorința 
permanentă de a fi un exemplu 
bun phntru ceilalți, poți redeveni 
in scurtă vreme acel Ștefan Ro
man pe care l-am cunoscut și ad
mirat pînă nu de mult. Ne-o poți 
dovedi la marile întreceri care vă 
așteaptă, întreceri în care veți re
prezenta culorile patriei: campio
nat pl e europene. Să nu uiți că de 
data aceasta veți juca chiar la 
noi, la București, si că noi toți, 
cei care iubim sportul, vom fi ală
turi de voi în marea întrecere. Iți 
dai seama că bucuria noastră va 
fi cu atît rr.ai mare, dacă maes
trul sportului Ștefan Roman va fi 
din nou—așa cum a mai fost—unul 
dintre cei mai buni, poate cel moi 
bun jucător al campionatelor. Șl 
noi ți-o dorm din fot sufletul. Ște
fan Ro™'*” >

DEM. SAVE!
actor

Laureat -al premiului de Stat

înregistrate 
de la Craiova

E.H.A înregistrînd 1:03,9.
La proba de obstacole pentru 

militari în termen, Vasile Pinciu 
de la E.H.A. Craiova s-a clasat 
pe primul loc pe calul „Odobești” 
cu 0 puncte penalizare și timpul 
de 58 sec. 2/10. lată și rezulta
tele probei de obstacole precizie, 
desfășurată în două manșe (ușoară 
și mij’ocie) cu un singur, baraj 
la cronometru, 1. Gh. Antohi pe 
„Mlr.dir” 0 p. penalizare, 1:54,7; 
2. Velicu pe „Ghidrăn"”, 1 4 p. pe
nalizare, 1:02,3; 3. Gh. Antohi pe 
„Odobesti” 4 p. 1:07,4.

ELENA HOLBAN

Atît a trecut de cînd a apărut 
în coloanele ziarului nostru artico
lul intitulat „Avem echipă de fot
bal în categoria A”, care znailiză 
cauzele stagnării activității sporti
ve în întreprinderea Industria Sîr- 
mei dn Cîmpia Turzii. In dorința 
de a contribui cit mai mult ’.a în
dreptarea lucrurilor, ziarul scosese 
la iveală lipsurile esențiale, cau
zele lor și, așa cum e și firesc, 
arătase și a cui era vira acestor 
lipsuri. Să vedem cum a fost folo
sit de către colectivul sportiv Me
talul Cîmpia Turzii ajutorul dat 
atunci de ziarul nostru și ce s-a 
mai făcut pe tărîm sportiv la acea
stă mare întreprindere în anul care 
a trecut. -aOjv Al

DIN RAU IN MAI RĂU

La o asemenea concluzie au a- 
juns nu de mult ceț care au par
ticipat la ședința de alegeri a co
lectivului sportiv Metalul Cîmpia 
Turzii. Și pe bună dreptate! In 
ultimul an activitatea sportivă de 
aici e oa și inexistentă. Indiferența 
vechiului consiliu al colectivului 
față de problema complexului spor
tiv G.M.A. a dus la situația ca la 
acest colectiv să nu se poată rea
liza într-un an mai mult de 14 
purtători de insignă. Nici cete 
două competiții, atît de populare, 
crosurile „Să întîmpinăm 1 Mai” și 
7 Noiembrie nu s-au bucurat de o 
prea largă participare I" anul 
1954, ta fel ca și pe ' ’a
care se referea articolul nostru, la

Pe urmele materialelor publicate

DUPĂ UN AN - LA COLECTIVUL SPORTIV METALUL CÎMPLA TURZII
cele două crosuri au participat doar 
membrii secției de atletism, sin
gura secție, de altfel, care mai ac
tivează în mod o-ganizat și acea
sta datorită aceluiași entuziast 
antrenor, Vrrgil Ștefănescu. Vor
bind, io. general, despre munca de 
instruire sportivă, desfășurată la 
acest colectiv, trebuie arătat că în 
afară de cîteva concursuri orga
nizate la atletism, schi și volei, ac
tivitatea se rezumă doar la fotbal. 
In acest timp, arena de popice care 
necesita unele reparații a fost des
ființată, pe motiv că se va con
strui una nouă și modernă pe care 
însă nu a văzut-o nimeni pînă a- 
cum. Nici tenisul de masă nu a 
avut o soartă mai bună. Dacă cu 
un .an în urmă se mai vorbea cît 
de cît despre el, acum a rămas o 
amintire die care pomenesc doar 
trofeele cucerite și aduse, însfîr- 
șit, de la bucătărie, unde serveau 
la păstrarea condimentelor. Resor
tul organizatoric nu s-a „încurcat” 
nici el în prea multe treburi. Așa 
cum arată și darea de seamă pre
zentată la recentele alegeri, cercu
rile sportive au fost lăsate în voia 
soartei, fără vreo îndrumare, fără 
ca cineva să se intereseze de si
tuația membrilor înscriși; în ce 
secții activează, dacă plătesc co
tizații etc. Și mai grav stau lu

crurile în ceea ce privește munca 
educativă. Gravele abateri de la 
disciplină săvîrșite de unii jucă
tori din echipa I de fotbal, ca 
Palfi, Buri an, Ruzici, Felecan, 
Mîndruț etc. au contribuit într-o 
largă măsură >a slăbirea poten- 
țiaJului de joc al echipeă și im
plicit la retrogradarea acesteia dhi 
categoria A în categoria B.

ACEEAȘI PIESA, ACEIAȘI 
ACTORI

Așa stind lucrurile, mitlți își vor 
pune întrebarea: ce a învățat to
tuși consiliul colectivului sportiv 
de pe atunci din acel articol ? Răs
punsul este simplu : nimic. Nu a 
învățat nimic pentru că atît tova
rășilor din vechiul consiliu cît și 
celor diin comitetul de întreprin
dere nu le-a plăcut să li se arate 
deschis lipsurile și urmările aces
tora. Comitetul de întreprindere, 
colectivul sportiv și direcțiunea nu 
au ținut seama atunci de semnalul 
de alarmă tras de ziar cu referire 
la modul format în care s~au des
fășurat alegerile sportive. La con
ducerea colectivului sportiv au fost 
aleși numai susținători ai fotbalu
lui, singurii care intrau, de altfel, 
în vederea comitetului de între
prindere. Acest lucru s-a repetat 
și acum cîteva săptămini, clnid au 

avut loc noile alegeri sportive. In 
consiliul cotectivulu' sportiv au in
trat aceiași tovarăși care nu au 
făcut mmic anul trecut și — cul
mea — aceiași înflăcărați „supor
teri” aj echipei de fotbal. O dova
dă elocventă a felului greșit în ca
re înțeleg tovarășii din comitetul 
de întreprindere să organizeze ac
tivitatea sportivă o consti'uie re
partizarea sarcinilor în sinul co
lectivului sportiv la cîtva timp 
după alegeri. Astfel, tovarășii 
Gheorghe Popa și loan Nelu Tri- 
tean, care au fost aleși membri ac
tivi aii consiliului colectivului spor
tiv, au primit sarcina de a răs
punde... de echipa de fotbal. (?!) 
Pe de altă parte, această „grijă” 
pentru fotbal nu servește, în ulti
mă instanță, nici măcar echipei de 
fotbal, din cauza amestecului ne
număratelor „moașe” în activita
tea echipei. Oare tovarășii din co
mitetul de întreprindere n-au pu
tut seziisa pînă acum că tocmai a- 
cest amestec nefericit care se ma
nifestă de obicei prin patimă și 
goana după victorii de mare ră
sunet a contribuit la înfrîngarea 
atît de dureroasă suferită în toam
na anului trecut de echipa de fotbal 
Metalul Cîmpia Turzii ?

Cons:deră,m de datoria noastră 
să tragem din nou semnailuil de a

larmă pe care sperăm că-1 vor a- 
uzi, de data aceasta, atît comite
tul de întreprindere, direcțiunea, 
adunarea generală a colectivului 
cît și organele sportive superioare.

Aceste organe trebuie să știe că 
nici acum, la apr03pe două 1 unii de 
la alegeri, membrii consiliului co
lectivului n>u s-au pus serios pe 
treabă. De asemenea, ele tretnSe 
să mai știe că în jurul echipei de 
fotbal încă mai dăinuie acea at
mosferă nesănătoasă, manifestată 
prin ploconiri față de jucători, prin 
crearea de avantaje și organizări 
de chefuri după meciuri.

Sîntem încredințați că în noul 
consiliu al colectivului se găsesc 
și oameni de inițiativă care vor 
cu toată tăria să spele rușinea 
moștenită în multe direcții de la 
vechimii consiliu. Mai știm că 
muncitorii de la această întreprin-1 
dere iubesc sportul și'-i prețuiesc 
nespus de. mult pe acei care știu 
să-i reprezinte cu cinste pe tere
nurile de sport, ei fiind gata să 
sprijine o inițiativă frumoasă, me
nită să contribuie la înflorirea spor
tului în întreprinderea lor. De a- 
ceea. ne alăturăm glasului lor și-l 
chemăm astăzi din nou pe toți acei 
cărora le-a fost încredințată munca 
sportivă de a se încadra pe linia 
organizării și dezvoltării continue 
a sportului .pe baze profund sănă
toase, așa cum îl doresc muncitorii 
întreprinderii Industria Sîrmei din 
Cîmpia Turzii.

OCTAVIAN GINGU



Tn preajma campionatelor europene
Unele considerații asupra evoluției voleiului

Voleiul este an joc care a a- 
părut către sfirșitul secolului al 
XIX-lea și care s-a inspirat din 
elementele jocului de tenis. Cu 
timpul s-au adus modificări cu 
privire la teren, minge, dimen
siunile și înălțimea plasei etc. 
Regulile Jocului s-au precizat 
treptat și au contribuit la cunoaș
terea și dezvoltarea uniformă a 
acestei discipline sportive.

Voleiul prezintă următoarele 
caracteristici: este un joc de e- 
chipă care se desfășoară pe te
ren limitat și impărțit In două 
sectoare rezervate echipelor. Cel 
mai important dintre obiectele 
auxiliare este plasa cu instala
țiile de fixare. Plasa poate fi 
montată cu ușurință. Aceasta face 
ca voleol să fie un joc ușor de 
organizat fa orice loc. Dezvol
tarea și răsplătirea jocului de 
volei a cuprins în prsna jumă
tate a secoltdui nostru o parte 
însemnată a țărilor Europei. 
Americii, Asiei, Africii.

In Europa, primele federații de 
rolei au luat ființă între anii 
1921—1925. fa U.R.S.S., Polonia 
ți Cehoslovacia; mai trrziu s-au 
constituit și fa Rom tata (1930), 
Franța (1936). Italia (1945). Bel
gia (1946) etc. Creșterea rtu- 
rnînilui de participării la com
petiții ca și îmbunătățirea 
tehnicii și tacticii, care au a- 
tins un nivel ridicat în U.R.S.S. 
și fa țările de democrație popu
lară, sînt e urmare a condi
țiilor create mișcării sportive in 
aceste țări. Ca o consecință a 
valorii lor de necontestat, echi
pele masctdine și feminine ale 
U.R.S.S. 6-au clasat pe primele 
Jocuri la toate campionatele eu

Cansiderațiuni pe marginea probei feminine
din campionatele de
Anul t.ecut echipa feminină

care avea să câștige campionat»
de gimnastică ai țării a ’ost cu
noscută chiar după executarea 
exercsți'itor ia bară și inele. 
Anul acesta, lupta a fost mu? 
mai pasionantă. Echipele Dmamc 
și Știința au arătat valori foart- 
apropiate fapt care a asigurat 
concursului un nivel înalt

După exercițiile impuse — desfă- 
Bunate fa prinsa zi — condncea 
in clasament echipa Știința, car 
avea față de Dinamo un avantaj 
de 0,85 p. Diferența foarte moca 
anunță o luptă strinsă în cele
lalte probe ale concursului. In 
rfaa a doua, ziua decisivă, s.ara 
desfășurat exercițiile liber alese. 
Amteie echif>? și-au alcătuit a- 
ceste exerciții pe baza amenda- 
Inentcăor tehnice (toate exercițiile 
au avut baremul 10). Răminea de 
văzut care echipă este mai bine 
pregătită, nu nuu- dxi punct 
de vedere tehnic, pentru că va
loarea lor era egală, ci și din punct 
de vedere al calităților morale și 
«te voință. Componente,e ambelor 
echipe au demonstrat o înaltă 
măiestrie în execuție, au avut 
combinații valoroase și o ținută 
impecabilă. La Ultimul aparat, 

bîma, studentele, lucrind nesigur 
au pierdut avantajul pe care îl 
aveau. Dinarnovistele ani concurat 
bine la sărituri, asigurindu-și un 
avantaj care le-a permis să ocupe 
focul I. Echipa Învingătoare me
rită toate laudele, atit pentru fap
tul că a cucerit pentru a treia oară 
titlul de campioană a țării rit 
și pentru însuflețirea de care a 
dat dovadă pînă în ultima clipă. 
Trebuie menționată aici munca 
antrenorilor Livia Costa și Caius 
Jianu.

Echipele clasate pe locurile III 
și IV, respectiv Metalul și Con
structorul sînt echipe tinere cu 
perspective promițătoare. Din ca- 
drul tor o frumoasă impresie au 
făcut: Ileana Săcălici, Geta Hur- 
tnuzache. Marcela Bortea, Elena 
Popovici șl Olga Munteanu. O 
observație privind echipa Con
structorul: mai murită stăipînire. 
mai multe concursuri (majoritatea 
ccncu-rentelor au căzut de pe bîr- 
nă și paratele). Dintre celelalte 
echipe s-am remarcat Voința și 
Flamura roșie iar dintre concu
rente Christel Kwianka, Eugenia 
Dulea și Ileana Bakos.

S-a observat la seria l că ta 

ropene și mondiale la care au 
participat.

Am arătat că dezvoltarea teh
nicii și tacticii, la care s-au a- 
dăugat unificarea și simplifica
rea regulilor de joc, obținute prin 
constituirea F.I.V.B. și realizate 
prin congresele periodice ale a- 
cestei organizații — incepind cu 
cel din 1947 (Paris) și termi- 
nînd cu cel din 1953 (București) 
— au contribuit la puternica a- 
firmare a voleiului. Voleiul este 
astăzi definitiv structurat ca joc 
sportiv, cu o tehnică și tactică 
proprie, cu un regulament de joc 
uniform aplicat in toate întîlni- 
rile inlerne sau internaționale. 
Principiile esențiale ale acestei 
disc pline sportive constă în ju
cărea mingii în anumite poziții 
regulamentare (prin lovire, eyi- 
tind . dublele*, „ținutele", mingile 
„împinse" etc.) și aceasta pînă 
la trei lovituri In cadrul aceleiași 
echipe. Totul are ca scop trece
rea mingii pește plasă pentru 
ciștigarea serviciului sau obține
rea unui punct. Numai la pune
rea fa joc a mingii este obliga
torie o singură lovitură pentru ca 
balonul sâ fie trecut peste plasă, 
începuturile ..teoretice" și de a- 
grernent ale voleiului au fost co
rectate prin stabilirea unor norme 
raționale. Prin crearea unor noi 
procedee tehnice și a unei tactici 
proprii, voleiul s-a conturat defi
nitiv ca un joc sportiv. Desfi
ințarea zonelor, permiterea in
trării în teren ca efect a inerției 
mișcării la efectuarea serviciului 
sau depășriea liniei de 3 metri, 
după ce s-a tras din linia a 11-a, 
ca și alte modificări, au fost ur
marea firească a perfecționării a- 
cestui sport. La rindiX lor, nor
mele existente la un moment dat 

gimnastică aie R.P. L gJF"

Echipa feminină de gimnastică Dinamo, a cucerit pentru a treia 
oară titlul de campioană republicană. (De la stingă la dreapta: Teo- 
fila Băiașu, Alex. Penciu, Eveline Slavici, Marta Mărăcine, Lucia 
Sifu, Ștelania Ștefănescu, Emilia Vătășciu și Ani Ticu)

alcătuirea exercițiilor liber alese 
antrenorii n-au ținut seama de 
specificul fiecărui aparat Exer
cițiile trebuie să fie mai dina
mice. mai grele, iar săriturile să 
aibă un barem mai ridicat.

In seria a II-a (maestre) s-a 
constatat o îmbunătățire serioasă 
în execuția exercițiilor la bară și 
inele. Anul acesta, notele la bară 
au fost. în majoritatea cazurilor, 
peste 8. In ceea ce privește execu
ția exercițiilor impuse, nu avem ni
mic de obiectat. Chiar și săritu
rile care au ridicat în trecut atîtea 
probleme, sînt executate acum m 
mod corect de majoritatea concu
rentelor — cu sprijin și extensie 
înainte de aterizare.

Exercițiile liber alese au consti
tuit o surpriză. In specal la pa
ralele, gimnastele au demonstrate 
înaltă măiestrie, atît în execuție cît 
și in combinația elementelor. De 
remarcat exercițiile prezentate de 
Uta Schlandt, Geta Hurmuzache și 
Ana Ticu. La bîrnă, săriturile — 
•puțin înalte — au lăsat să se vadă 
o accentuată stare emotivă și deci 
lipsa rutinei de concurs. La sol. 
exercițiile foarte frumoase au în- 
cînitat nu numai publicul dar și ne 
arbitri.

S-au evidențiat: Vătâșoiu, Țicu, 
Băiașu, Dobrovolski, Schlandt, Ino- 
van, Hurmuzache, Săcălici, Penciu. 
Nu s-a prezentat la înălțimea po
sibilităților sate. Elena Leuștean.

Arbitrajul a fost subiectiv. Ar fi 
de dorit ca odată intrate în sala 
<te gimnastică, arbitrele să nu mai 
aibă altă preocupare decît aceea 
de a da note corespunzătoare va
lorii concurentelor.

ANA IHM. 

au faguențat tehnica și tactica 
jocului (spre exemplu; libera de
plasare în teren a jucătorilor 
după lovirea mingii la serviciu a 
permis intra rea"* unui jucă- 
d» linia a Il-a în linia I pentru 
a participa la construirea atacu
lui). Există apoi o interdepen
dență continuă între tehnică și 
tactică (exemplu: o bună pre
luare a serviciilor puternice, per
mite realizarea tacticii atacului 
din primul pas).

Elementul de bază cel mai dis
cutat rămîne totuși lovirea min- 
gii. Față de situația prezentă a 
jocului, reflectată prin eficacita
tea sporită a atacului față de apă
rare, problema lovirii, respectiv 
a preluării mingii, se pune cu și 
mai mare intensitate, în special 
prin prisma arbitrajului. Contri
buția arbitrului la buna desfășu
rare a jocului este hotărîtoare. 
Obligația de a fi continuu în 
„faiză" este cu atît mai dificilă 
cu cit arbitrajul în volei cere o 
permanentă apreciere a execuției 
individuale. Lovirea sau jucarea 
mingii comportă o anumită amor
tizare pe falange, în scopul creș
terii preciziei pasului, acesta fiind 
un procedeu apropiat de natura 
mecanismului articulației palmei 
și fa același timp un procedeu 
economic. Desigur, trebuie avute 
în vedere, fa același timp, sem
nalizările primite prin auz (du
blele) și văz (ținutele). In gene
ral, însă, totul trebuie apreciat sub 
aspectul unghiului de venire și 
plecare _a mingii, al continuității 
și uniformității mișcării. Acesta 
constituie conținutul viu al celui 
mai important punct al regula
mentului.

CONST. FLORESCU 
secretarul colegiului central 

de arbitri

Despre ultimul
Ln aceste zile die tateput de mail 

cînd de la un capăt la altui al 
țării doair petalele albe aite florilor 
amintesc de zăpezile iernii, schiorii 
em urcat pe Valea Bilei, în munții 
Făgărașului. Au urcat pînă la 1500 
m. .altitudine și mai s-us, spre cres
tele care trec de 2400 m. unde iar
na e întotdeauna alungată mai 
greu «ie soarele primăverii. Atei, 
zăpada ascunde încă stîlpii marca
jelor oare călăuzesc pașii tumiștator 
peste culmi și văi. Pe această ză
padă s-iau întrecut pentru „Cupa 
Victoriei** aproape 100 de schiori.

Spectatorii’; în majoritatea cazu
rilor cotncureiîți care nu lajveau pro
be, au urmărit cu ochi compietenți 
cursa fiecărui participant. Au apre
ciat în primul rînd stilul de so
bră eleganță -al lui M'toai Bîră, 
care s->a dovedit de neîntrecut atît 
ta sl atomul special cît și ta cel u- 
riaș. Aceiași spectatori au așteptat 
apoi cu interes evoluția lui Klaus 
Theîl, una din revelațiile sezcnullui. 
Și Theil, cu toate că în slalomul 
uriaș viteza luată pe țrinsa iparte 
a traseului l-a făcut să sară două 
părți, a lăsat o bună impresie (d<e 
altfel în slalomul special a ocupat 
tocul 5).

O bună impresie a produs și Au
rel Albert (C.C.A.) oare s->a situat 
pe locul 3 în slalomul speciali. 
Despre proba de slalom special 
trebuie să spunem însă ceva mai 
multe cuvinte. A fost, intr-adevăr, 
o probă care a cerat concurențelor 
multă todemtaaie, nu tronai dta

Aspect de La concursul de dirt-track organizat de asociația Loco
motiva pe pista de zgură a hipodromului Băneasa-trap.

Primul concurs de dirt-track al anului
După ultimele pregătiri făcute în 

cadrul antrenamentelor oficiale de 
joi și de ieri după-amiază, moto- 
cicliștii din Capitală vor lua mîine 
startul în concursul de dirt-track 
organizat de ziarul „Informația 
Bucur eștiului"

Competiția va începe la ora 10 cu 
disputarea primelor serii (cîte 3 
pentru fiecare clasă și categorie de 
mașini) alergătorii disputîndu-și în- 
tîietatea în șase probe: 1C0, 125, 
250, 350, și 500mc. solo și ataș 
cat. unică. Seri fie celor șase pro
be din programul competiției desfă- 
șurîndu-se intercalat, concurenții de 
la o clasă inferioară au posibilita
tea să ia sfartul și în seriile unei 
clase imediat superioare.

In afara clasamentului individual, 
care-i va desemna pe învingătorii 
fiecărei probe, organizatorii .aiu ho- 
tărît să se întocmească și un clasa
ment pe asooiații, prin totalizarea 
punctelor obținute de motocicliștii 
aceleiași asociații la fiecare din 
cele șase probe. Asociația care va 
totaliza cel mai mare număr de

Cupa R. A. M.
De cur nd a avut loc la bazinul 

cu apă termală de la Toplița prima 
întrecere de înot și polo organi
zată în acest an la bazin desco
perit. Competiția, dotată cu „Cupa 
Regiunii Autonome Maghiare'*, s-a 
bucurat de participarea a peste 60 
înotători aparținând colectivelor 
sportive din Oluj și Tg. Mureș. 
Mat bine pregătiți, înotătorii din 
Tg. Mureș au reușit să câștige în
trecerea cu rezultatul de 326—287 
puncte. Iată cîteva din rezultatele 
obținute Ia această competiție:

100 m. liber seniori: 1. Cezar 
Danciu (Cluj) 1.04, 2. Carol Me- 
der (RAM) 1.04.4; 100 m. spate 
junioare cat I și II: 1. Maria 
Both (RAM) 1.27.0 (nou record 

concurs de schi al acestui sezon
cauza mairtoui număr de poeți (48 
pe un traseu de cca. 250 m.) dar 
și datorită faptului că piîrtaa a fost 
bine înghețată. Patru din primii 
cinci clasați ta această probă (in
cluzând pe N. Paindrea șj N. Lu
pan care au participat afară din 
concurs) aveau experiența dobtn- 
dită pe pîrtiile diin R. P. Polonă 
și R. Cehoslovacă.

In probate alpine pentru seni
oare — în lipsa concurentei Madi 
Marotineanu care a fost reținută de 
examene la Orașul Stalin — aiu 
luptat pentru primul toc Elena 
Maglavioeanu și Renate Bugl. Ma- 
giaviceanu a arătat mal multă si
guranță și a dobînd&t victoria ta 
ambele probe de slalom.

In categoria juniori au ieșit din 
nou în evidență calitățile lui Nico- 
lae loviri, deocamdată singurul 
schior tînăr care dovedește o pre
gătire ia nivelul seniorilor. La ca
tegoria junioare s-a înregistrat o 
pairtiripame extrem de redusă: două 
concurente. Lupta pentru întîieta- 
te s-ta dat atei cu adevărat... în 
familie, între osie două eiteve ale 
lui Ion Coi'Oaanu, surorile — geme
ne! — Mihaela și Gabriela Gh'oar- 
că. Ele abia au terminat abece
darul schiului și deci au multe 
de învățat. Dacă var canuanua să 
fie la fed de sîrgutacioase ca pînă 
acum le vom maj întîltnâ, desigur, 
in fruntea olasaimeniteilor și nu ca 
singurele concurente ied ca cefe mai 
pune dtatr-un numeros tot de ju
nioare.

puncte va primi „Cupa Informația 
Bucureștiului".

Deoarece de la ultima competiție 
de dirt-track au trecut aproape doi 
ani, socotim necesar să dăm citito
rilor noștri ceva detalii tehnice asu
pra acestui gen de concurs dirr*
sportul cu motor. Spre deosebire de 
alergările de viteză pe circuit, 
circulația motorie!iștilor în con
cursurile de dirt-track 6e face con
trar mișcării acelor ceasornicului 
Cele două viraje ale unei piste pen
tru concursurile de dirt-track sînt 
luate de către motocicliști în dera
paj, alergătorii menținînd echilibrul 
motocicletei cu ajutorul piciorului V" 
sting a cărui încălțăminte este pre
văzută în acest scop, cu un papuc 
de fier, cu talpă de oțel prins cu 
curele de cizma conducătorului. De 
asemenea, la concursurile de dirt- 
track, echipamentul motocicletelor 
esfe complet liber în sensul ca a- 
cestea trebuie să aibă doar o 
frînă care să acționeze roata din 
spate.

la înot și polo
R.P.R.); loO m. liber juniori cat. I 
și 11: 1. Alexandru Szabo (Cluj)
1.07.0,  2. Alex. Csiki (Cluj) 1.10.0; 
200 m. liber seniori: 1. Carol Me- 
der (RAM) 2.25.3, 2. Cezar Dan- 
ciu 2.365; 100 m. liber senioare:
1. Ecaterina Orosz (Cluj) 1.15.9. 
La polo rezultatul final a fost de 
5—3 (3—1) în favoarea reprezen
tativei orașului Cluj.

Inițiativa comisiei regionale de 
natație R.A.M. merită cuvinte de 
laudă și ar fi fost <fe dorit ca ea 
să fie prețuită și de regiunile 
Ștalin și Timișoara care — deși 
invitate — nu au prezentat la a- 
ceastă competiție nici Un concu
rent.

(de la coresp. nostru regional)

Săriturile s-au disputat pe o 
trambulină improvizată în fața ca
banei Bilea Lac. Rezultatele au 
lost, bineînțeles, pe măsura posi
bilităților oferite. Cea mai lungă 
săritură a atins 26 m. Este in
teresant de arătat că cel mai bun 
rezultat l-a realizat D. Brenci 
(Voința) 212 puncte. El a partici
pat afară din concurs și astfel pri
mul loc în clasament i-a reveiut 
dliinamovistatai C. Ducaru cu 207 
puncte.

întrecerea fondiștilor pe un tra
seu de 10 km. a dat prilej hi: M. 
Aldescu (Dtaamo) să obțină o vic
torie dtestul de comodă cu un a- 
vians de aproape două minute. Mai 
strinsă a fost fapta pentru locur le
2—3 între M. Crăciun și Gh. OI- 
teanu caire au fost separați de nu
mai 10 secunde. Gh. Oiteznu a 
realizat în schimb cel mai bun 
timp ta ștafeta de 3 X 10 km. 
(33 : 23,0). O bună comportare în 
ștafetă a avut Ion Cimpoia (C.C.A.)

In proba femmină de fond, Ele
na Zangor a continuat să-și domi
ne adversarele dintre care -numai 
Hermine Herbert și Elena Tampa 
i-au servit o replică mai susținută. 
La categoria junioare și la fcr»d 
s-a remarcat aceeași criză da con
curente. Credam că în sezonul vii
tor asociațiile operative vor prezen
ta un număr mai mare de juniori 
pantou că din rîraâu'rile acestora 
urmează să se ridice schimbul de 
mîine al schiorilor nost-i f-rni‘«și.

S. B0NIFAC1U



Activitatea la box
IN ȚARA

• PLOEȘTI. In localitate s-a 
desfășurat intîlnirea pugilistică 
dintre reprezentativa Ploeșțiuluj și 
asociația Constructorul. S-au înre
gistrat următoarele rezultate teh
nice-

Cat. muscă: P. Favel (PI) b.p. 
P. Vizitiu (Constr.); N. Pășoiu (P) 
face meci nul cu N. Zagoreanu 
(C), Cat. cocoș: I. Tudorache (P) 
face meci nul cu Dumitru Mîțu 
(C). Cat. semiușoară: Pavel Ena- 
che (P) b. p. V. Banu (C); I. Ra- 
dalcovicj (P) b, p. M. Bondeianu 
(C). Cat. ușoară: P. Portaru (C) 

!b. prin dese. V. Mădărășanu (P). 
Cat. mijlocie: Fr. Nimcovici (C) 
b. p. I. Bunescu (P). Cat. mijlocie: 
Coc Livra (C) face meci nul cu 
I. Buri oi (P). Cat. semigrea: Al. 
Ghiță (P) b. p. Mircea Mihă-ilescu 
(C). Au asistat 800 spectatori. Au 
arbitrat: C. Iorgulescu, V. Har- 
glian, P Iliescu și G. Răducu. 
(I Oprescu, corespondent).
• BRĂILA. întâlnind selecțio

nata Locomotiva P.C.A. Constanța, 
boxerii colectivului Metalul „1 
Ma«i“ Brăila aiu obținui victoria cu 
scorul de 6—4. S-au evidențiat: 
Omer Memet, St. Nistorescn. Jija 
Traian (Constanța) și C. Paloș, 
N. Lupii, I. .Rodicenco (Brăila). Au 
asistat 2 000 spectatori.
• TG. MURES. Aproape 4.000 

Spectatori au asistat la cele trei 
gale ale Cupei R.A.M., organizate 
ta parcul „Lazăr Odon”. In finale 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Cal. hirtie: D. Molonfălean 
(Tg M.) b. p. L. Avram (Stb.);

Ad. Pellegrini (Dinamo Cluj) campion de floretă al R.P.R.
CLUJ (Prin telefon de la trimi

sul nostru). — Finala probei de 
floretă bărbați din cadrul campio
natelor republicane de scrimă a 
prilejuit o luptă dirză și specta
culoasa intre ca 43 de concurenți 
calificați, remarcindu-se în mod 
deocebit tinerii. Trăgătorii consa- 
crați, forțați de asaitul acestora, 
au trebuit să apeleze la toate cu
noștințele lor tehnice și tactice 
pentru _a țkie pasul” finalelor. Cit 
de echilibrate au fost aceste în
treceri se poate vedea și din fap
tul că în sferturi de finale au fost 
eliminați trăgători consacrați ca 
V. Ghelaru, Goman, Olănescu, Ho- 
vani, etc.

Turneul final al probei a durat 
de la 6 seara pînă aproape de 
miezul nopții și, rfnd pe rînd. au 
fost la un pas te victorie : Vîlcea, 
Pellegrini, Cornel Georgesou și 
Tudor Ilie. In cele din urmă, pentru 
titlul de campion au participat la 
un baraj Tudor Hie, A. Vîlcea și 
Adalbert Pellegrini (Dinamo Cluj). 
Posesor al unei tehnici deosebit 
de valoroase, A. Pellegrini a reușit 
prin calm și hotărîre să cucerească 
titlul de campion de floretă al 
R.P.R., îrrvingînd în barai adver
sarii cu același scor: 5—3. Tudor 
Hie și Andrei Vîlcea clasați pe 
locurile următoare, au tras foarte 
nervos, fiind și obosiți de gre
lele meciuri susținute pînă în

f

INFORMAȚII
Miine apare Programul PRONO 

SPORT Nr. 58 cu unmătorul su
mar :

— Buletinul săptămânii — un 
comentariu asupra concursului 
PRONOSPORT Nr. 20 (etapa din 
22 mai).

— Ce doriți să știți din fotbal?
— Fotbal peste hotare — ru

brică redactată de V. Chiose și 
V. Bemkovschi.

— Campionatele de fotbal din 
străinătate.

— Scrisori.
— Prieteni de peste hotare: TO

TO dim R. D. Germană.
— Rezultatele oficiale ale con- 

ctsrsu'ui PRONOSPORT de-ia 8 
ma: 1955

— Poșta noastră.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 20, ETAPA 

DIN î MAI 1955

I. FS. Ploești — Pragr. Buc.
II. Șt. Cluj — M:n. Petroșani

III. C.C.A. — Din. Orașul Stalin
IV. FI. r. Arad — Șt Tim.

V. Loc. Tim. — Lcc. Tg. Mureș
VI. Met. Reșița — Prog. Onadiaa

VII. Loc. Galați — H. 1 Mai
Ploești

VIII. Met. St. r. Or. Stalin — Din.
6 București

IX. Loc. Cluj — Met. C. T.
X. Avîmitul Fălticeni — Loc. Iași

XI. FI. Burdujeni — Din. Bacău
XII. Șt. Iași — FI. r. Buhuși

Muscă: .C. Kiss (Tg. M) b. p. N. 
Stoica (Sib).Cocoș: St, Dumitra- 
che (Buc) învinge prin K.O. pe 
St. Slarcu (Sib) Pană: P. Novac 
învinge prin dese, pe N. Vlad 
(Buc). Semiușoară: P. Ruptureanu 
(Buc) b. p. I. Maniu (Sib). Se- 
mimijlocie: I. Zigler (Sib) ib.p. R. 
Ene (Buc.) Mijlocie mică: E. Popa 
(Buc) b. p. Gh. Nika (Tg. M) 
Marin Dumitru (R.A.M.) — cat. 
ușoară — și Fr. Naghi (R.A.M.) 
—cat. mijlocie — au cîștigat prin 
neprezentare. (V. Fodor, D. Nicoa- 
ră, corespondenți).

IN CAPITALA
• ASTA-SEARA are loc pe te

renul Centrului de antrenament 
Progresul (fost Doherty — lîngă 
Opera de Stat) o interesantă reu
niune de box. Se vor întîlni se
lecționatele colectivului sportiv 
Flamura roșie Alimentați® Publică 
și Dinamo 9. Se vor disputa 13 
meciuri, cîteva dintre ele anunțînj 
du-se deosebit de atractive. Iată 
programul complet aii galei:

Bătrînu Tănase (FI. r) — Ion 
Niculae (Dinamo 9). Mircea Mi
hai — Ștefan Dumitrache. St. 
Pleșa — N. Bălan. Niță Nicolae— 
Albert Blank, C. Calciu — D. 
lamandi, V. Măgureanu — R. 
Pastrama, M. Roșu—Petre Podaru, 
N. Buturugă — Emil Popa. Toma 
Mairiin — I. Boceanu, I. Gribinică — 
Radu Bătănaș. C. Balosache — 
Preda Cezar, Gh. Octavian — Ion 
Iriza, Moise Gh. — Matei Pungă.

Reuniunea va începe la ora 19,30.

baraj. Pe locul patru s-a clasat 
Cornel Georgescu (Știința ICF) 
care a reușit cele mai spectacu
loase asalturi, fiind în repetate rîn- 
duri aplaudat de spectatori.
Iată clasamentul iinalei de floretă: 

1. — Adalbert Pellegrini (Dinamo 
Oluj) campion al R.P.R. pe anul 
1955, 5 v cu: Tudor 5—4, Vîlcea
3— 5, Georgescu 3—5, Tapalagă
5—4, Marinescu 5—2, Hertzeg 
5—4. Potra 5—3; 2. — I. Tudor 
(C.C.A.) 5 v eu: Vîlcea 3—5, 
Georgescu 5—1, Tapalagă 5—4, 
Marinescu 5—4, Hertzeg 5—4, 
Potra 5—2; 3. — A. Vîlcea
(C.C.A.) 5 v cu: Georgescu 4—5, 
Tapalagă 5—4, Marinescu 4—5, 
Hertzeg 5—2, Potra 5—0; 4. — 
C. Georgescu (Știința I.G.F.) 4
v cu: Tapalagă 3—5, Marinescu 
5—3, Hertzeg 3—5, Potra 5—3; 
5. — St. Tapalagă (C.C.A) 3 v 
(28 t. p.) cu: Marinescu 4—5, 
Hertzeg 5—3, Potra 5—3; 6. — 
N. Marinescu (Progresul F. B. 
Buc.) 3 v (31 t. p.) cu: Hertzeg
4- 5, Potra 5-3; 7. - Hertzeg 
2 v cu : Potra 3—5 ; 8. — Potra 
(Prog. Buc.) 1 v.

Rezultatele din barajul final _: 
Pdlegriru-Vîlcea 5—3, Pellegrini- 
Tudor 5—3, Tudor-Vîlcea 5—3. 
Astăzi are loc întrecerea la spadă, 
iar mîine cea de la sabie.

RENATO ILIESCU

MECIURI DE REZERVA
A. Dozsia Bp. — Pecsi Dozsa
B. Pragr. S. Mare — Met. Anad
C. Fi. r. Sf. G-ghe — Pr. Sibiu
D. Șt. Cnaikwa — FI. Moreni
Meciurile echipelor din cat. A 

silit dfin prima etapă a competiției 
„Cupa de Vară”.

A apărut „indexul Prono” cu aju
torai căruia se pot stabili pentru 
fiecare buletin în «parte :

— numărul variantelor complete 
cuprinse în bufl«e>timiuil colectiv res
pectiv ;

— totalul taxei de participare 
corespunzând acestor variante com
plete ;

— numărul variantelor complete 
susceptibile a fi premiate în raport 
de pronosticurile exacte obținute.

Indexul Prono se găsește de vîn- 
zare la toate agențiile PRONO
SPORT.

In Capitală agențiile PRONO
SPORT sînt deschise duminica di
mineața astfel:

— agențiile PRONOSPORT din 
debitele O.C.L. sînit deschise pînă 
la ora 14.

— agențiile proprii sînt deschise 
pînă la ora 15.

© Posturile noastre de radio 
transmit în fiecare dimineață, în 
cadrul radio jurnalului de la ora 
6,35, știri în legătură cu concursu
rile Pronosport.

» La agenția din Str. Aristide 
Briand Nr. 4 din București a fost 
expusă o motocicletă Jawia 150 cmic

Ultima etapă a turului categoriei A
Dacă în ceea ce privește ulti

mul Ioc, situația este clară (A- 
vtatul Reghin nu mai poate scăpa 
de „lanterna roșie”, cel puțin în 
acest sezon), îa schimb in frun
tea clasamentului situația este 
încă neclară și sarcina de a re
zolva problema campionului de 
primăvară revine ultimei etape, 
care se desfășoară mîine.

Și este foarte pasionantă a- 
ceastă etapă, prin jocurile pe care 
le programează, jocuri care prin 
rezultatele lor, pot aduce răstur
nări de situații In mod normal, 
liderul Dinamo București are mai 
multe șanse să cîștige la Timi- 
șoara partida cu Locomotiva, e- 
chspă care s-a comportat destul 
de slab spre sfîrșitul turului. In 
acest caz, toată bătălia s-ar re
zuma la ocuparea locului al doi
lea, la care concurează Flacăra 
Ploiești, Minerul Petroșani, Pro
gresul București și Știința Cluj. 
Cum, însă, echipele ne-au obiș
nuit cu inconstanța lor (compor
tări și rezultate diferite de Îs 
etapă la etapă), trebuie să tragem 
concluzia că jocul de la Timișoara 
nu este totuși dinainte jucat. Lo-

Notă
UNDE DUCE SUBAPRECIEREA 

ADVERSARULUI...

Cînd arbitrul V. Olaru-București 
(care a condus foarte bine) a flu
ierat șfirșitul jocului Locomotiva 
Iași — Locomotiva Galați, consfin
țind victoria echipei oaspe, jucă
torii ieșeni și-au dat seama, o- 
dată în plus, că •,socoteala de a- 
casă nu se potrivește cu cea din 
tirg“, că nu există joc ușor și joc 
greu, ci numai jocuri grele. Me
ciul cu Locomotiva Galați le-a 
fost o bună învățătură de minte, 
iar echipa gălățeană le-a dat o 
lecție usturătoare. S-a putut ve
dea chiar din momentul intrării 
lor pe teren că jucătorii ieșeni își 
subestimează adversarii pe care-i 
priveau ca pe niște „victime sigu
re”. Gălățenii îinsă au luat jocul în 
serios, luptând cu o însuflețire e- 
xemplară pentru orice minge, atît 
în atac cit și în apărare. „Dușul 
rece" a fost foarte neplăcut pen
tru ieșeni, care au început să-și 
piardă din încredere ajungînd în 
situația ca atunci cînd au benefi
ciat de un 11 m. să nu-și ia ni
meni răspunderea executării lui. 
Foarte greu s-a hotărit, în sfîrșit, 
Buimistruc să execute lovitura de 
la 11 m Dar lipsa de calm l-a 
împiedicat s-o transforme în gol!.„ 
In schimb, gălățenii au continuat 
cu și mai multă însuflețire jocul 
și au reușit să înscrie golid care 
le-a adus o victorie meritată.

R. UNTU

cane va fi acordată ca premiu spe
cial 'a concursurile din luna iunie. 
Condițiile pentru acordarea «pre
miului special vor fi comunicate 
din timp.

-A*
Mîine continuă în Capitală plata 

premiilor concursului PRONO
SPORT Nr. 18. (etapa din 8 mai) 
după cum urmează :

participanții care au depus bule
tinele la agențiile din raionul Tu
dor Vladlirnârescu își pot încasa 
premiile de «la agenția PRONO
SPORT Nr. 1 din Calea Victoriei 
9.

— Pentru raionul Stalin — de 
la agenția PRONOSPORT Nr. 2, 
Str. A. Briand 4

— Pentru raionul Lenin — de 
la agenția PRONOSPORT Nr. 7, 
Str. Schitu Măgureanu 3

— Pentru raionul Gheorghiu Dej 
—de la agenția PRONOSPORT 
Nr. 4 Calea Victoriei 114

— Pentru raionul N. Bătasou
— dfe la .agenția PRONOSPORT 
Nr. 122, Catea Rahovei 204

— Pentru raionul 23 August — 
de la agenția PRONOSPORT Nr. 
121, Calea Moșilor 133

— Pentru raionul 1 Mai — de 
la .agenția PRONOSPORT Nr. 116 
Șos. Ștefan cel Mare 127.

— Pentru raionul Grivița Roșie
— de la agenția PRONOSPORT 
Nr. 120, Calea Grivițai 112.

Plata premiilor se efectuează 
prin agențiile -proprii, mîine între 
orele 8—13, 

comotiva joacă a-casă și are ne 
voie de puncte, dat fiind situația 
ta care se află: pe locul 10, la 
un punct de Locomotiva Tg. Mu
reș și la 2 de Locomotiva Con
stanța. In eventualitatea unui eșec 
ta fața echipei Dinamo și a unor 
victorii a mureșenilor și constăn- 
țenilor, Locomotiva Timișoara ar 
aluneca spre zona retrogradării. 
De aceea considerăm că timișo
renii vor face clipe grele dina- 
moviștiior și vor lu«pta cu errergie 
pentru victorie. In aceste condi
ții, desigur că pot spera la primul 
loc următoarele cinci echipe ca
re-i urmăresc pe bucureșteni.

Foarte pasionantă este și între
cerea dintre echipele care țintesc 
la primul loc. Două dintre ele se 
intîlnesc ctiar duminica aceasta 
între ele. Este vorba de „meciul 
etapei”, dintre Flacăra Ploești și 
Progresul București, care se dis
pută la Ploești și care este cit 
se poate de echilibrat. Nici cele

COMUNICAT
Biroul Comisiei Centrale de fot

bal, analizînd în ședința din 12 
mai a.c. modul de pregătire și 
comportare al jucătorilor chemați 
în lotul reprezentativ, hotărește ur
mătoarele:

1) Colegiul Central al antreno
rilor va lua măsurile de sancțio
nare cu avertisment scris a tutu
ror antrenorilor care au trimis în 
lot jucătorii selecționabili insufici
ent pregătiți.

2) Retrogradarea cu o catego
rie a antrenorului M. Lengheriu 
de la colectivul Locomotiva Timi
șoara, pentru modul cum s-a ocu
pat de pregătirea jucătorului Andro. 
viei Adalbert

3) Se dă avertisment secției de 
fotbal a asociației Dinamo pen
tru nerespectarea dispozițiunilor

Pregătirile foWaHștiior noștri
Selecționata divizionară I și e- 

chipa asociației Locomotiva au 
susținut joi după-amiază un meci 
de antrenament pe Stadionul Re
publicii. Cu acest prilej,, colective
le respective de antrenori au ur
mărit și verificat stadiul de pre
gătire a unor jucători, precum și 
comportarea pe compartimente. 
Cele două selecționate au folosit 
în decursul a 90 de minute de-" 
joc ma«i multi jucători pentru în

MÎINE IN categoria a, b, tineret și juniori
CATEGORIA A ȘI TINERET 

(Ultima etapă a turului) 
C.C.A. — Minerul Petroșani, 

Stadionul Republicii, ora 17,30, 
arb. Al. Toth-Oradea (la ora 15,30: 
meciul de tineret); Aointul Re
ghin — Locomotiva Tg. Mureș, 
arb. T. Asztalos-Bucunești; Loco
motiva Timișoara—Dinamo Bucu-

Duminică 15 mai, cu începe
re din jurul orei 18,25 se va 
transmite alternativ, de la 
București și Ploești. desfășu
rarea reprizei a doua a întîl- 
nirilor de fotbal dintre echipe
le C.C.A. — Minerul Petroșani 
și Flacăra Ploești — Progre

sul București.
Transmisia se va face pe 

programul I. (Agerpres)

rești, arb. Ad. Varga-Cluj; Dina
mo Orașul Stalin — Știința Ti
mișoara, arb. P.Kroner-București; 
Flacăra Ploești — Progresul 
București, arb. D. Sclulder-Bucu- 
rești; Locomotiva Constanța — 
Știința Cluj, arb. Fr. Mateescu — 
București.
CATEGORIA B (Etapa a IX-ă) 

Seria I: FI. roșie Sf. Gheorghe- 
Locomotiva T. Severin; Metalul 
București — Locomotiva Cra
iova (Stadion Dinamo teren I, 
ora 10,30); Știința Cmatava—Loco
motiva București; Flacăra Moreni- 
Stiința București; Metalul St. R. 
Orașul Stalin — Metalul Uz. 
tract. Orașul Stalin; Progresul 
Sibiu — Progresul CPCS Bucu
rești.

Seria a 11-a: FI. roșie I. H. 
Cluj — Minerul Lupeni; Progre
sul Oradea — Locomotiva Cluj; 
Metalul Hunedoara ■— Metalul 
Reșița: Metalul C. Turzii — Me
talul Oradea: Metalul Ara«d — 
Metalul B. Mare; Metalul 108 — 
Progresul S. Mare; Flacăra Me
diaș — Locomotiva Arad.

Seria a IlI-a: Progresul Foc
șani — FI. roșie Bacău: FI. ro
șie Buhuși — Locomotiva Galați; 
Dinamo Galați — FI. roșie Bur
dujeni (se dispută la Brăila); 

lalte două candidate nu au me
ciuri mai ușoare: M'nerul — o 
adevărată revelație în acest se
zon — joacă la București cu 
C.C.A., iar Știința Cluj cu Lo
comotiva la Constanța.

Un joc interesează mijlocul cla
samentului, cel de la Orașul 
Stalin: Dinamo—Știința Timișoa
ra, iar 4ltul: Avîntul Reghin — 
Locomotiva Tg. Mureș, va prile
jui echipei din Reghin ultima în
cercare de a se apropia de pe
nultima clasată, Locomotiva Con
stanța. Avîntul are 2 puncte, iar 
Locomotiva Constanța 6 puncte. 
In schimb, pentru Locomotiva 
Tg. Mureș o victorie ar însemna 
să se depărteze de zona ultime
lor două locuri și o șansă în plus 
pentru retur.

Intr-un cuvînt, o etapă cu jocuri 
care pasionează în foarte înalt 
grad și care pot aduce multe 
modificări în ordinea echipelor în 
clasament

C.C.F.S. și Comisiei Centrale de 
Fotbal în legătură cu pregătirea 
jucătorilor săi pentru reprezenta
tivele R.P.R.

4) Se interzice participarea la 
etapa de campionat din 15 mai 
a.c. a următorilor jucători care 
sînt accidentați:

1. Știrbei Florin, Progresai 
București

2. Avasilichioaie Emil, Locomo
tiva București

3. Suciu Ion, Știința Cluj
4. Ene Alexandru, Dinamo Buco- 

rești
5) Băcuț II Ladislau, Dinamo 

București. ’
Această măsură este necesară in 

scopul de a asigura participarea în 
condițiuni corespunzătoare a aces
tor jucători în echipele reprezen
tative ale R.P.R.

cercarea formulei de echipă. Au 
fost folosite următoarele loturi:
SELECȚIONATA DIVIZIONARA: 

I: Toma, V. Dumitrescu, Toma (Di
namo), Zavodâ II, Androvici, Pe- 
,reț, Gălinoiu, Dragoman, Suni, 
Tătaru. Szekely, Dinulescu, Ozon.

SELECȚIONATA LOCOMOTJ» 
VEI: Franciscovici, Dungu, Macri, 
Corbuș, Vakatrcs II, Dungu, Macri. 
Langa, Ferenczi, Covaci A., Mihaî. 
Bădeanțu, Olaru, Roman, Iossi,- 
Călin,

Flacăra „1 Mai” Ploești — Fla
căra Cîtnpina; Dinamo Bacău —-• 
Știința Iași; Dina«mo Bîrlad —4 
Avîntul Fălticeni.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (Etapa a Vll-al

Seria I: Dinamo Bacău —•: 
Știința Iași; Dinamo Bîrlad —• 
Avîntul Fălticeni; Flamura roșie 
Buhuși — Voința Fălticeni; Pro
gresul Focsani—Locomotiva lași; 
FI. roșie Burdujeni — FI. roșie 
Bacău.

Seria a ll-a: Flacăra „1 Mai“ 
Ploești — Flacăra Ctopina; Fla-< 
căra Moreni — Știința București; 
Dinamo Galați — Tînărul Dtaa- 
movist II București (se dispută 
la Brăila); Locomotiva Constanța- 
Locomotiva Galați; Locomotiva 
București — Voința Focșani (Sta
dionul Giulești, ora 9.30).

Seria a 111-a: Metalul Bucu
rești — Locomotiva Cr atona 
(Stadionul Dinamo teren II, ota 
9); Flacăra Ploești — Știința 
Craiova; Progresul F.B. București-’ 
Progresul CPCS București (Sta
dionul Progresul F. B., ora« 8,30) 3 
C.C.A. București — Locom atena
T. Severin (teren Locomotiva 
P.T.T., ora 8.30); Flacăra Bucu
rești — Tînărol Dinaimovist î 
București (Stadionul Dinamo, te-> 
ren II, ora 11).

Seria a IV-a : Metalul Hunedba- 
rai-Metalul Reșița; Știința Timîșoas 
ria-Metalul Arad. Metalul 101-Locoj 
motha Timișoara; Locomotiva A-3 
rad — Minerul Lupeni: Progresul 
Timișoara — Mineral Petroșani.

Seria a V~o: Pro«rresul Oradea—> 
Locomotiva Cl«ui; Metalul C. Tur-J 
zii — Metalul Oradea; Voința Ca3» 
rei — Progresul S. Mare; FI. roșie 
I. H. Cluj — FI. roșie Arad: Meta-» 
lui B. Mare — Știința Cluj.

Seria n. Vl-a: Metalul St Rî 
Orașul Stalin — Metalul Uz. trac. 
Orașul Stalin; Progresul Sibiu — 
Dlnamo Orașul Stalin: Construe-» 
torul Tg. Mures — Avîntul Re35 
frhin: Flacăra Mediaș — FI. roșie 
Sf. Gheonghe; Locomotiva Orașul 
Stalin — Locomotiva Tg. Mureș;

Primele echipe organizează-
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CanLpionav'uii categoriei A la te
nis. caire .a început săotăminia tre
cută, continuă astăzi și mîine, cînd 

sîirt ■programate jocurile etapei a 
II -a.

In Capitală se vor desfășura 
două meciuri. Pe terenurile Di
namo puternica echipă a Casei 
Centrale a Armatei va primi re
plica tinerei și redutabilei formații 
Știința București, revelația campi
onatului de anul trecut. Desigur 
că militarii au cele «nai mari șan
se în această rntîlnire, dar va fi 
interesant de văzut cum se vor 
comporta taleaitații jucători aț Ști
inței în fața experimentalilor re
prezentanți ai C.C.A. Jocurile 
simt programate astăzi de la ora 
15 și mîine de 
ora 15. Cealaltă 
rești va opune 
echipa Dinamo 
re.a va avea loc 
brutei de antrenament nr. 2 astăzi 
de Ia ora 15, iar mîine de la ora 
9 și de la ora 15.

In provincie se vor disputa trei 
meciuri. La Cluj echipa locală Pro
gresul Finanțe Sfaturi va întîlni 
formația bucureșteană Locomotiva 
P.T.T. Jocuri echilibrate se anunță 
la Timișoara unde Metalul din lo
calitate va înfrunta echipa Progre
sul F. B. și la Tg. Mureș unde 

’ va primi vizita textiliști- 
Flamura roșie U.T.A. din

la ora 9 și de la 
partidă din Bucu- 
Progresului I.T.B. 
București. Intrlni- 
pe terenurile Cen-

® Și în etapa a șasea a cam
pionatului republican categoria B 
sîrrt programate o serie de meciuri 
echilibrate, dintre care cele mai 
importante se vor disputa în Ca
pitală. Astfel, în seria I, Știința 
București intilnește pe stadiom! 
Tineretului, teren 11. ora 9,30 echi
pa studenților din Galați, iar Me
talul București se va întrece pe ace
lași stadion (teren IV ora 16.30) cu 
fruntașa dasamentuiui. Lncomo- 
imctiva I.C.F. București Tot in 
seria I Constructorul 
primește vizite Științei laș-, 
Locomotiva Buzău 
greșului Tecuci.

Iată și meciurile 
disputa in seria a 
competiții: Progresul Sibiu — Se
lecționata Tîrnăven:; Știința CluJ- 
I.ocomotiva Timișoara; Flacăra 
Ploești — Flamu-a roșie Orașul 
Statin; Locomotiva Cluț — Știteța 
Arad.

Tenis de masă

Constanta 
iar 

Pe cea a Pro-

tare se vor 
doua a acestei

Un joc important, însă pentru 
ultimele locuri ale clasamentului, 
va întâlni Flamura roșie din Sibiu, 
echipa Flamura roșie din localitate 
va întâlni Flamura roșie din Sibiu. 
In rest etapa de miire a campio
natului republican feminin de hand
bal categoria A programează ur
mătoarele jocuri: BUCUREȘTI: 
Știința I.C.F. — Avîntul Codlea 
i teren Progresul F.B. ora 11,30); 
BUHUȘI: FL roșie — Știința Ti
mișoara; REȘIȚA: Metalul — Pro
gresul Tg. Mureș.

In ceai alfa competiție, campiona
tul republican masculin categoria 
B, etapa de mîine nu programea
ză jocuri importante pentru situa
ția în clasament. Cu toate acestea, 
o întîlnire echilibrată 
siderată cea care se 
rad ntre Progresul 
ința Cluj. Echipele 
apropiate, ceea ce 
gur ca jocul dintre i 
putat. Iată, de altfel, 
jocurilor de mîine:

Atletism

Progresul 
lor de La 
Arad.

Rugbi
După o scurta perioadă 

t'vitate competițională, 
din cadrul campionatului 
can — categoria A — își vor re
lua mîine activXateia, cu disputa
rea meciurilor din cadrul etapei 
a patra. O parte din întîinirile 
programate mîine in prima cate
gorie sînt foarte echilibrate — 
valoarea echipelor care se întâl
nesc fiind sensib’T egală — și 
prezintă totodată o deosebită im
portanță pentru viitoarea configu
rație a clasamentului.

Cea mai interesantă partidă este 
aceea dintre Constructorul Bucu
rești și Dinamo București. Aceste 
formații s-au mai întâlnit în repe
tate^ rinduri, furnizind partide de 
bună calitate. In campionatul 
R.P.R. din 1953, ele au terminat 
întilrrirea cu un scor egal: 5-5. 
Tot în cadrul aceleiași competiții 
disputată anul trecut, diinamoviștii 
bucureșteni au reușit să-și adju
dece victoria atit în tur cît și hi 
retur cu scorul de 11-0 și respec

tiv 18-3. Prin prisma acestor re
zultate Dinamo București pare fa
vorită. Totuși, nu trebuie uitat că 
în acest sezon Constructorul 
București și-a întărit mult echipa 
realizînd rezultate valoroase. Ti
nted seamă de aceste consideren- 
te_ ne așteptăm ca mîine să ur
mărim o partidă dîrză, de un înalt 
nivel tehnic. Meciul se va desfă
șura pe stadionul Dinamo la ora 
9.

O altă întîlmire echilibrată care 
se dispută mîine pe stadionul Pro
gresul F.B., la ora 18, este aceea 
dintre Progresul F.B. și Progresul 
Sănătatea. Și aceste formații s-mi 
mri înfîlnit în campionatul R.P.R. 
d n anul trecut, terminînd ambele 
meciuri cu rezultate de egalitate: 
(6-6 în tur și 0-0 în retur).

La Timișoara, echipa studenți
lor d'n localitate clasată pe ultimul 
loc în actualul campionat, prime
ște replica Minerului Petroșani 
care cu o săptămînă în urmă a 
cucerit o prețioasă victorie în da
una Progresului F.B. Știința Ti
misoara i-a mai întâlnit pe rug- 
hiștii din_ Valea Jiului acum cî- 
teva săptămîni în cadrul primei 
etape a Cupei R.P.R. si a cîștigat 
meciul cu scorul de 9-0.

în celelalte meciuri drin campio
natul categoriei A se 
echipele Locomotiva _____
Roșie-Dinamo IX si Constructorul 
Orașul Stalin — Casa Centrală a 
.Armatei. Prima partidă are loc pe 
terenul din Parcul Copilului la ora 
17.15, iar a doua la Orașul Stalin. 
Iată și clasamentul campionatului 
categoriei A înaintea etapei a 
patra:

de inac- 
echipeie 
republi-

disputa-

întîlnesc
Grivifa

Constructorul Buc. 3 3 0 0 27: 3 9
C.C.A. 3 2 1 0 23:11 8
Minerul Petroșani 4 2 0 2 14:31 8
Dinamo București 3 2 0 1 54:15 7
Progresul Sănătatea 3 2 0 1 12:21 7
Progresul F. B. 4 1 1 2 21:43 7
Loc. Grivița Roșie 3 1 1 1 22: 6 6
Dinamo IX 4 1 0 3 19:21 6
Știința Timișoara 4 0 1 3 6:25 5
Constr. Or. Stalin 3 0 2 1 5
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Inului.ite d.n cadrul campiona
tului categoriei A la ten s de masă 
cootnuă duminica acaasta, ci nd 
sini programate jocurile «tapei a 
11-a. Dintre meciurile masculine 

mai echilibrat se anunță cel care 
va pune față în față valoroasele 
echipe bucureștene Progresul și 
Dinamo. Formațiile probabile ale 
celor două echipe sint următoarele: 
Progresul: Angelica Rozeanu, Ti- 
beriu Harasztosi și Negreanu, iar 
Dinamo: G. Garabedian, ’ ~ 
bedian. Hegyesi. Partida 
loc mîine după-amiază cu 
de la ora 17.30 in sala

Un alt meci interesant 
desfășura la Cluj unde 
locală Progresul (Paneth. Gavri- 
lescu, Fleischer) va căuta să se 
comporte cît mai onorabil în parti
da cu puternica formație bucure
șteană Constructorul (Mircea Po
pescu, Paul Pesch, Nicu Naume- 
scu, Otto Botner) campioana țării.

La Satu Mare, Progresul din 
localitate va primi replica echipei 
arădane Voința (Marius Papp, An- 
dronache, Roth) care, cu acest pri
lej. își va face debutul în campio
natul republican.

In sfîrșit, ultimul meci al etapei 
se va disputa la Timișoara, unde 
Flamura roșie București (Reiter, 
Ganteer, Stan Ilie) va avea o sar
cină ușoară in fața mai puțin ex
perimentatei echipe Flamura roșie 
din Timișoara.

In in‘recerea echipelor feminine, 
mîine se desfășoară în Capitală 
derbiul turului categoriei A între 
formațiile Progresul București (.An
gelica Rozeanu. Ella Zeller, Anita 
Babichian) campioana R.P.R. și 
echipa Constructorul București 

-(Sari Szasz, Geta Strugaru). 
Fără. indQială că prima șansă in 
această partidă a are Progresul, 
care cuprinde In format e pe Ange
lica Rozeanu și Ella Zelleri 
va fi interesantă de urmărit re
zistente pe care o vor opune re- 
prezen*antele Constructorului. Me
ciul începe la ora 16,30 în sala 
Dinamo. Tot în aceeaș- sală, dar 
de la ora 17.30, concomitent cu 
meciul masculin Progre-ul — 
Dinamo, se va desfășura și întâlni
rea feminină dtetre Dinam' Bucu
rești și Flamu-a roșie U.T.A Arad. 
In rroviocîe. singura parVdâ' fenr- 
n:nă se va disputa la Cons’anța 
între Flamura roșie dn localitate 
și formația chreană Progresul.

Handbal

J. Gara- 
va avea 
începere 
Dinamo.
se va 

formația

dar

9

Mîine, în ced'tt1 camrecnahriui 
republican feminin de handbal ca
tegoria A și în cadrul campiona
tului reptiblcan masculin catego
ria B este programată cea de a 
VII-a etapă. In ceea ce privește 
prima competiție, ultimete etape 
au adus modificări importante în 
clasamentul întrecerii, care înain
te de etapa de mîine se prezintă 
astfel:
1. Știința I.C.F.
2. știința Timișoara
3. Progresul T. Mureș
4. Știința Min. înv.
5. Progresul O. Stalin
6. Avîntul Codlea
7. Metalul Reșița 
6. FI. roșie Sibiu
9. Fi. roșie Buhuși
10. Fl. roșie Constanța

Față de configura 
clasamentului, în care echipa 
bucureșteană Știinta I.C.F: ocupi 
primul loc la egalitate de puncte 
cu Știința Timișoara, 
mîine nu programează 

singur meci important, 
pentru locurile 3 și 4: 
Orașul Stalin — Știința 
Invățămîntului. Jocul va 
la Orașul Stalin și va prilejui, de
sigur, o partidă interesantă al că
rei rezultat va contribui la clarifi- 
oar a situației primelor locuri n 
clasament.

6 5 9 1 23: 8
6 5 0 1 16: 9
5 4 11 31: 7
6 4 11 28 : 7
«411 25:14
6 3 12 15:10
62 0 4 !4:?5
6 10 5 13:14
6 0 0 6 4:33
6 0 0 6 2:43
tiă actuală

io 
M
9
9
9
7
4
2
0
0
a

de 
un 

ales

etapa 
decât
mai
Progresul 
Ministerul 
avea loc

i poate fi con- 
va juca la A- 
Arad și Ștî- 
sînt de forțe 

va face desi- 
ele să fie dis- 

pro gramul 
jocurilor de mîine: BUCUREȘTI: 
Locomotiva — Știința Galați (te
ren Progresul F. B. ora 10,15); 
TIRGOVIȘTE: Flacăra - Progre
sul Odorhei; VARIAȘ: Recolta*— 
Recolta M.A.S.; FAGARAȘ: Repre
zentativa 
Bacău.

Biroul Comisiei centrale de atle
tism, Ia propunerea subcomisiei de 
competiții, care a recalculat rezul
tatele meciurilor din prima etapă a 
campionatului republican de atletism 
pe echipe, a omologat următoarele 
rezultate : Locomotiva - Progresul 
243:163; Locomotiva-Recolta 235: 
170; Recolta-Progresul 194:171; 
Meta!ul-C.CA. 214:211; Metalul- 
Voința 225:190; O. C-A.-Voința 
224: 180; Dmamo-Știmța 287:230; 
Dinamo-Constr. + Fl. roșie 313:183; 
Știința-Constr. + Fl. roșie 293,5: 
189,5.

In urma acestor rezultate, 
prima etapă' clasamentul are 
toarea înfățișare :

după 
urmă-

orașului Progresul

★

La mijlocul săptămînii viitoare 
se va relua și campionatul repu
blican masculin categoria A, prin 
disputarea jocurilor din cadrul e- 
tapei a V-a. Meciurile vor avea 
loc miercuri 18 mai, dată la care 
se va disputa în Capitală un joc 
deosebit de important: Dinamo 6 
București — Voința Sibiu, Partida 
se va desfășura pe stadionul Dina
mo I, începînd de la ora 17.

Canotaj
Cei mai buni caiaciștî și cano- 

iști din țară se întilnesc azi pe 
malurile lacului Herăstrău. Ei se 
vor întrece timp de două zile în 
probele campionatului republican 
de fond, competiție care se dis
pută pentru prima dată la noi. In 
vederea acestei întreceri, sportivii 
de la CCA, D'oamo, Metalul, Pro
gresul. Voința, Constructorul s-au 
pregătit din vreme, dornici să 
aducă, asociațiilor lor nu numai 
cît mai multe din cele 5 titluri 
puse în joc, dar și cupa care se 
va atribui echipei care va tota
liza cel mai mare număr de 
puncte.

Azi dimineață se dispută pro
bele de caiac 4 și canoe 2, ;ar 
după-amiază cele de caiac 2 și 
canoe simplu. Mîine d mincață, 
după proba de caiac simplu, va 
avea loc o festivitate de închi
dere. Probele se dispută pe un 
circuit de 7 km. — — ———

— In intreaga țară continuă 
activitatea de canotaj. Unul din
tre centrele eu cea mai vie acti
vitate este Timișoara. Aici, seeț’a 
de canotaj a colectivului Știința 
a organizat un concurs de kilome
traj care s-a încheiat la 30 apri
lie. După cercetarea jurnalelor de 
bord s-a constatat că cei mai 
mulți kilometri 
de Dan Țăranu
Construcții): 841 km. 
total <je km. parcurși 
secției este de 15'998 
corespondent). —

— In organizarea

au fost parcurși 
(Facultatea de 

Nttmărui! 
de membrii 
(S. Șerban,

Comisiei lo
cale de sporturi nautice a avut 
loc la Timișoara un concurs in- 
:e-colective de caiac-canoe viteză. 
Au participat numeroase elemente 
tinere de la Locomotiva, Dinamo, 
Progresul. Știința, Constructorul, 
Voința. Sportivii de la Locomo
tiva au cîștigat proba de simplu 
(I. Bărdaș) și pe cea de caiac 4. 
S-a remarcat, de asemenea, ca
iacul 2 fete de la Progresul, care 
s:a clasat pe primul loc al probei. 
(Elisabeta Salomon, coresp.)

— Tot la Timișoara 
regional al asociației 
organizat un concurs 
canoe. dotat cu Cupa

consiliul 
Dinamo a 
de caiac- 

Dinamo.
Iată rezultatele: Caiac 2: Știința. 
Caiac 4: Constructorul. Caiac 1: 
Locomotiva. Caiac 2 fete: Pro
gresul. Caiac 1 fete junioare: 
Locomotiva. Caice 2 juniori: Lo
comotiva. Ca-'ac 2 junioare: Ști
ința. Canoe 1: Dinamo. Pe echi
pe a - =• Dte?me (14 p.) ur
mat de Loc :toliva.

*
1. Dina:»»
2. Locomotiva
3. Metalul

4. C.C.A.
5. Știința
6. Recolta
7. Voința
8. Progresul
9. Constr. +

10 1
0
0
0

1
0
0

1
2
2

FI.
0 2

:413
:333
:491

4
4
4

435 :384 
523,5:476,5
364
370
334

:4O6
:449
:437

2
2
2
0
0

0

In clasamentele — neoficiale — 
pentru întrecerile masculine șl femi
nine situația primelor trei 

este următoarea :

BAltBAȚI

1. Dinamo
2. C.C.A.
3. Locomotiva

FEMEI

locuri

2 2 0
2 2 0
2 2 0

0
0
0

:230
:229

0
0

2 0 0

2 0
2 0

427
312
301,5:222,5

176,5:110,5
223 :147
175 :120

4
4
4

4
4
4

2
2
2

republican de atle-

1. Locomotiva
2. Știința
3. Metalul

Campionatul
tism pe echipe continuă astăzi și 
mîine cu meciurile etapei a Il-a. 
Cele nouă meciuri se dispută ast
fel: CLUJ: Știința-Vointța-Progre- 
sul (arbitru principal Va Ieri u Mal- 
topoil); IAȘI: Recolta-dC.A.-Conr 
structorul+Fl. roșie (arbitru prin
cipal Ion lonescu), ORADEA: Di- 
nacno-Locomoliva-Metaluil (arbitru 

principal Gh Băleanu).

® i-oi BrtL. — In cadrul cam
pionatului interteal^j, început săp- 
tămîna trecută, sînt programate 
luni 16 mai, următoarele jocuri: 
Teren C.C.S., ora 15: Teatrul Ar
matei — Teatrul C.C.S., ora 17: 
Teatrul Municipal — .Teatrul Ev- 
reesc de Sfat. Teren Turda, ora 15: 
Teatrul C.F.R. — * 
ora 17: Teatrul 
R.P.R. — Teatrul 
Armatei

— Mîine se
Capitală prima etapă a campiona
tului echipelor de pitici, organizat 
de comitetul orășenesc C.F.S. in 
colaborare eu Consiliul sindical 
regional București. Iată programul 
jocurilor: Voința I — Flacăra (te
ren C.A.M., ora 8), 
publică — Metalul (teren C.A.M., 
ora 9.30); Recolta 7
(teren Silvicultura, ora 8.30); Vo
ința II — Fl. roșie „7 Noiembrie" 
(stadionul Republicii, ora 14.15); 
Voința III—Rez. de muncă I (te
ren Dinamo II ora 16.30); C.C.A— 
T. Dinamovist I (teren Locomoti
va P.T.T, ora 10 33); Constructo
rul I.C.I.M.C. — Progresul (teren 
C.A.M, ora II); Rez. de muncă 
II—Voința IV (teren Dframo II. 
ora- 17.45); Avintul I P.O.F.I L.—R. 
roșie (teren Silvicultura, ora 10).

9 CICLISM. — Mîine dimineață 
se va desfășura campionatul de 
semifond pe șosea al regiunii Bucu
rești. Adunarea participanților la 
ora 8, în dreptul bornei 
ce 8 de pe șoseaua 
Urziceni.

Tot mîine dimineață, 
pere de la ora II, se va disputa 
în parcelarea Floreasca prima e- 
tapă din cadrul concursului repu
blican pentru biciclete de oraș.

» GIMNASTICA.
ora 17 va
reasca un 
artistică, 
care se desfășoară n țara noastră

9 LUPTE. — Mîine începînd de 
la ora 10 se vor desfășura în sala 
Floreasca H. în cadrul competi
ției rezervată tineretului, meciurile: 
Locomotiva — Progresul și Re
zervele de Muncă — Metalul.

BASCHET. — In „Cupa 
structorul" sînt programate 
mîine următoarele jocuri : 
(d'e la ora 16,30) : Metalul 
gia — Dinamo VI; Locomotiva PTT 
— Știința Politehnica. Mîine (de 
la ora 9) : CCA — Constructorul 
IPC; Progresul FB — Fl. roșie 
MIU; Voința — Progresul Arta.

in numărul nostru de marți
17 mai a. c. va rpare 
lamentul camptenatului republi
can de poliatlon G ALA, pe a- 
nul 1955.

Consfătuire
Ziarul nostru organizează, în 

colaborare cu 
Socialismului" 
TUIRE DE

ziarul ,,Drumul
o CONSFĂ- 

PRESĂ în orașul

Opera de Stat, 
de Estradă 

de Estradă
al 
dl

desfășoară In

FI. roșie Aliim.

M.A.S.—Știioța

avea loc în 
concurs de 
primul de

c.

kilometri- 
Bucu rești- *

cu înce

Mîine la 
sala Flo- 

gimnastică 
acest gen

Con- 
azi și 

azi: 
Emer-

regu-

DEVA. Consfătuirea va avea 
loc duminică 15 mai ora 9, în 
sala de festivități a Sfatului 
Popular orășenesc-Deva.

Unde mergem ?
AZI

9 TENIS. — Teren Dinamo — 
ora 15: C.C.A — Știința Bucu

rești. Teren Centrul de antre
nament N. 2 — ora 15: Progresul 
I.T.B. — Dinamo București. Mîine 
— teren Dinamo ora 9 și ora 15: 
continuarea meciului C.C.A. — 
Știința București. Teren Centrul 
de antrenament Nr. 2 — ora 9 Ș> 
ora 15: continuarea meciului Pro
gresul I T. B.—Dinamo Bucu
rești.

CANOTAJ. — Lacul Herăs- 
era 9,30 și după-amiază de la 

campionatul republi- 
canoe (fond).
— Centrul de antrena- 
ora 19,3C: Flamura ro-

15.30 : 
caiac 
BOX.

trău
ora
can

o
ment nr. 2
șie Alimentație publică — Dina
mo IX

MÎ'NE
DE MASA. — Sala 

16,00: Progresul Bucu- 
BucureȘti 

Dinamo 
U.T.A. 
Bucu- 
(mas-

O TENIS 
Dinamo ora 
rești — Constructorul 
(feminin). Ora 17,30: 
București — Flamura roșie
Arad (feminin); Progresul 
rești — Dinamo București 
culinL

® FOTBAL — Stadionul 
blicii ora 17,30: C.C.A.

Repu-
Minerul

I Petroșani (oia 15,30 jocul de tine
ret). Stadionul Dinamo ora 10.3)-, 
Metelul — Locomotiva Craiova 
(cat. B).

® HANDBAL. — Teren Progre
sul F.B. ora 10,15: Locomotiva 
București — Știința Galați; ora 
11,30: Știința I.CF. — Avfcitul
Codlea.

• NATAȚE — Bazinul acope
rit Floreasca ora 10 concurs de 
înot pentru copii și polo juniori.

o CANOTAJ. — Lacul Herăs
trău ora 8: campionatul republican 
caiac-canoe (fond).

• RUGBI. — Stadionul Dinamo 
ora 9: Dinamo București — Con
structorul București. Teren Progre
sul F.B. ora 18: Progresul F.B. — 
Progresul Sănătatea. Teren Parcul 
Copilului ora 17,15: Locomotiva 
Grivița Roșie — Dinamo TX. Sta
dionul Tineretului ora 16,30: te- • 
ren IV Metalul București — Loco
motiva I.C.F .(cat. B). Ora 9.30; 
teren II Știința București — 
ința Galați (cat. B).

9 MOTO. — (dirt-track) 
neasa-trap: ora 10: Cupa 
mația Bucureștiului"

® CICLISM. — Parcelarea 
reasca ora 11: concurs republican 
biciclete oraș.

Ști-

Bă- 
ifor-

Flo-



Recenzie
CEI TREI

FĂRĂ NOTA TREI
Tania urcă scara blocului mun

citoresc pe care Petea tocmai co
boară.

— Ți-arn adus o carte, spune 
ea cu aer de conspirator... O 
carte grozavă... Dar cunoști con
diția: Douăzeciș: patru de ore... 
Nici un minut în plus...

Ingindurat, Petea întinde mina 
după carte. Deh... spune el, numai 
douăzecișipatru de ore? Dar a- 
cum, dimineafa, am școală, și 
după-masă știi tu foarte bine, că 
ne inlțlnim toți băieții din bloc, 
jos, in curte, pentru antrena
mente...

— Bine, spuse Tania, dă-mi-o 
înapoi, dacă nu vrei...

Dar, între timp Petea a apucat 
să-și arunce ochii pe carte. „In
sula prieteniei", așa scrie pe co
pertă. Și ce de desene frumoase I 
Un vapor pe valuri... un negru 
care-și încordează arcul... un pal
mier... nuci de cocos... o barcă... 
un explorator cu cizme și cu 
cască...

— Vezi, spune Tania. Asta e 
Mikluho Maklai. Și cartea e de 
la biblioteca din fabrică. De asta, 
trebuie păstrată curat, și înapoiată 
repede. Sint și alții care vor s-o 
citească. Petea s-a decis. Numai 
rezistă tentației. „Azi nu voi 
juca fotbal", spune el. Și pleacă, 
cu gindul să trăiască toată după- 
amiaza. împreună cu Mikluho în 
Noua Guinee printre indigeni...

Dar.,, știți și dumneavoastră 
povestea cu socoteala din tîrg și 
cea de acasă... Asta i s-a întîrn- 
plat și lui Petea. Cînd s-a întors 
de la școală Petea s-a întîlnit cu 
Kolea și cu Vasia. Aceștia i-au co
municat (îngrozitor, cum se com
plică lucrurile cite odatăI) că 
tocmai in după-amiaza aceea are 
loc marele meci cu cei „de pe 
strada Tihi".

Dar, a spus Kolea, făcindn-i cu 
ochii lui Vasea, tu, Petea, dacă 
vrei, n-ai decit să nu vii. Deși, 
de vreme ce jucăm chiar la noi 
în curie ai putea să te așezi sus 
pe stiva de lemne. Te instalezi 
ușurel pe ele, scoți cartea și ci- 

îtești. Ai și avantajul, că de acolo, 
poți totuși să observi din cînd in 
cînd, dacă se petrec unele faze 
mai interesante. Lui Petea i s-a 
părut că a rezolvat problema. Nu
mai că... ehei...

Petea s-a dus cu cartea si s-a 
așezat pe lemne. Ceilalți, Vasea 
Kolea, Viktor, Valka cel blond. 
Grișa — care — joacă — întot
deauna — fotbal — numai — cu 
— flanela, Vania, Vitea și Sașa, 
și-au făcut o poartă frumoasă in
tre două ghiozdane și s-au pornit 
să joace. Iar în fața lor, ca leii, 
cei mai fioroși adversari I

Gol! I... încă unul... Petea nu 
mai poate... Trei la zero, și nici 
nu s-a terminat jncă prima re
priză... Ce-or să mai ridă de noi, 
ăștia de pe strada Tihi... Pe jumă
tatea de teren a celor din echipa 
lui Petea (cei de pe stradela 
Gribnoi, cum li se spune de către 

adversari) situația devine extrem 
de periculoasă. Grișa e lac de su
doare în flanela sa călduroasă. 
Andriușa aleargă disperat pe te
ren. Iar Sașa și-a pierdui capul 
cu totul. A început să respingă 
mingea cu mina. (In timp ce un 
asemenea nepriceput jși permite 
să joace, tu, să te uiți neputin
cios, și să nu fii pe teren IU) Pe
tea se hotărăște dintr-odată. Vîră 
cartea în cureaua pantalonilor, și 
cu ea lipită de cămașă se avintă 
în viitoare. De îndată, adversarii 
vor să introducă și ei încă un om 
In echipă. Jocul se întrerupe. Are 
loc o mică discuție. Citeva voci 
curioase invocă regulamentul. In
tre timp se apropie de Petea, Fe- 
dia, cel mai cumsecade dintre ad
versari. Zice: Și chiar ai de gjnd 
să joci așa cu cartea la centură? 
Nu-i păcat? Mai bine dă-o încoal 
Fedia îi dă cartea. Și Fedia, In- 
cînfat că a făcut o faptă dreaptă, 
ia cartea din mjna noului său 
prieten, și o vîră în ghiozdanul 
care întruchipează bara dreaptă a 
porții celor de pe strada Tihi, Jo
cul reîncepe. Ca să nu lungim po
vestea, vă spunem că jocul s a 
soldat cu o catastrofă. Cei de pe 
strada Tihi au ciștigat cu 9—2 
Și ziua aceea nu s-a terminat nu
mai cu această nenorocire. După 
ea a mai venit încă una. Viktor 
a fost primul care a descoperit-o. 
Veniți repede 1 La poarta adversa
rilor 1 Dar repede I a început să 
urle el. Adversari și prieteni, s-au 
dus cu toții acolo. Viktor, cu 
mina tremurîndă le-a arătat, chiar 
acolo unde fusese poarta, pe iar
tă, un ghiozdan gol. Lingă ghioz
dan, o sticluță spartă.

Alături, jumulite, citeva caiete. 
Ceva mai departe. o carte nea
gră boțită, pătată. îmbibată Ca un 
burete cu tuș. Iată tot ce mai. ră
măsese din „Insula prieteniei" Ut...

Zadarnic, toți băieții (chiar șl 
adversarii._ deși nu era vina lor, 
căci noi le-am tras la poartă f) 
au făcut colectă. Zadarnic s-au 
împărțit pe echipe și au colindat 
organizai, toate librăriile. Pas de 
o găseșteI O carte atît de extra
ordinară ca asta, se epuizează de 
îndată ! Astfel Incit, la sfîkșitul 
zilei, Petea a fost nevoit să măr
turisească, cu sufletul zdrobit, Ta- 
niei. catastrofa...

Iar Tania a gonit, de asemenea 
disperată, la Liudmila Aleksan
drovna, bâtrîna bibliotecară a fa
bricii vecine, spre a-i cere sfat si 
îndrumare.

Dar cu ocazia asia, alte intîm- 
Plări...

Vreți să-i cunoașteți mai îndea
proape pe Vasea, pe Kolea: pe 
Petea? Pe Liudmila, pe bunica, 
pe Tanea sau pe Ippolit? Vreți să 
vedeți niște desene foarte reușite, 
care povestesc mai bine tot ce s-a 
petrecut cu cei trei copii? Citiți 
cartea. „Cei trei fără nota trei" 
apărută de curîn'd, în traducere, 
în Editura Tineretului...

M. IR1MIE

I. Kovacs este unul din cei mai buni alergători de fond din lume. 
Anul trecut atletul maghiar a realizat o serie de valoroase perfor

manțe în probele de 10.000 și 5.000 m.

Pregătirile atleților maghiari 
in vederea sezonului compatil»! al anului 1955

— UN INTERVIU AL LUI JOZSEF 
SIR ANTRENORUL DE STAT 

PENTRU ATLETISM AL R. P.
UNGARE -

Activitatea atletică a reînceput 
în R.P. Ungară. Anul 1954 a fost 
pentru atletismul maghiar bogat 
în succese. Atleții din R. p. Un
gară au doborit cinci recorduri 
mondiale, trei recorduri europene. 
43 recorduri de seniori ale țării 
și 24 recorduri de juniori. In cla
samentul alcătuit pe baza celor 
mai bune rezultate europene, R.P. 
Ungară^ ocupă, îrr anul 1954, locul 
II, după U.R.S.S. — care conduce 
detașat — . dar înaintea unor țări 
cu '«che tradiție atletică cum ar 
fi Anglia, Suedia, Finlanda. Ger
mania Occidentală, R. Cehoslovacă.

— Oare în anul 1955 ne putem 
aștepta la succese tot atît de mari? 
s-a adresat un redactor al ziarului 
Nepsport antrenorului de stat pen
tru atletism din R.P. Ungară, 
Jozsef Sir.

— Cred că și în acest an atleții 
maghiari vor aduce multe satis
facții suporterilor lor, a răspuns 
cunoscutul specialist. Numărul a- 
matorilor de atletism din Ungaria 
a crescut mult, datorită rolului 
mobilizator pe care l-au avut con
cursurile internaționale organizate 
pe excelentul nostru stadion popu
lar. Dorim nu numai să păstrăm 
această masă de spectatori și de 
iubitori ai atletismului ci și s-o 
mărim.

— Cum se pregătesc atleții ma
ghiari pentru noul sezon?

— In momentul de față, răs
punde Jozsef Sir, în colectivele 
sportive se fac antrenamentele pre
gătitoare. iar lotul republican face 
săptăminal 1—2 antrenamente. In
tenția noastră este ca munca din 
lot să se coordoneze, să se îm
pletească și să completeze activi
tatea pe care o întreprind atleții 
în colectivele lor. Fără îndoială că 
pentru noi, ca si pentru mulți al ți 
antrenori din Europa, cea mai se
rioasă problemă o constituie data 
neobișnuită la care se vi desfășura 
Olimpiada de la Melbourne. Tre
buie să organizăm astfel munca, 
incit, în 1956, atleții noștri să se 

găsească m maximum de jormă 
in luna decembrie. Aceasta ne obli
gă deocamdată la o serie de expe
riențe în domeniul planificării pre
gătirilor. Clima Ungariei nu per
mite, de la sfirșitul lunii octombrie, 
concursuri și antrenamente în aer 
liber. Anul acesta însă va trebui 
să supunem pe atleți la un efort 
suplimentar, organizind concursuri 
pină tirziu in decembrie.

— La ce probe considerați că 
pot fi obținute progrese remarca
bile?

— Aștept performanțe mai bune 
în primul rind de la tinerii noștri 
aruncători, de asemenea in proba 
de 400 m. plat și în alergările de 
fond. Excelența noștri atleți Fol- 
dessy, Rozsnyoi, Szentgali și chiar 
Iharos sint abia la începutul ca
rierii lor, deci au reale posibilități 
de a progresa. Urmărim cu atenție 
pe săritorii noștri în înălțime și 
de triplu, de la care așteptăm re
zultate mai bune. Trebuie să mai 
amintesc de ștafeta noastră de 
4x100 m. bărbați care deși și-a 
cucerit consacrarea pe plan mon
dial va fi remaniată, prin introdu
cerea unor elemente tinere.

— Dați-ne citeva date referi
toare la progresul atletismului din 
R. P. Ungară.

— Echipa masculină a R. P. Un
gare a învins în 1954 puternica 
echipă a R. Cehoslovace și pen
tru prima dată, după 40 de ani, 
echipa națională a Suediei. Echipa 
feminină a fost învingătoare in 
meciurile cu echipele R. Cehoslo
vace, Suediei și Franței. In cadrul 
campionatului republican, din cele 
34 de probe prevăzute in program, 
în 23 rezultatele învingătorilor au 
fost mai bune ca în 1953. Media 
primelor 10 rezultate este in 29 
probe cea mai bună din istoria 
atletismului din Ungaria. Media 
primelor 50 rezultate este — cu 
excepția probei de 10 km. marș — 
cea mai bună din istoria atletismu
lui nostru.

In încheiere Jozsef Sir a spus:
— Sîntem conștienți de impor

tantele sarcini care ne stau in 
față, conștienți de faptul că nu
mai prin rezolvarea lor vom putea 
înregistra noi progrese.
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NOUTĂȚI DIN ORAȘUL 8
8 
8 
8 
8 
8
8 - ■»- x8 zînd cu ochii construcția mă- g 
| rețului stadion de la Varșovia 8 
g care va găzdui cea de a 11-a e-8 
8diție a întrecerilor Sportive In-g 
8 te'rnaționale Prietenești ale Ti- 8 
g neretului. Stadionul urmează să9 
8 fie gata la '.T ~
| tea sa este de 70 000
8
8 • Printre cei care ». — o
8 primat dorința de a lua parte 8 
8 la întreceri sînt și jucătorii de g 
| tenis de masă și fotbaliștii din 8 
g Ceylon. §
8 8 
R e Cursa de 5000 m. din ca-8 
8 drul Jocurilor Mondiale de la | 
8 Varșovia pare că va reuni — ~ 
| lot excepțional de alergători. | 
8 Kuț, Zatopek, Kovacs și Cro-| 
8 mik și-au confirmat participa- 8 
8 rea. De asemenea, va participa 8 
8 la această întrecere alergătorul g 
| australian Dave Stephens. Au 8 
8 fost trimise invitații fostului re- | 
8 cordman al lumii Chris Chata- 8 
| way și lui Pirie. Este deci 8 
8 foarte posibil ca Varșovia să g 
8 devină locul de întîlnîre al ce- 8 
g lor mai buni alergători de fond ? 
8 din lume. o
8 8 
8 • Cu prilejul Jocurilor Mon-8
8 diale poșta polonezi va emite 8 
8 șase serii de timbre. Prima 8 
£ din aceste serii va reprezenta 8 
8 macheta noului stadion con- 8 
8 struit la Varșovia. A doua este| 
g destinată prezentării medaliilor 8 
“ ce se vor acorda campionilor. 8

Celelalte serii vor simboli?? 8 
patru discipline snortive: '*’*8 
notaj, natatie, atletism și vo'ei. 8 

8
• Federația poloneză de n«- 8

8 tație a primit un răspuns afir- 8 
£ mativ Ia invitația trimisă celor 8 
8 mai bun; Înotători mexicani, g 
8 Printre aceștia se află săritorul g 
8 de pe trambulină Joaquin Ca- 8 
| pilla, premiat la Olimpiada de 8 
8 la Helsinki, Rios și Tonativa | 
8 Gutierrez și Valter Ocampo, 8 
| consacrați cu prilejul jocurilor g 
8 pan-americane.
8 8 8 • Federația Națională de 8
| Scrimă din Monaco a anunțat 8 
8 că va participa la jocuri cu g 
8 cîțiva trăgători. §
8 8 g • întrecerile de canotaj aca- 8
8 demic, caiac și canoe vor a- g 
8 vea loc pe apa pitorescului lac ?
8 ®8 Malta din apropierea orașului 8 
| Poznan. In acest scop au fost 8' 
8 efectuate amenajări speciale. | 
8 Antrenorii și conducătorii de | 
8 echipe vor putea să urmăreas-8 
8 că ambarcațiile, în tot timpul | 
8 cursei. De pe acum ă fost tri-1 
8 mis federațiilor participante un 8 
| buletin cu toate amănuntele 8cu toate amănuntele 8O 

tehnice, privind pista de des- § 
8 fășurare a probelor. Cu toate că | 
' Poznanul se află la 300 km. de 8

Varșovia, participanțfi din Ca- 8 O 
pitală la jocuri vor fi ținuți totg

8
8
8
| jwuii wi *1 ,«< jț

8 timpul la curent cu desfășura-1 
8 rea întrecerilor prin posturi 8 
8 speciale de radio.
8 8 
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Suspendat pe viață
Aruncătorul de ctisc Gustav 

Marktanner din Stuttgart, de 13 
ori campion al Wurienbengului, a 
fost suspendat pe viață de către 
Federația de Atletism din Germa
nia Occidentală. Gustav Marktan- 
ner a publicat o broșură în care 
este descris trecutul (foarte pătat) 
al președintelui comitetului olim
pic vest german, von Halt, fost 
conducător al sportului din Ger
mania hitlcristă. Decizia Federa
ției de Atletism din Germania de 
Vest apare cu atît mai bizară, cu 
cit von Halt nu a luat nici o a- 
titu-dine față de această broșură, 
iar autorul ei n-a fost chemat îrr 
judecată pentru calomnie. Nici nu 
se putoa întiîmpla așa ceva pentru 
că Halt, simțindu-se cu .musca 
pe căciulă" a preferat să tacă chi
tic.

Totuși, Federația de Atletism s-a 

grăbit să ceară Federației din 
Wiirtenberg suspendarea pe viață 
a lui Gustav Mark tanner si inten
tarea unui proces împotriva lui- 
Apreciind just faptele, Federația 
din Wurtenberg a refuzat să dea 
curs cererii Federației Vest Ger
mane cte atletism. In fața acestei 
situații reacționarii de la condu
cerea atletismului din Germania 
de Vest au luat o nouă hotărîre 
arbitrară, suspendînd pe viață, cu 
de la sine putere, pe Mairktantner, 
deși nu avea dreptul să facă a- 
ceaista, dat fiind că Federația din 
Wurtenberg este independentă.

O „demonstrație" de ho
chei în stil canadiano- 

american
Au rămas de pomină meciurile 

susținute de hocheiștii canadieni 
și americană pe staidioanele de iar
nă din Europa, prin abundeța de 

brutalități, atitudini nesportive și 
scandat uri, care au indignat spec
tatorii de pe continent Plecați a- 
casă hocheiștii canadieni și ame
ricani au continuat aprinsele lor 
dispute și „în familie". Recent, în 
cadrul ultimului meci de hochei 
din acest sezon, desfășurat la 
Montreal, hocheiștii canadieni au 
reușit să încheie in „nota" cea 

mai potrivită sezonul lor cotnpe- 
tiționail, prilejuind un scandal, 
care prin amploarea sa pare să fie 
unic. Bilanțul acestui meci, în ca
re au evoluat echipele profesioni
ste „Detroit Red Wings" și 
„Montreal Canadians", este edifi
cator: 100 persoane arestate, cî- 
teva sute rănite, 150 geamuri 
sparte, sala și tribunele complet 
devastate. Motivul scandalului l-a 
constituit eliminarea, pentru joc 
dur a unuia dintre jucători. La 

citeva. minute după aceasta a iz
bucnit bătaia generală. In mo
mentul cînd crosele, sticlele de 
coca-cola și șipcile rupte din tri
bună zburau prin sală, un „origi
nal" a stins lumina iar cîțiva „fa
natici" ai hocheiului au spart fi
ole cu gaze lacrimogene. Preșe
dintele Federației canadiene de 
hochei pe • gheață, Clarence Camp
bell, „vinovat" de eliminarea' sus- 
amintitului jucător a fost înghe
suit într-un colț șt bătut crunt. 
Chioșcurile de ziare din jurul sta
dionului de iarnă au fost incendi
ate. Borfașii, profitînid de înghe
suială au devastat o serie de ma
gazine aflate în apropiere. In 
plus, au fost furate și câteva au
tomobile. Numiai intervenția extrem 
de energică a poliției a putut po
tolii scandalul care a durat citeva 
ore.

12 pfenigi de sportiv
Guvernul vestgerman a alocat 

necesităților sportului din Repu

blica Federală Genmană suma de 
600.000 mărci. Aceasta echivalea
ză exact ca 12 pfenigi de fiecare 
...cap de sportiv. Nenorocirea face 
ca nici măcar această sumă mi
zeră să nu poată fi folosită com
plet pentru nevoile sportive, deoa
rece cea mai mare parte din bu
getul alocat sportului se întrebu
ințează pentru militarizarea aces-’ 
tei activități, potrivit politicii ge-’ 
nerale a guvernului vestgermant. 
Rectorul Academiei de cultură fi
zică din Colonia a declarat că pe 
viitor este puțin probabil să se 
mai aloce mișcării sportive fonduri 
din bugetul de stat.

Guvernul a refuzat de altfel ori
ce fond, în vederea pregătirilor și 
particip arii la O limp i adia de la 
Melbourne, recomandând comitetu
lui Olimpic vestgerman să adune 
sumele necesare prin chete pu
blice și donații.

SPORTUL POPULAR
Nr. 2616 Pag- 7-a



„Scrieți că echipa care a jucat la București a fost Franța B, 
dacă nu mai mult...“

Abel Mâchea, redactorul sportiv 
a! ziarului „L'Humani.’te" răspun
sese tocmai de la celălalt capăt 
al firului salutului nostru și, îna
inte de a reuși să-i punem vreo 
întrebare, rosti cuvintele care al
cătuiesc titlul acestui articol.

— „E bine ca rugbiștii romîni 
— continuă el — să cunoască va
loarea adversarilor pe care i-au tn- 
treout. De fapt, numai trei sau pa
tru jucători erau de la Paris, cei
lalți fiind selecționați din provin
cie. De altfel, cred că ați chemat 
redacția noastră tocmai pentru a 
afla cum comentează ziarele din 
Franța performanța rugbiștilor 
bucureșteni.

— Intr-adevăr este tocmai ceea 
ce ne interesează, cu toate că rug
biștii francez- sosind de abia marți 
la Paris, ziariștii n-au avut încă 
răgaz să stea de vorbă cu ei.

(Convorbirea aceasta telefonică 
a avut loc joj seara).

— Și da și nu — a răspuns Mi- 
chea. Eu, de pildă, n-am avut a- 
cest răgaz încă și e drept că m-am 
descurcat destul de greu cu spațiul 
rezervat sportului tn ziarul nostru. 
In schimb, ,,1’Equipe' a publicat 
două articole despre acest eveni
ment. Chiar In primul articol care 
a apărut pe două coloane in zia
rul de luni se arată că nu a fost 
vorba numai de o echipă a Pari
sului. Dar, o clipă, să caut ziarul... 
Da, lucrul acesta reiese chiar din 
titlu: „ATAGANȚ11 ROMJNI DEZ
LĂNȚUIT! AU PROVOCAT DE
RUTA SELECȚIONATEI PARIS- 
PROVINCIE, CIȘTIG1ND CU 
6—0'.

înaintașii francezi au reușit să ..spargă' La tușă, dar maeștrii spor
tului A. Marinache și Al. Paloșanu opresc acțiunea adversarilor lor. 
întreaga noastră linie de trei sferturi se repliază. (București-Paris 
6-0)

In cronică se arată că rugbiștii 
romini au impas de la început un 
joc extrem de viu, cu treceri rapide 
de balon, un joc in forță. Din a- 
ceastă cauză, nici o acțiune a fran
cezilor nu a reușit. Ziarul li re
marcă tn special pe cei opt ata- 
canți care au jucat fără greșeală, 
ca și pe Ghiuzelea și Dobre. ari
pile echipei, curajoși și cu o vi
teză excepțională.

— Care au fost însă impres'i’e 
rugbiștilor francezi ? Au făcut ei 
declarații presei la înapoierea la 
Paris ?

— Tot in ,,1’Equipe' aflăm amă
nunte despre aceasta. In numărul 
său de miercuri, ziarul acordă un 
spațiu destul de mare declarații
lor făcute de conducătorul tehnic 
al echipei, Gounoud. De altfel, cred

că titlul articolului este și el con
cludent: .RUGBIȘTII FRANCEZI 
REINTORȘl LA PARIS SE ARA
TA UIMIȚI DE VALOAREA RUG
BIȘTILOR ROMINI'.

In articol se vorbește de primi
rea excelentă care s-a făcut jucăto
rilor noștri, a căror ședere la Bucu
rești a fost foarte agreabilă. Ur
mează apoi cronica meciului din 
care reiese că jucătorii romini au 
avut inițiativa în majoritatea tim
pului și că forța lor de atac este 
uimitoare.

In orice caz — ne-a spus în în
cheiere Abel Michea — performan
ța sportivilor romini este socotită 
la Paris de-a dreptul excepțională 
Ei au întrecut o formație foarte pu
ternică'.

Turneul de baschet de la Sofia
SOFIA 13 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Turneul de 
baschet pentru -,Premiul Orașului 
Sofia" a continuat joi cu desfă
șurarea meciurilor : Sofiia—Bucu
rești și Budapesta—Praga.

Primul joc, cel dintre selecțio
natele orașelor Sofia și București, 
a prilejuit o partidă viu disputată. 
Jucătorii romîni au început foarte 
bine și încă din primul minut au 
condus cu 6—0. Acest scor neaș
teptat surprinde echipa Sofiei 
care nu-și poate desfășura jocul 
ob șnuit. Echipa Bucureștiului 
imprimă jocului un ritm foarte 
rapid și continuă să conducă, re- 
marcindu-se Răducanu, Fodor și 
Nedef.

încetul cu încetul jucătorii bul
gari își revin și reușesc să mic
șoreze diferența de puncte, iar în 
min. 10 egalează: 21—21. Din a- 
cest moment. inițiativa trece de 
partea echipei Sofiei care ia con

ducerea și cîștigă prima repriză 
cu scorul de 41—32.

In repriza secundă reprezenta
tiva Bucureștiului depune toata 
eforturile pentru a egala, însă gaz
dele joacă din ce în ce mai bine 
și reușesc să-și mențină avanta
jul. astfel că întîlnîrea ia sfirșit 
cu rezultatul de 70—55 în favoa
rea reprezentativei orașului Sofia.

Au arbitrat Velkei (R.P. Ungară) 
și Racinski (R. P. Polonă). Echi
pele au folosit în acest meci ur
mătorii jucători:

București: Ră-ducanu, Nedef,
Fodor, Nagy, Eondog, Ganea, Ni
cu lescu, Folbert.

Sofia: Totev, Savov. Panov G., 
Panov L.. Tomovski, Radev, Ku- 
zov, Ganțev, Djendejerov, Raicov.

In Ultimul joc al serii s-au hi- 
tîlnit reprezentativele orașelor 
Budapesta și Praga. învingătoare 
a ieșit echipa orașului Budapesta 
cu scorul de 63—57 (39-22). In

Comunicat

prima repriză echipa orașului 
Praga practică un joc confuz și 
dă dovadă de imprecizie la coș. 
Jucătorii maghiari încep foarte 
puternic. își creează avantaj și 
termină repriza cu scorul de 
39—22.

După pauză aspectul jocului se 
schimbă radical. Jucătorii ceho
slovaci au o revenire puternică, 
reduc din handicap și în min. 37 
scorul devine 60—57 in favoarea 
echipei orașului Budapesta. In ul
timele minute jucătorii maghiari 
reușesc să-și mărească avantajul, 
astfel că jocul se termină cu vic
toria reprezfenfâtivei Budapestei 
ta scorul de 63—57.

Vineri seara turneul a conti
nuat înregistrîndu-se următoarele 
rezultate:

București—Budapesta 52-65 (26- 
29): Sofia — Sofia tineret 114-73 
(60-37); Praga - Varșovia 56-38 
(33-23).

Miina (N. R. astăzi) se dispută 
următoarele jocuri cu care va lua 
sfirșit 'această competiție: Bucu
rești—Varșovia: Praga—Sofia ti
neret; Sofia—Budapesta.

TOMA HRISTOV

Cursa Păcii
VICTORIA CICLIȘTILOR ROMINI 

IN CEA MAI RAPIDA EțAPĂ
COTTBUS, 13 (prin telefon). — 

Ieri seară (n. r. joi) cicliștii 
romini au înregistrat un succes 
categoric la capătul celei de a 
9-a etape, Berlin-Cottbus, în care 
au ocupat primul loc pe echipe, 
după 126 km. străbătuți cu o me
die orară de 42,900 km. Cicliștilor 
romîni li s-a făcut o frumoasă ma
nifestație de simpatie în urma ex
cepționalei lor comportări în această 
etapa. Astfel, întreaga echipă ce
hoslovacă, in frunte cu Vesely, 
cîștigătorul etapei, i-a îmbrățișat 
pe cicliștii noștri felicitîndu-i căl
duros pentru reușitul lor atac, pla
sat la cîțiva kilometri de la ple
care, cînd 3 alergători romîni, 
Dumitrescu, Moiceanu și Zanoni au 
fugit dm pluton împreună cu alți 
7 alergători, și nu au mai putut 
fi ajunși pînă la sosire.

De altfel, ziarele apărute azi di
mineață (n.r. ieri), comentează pe 
larg frumoasa revenire a alergă
torilor romîni din ultimele două 
etape, și elogiază în mod deosebit 
faptul că etapa Berlin-Cottbus a 
fost net dominată de cicliștii ro
mîni, care au adus cea mai mare 
contribuție la realizarea unei medii 
orare rar întîlnite. Datorită acțiu
nilor dîrze ale celor trei romîni, 
sosiți în primiri pluton, echipa 
R.P.R. a obținut o binemeritată 
victorie în etapă.

Interesant de notat este că ci
cliștii noș'ri (și în special O. Du
mitrescu) se află printre anima
tori cursei și se bucură de o 
simoatie și o apreciere deosebite. 
Astfel, la Berlin (după etapa a 
8-a) G. Dumitrescu, pe lîngă pre
miul pentru locul 4 (un ceas de 
aur), a primit ca premiu de con
solare și un aparat de radio pen
tru faptul că în preajma liniei de 
sosire i s-a defectat roata și nu 
a mai putut participa la sprint-ul 
final la care avea șanse evidente. 
De asemenea, întreaga echipă 
R.P.R. a primit la Cottbus un 
frumos cadou pentru deosebita com
bativitate pe care a arătat-o în 
etapa a 9-a.

Un amănunt tehnic, demn de re
ținut, din etapa a 9-a : din pricina 
vitezei orare cu care s-a alergat, 
din grosul plutonului condus de 
Schur și alți alergători care ur
măreau grupul „fugarilor", o serie 
de cicliști de valoare recunoscută 
nu a mai putut rezista cadenței. 
Printre aceștia, francezul Gouget 
(cîștigătorul etapei a 6-a), G’ra- 
bovski, Meister (R.D.G), cîștigă
torul ultimei etape din „Cursa 
Scînteii" 1955, Kubr (R. Ceh.), 
purtătorul tricoului galben la Bmo

și alții au pierdut în această etapă 
aproape 15 minute.

Cicliștii romîni au un moral ri
dicat ț< așteaptă cu încredere des
fășurarea viitoarelor etape.

Clasamentul etapei : I. Vesely 
(R. Ceh.) 2:56,11 ; (media orară 
42,900 km) ; 2. Krolak (R. P. 
Pol.) ; 3. Evseev (U.R.S.S.) ; 4. 
MOICEANU; 5. Hoffman (Fran
ța) ; 6. Krivka (R. Ceh.) ; 7. Ko- 
țev (R. P. Bulg.) ; 3. DUMI
TRESCU ; 9. ZANONI ; toți același 
timp. 10. Chwiendacz (R. P. Pol.) 
2:59.35. In același timp au mai 
sosit aproape 30 de alergători prin
tre care Klabinski (R. P. Pol.),- 
Boeck (Belgia), Verhaelst (Bel
gia), Ravn (Danemarca), Zabel 
IRDG), SEBE, MAXIM, ISTRA- 
TE și alții.

Clasamentul etapei pe echipe: 
1. R.P.R. 8:48,53 ; 2. R. Ceho
slovacă 8:52,21 ; 3. R. P. Polonă 
8:55,21 ; 4. U.R.S.S. 8:55,21 ; 5. 
R P. Bulgaria 8:55.28 ; 6. Belgia 
8:58,45.

Clasamentul general individual: 
1. Schur (R.D.G.) 40:45.17; 2.
Vesely (R. Ceh.) 40:47,08; 3. 
Brittain (Anglia) 40:49,35 ; 4. Za
bel (R.D.G.) 40:54,02; 5. Verșî- 
nin (U.R.S.S.) 40:54,05 ; 6. Krolak 
(R.P. Pol.) 40:54,23: 7. AmeH (Sue
dia) 40:54,42; 8. Verhaelst (Bel
gia) 40:56,01 ; 9. Looveren (Bel
gia) 41:03,54; 10. Pedersen (Da
nemarca) 41:04,38; 11. Meister
(R.D.G.) 41:06,30: 12. Nyman
(Finlanda) 41:07,20; 13 Hristov
(R. P. Bulg.) 41:09,31 : 14. G. 
DUMITRESCU 41:13,25; 28. ZA
NONI 41:42,27: 41. SEBE 42:17,48; 
51. MAXIM 42:45,03; 59. MOI
CEANU 43:26,04; 63. ISTRATE 
43:37,25

Clasamentul general pe echipe: 
1. R. Cehoslovacă 122:14,50; 2. 
R.D.G. 122:23,50 ; 3. R. P. Bulga
ria 123:10,21 ; 4. R. P. Polonă 
123:18.16; 5. Belgia 123:19,09;
6. U.R.S.S. 123:19,29; 7. Dane
marca 124:03,30 ; 8. Suedia
124:04,47; 9. Anglia 124:41,04; 
10 Franța 124:47,19; II. R.P.R. 
124:50,17; 12. Polonia-Franta
126:13,18; 13. Finlanda 126:14,33; 
14. Austria; 15. Norvegia; 16 
Egipt; 17. R. P. Albania.

In cursul dimineții de azi (n. r. 
ieri) caravana ciclistă a trecut 
frontiera în R. P. Polonă, oprin- 
du-se în orășelul Zgorzelec, unde 
cicliștii vor petrece o zi de odihnă. 
Sîmbătă se va da plecarea în etapa 
a 10-a, Zgorzelec-Wroclaw, 180 
km., prima etapă pe teritoriul R.P. 
Polone.

PETRE DAVID

Presa belgiană despre înotătorii romini

*

Biroul Comis.ei centrale de at
letism, analizind desfășurarea 
primei etape a Campionatului 
R.P.R. de Atletism pe echipe 
pe anul 1955, constată urmă
toarele;

1. Atletele și atleții partici
pant la această etapă au do
vedit o pregătire bună, fapt ce 
reiese din înseși rezultatele ob
ținute. Astfel, maeștrii sportu
lui: Ilie Savel la 400 m. plat, 
Wiesenmayer loan și Stoe- 
nescu Alexandru la 100 m. 
plat, Ana Șerban la 80 tn. gar
duri. Demeter Andrei la suliță, 
Lia Manoliu la disc și alții au 
obținut rezultate valoroase.

Media primelor cinci rezulta
te obținute la această etapă 
față de prima etapă a anului 
1954 este superioară la cea 
mai mare parte a probelor ex
cepție făcînd 400 m. garduri. 
110 m. gardrwi și 5000 m. plat. 
Mediile primelor 10 rezultate 
sînt de asemenea superioare. 
_Mai pot fi scoase în eviden

ță rezultatele unor atlete și at- 
leți tineri ca Zottu Maria la 
100 m. plat, Dumitrescu Con
stantin la înălțime, Lișca Ștefan 
la disc și alții.

Aceste rezultate se datoresc, în 
primul rjnd muncii depuse de 
atleti și antrenori in decursul 
iernii precum și participării lor 
la concursurile care au avut 
loc pînă la această dată.

2. Cu țoale performanțele 
bune care s-au obținut sînt o 
serie de atlete și atleți ale că
ror rezultate nu sînt la înălți

mea așteptărilor. Nesarisfăcătoa- 
re trebuie socotite rezultatele 
atteților: Treybal Edith la 800 
m. plat, Raica Aurel, la greu
tate. lolanda Balaș la înălți
me, Zeno Dragomir la prăjină, 
loan Soîer la înălțime, cit și 
rezultatele aruncătorilor de 
ciocan care nu sînt la nivelul 
pregătirii lot.

3. Biroul Comisiei centrale 
de atletism evidențiază asocia
țiile Dinamo și Locomotiva 
pentru felul ta care și-au pre
zentat echipele în prima etapă 
țl consideră negative rezulta
tele obținute la această etapă 
de asociația Știinta. De ase
menea consideră ca o lipsă din 
partea asociaților Metalul și 
C.C.A. faptul că nu au asigu
rat atlefilor lor echipamentul 
sportiv și condițiile de antre
nament

4. In vederea stimulării obți
nerii unor rezultate de valoare 
în cadru! Camp ionatani ui R.P.R. 
de Atletism pe echipe. Biroul 
Comisiei centrate a hotărît in
stituirea unui premiu special 
dotat cu o cupă care va fi a- 
cordată echipei de asociat:e ca
re va obține cele mai bune re
zultate în decursul întregului 
campionat.

Regulamentul elaborat în 
acest scop stabilește normele pe 
baza cărora se va acorda a- 
ceastă cupă.

BIROUL COMISIEI CEN
TRALE DE ATLETISM

PE SCURT
B Ln cadrul serbărilor organizate 

cu prilejul ceiei de a X-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de către 
glorioasa Armată Sovietică, s-a des
fășurat în orașul Decin meciul inter
național de fotbal dintre echipele 
Akiiwist Brieske (R.D.G.) și Banik 
Decin. Victoria le-a revenit oaspe
ților cu scorul de 3-1.

B In cadrul campionatelor de scri
mă ale Franței titlurile de campioni 
au revenit următorilor trăgători: sa
bie: Jean Levavasseur; floretă fe
mei: R. Garilhe (campioană mon
dială în 1950).

b La 8 și 9 iunie atleții vest-ger- 
mani Schade și Ftiterer vor participa 
la un concurs atletic care va avea 
loc ia Praga. La rîndul lor, Dana 
și Emil Zatopek vor participa în zi
lele de 16 și 17 iunie la un concurs 
atletic care se va desfășura la Karls
ruhe.

B Răspunzînd invitației organiza
țiilor sportive sovietice, zilele trecute 
au sosit la Moscova sportivi francezi 
și austrieci. Ei vor participa la un 
concurs de sărituri de la trambu
lină, alături de sportivii sovietici. 
Concursul va avea loc în bazinul de 
înot al Clubului sportiv central al 
Ministerului Apărării al U.R.S.S.

Marsilia 13 (Agerpres). — La 12 mal 
a început la Marsilia turneul inter
național feminin de baschet la care 
participă echipele Locomotiv Sofia, 
Slovan Ppaga, Sport Klub Viena, 
Steaua Roșie Belgrad, Alger, Heidel
berg (Germania occidentală), Stade 
Marseillais șî altele.

In prima zi a competiției, echipa 
Șlovan Praga a învins cu scorul de 
62-28 echipa vieneză Sport Klub. 
Alte rezultate: Stade Marseillais — 
Steaua Roșie Belgrad 51-50; Alger — 
Heidelberg 61-46.

Peste tot, la Bruxelles și Ganxi, 
sau în scurta perioadă de repaus 
la Brugge, o localitate pitorească, 

delegația die sportivi romîni — îno
tători și jucători de polo — s-a 
buoumat de atenția sportivilor bel
gieni.

Prin comportarea lor strălucită 
în probele de înot și jocurile de 
polo,' reprezentanții noștri și-au a- 
tras excelente aprecieri și din par
tea specialiștilor belgieni, olandezi, 
și francezi, precum și a presei care 
a comentat pe larg performanțele 
sportivilor romîni.

Semnificativă a fost invitația 
clubului din Gand Royal Swim
ming" care l-a rugat pe Alexandru 
Popescu să înoate demonstrativ 
100 m. fluture, „delfin" în fața 
unui public ,,pus în mișcare" de 
titlurile cu litere groase ale zia
rului belgian „Les sports" ime
diat după excelentul 1 : 04,9 reușit 
cu o seară înainte la Bruxelles.

Impresionați de stilul „delfin", 
pe drept cuvînt excepțional pentru 
înotătorii de fluture, spectatorii 
1-a.u aplaudat pe Alexandru Po
pescu „la scenă deschisă".

Și în celelalte probe la care au 
luat parte, înotătorii noștri au a- 
vut comportări meritorii reușind să 
cîștige în două Unduiri primul loc 
în ștafeta 3 X 100 m. mixt la o 
diferență apreciabilă de belgieni, 
odată locul I, la 100 m. liber prin 
Novac și de două ori locul II la 
200 m. bras prin Felix Heitz.

Evoluția echipei noastre de polo 
a fost de asemenea încununată de 
succes, lucru verificat tn cele tre- 
întîlniri susținute: 6—4 cu Bel
gia, 4—3 cu reprezentativa Bra- 
bantului și 6—6 cu selecționata 
Flandrei. Trebuie să arătăm că a- 
ceste rezultate au fost obținute In 
condiții vitrege, determinate de ar-
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o.lraj-ale părtinitoare prestate de 
conducătorii jocurilor. Pe de altă 
parte, în ultimele două întîlni.ri 
susținute, gazdele au folosit for
mații alcătuite pe scheletul echipei 
naționale. Așa după cum sublinia
ză și redactorul de specialitate de 
la ziarul „Les sports" „echipa ro- 
mînă cu jucători de polo mobili și 
foarte bine pregătiți a dominat e- 
chipa Belgiei în care numai Alph
onse Martin a făcut față". Tot 
„Les sports", din 10 mai, vorbind 
despre echipa R.P.R., relevă urmă
toarele : „echipa R.P.R. care s-a 
clasat pe locul XV la Olimpiada 
de la Helsinki, la Torino pe locul 
X, in urma recentei ei evoluții 
„stă" foarte aproape de Marea Bri- 
tanie și nu departe de Olanda'

Aceste două echipe împreună cu 
reprezentativa noastră s-ar srtua. 
ca valoare, așa cum arată aceiași 
ziar, imediat după ech-pele R P 
Ungare, U.R.S.S. și R. P. F. Iu
goslavia, primele trei formații djn 
lume.

O constatare îmbucurătoare, fă
cută și de specialiștii străini, esre 
aceea referitoare la media de vir
ată a lotului nostru de polo. In me 
ciul susținut la Gând, tinerii Za 
han, Bordi și Marchițiu s-au ridt- 
cat la înălțimea colegilor lor de e- 
chipă mai vîrstnici presfmd 'an joc 
rapid și tehnic. In feW acesta cu 
un lot în care elementul tînăr pri
mează, sintfem convinși că într-un 
viitor apropiat reprezentativa noas
tră de polo va obține succese șj mai 
mari care o vor situa mereu mai 
sus în ierarhia celor mai bune e- 
chrpe de polo.

★
ki ultima întîkiire de polo, echi

pa noastră de tineret a întrecut 
formația La Nages Saint Gilles cu 
scorul de 7—1 (4—0).

%
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