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In zilele de 23—25 martie a.c. a avut loc ședința plenară lărgită a C.C. al P.M.R., cu 
J următoarea ordine de zi:
t 1. —, Raportul delegației P.M.R. cu privire la lucrările Congresului
I P.C.U.S. (raportor tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej).
t 2. — Raportul cu privire la Bugetul R.P.R. pe anul 1956 (raportor tov. Manea Mă-
I nescu),
♦ Plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare.
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Succes deplin finali-
știlor campionatelor

Zile de mare 
la Poiana

sărbătoare 
Stalin

republicane individuale
de haltere

Duminică seara in momentul in 
care comunicam din Poiana Stalin 
cu redacția, trans mițînd telefonic 
amănunte în legătură cu ziua a 
doua a întrecerilor finale ale Spar, 
tachiadei de iarnă a tineretului, de 
la celălalt capăt al firului a pornit 
o întrebare firească: „A fost, în- 
tr-adevăr, atlt de frumos ?“ ..Fără 
nici o îndoială', a fost răspunsul 
meu. De altfel, aceeași mărturisire 
au făcut-o și sportivii fruntași ca 
și antrenorii lor care se aflau în 
Poiana și l-au simțit, desigur, și 
cei 129 de partictpanți.

Poate că trebuie să vorbim des 
pre aspectul sărbătoresc al între
gului combinat sau despre felul in 
care au fost cazațt sportivii venifi 
din otîlea colțuri de (ară, dîndu- 
U-se posibilitatea să ia parte la în
treceri în condiții cît mai bune. 
Poale că însemnările ar tre
bui să înceapă cu frumoasa 
festivitate de deschidere sau cu 
descrierea nerăbdării cu care 
a fost așteptat startul primei 
probe. Poți să-i uiți însă pe Ion 
Cimpoia, Moise Crăciun Florea Le
pădata, Constantin Ertache, pe care 
i-ai văzul îndrumîndu-i și dindu-le 
explicații tinerilor participanți, lui 
Vaslle Tcaciuc, venit din Șiretul 
Moldovei, micuței Museir Heisein, 
din Constanța, minerului Iosif Kra- 
gel?

In prima zi, abia s-au terminat 
întrecerile și participanțit la finale 
au putut asista la demonstrații de 
sărituri, slalom și la un foarte su
gestiv carnaval pe schiuri.

Duminică, un program tot atît 
de bogat, dimineața întreceri, după- 
amlază închiderea sărbătorească a 
întrecerilor. Dar participanțit la

Primele trei clasate la categoria 
junioare 3 km. : 1. Julia Cotfas
(reg. Stalin), 2. Maria D.ăgan 
(reg. Hunedoara), 3. Maria Simion 
(reg. Ploașii).

Foto: T. Vornicu

finale aveau să mai asiste ta un 
frumos festival artistic în care 
maeștrii sportului Elena Zangor și 
Moise Crăciun, antrenorul Constan
tin Tiron și tinerii schiori din a- 
soclațiile sindicate au dovedit reate 
aptitudini artistice. In seara aceea, 
au urcat în Poiana Stalin și mem
brii orchestrei Institutului forestier 
din Orașul Stalin, artiștii teatrului 
de estradă ,iar cînd noaptea aco
perise Postăvarul, artificii multico
lore au strălucit deasupra pîrtiilor 
pe care se intrecuseră final li șt ii

(continuare în pag. 2-a)

G. A. S. Variaș, 
pregătire a campaniei 
primăvară

In fiecare an finalele campiona
telor republicane individuale de hal
tere constituie un eveniment de 
seamă pentru halterofilii din țara 
noastră.

Această întrecere, care reunește 
pe podiumul de concurs pe cei mal 
valoroși halterofili, va fi și în acest 
an o adevărată sărbătoare pentru 
sportul cu haltere.

Sîmbătă și duminică halterofilii 
noștri fruntași se vor întîl-ni din 
nou. Ei se vor strădui, desigur, să 
obțină rezultate cît mai bune, să 
doboare recordiuri și să reprezinte 
cu cinste culorile asociației din care 
fac parte.

Cei care vor urmări aceste fi
nale așt8ț)taă de la Silviu Cazan 
Ion Birău, Ilie Ieociu, llie Damcea 
și de la alții, noi rezultate de va
loare, noi recorduri republicane care 
să dovedească ridicarea nivelului 
calitativ al acestui sport din pa
tria poastră. Dar, în același 
timp, toți iubitorii acestei di
ficile discipline sportive așteaptă 
obținerea unor rezultate bune și 
din ipartea tinerilor dintre care 

mulți participă pentru prima oară 
la o finală de campionat. Este 
îmbucurător faptul că anul acesta 
vor concura o serie de elemente 
noi și se pare, (avînd în vedere 
performanțele obținute la întrece
rile regionale) că rezultatele medi.i 
la finalele campionatelor republi
cane vor fi cu mult superioare ce- X. 
lor realizate anul trecut.

Cine vor fi noii campioni, cîte 
recorduri vor fi îmbunătățite ?

Răspunsurile la aceste întrebări, 
le vor da concurenții. Urăm tuturor 
participanților deplin succes - și 
cît maii multe recordiuri... chiar 
personale 1

rimăvaraț Anotimp 
iubit de copiii dor
nici să zburde pe 
pajiștile înverzite, 
de tinerii cărora le 
trezește în inimi 
primii fiori al dra

gostei ca și de cei cu părul ca 
neaua dar cu sufletul însorit, pri
măvara constituie din cele mai 
vechi timpuri prilej de bucurie și 
sărbătoare. Astăzi însă, ea e aș
teptată cu și mai multă nerăbdare, 
cu și mai multă bucurie. Sosirea 
ei vestește anul acesta începerea 
luptei pentru belșugul primei re
colte a noului Cincinal, însufle
țește întregul popor pornit să în
făptuiască Directivele celui de al 
doilea Congres al Partidului.

Zilele de primăvară vestesc tot
odată și începutul luptei pentru în- 
tîietate în marile întreceri spor
tive de pe stadioane, de pe terenu
rile de sport, în fiecare oraș ca 
și în cel mai îndepărtat cătun. In 
vreme ce pe pîrtiile de munte mai 
lunecă încă schiorii, pe zed de sta
dioane a început întrecerea celor 
mai buni fotbaliști ai țării. Acesta 
a fost însă numai semnalul! Ca 
răspuns, pășesc pe porțile larg des
chise ale terenurilor de sport, sute 
de mii de tineri și tinere, atleți și 
handbaliști, rugbiști și cicliști ; 
baschetbalișt’H, jucătorii de vo'ei și 
ceilalți sportivi părăsesc sălile și 
ies în aer liber, undele liniștite ale 
apelor vor fi brăzdate din nou de 
zveltele ambarcațiuni sportive, tri
courile multicolore ale sportivilot 
se vor încadra din nou în marea 
simfonie de culori a naturii, in zii. 
d» primăvară.

In fiecare an, sportivii obișnu
iesc să transforme deschiderea se
zonului sportiv de vară intr-o mi
nunată sărbătoare. Tradiția cere ca 
în ziua aleasă pentru trecerea la 
activitate în aer liber să nu lip
sească nici cuvintele de cald în
demn, nici întrecerile poli-sportive 
care să încînte ochiul spectatoru
lui, nici cadrul festiv potrivit u- 
nui asemenea eveniment. Marile 
stadioane ca și modestele baze 
sportive sătești îmbracă in fiecare 
început de aprilie haina de sărbă
toare, primindu-i cu drag pe ti
nerii care le vor rămîne oaspeți 
pînă în ultimele zile ale anului.

Nu de multă vreme, la Bucu
rești, Oradea și Timișoara, la A- 
rad și Galați, la Iași și Constanța, 
oamenii și-au îndreptat pașii că
tre stadion, ca să asiste la un e- 
veniment pe care l-au așteptat cu 
atîta nerăbdare în... multele zile 
de iarnă : primul joc oficial de 
fotbal. Activiștii sportivi din ora
șele gazdă ale primelor meciuri de 
campionat s-au străduit din vreme 
să facă întîlnirea oamenilor ca 
sportul cît mai plăcută. După ela
nul și spiritul de inițiativă al fie
căruia, în unele locuri această re- 
întîlnire va fi marcată printr-un 
program sportiv deosebit de bogat, 
prin demonstrații de masă bine 
pregătite, iar în alte locuri cu ac
țiuni mai modeste dar tot atît de 
entuziaste. Primele vești au și În
ceput să sosească și în cuprinsul 
lor citești interesul deosebit pe ca
re il depun activiștii sportivi și 
masele de tineri sportivi pentru 
pregătirea sărbătorii primăverii.

Pretutindeni s-au făcut planuri de 
muncă, pe alocuri se ocupă de a- 
ceastă problemă comisii special 
constituite, din rindul maselor de 
sportivi vin tot mai multe propu
neri și sugestii menite să facă 
sărbătoarea primăverii mai fru
moasă, mai măreață.

Anul acesta deschiderea sezonu
lui de vară va avea loc, în întreaga 
țară, la 1 aprilie. Această zi tre
buie să constituie un eveniment de
osebit cu atît mai mult cu cît ea 
coincide cu primele întreceri din 
cadrul marii competiții sportive a 
tineretului; Spartachiada de vară. 
Tineretul sportiv care și-a început 
activitatea din acest sezon cu între
cerile crosului de masă „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai' trebuie să găseas
că în festivitatea de deschidere a 
sezonului sportiv de vară tfn pu
ternic îndemn de a păși cu și mai 
multă energie în viitoarele între
ceri.

Deschiderea festivă a sezonului 
sportiv de vțara nu trebuie să aibă loc 
numai în centrele cu echipe de fot
bal în campionatele republicane 
sau în orașele cu activitate spor
tivă de performanță. Mii și mii de 
tineri din sate, din comune și mi
cile orașe, au aceeași dorință de a 
sărbători primăvara. Chiar dacă 
pe ei nu-i așteaptă întreceri dintre 
cele pe care le urmăresc cu deo
sebire sutele de mii de spectatori, 
ei vor participa în anul acesta la 
competiții sportive de mare am
ploare, în concursurile de cros sau 
cele din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului, în lupta pentru 
cucerirea insignei G.M.A. ca și în 
campionate cu caracter local, ra
ional sau orășenesc. Masele de 
tineri sportivi au toate posibili
tățile pentru a sărbători cum se 
cuvine deschiderea sezonului spor
tiv de vară. Pot fi organizate 
întreceri de atletism și volei, 
demonstrații de gimnastică de an
samblu, concursuri de călărie și, 
firește, mult îndrăgitele jocuri de 
fotbal. La aceste manifestații spor
tive se pot adăuga manifestări ar
tistice în colaborare cu căminele 
culturale sau cu echipele artistice 
ale întreprinderilor. „Secretul" reu
șitei depline a acestor manifesta- 
țiuni este inițiativa și strinsa co
laborare între organele sportive 
sindicale și organizațiile U.T.M., 
căminele culturale și conducerile 
administrative ale Întreprinderilor 
sau ale gospodăriilor agricole de 
stai și S.M.T.

Festivitatea de deschidere a se
zonului sportiv de vară este pri
mul îndemn către întrecerile spor
tive de pe stadioane și terenurile 
de sport. Cu cit va răsuna mai 
puternic acest îndemn, cu cit vor 
fi mai mulți cei care vor participa, 
pe teren și în tribune, ia această 
frumoasă sărbătoare, cu atlt mai 
n»are va fi danul cu care vor 
veni masele la chemarea colecti
velor lor sportive, la startul ma
rilor întreceri sportive din această 
vară.

Să transformăm, deci, deschide
rea sezonului sportiv de vară într-o 
sărbătoare a întregului tineret 
sportiv, într-o strălucită manifes
tare a largii popularități de care 
se bucură mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport.

t

Nu uitați!
La 1 aprilie începe 

Spartachiada de vară a tineretului
La G. A. S. Variaș pregătirea 

campaniei agricole de primăvară 
continuă cu mult sîrg. Fiecare 
membru al gospodăriei jși rostuiește 
cu grijă treburile.

Printre cei care dau dovadă de 
mult Interes față de campania a- 
gricolă tie primăvară sînt și mem
brii echipei de handbal, echipă care 
activează în campionatul republi
can, categoria B. Așa se face că 
numele sportivilor Ion Rusu, Petre 
Sabău, Iohann Burger, Eugen 
Schoffer, Walter Kerzbek, ca și al 
fraților Kerestes ș. a. sînt rostite 
in gospodărie, cu admirație și res
pect.

Intr-adevăr, sudorii Walter Kefz- 
>ek și Pavel Kerestes au fost prin- 
:fe primii membri ai gospodăriei 
:are și-au îndeplinit planul de re
parații al mașinilor, la fel ca și 
brigadierii Petre Sabău și Fidel 
Eipert, care s-au achitat de sarci-' 
title profesionale cu multe zile îna
inte de termenul fixat. Un aport 

însemnat în punerea la punct a par
cului de tractoare al gospodăriei 
l-au adus și tractoriștii Johann 
Burger și William Henzei. Astăzi, 
tractoarele sînt gata să pornească 
pe mănoasele ogoare ale gospodă
riei și regiunii.

Totdeauna chibzuiti, tinerii hand- 
baliști de la G.A.S. Variaș au gă
sit timp și pentru a se antrena în 
vederea actualei ediții a campio
natului. Astfel, după o perioadă de 
intensă pregătire de sală ei au fă- 
cut, de la 1 martie, antrenamente 
în aer liber, asigurîndu-și o bună 
condi|ie fizică.

G.A.S.  Variaș trece de mult timp 
drept o gospodărie fruntașă în 
muncă. Membrii acestei gospodării 
iubesc însă și sportul, înconjurînd 
întotdeauna cu dragoste pe tinerii 
handbaliști ai echipei, care în anul 
acesta se vor' strădui să obțină re
zultate cit mai bune.

Alexandru Gross, Timișoara ,

Bogdanovski 412,5 kgr., Lomakin 437,5 kgr.!
Noile recorduri ale halterofililor sovietici

Reprezentativa de haltere a 
U.R.SiS. oare în urma refuzului 
autorităților americane de a-i acor
da viza de intrare în S.U.A. nu s-a 
putut deplasa, la New York pentru 
a susține meciul amical cu echi
pa Statelor Unite, a evoluat la 
Moscova în sala „Aripile Soviete
lor".

Membrii lotului reprezentativ al 
U.R.S.S. au făcut o serie de tenta
tive. unele încununate cu succes, 
pentru doborî rea recordurilor unio
nale.

Cu deosebită strălucire a concu
rat tînărul atlet Fedor Bogdanov- 
ski. In limitele categoriei semi- 
mijlocii, talentatul halterofil a reu
șit la cele trei stiluri excepționala 

performanță de 412,5 kg. Rezultatul 
reprezintă un nou record unional 
(vechiul record: lorii Duganov 
407,5 kg.), care întrece recordul 
mondial oficial al americanului 
Tommy Kono. Performanța nu poa- 
te fi însă omologată, deoarece, prin
tr-o hotărîre a Federației interna
ționale, reconthiriile mondiale lta 
trial Ion se omologhează numai îrt 
competiții la care iau parte repre- 
zentanți a cel puțin trei țări. Bog- 
danovski a întrecut și recordul 
unional la aruncat, reușind excep
ționala performanță de 162,5 kgr.

In mare formă s-a aflat campio
nul mondial la categoria mijlocie 
Trofim Lomakin. RealizJnd 437,5 

kgr. Lomakin și-a întrecut cu 2,5 
kgr. propriul record mondial și 
cu tot atîta recordul mondial ofi
cial al lui Tommy Kono.

« 
lată rezultatele tehnice, în or

dinea categoriilor : Stogov — 317,5 
kg. (105+92,5+120), Cimișchian— 
342,5 kg. (102,5+102,5+137,5). 
Korj — 337,5 kg. (110 + 97,5+130)’ 
Bagdianovski 412,5 kg. (127,5+125 
’+160), Lomakin—427,5 kg. (135+ 
132,5+170), Vorobiov — 445
(140+135+170)’. La categoria grea. 
E. Novikov a concurat la un sin
gur stil, împins, în care a reușit 
156 kgr., performanță care între
ce cu 0,5 kgr. propriul record unio- 
nai. ---- -



ZILE DE MARE SĂRBĂTOARE
LA POIANA STALIN

(Urmare din pag. l a) 

Spartachiadei veniți din țoale col
țurile țării. Despre ei vom vorbi 
de-abia acum, cu toate că se cuve
nea să facem aceasta încă din 
primele rlnduri.

Am încercat să prezentăm însă 
cîteva momente din desfășurarea în
trecerilor pentru ca cititorii noștri 
să poată cunoaște cadrul în care 
acestea au avut loc. In zilele fina
lelor am stai de vorbă și cu tînă- 
rul Mihai Țuțu, venit în Poiana 
'Stalin dun Cornii Iiușului. Are 

’doar 14 ani și în răgazurile pe 
care i le dă școala e nespus de 

’bucuros să lunece pe tălpicile de 
lemn. L-am ascultat vorbind: „A- 
păi, eu n-am crezut că poate fi pe 
la noi o minunăție ca munții aiștia! 
Abia acum știu și ce însemnează 
schiul. Cînd am să le soun acasă, 
or să creadă că-i poveste...".

E un copilandru de 14 ani I Și 
cum mai luptase în cursa de ștafe
tă... La sosire abia își mai trăgea 
sufletul, dar era atît de fericit I 
Altul, aproape de aceeași virstă cu 
el Iosif Szataskics are doar 15 
ani și e elev la școala de tracto
riști din Sf. Gheorghe. Credeți că 
a spus altceva decît prietenul lui 
din Corni ? Nul

Dar era cît pe aci să uităm a 
vă spune cîte ceva și despre com
ponența lotului regiunii Stalin, 
care, <prezentîndu-se la aceste în
treceri bine pregătiți din toate 
punctele de vedere, au reușit ca la 
sfîrșitul întrecerilor, să aducă în 
dar regiunii lor un prețios loc întîi, 
în clasamentul general pe regiuni.

De joi pînă duminică, în sala Floreasca:
In aceste zile, în fiecare dimineață între orele 9—13 veți pu

tea asista la întrecerile finale de șah din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. In fiecare după-amiază, intre orele 16-21, 
se vor desfășura concursurile finale de tenis de masă ale ma
rii competiții. Vă sfătuim să nu lipsiți de la întrecerea celor 
mai buni dintre sutele de mii de tineri participanți la Sparta- 
chiadă, mai ales că programul prevede și simultane și demon
strații susținute de fruntașii șahului și tenisului de masă din 
țara noastră.

ARTICOLE SPORTIVE LA EXPOZIȚIA „BUNURI DE LARG CONSUM PRODUSE 
DE COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ DIN R. P. R.”

Un aspect de la festivitatea de

In dimineața zilei a doua a con
cursului i-am găsit pe componența 
ștafetei regiunii Stalin intr-un colț 
al stadionului de iarnă, discutînd 
cu interes despre întrecerea care-i 
aștepta. Cucerirea locului întîi în 
ștafeta combinată părea să nu mai 
fie o problemă greu de rezolvat 
pentru componența regiunii Stalin, 
deoarece în ziua: precedentă această 
regiune ocupase șase locuri întîi 
din totalul de opt probe. Totuși, 
am remarcat la acești schiori și 
la aceste schioare seriozitatea 
cu care privesc ei ultimele 
întreceri ale finalei de schi. 
Fiecare și-a luat angajamen
tul să depună toate eforturile 
pentru a înregistra în ștafeta 
combinată, care măsura 32 km., cel 
mai bun timp. Și iată că după două 
ere și cincizeci și trei de minute, 
primul care trece linia de sosire 
este reprezentantul regiunii Stalin. 
Pentru toți cei de față a fost a 
bucurie de nedescris.

închidere
(Foto: T. VORNICU)

In sala restaurantului combina
tului i-am întilnit duminică după- 
amictză pe toți cîștigătprii finalelor 
de schi, frumos echipați în tricouri 
albe de campioni, stînd de vor
bă ca alți concurenți de la sa-e și 
orașe.

Am remarcat cu acest prilej că 
cel mai „căutat" dintre cîștigători 
a fost Nicolae Idor, muncitor fo
restier în comuna Șirnea, regiunea 
Stalin, cîștigătorul probei de 8 
km. fond sate. Vorbea simplu, dar 
plin de entuziasm și convingere. 
Pe cei mai tineri ca el îi sfătuia 
ca un adevărat prieten. La obține
rea unor performanțe de valoare 
se poate ajunge numai după o 
muncă perseverentă, dusă zi de zi . 
spunea Nicolae Idor.

In încheiere, am dori să mai 
remarcăm odată faptul că întrecerile 
finale de schi al Spartachiadei de 
iarnă a tineretului pe anul 1956, 
organizate la Poiana Stalin, au 
fost cu adevărat o mare sărbătoare 
a schiului nostru popular. Sîntem 
convinși că ediția de anul acesta 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului la schi a pus bazele unei noi 
și puternice activități de mase la 
schi, drum sigur spre ridicarea de 
noi clemente tinere și tcdentale in 
acest frumos și util sport.

TEODOR ROIBU

Despre debutul meu și... al vostru
Cînd am fost rugat să scriu cîteva cuvinte pentru tinerii și tine- ft 

rele care așteaptă cu nerăbdare primele întreceri ale Spartachiadei de ft 
Vară a Tineretului, vă mărturisesc sincer că m-am speriat. Nu știam » 
ce să scriu și mă jrămîntam tot timpul să găsesc ceva interesant. PînățA 
cind mi-a venit o idee In definitiv, și eu am fost ca voi, un „puști" (n 
vioi, neastîmpărat, dornic să fac sport. Și am făcut pentru prima ocrăft 
sport tot cu prilejul unei mari competiții de mase: Cupa Unității Ti- ft 
neretului. ft

Acum, mulți dintre voi mă cunoașteți. Știți care sînt rezultatele^) 
mele sportive, cunoașteți performanțele și victoriile mele, dar ceea ce (A 
nu știți, poate, este felul în care maestrul sportului de azi, Ion OprișpA 
a făcut prima cară sport. Acest secret vi l-am destăinuit mai sus și» 
trebuie să știți că de primul meu concurs mă leagă multe amintiri. (A 
De pildă, îmi amintesc de emoția cu care pășeam spre stadion. EramlA 
neîncrezător în forțele mele, mi se părea că toți vor doar să rîdă 
mine și mai ales mă temeam că voi fi și mai mult obiectul glumelor D 
colegilor mei de clasă de la Sibiu, dacă voi ieși printre ultimii. Dar (A 
mi-am luat inima-n dinți, am intrat pe stadion, am venit la startul a 
probei de 100 m., am plecat în cursă și am... cîștigat ! ft

De atunci au trecut cîțiva ani. Eu am perseverat, am muncit cum 
rîvnă, dar și cu dragoste, împletind activitatea mea profesională cu aceea ft 

1 de pe terenul de sport. Și am... cîștigat din nou. Am reușit să devin 
! un „mare atlet", așa cum obișnuiesc să spună despre mine gaze-'ff) 
î tarii.
i Acum după ce v-am destăinuit că și eu am pășit în viața sportivă 
• la fel ca mulți dintre voi, îmi vine mai ușor să vă spun cîteva lucruri 
[ folositoare. Știu că mulți, foarte mulți dintre voi purtați în suflet tea- 
I ma primei întreceri sportive, teama de a înfrunta necunoscutul. Cău- 
[ tați de nu vă mai gîndiți prea mult la concurs. Gîndurile acestea vă 
J paralizează voința. Gîndiți-vă că sînteți tineri, puternici, ambițioși.

Așa veți păși cu mai multă încredere la prima întrecere sportivă. Dacă(A 
nu veți cîștiga, nu vă speriați. Intr-o întrecere sportivă există doar un ft 

eventual prim (2 
Este drept că ft

fin

$ singur învingător. Nu pot fi mai mulți. De aceea, un c............. .
A insucces nu trebuie să fie pentru voi demobilizator. Este drept că 
$ eu am cîștigat prima cursă din viața mea, dar după aceea am șl pierdui 
« multe. Fiecare înfringere m-a îndîrjit și mai mult, ambi(ionîndu-mă să 
P mă antrenez iot mai intens.
țj Deci, pășiți cu nădejde la primul concurs, încrezători în forțele 
A voastre. Eu vă urez succes!

ION OPRIȘ 
maestru al sportului

i

Aspect de la crosul „Să întîmpinăm 1 Mai" organizat de colectivul 
sportiv Locomotiva Grivița Roșie. Se întrec particioanții din g/uoa I.

(foto I. MIHA1CA)

ÎNTRECERI de cros...
De cîteva zile, pavilionul de ex

poziție din bd. Magheru este lite« 
■ralmente „asaltat" de către cetă
țenii Capitalei care vin în număr 
mare să admire expoziția „Bunuri 
de larg consum produse de coope
rația meșteșugărească din R.P.R.", 
organizată cu prilejul celui de al 
II-Iea Congres al cooperației meș
teșugărești. Vizitatorii se opresc în
delung în fața standurilor în care 
sînt expuse articolele de uz casnic 
(cu multă atenție sînt privite pri
mele mașini electrice de sipălat, pro
duse în țara noastră), dar nu mai 
puțin interes suscită produsele tex
tile, alimentare, chimice etc. Mo
bila aflată la expoziție este și ea 
cercetată cu interes. Fiecare vizita
tor, trecînd dintr-un salon într-al- 
tul, de la un stand la altul, simte 
o mîndrie firească pentru varietatea 
și calitatea deosebită la care au a- 
țjuns astăzi produsele cooperației 
noastre meșteșugărești.

Este lesne de înțeles satisfacția 
pe care am încercat-o vizitînd stan
dul cu articole sportive. Intr-ade
văr, în ultimii ani, în atelierele 
cooperativelor meșteșugărești se 

Materialele sportive produse de cooperativa „Sotidărit t-a"-R gh n, 
care pot fi admirate la expoziția din bd. Magheru.

’ (Foto M. BANUȘ)

produc multe articole și materiale 
sportive care înainte vreme se im
portau. Specialiștii din diferite dis
cipline sportive și-au exprimat nu 
o dată mulțumirea pentru calitatea 
articolelor sportive produse în can
titate apreciabilă de cooperația 
noastră meșteșugărească. La expo
ziția din bd. Magheru sînt expuse 
— în cîteva vitrine cu gust aran
jate — diverse niatcrw'e speri ive. 
Iată : două vitrine cuprind încălță
minte specială pentru sport, print ’e 
care pantofi cu cuie pentru atle
tism, ghete de fotbal, pantofi de ci
clism și altele, a t'co'c mcdu'ede 
muncitorii cooperatori de la „Ac
vila Sport" — București, „Solidari
tatea" — Reghin și „încălțămin
tea"— Timișoara. Alături se află 
încă o vitrină destinată de astă dată 
bocancilor de schi și alpinism pro
duși de cooperativele „Solidarita
tea — Reghin și „Acvila Sport" — 
București. Foarte interesantă este și 
vitrina care cuprinde echipament de 
hochei, mănuși de box, căști de ci
clism, palete și mingi de tenis de 

masă și alte articole, precum și a- 
parate de gimnastică, toate pro
duse de cooperativa „Solidarita
tea" — Reghin.

Nu este uitată nici activitatea 
sportivă a meseriașilor cooperatori. 
Panouri sugestive arată că 33.000 
de cooperatori, încadrați în 81 de 
colective sportive ale asociației Vo
ința, practică astăzi diverse ramuri 
de sport, 50 dintre aceștia obținînd 
titluri de campioni republicani. Tro
feele sportive cucerite de unii spor
tivi de la Voința se află și ele pre
zente în acest stand.

In concluzie : un „colț sportiv" 
interesant și sugestiv.

A

Și-au analizat
munca...

De-abia mai pridideau cu 
însemnările. 435 de colective 
sportive cu 30.000 de membri,
1.178  sseții pe ramură de sport, 
90.784 de participanți la Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului, 
714 baze sportive... Iată un.scurt 
dar «ciprinzător tablou înfățișat 
cu prilejul dării de seamă pre
zentate duminică dimineața în 
fata activului salariat din re
giune de către consiliul sportiv 
regional Recolta București/. Fi
rește că în însemnările noastre 
a existat și „capitolul" lip
suri. Nefolosirea fondurilor în 
mod rațicjnal, degradarea echi
pamentului sportiv, confunda

rea de către sfaturile populare 
a terenurilor sportive cu izlazuri 
de pășunat, toate acestea au dat 
naștere la discuții aprinse și în
delungate. Particip a nții la a- 

ceastă importantă ședință ș’-arj 
manifestat Visă dorința de a 
face din colectivele sportive Re

colta din . regiunea București 
colective puternice cu frumoase 
perspective de viitor. In înche
iere, s au hiat o serie de impor
tante hotărîri.

Printre colectivele sportive bucu- 
reștene care au organizat săptă- 
mîna trecută etapa I a crosului de 
masă „Să întîmpinăm 1 Mai" se 
numără și Locomotiva „Grivija Ro
șie".

Primii s-au prezentat la start 
muncitorii secției I vagoane, orga

Foarte bine, tovarășe director!
Trecea într-o zi pe stradă. La 

un moment dat, atenția i-a fost 
atrasă de un grup de copii care 
băteau mingea cu nădeide, pe un 
maidan. A stat puțin, i-a urmărit 
cu privirea și în minte i-a încol
țit un gînd;

— Ia stați puțin, copii. Veniți 
încoace.

La chemarea profesorului lor de 
fizică, copiii făcură roată în ju
rul său... Și de atunci în satul 
Prăjani. o suburbie a Slăniculu’. a 
luat ființă un fel de club de fot
bal, în care activau cu regularitate 
vreo 40 <*e școlari. Aceasta re în- 
tîmpla prin 1950. Primate jocuri 
au însemnat și primele... înfrîn- 
geri. Dar prea entuziaști erau copoi 
și. oren înflăcărat e-n profesorul de 
entuziasmul lor pentru ca să se 
descurajeze. La „c'ub" venea-.i tot 
mai mulți tineri, echipa devenea 
tot mai puternică, așa că a fost 
r-'-'-ară organizarea unui colectiv 
snortîv. Si cum tocmai luase fi
ință asociația Recolta, acest fapt 
a fost cu putință. Odată colectivul 
organizat, profesorul Gh. Șoiman 
s-a putut pîndi la amenajarea u- 
nui teren de sport (care a cerut 
dezrădăcinarea cîto-va zeci de 
pomi, bătrini de sute de ani), la 
procurarea si confecționarea pe 
scară locală a materiale’or și e-' 
chinamentului și la alte treburi 
gospodărești, care au sudat și mai 
rm-lt co’ectivul de tineri.

Timpul a trecut, primele Insuc5 
ce-e au fost uitate. De atunci, în 
colectiv s-au dezvo'tat si alte ra
muri de sport: fotbaliștilor li s-au 
adăugat atfeți, igimsnaști, șahiști, 

nizați în opt cercuri sportive. Iată 
care sînt cîștigătorii acestui cro6 ; 
grupa 1 : Nicolae Atanase (lăcă
tuș); grupa a ll-a : Gheorghe Bog
dan (montator); grupa a lH-a : Ti- 
beriu Ștefănescu (montator); gru
pa a IV-a femei : Ioana Nichilici 
(lustruitoare la tîmplărie).

jucători de volei și oină. Echipele 
co'ectivului au ajuns fruntașe în 
competițiile de masă, mai întîi pe 
raion, apoi chiar pe regiune. 163 
de tineri și-au cucerit, normele 
G.M.A., alți 53 pe cele de clasifi
care sportivă. Șj una dintre mă
riile victorii a fost atragerea în 
sport a numeroase tinere fete, după 
înlr’ngerea... prejudecăților părin
ților.

Gh. .Șoiman nu mai este nrese- 
dîntele cotectivu’ui spo-tiv, pentru 
că, între timp, prin 1954. a fost 
numit director al cămlnu'ui cul
tural. Și este de o ad'ncă semni
ficate faptul că după numirea sa, 
el s-a bazat în special pe colabo
rarea cu spo-tivi ca C. M’nzicu, 
M. Cerbii. N. Bonciu, I. Bădules- 
c'ti, C. Bucur și alții, copiii cu care 
înființase prima echipă de fotbal 
a comunei, și care astăzi sînt flă
căi în toata puterea. Cu ajutorul 
lor, construcția -căminului cultural 
rl comunei a putut fi terminată, cu- 
rînd au putut fi inițiate primale 
acțiuni cultura’e, care apoi au an
grenat tot tineretul din comună. 
Și dacă așa s-au petrecut lucrurile 
la început, acum asistăm la 
rn curent... invers; multi tineri 
din formațiile artistice ale cămi
nului au ajuns să îndrăgească și 
sportul.

In toate acestea, contribuția di
rectorului Gh. Șoiman a fost con
siderabilă. Si ne asociem sutelor de 
tineri din Prăjani care, vorbind 
despre directorul căminului lor 
cultural, au pentru el numai cu
vinte de laudă...

VA.



REPORTAJ LA SILIȘTEA. T
Satul în care Marin Preda, au

torul „Moromeților", a copilărit și 
și-a cunoscut eroii este așezat în- 

I tr-o vale. De departe, șe deslușește 
i doar țesătura deasă a copacilor. 
; Mai apoi răsar acoperișurile țu- 
i guiate, ulița — o săgeată albă și 
I dreaptă ce cată în jos spre pă* 
' dure... Pîrîiașul, pe care strămoșii 
1 l-au denumit „Pîrîul cîinelui", a 
| izbucnit vesel dintre maluri și dă 
ocol satului...

încă de pe vremea cînd Ilie Mo-
■ romete era om în puterea vîrstei, 
i flăcăii de aici, din Siliștea-Gu- 
1 mești, își măsurau voinicia în „lup- 
: tă dreaptă". Tradiția s-a păstrat
din tată în fiu și astăzi întîlnești, 
tot aici în Siliștea, pe cei mai 
strașnici luptători din reg’une.

POVESTEA UNEI ÎNTRECERI

1 — Fugi d-acilea mă Gheorghită.
că nu-i așa cum spui tu! — se 
răsti cu blind ețe moș Dumitrache, 
care se băgase și el în ceata flă
căilor. Bine a zis alde Costovici,

• profesorul de la Bălăci, că tu le
■ pui căpătîi la toate... las’ pe ăsta, 
j pe Tănase, să vorbească, că el a
1 fost acolo și le știe pe de rost.

Flăcăii, care-l știau pe Gheor- 
ghiță Jugravu bun de palavre, au 
rls cu poftă. Dar apoi, nerăbdă
tori, l-au îndemnat pe Tănase să 
le povestească cum a fost la Bu
curești dar așa... pe de rost...

Ghiță Tănase, care mai ieri aler- 
, ga cu straifa de gît la școală, a 
crescut văzind cu ochii. Nu înalt, 
dar bine legat, ager și îndemî- 
natic. nevoie mare. Prima dată 
cînd s-a încumetai să se ia la

0 problemă de tactică și una de organizare 
in ultimele jocuri de rugbi

Susținătorii echipei de rugbi 
Progresul Sănătatea au avut du- 

[ minică satisfacția să vadă cum e- 
chipa lor favorită ține în șah pu
ternica formație a Locomotivei 
Grivița Roșie, campioana țării pe 
anul 1955. Intr-adevăr, feroviarii 
nu au reușit să înscrie decît 3 
puncte și acestea dintr-o lovitură 
de pedeapsă. Urmărind cu atenție 
desfășurarea partidei de pe tere
nul „Parcul copilului", m-am în
trebat dacă mulțumirea celor care 

: aplaudă clncisprezecele Progre- 
; sulul, este justificată într-adevăr. 
Cred că nu poate fi vorba de așa 
ceva. In fond, la scor mare sau 

i mic, Progresul Sănătatea a pier
dut meciul cu Locomotiva; diferen
ța reducă de puncte poate lăsa im
presia că rezultatul ar fi putut fi 
și altul, egal sau favorabil învin
șilor. Realitatea este însă alta: 
Progresul Sănătatea nu a fost 
preocupată decît să nu piardă la 

,scor și nici măcar nu a încercat să 
forțeze rezultatul în favoarea sa. 
De aceea echwa a practicat un joc 
„la ofsaid", obstructionist, distruc
tiv.

Cred m că. cu actuala ech'nă, Pro
gresul Sănătatea poate emite alte 
pretenții în oricare joc pe care-I 
susține. Nu putem fi de acord că 
rugbiștli acestei formații nu știu 

. decît să-i încurce pe alții. Mai a- 
Tes duminică, în forma slabă în 
1 care s-a prezentat. Locomotiva pu
tea fi egalată și chiar întrecută.

Și fiindcă am amintit despre 
formația campioană, este cazul să 
arătăm că, sipre deosebire de săp- 
tămîna trecută, ea s-a prezentat 

'slab. Jucătorii au subapreciat, 
după părerea noastră, meiul cu 
Progresul și odată angrenați în jo

Pe șoseaua București-Ploești 
s-au suprapus două concursuri 
de regularitate: unul din Bucu

rești și altul din Ploești
înaintarea Flăcării a jucat 
duminică așteptări

La Arad, flamuriștii au Jucat 
slab și au cîștigat greu meciul cu 

Dinamo Bacău

trîntă cu flăcăii din sat, avea nu
mai 16 ani. Era mic, dar i-a pis 
jos pe toți. Nu mai departe decît 
vara trecută ajunsese cunoscut și 
la oraș, la Roșiori. El era cel mai 
mic dintre flăcăii din sat care în 
martie, anul acesta, plecau spre 
București la finalele pe regiune 
ale Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Cu el mergeau Panait 
Olteanu și alți cîțiva băieți din sa
tele din jur...

— Cînd am plecat de acasă — 
începu mezinul — Panait îmi spu
ne : Mă, tu ai mai fost la Bucu
rești? Zic da, am fost cu tata. „Mă 
Ghiță, îmi zice el mai departe și 
mă strtnge de umeri, ori te lupți, 
ori dacă ți-e teamă spune, că sa- 
tu-i colea și mai ai timp să te în
torci I

— Făcea el pe deștepta' — a- 
runcă unul o glumă.

— Făcea nu făcea, vorba e că 
a spus adevărat. Mi-era cam tea
mă. Dar l-am văzut că mă privește 
așa de hotărit și am zis : Nici nu 
mă gindesc la așa ceva nene Pa
nait. Nu mi-e teamă de fel I

Și am plecat cu „motorul" la 
Roșiori și de acolo cu trenul, drept 
la București...

Sala unde aveau loc întrecerile 
era mare și frumoasă, li spuneau 
„Sala Recolta“. Lume multă în jur, 
arbitri... In primele zile eu și Pa
nait l-am bătut oe toți. Ne-am po
ticnit tocmai în semifinale. Mai 
rămăseserăm patru la categoria 
mea, patru la categoria lui Panait. 
Adversarul lui Panait era unul ro
tofei, de prin Brănești. Ala mic și 
îndesat, Panait înalt... Trebuia să 
se aplece ca să-l poată prinde de 

cul care convenea adversarilor, nu 
au știut să găsească o soluție po
trivită pentru a schimba desfășu
rarea meciului. In grămadă și Ia 
margine feroviarii au părăsit jo
cul cc’*ctiv și s-au luptat indivi
dual. Ei nu au folosit grămezile 
deschise pentru a-și împiedica ad
versarii să joace „la ofsaid", nici 
nu au bătut în mod Inteligent pes
te linia lor de trei sferturi, care 
ataca la limita ofsaidului, și nici 
nu au pasat mai în adîncime pen
tru a evita contactul prea rapid 
cu adversarii. Șuturile executate 
de feroviari au fost anemice și au 
găsit mereu ia po6t pe fundașul 
advers

LA PETROȘANI C.C.A. A AVUT 
UN VERITABIL COȘMAR...

Pe un teren complet acoperit de 
zăpadă si presărat cu spărturi de 
gheață, deținătorii Cupei R.P.R. 
au muncit din greu pentru a rea
liza c<4e 3 puncte care răsplătesc 
victoria. En’uziasmul celor aproa
pe 300 de studenți din localitate, 
care au venit la Lenea pentru a 
urmări jocul, nu a fost suficient 
pentru a „încălzi" atmosfera. Mai 
interesante sînt însă cele întîmpla- 
te dună joc: ambele formații au 
pornit pe jos. așa cum erau echi
pate, către Pa'roșani. deoa-eco nu 
li s-a pus la dispoziție nici un 
mijloc de transport (8 km. separă 
Lonea de Petroșani). Un șofer 
mai ...sportiv, ori tnai inimos i-a 
luat după jumătatea drumului pe 
cei 30 de rtugbisti și i-a lăsat în 
marginea orașului să-și continue 
„excursia" pînă la hotel. Conclu
zii pot trage și cititorii dar mai 
util, cei de la asociația Minerul...

EM. VALERIU 

MC lăJUMPÂ’

coapse. Fiindcă așa scrie la regu 
lament. Dar Panait c.1 nostru nu 
vroia să se aplece și pace! Se tot. 
invîrteau unul în jurul celuilalt și 
așa a trecut mult timp. Arbitrii i-au 
dai avertisment lui Panait.

— Păi de ce era ambițios și nu 
se apleca ? — se supără unul din 
flăcăi.

— Nu știu de ce. Mi-amintesc 
doar că s-a enervat și l-ă apucat 
pe rotundu’ ăia, i-a pus piedică și 
zdup cu el la pămtnt!

Lumea era cuprinsă de mirare. 
Și ce-mi văd ochii. Unul din ar
bitri ridică mina rotofeiului șrl 
declară învingător prin descalifi
carea lui Panait!
_ Piedică a căutat, piedică a 

găsit, adaugă moș Dumitrache. 
Știu că pe vremea mea ne intil- 
neam noi, băieții pe islaz. Lăsam 
vitele să intre-n orzul oamenilor 
și noi ne adunam la trîntă. Pu- 
neai piedică, cîșfigai! „Ștneche- 
rie". Fiindcă oricît de bun erai te 
puneau jos cu piedica. Și acum 
Panait al nostru caută să câștige 
tot cu piedică. Vouă vă place?

A urmat un moment de liniște. 
„Nu trebuia să pună piedică", gîn- 
dea în sinea lui Ghiță Tănase, cel 
mai mic dintre cei de față . Ne-a 
făcut de rîs" !

— Eu cred că Ilie al lui Voicu, 
Sta din marginea satului, trebuia 
să plece și el- De ce nu a plecat? 
aruncă o vorbă moș Dumitrache.

Toți se mirară. „Da, Ilie, de ce 
n-o fi plecat ta București. Ala e 
de vină. Marin al Năsfâ e’ 
ponsab’lul cu sportul. Mat știtl 
Poate că dacă se 
toată echipa din satul nostru !

— Ce ar fi dacă pentru vara 
asta am face o echipă numai din 
satul nostru — tună glasul de bas 
al lui Tudorică Dumitrache. In sat 
nu sînt flăcăi mai buni ca Panait, 
oa Ilie al lui Voicu? Eu z*™!™ 
sînt! Am să mă duc la Petre Cos
tovici, profesorul de la Balact, să 
ne ajute. El se pricepe. Ehei, ce 
echipă de trîntă am face. Să se 
ducă vestea nu altceva!

Pe băieți i-a cuprins entuzias
mul. A pierit supărarea pe care 
le-a pricinuit-o povestirea lui Tă
nase și se gindesc că totuși, aici 
la Siliștea-Gumești, chit că-t sat Li depărtat, se pot ridica buni 
sportivi. Și nu numai la țnrtra. 
Chiar la fotbal, doar au echipă m 
campionatul raionului, lai volei că 
doar vara trecută i-au bătut pe cei 
din Bălăci. Și unde pui ca nu 
erau antrenați. Nici echipa com
pletă nu aveau și a'i // 
o- fată, cu învățătoarea Dunutnu.

— De ce să mai batem drumul 
pînă la Bălăci. N-avem noi res
ponsabil cu sportul?- Năstase aț Zstrue bun să dărime și munții, 
numai că trebuie să-l ajutăm șt

— Ei băieți, nu vă înfierbântați! 
Gîndiți-vă că vine primăvara, vine 
munca la cîmp. Faceți 
Incit să nu aud supărare dtn par 
tea taților voștri. Mie îmi este drag 
omu' bun la năzdrăvănii dar 
și la treabă! Hai, duceți-vă la alde 
Năstase. Vorbiți cu el și vedeți 
că diseară, la cămin, e film~ cu 
sport „Campionul boxului ! Sa nu 
întîrziați că o să vă fie de folos 
în ce vreți să faceți!

Cuvintele lui moș Dumitrache 
ne-au strecurat în inimă încrede
rea că aici, la Siliștea, sat cu oa
meni harnici, cu fete și flăcăi de 
ți-e mai mare dragul să-i privești 
vor răsări curind mereu mai mulți 
fotbaliști, luptători, atleți și schiori, 
de să se ducă faima 1

PETRE MIHAI

MAREA ÎNCERCARE
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Ați fost în ultima o rents pe 
terenul sportiv ul Asociației. 
Constructorul? N-ați fost? Mai 
bine. Ce ne facem, însă, cu ju
cătorii de rugbi, de pildă, care 
sînt obligați nu numai să... vi
ziteze terenul, dar să și joace. 
Cind e uscat, treacă, mearga... 
Mai dai înlr-o groapă, mai te 
julești la genunchi, mai înghiți 
o porție bună de praf Și.- mer
ge. Dar în acest început de pri
măvară, terenul Constructed ui 
n-a fost niciodată uscat. Dimpo
trivă, terenul este numai noroi 
și mocirlă, incit pășind pe el ai 
impresia că ai nimerit în— 
mlaștinile Pripetului, unite, du
pă cum știm din istorie, au pie
rit oștiri întregi cu comandanți 
cu tot!

Pînă acum n-a dispărut nkd 
un rugbist... Dar, nu-i mai pu
țin adevărat că după flecare 
meci, bieții sportivi nu mai s'mt -. 
identificați nici de rudele cele 
mai apropiate sau de... vecuut 
din cartier I Toți sint murdari, 
plini de glod din cap pînă In 
picioare... La drept vorbind, 
făcînd socoteala cit noroi au. ■ 
cărat în ultimul timp jucătorii 
pe bocancii, pe îmbrăcămintea 
și pe fețele lor, te și miri c-a 
mai rămas ceva din teren și că 
n-a... dispărut cu totul!

După o astfel de luptă prin... 
noroi, o baie e mai necesară ca 
or ici nd. Dar unde s o faci cțnd 
în tot terenul acesta nu exista 
decît o biată țeavă de apă la 
care se înghesuie după meci am
bele echipe? E lesne de închi
puit spectacolul: 30 de flăcăi
zdraveni, continued disputa de 
pe teren și împingîndu-se unul 
pe altul, ca la „grămada , door- 
doar or apuca mai iute firaiu 
la spălat. Duminică, de pțlda, 
cei mai... fericiți au fost tocă
torii Olteanu de la Dinamo Ia 
și Gcbri^t'-scu de la Construc-

Cupa înainte
Despre in-pa iva în sine a co

lectivului sportiv Flamura ro
șie Constanța de a— pune^ pe 
picioare o. competiție dotata cu 
o cupă, desigur, nu se poale 
spune decîl - bravo și ,1a ma. 
mare” l (adică... la cît mai mul
te competiții!). Cărui sportiv 
constănțean nu i-a tresărit tm- 
ma aflind despre această fru
moasă competiție in care urmau 

să „aibă de lucru" și 
popicarii și atleții șt ping pon 
gișta, ca să nu mai vorbim de 
perspectivele întreteril între oei 
mai buni trăgători?—

Poate n-o să vă vină să cre
deți dar cea mai pasionantă 
„bătălie” s-a Inâns — . f 
undeb — la... șah. Guukțt-va 
doar că înaintea ultimei etape, 
echipa colectivului sportiv Con
structorul număra 25 puncte tar 
echipa colectivului sportiv ra
mura roșie totalizase 
puncte. Deci: o jumătate de 
punct mai puțin.

Jumătatea asta de punct îl 
pusese rău pe., foc pe tov. 
Gheorghe Lupu, președintele co
lectivului Flamura roșie. Nu-i 
mai tihnea nici masa nici casa^ 
Auzi d-ta: să se... înstrăineze 
frumusețe de cupă din cauza 
șahului t

Ce era de făcut? „BăiăHa" 
la șah trebuia clștigată. neapă
rat Dar cum? Și tov. Lupu 
puse mina pe- goarnă și suaa 
...adunarea. Profit.nd de unele 
confuzii ale regulamentului 
competiției, (care, în treacăt fie 
spus, fusese întocmit de dum
nealui personal I), iov. Lupu 
convocă pentru meciul final cu 
Locomotiva C.F.R. pe cei mai .. 
figuri” șahiști ai colectivului, 
printre care candidatul de ma
estru Moise Izrael, precum și 
c'țiva jucători de categoria L 
Cu o astfel de echipă, poate că 
l-ar fi pus pe... glnduri și pe 
Ciocli tea, Balănel și dr. Trota- 
nescu, dar mi-te pe fiduștii din 
echipa Locomotiva C.F R.. In 
marea lor majoritate jucători de 
categoria a Via și chiar... necla
sificați ! Ce mai încolo și încoa
ce : trebuiau să ridice mlimle și 
să se... predea, de la primele 
mutări!

Și chiar așa a și 
mura roșie a cîștigat cu 10—V-

torul. In vreme ce unii îi... com- 
pătimeau, poate, că au fost eli
minați de pe teren, ei au profi
tai de ocazie să se ducă fuga 
la gura de apă și să se spe'.e 
în... tihnă, așa cum n-au putut-o 
face in meciurile in care au 
fost... exemple de disciplină și 
au jucat pînă la capăt I

Nu se poate spune că asocia
ția Constructorul nu s-a sezisat 
de starea acestei baze sportive, 
încă din decembrie, colectivul 
care „gospodărește” terenul, are 
la dispoziție suma de 105.000 
lei, sumă necesară pentru di
verse amenajări, printre care și 
aceea a unui vestiar cu dușuri. 
Bani există, devizul a fost fă
cut, planurile sini și ele gata și 
totuși terenul continuă să arate 
așa cum l-am descris mai sus...

Am uitat, lipsește totuși ceva: 
inițiativa și tragerea de inimă!

Și dacă n-ar fi vorba de un 
sector ai cărui sportivi Se mân
dresc cu toții că sînt... construc
tori, poate că lucrurile ni s-ar 
părea mai puțin stranii !

de toate!...
Dar cu asta situația tot nu 

era rezolvată. Era musai ca și 
șahiștii de la Constructorul să 
piardă măcar tin punct in întîl- 
nlrea cu șahiștii de la Voința. 
Dar cum să-l piardă cînd echipa 
Voinței, dezmințindu-și... nume
le nu-și apărase șansele și — 
după cum ne informează tov. 
Alfred Friedman, membru în 
comisia regională de șah Con
stanța — nu se prezentase două 
runde la rind? După toate... a- 
parențele, cei de la Voința a- 
veau să repete „figura” și In 
consecință Constructorul ar fi 
cișttgat cu 10—0. Asta ar fi în
semnat să se aleagă praful de 
toată... mobilizarea și strădania 
tov. Lupu!

Ora sorocită pentru începerea 
partidelor sosi și, spre marea 
desnădejde a tov. Lupu, nici un 
șahist ue la Voința nu se arătă 
la orizont... Arbitrul tocmai se 
pregătea să consemneze rezul
tatul de 10—0 în favoarea Con
structorului, cînd, din fundal 
sălii răbuf ni o voce:

— Opriți! A sosit un jucător 
de la Voința!

Ce să vă spunem, tov. Lupa 
l-a venit inima la loc. Tot mai 
era o șansă I Dar arbitrul tt 
tăie elanul:

— Degeaba. E tot ,,forfait". 
Cu un singur jucător prezent și 
9 absenți nu poate începe me
ciul. Nu e reglementar...

Dar credeți că celor de la 
Flamura roșie le mai ..ardea în 
momentele acelea de regula
ment ? Ei se agățată de acest 
singur reprezentant al Voinței 
ca înecatul de un pai și săriră 
cu gura pe arbitru, silindu-l 
Pînă la urmă să... dea drumul 
meciului.

In această atmosferă furtu
noasă, șahistul care reprezenta 
echipa Constructorului s-ă... fis
ticii și a pierdut, astfel că Fla
mura roșie șt-a văzut visul cu 
ochii: s-a clasat pe primul loc.

In condițiile astea, colectivul 
sportiv Flamura roșie Constan
ța poate oferi cîte cupe vrea. 
N-apucă una să iasă pe poarta 
colectivului t...

GEORGE MIHALACHE 
ION MALIN



ATLETISMUL, SPORTUL TUTUROR (I) I La Orașul Stalin, s-a făcut intr-adevăr ciclocros.
Orî de cîte ori se deschide o 

'discuție cu subiect atletic cifrele 
sînt argumentele cele mai hotârî- 
toare. Și este firesc să fie așa 
pentru că cifrele, mai ales în atle
tism, au nu numai o viață pro
prie, ci, în același timp, sînt O 
expresie vie a valorii.

Statisticile globale ale activității 
atletice pentru toți anii de cînd 
se practică acest sport în țara 
noastră, comparate capitol cu capi
tol, pot arăta oricui o apreciabilă 
creștere a nivelului valoric gene
ral, mult accentuată în ultimii ani. 
•In acest fel, se poate face consta
tarea că nu mai există nici mă
car un singur capitol în oare să 
nu se fi înregistrat salturi Serioa-’ 
se atît sub raport cantitativ cît 
și calitativ. Să cităm cîteva: nu
mărul secțiilor de atletism din 
cadrul colectivelor sportive a cres
cut în ultimul timp foarte ifl’ult 
în raport cu numărul secțiilor’sau 
echipelor de atletism existente cu 
cîțiva ani în urmă; numărul to
tal al practîcanților atletismului, 
care in trecut cuprindea aproape 
două mii de nume (și acestea- a- 
dunate chiar de la primele mani
festări atletice din țara noastră), 
a ajuns în ultimii ani de ordinul 
sutelor de mii; recordurile națio
nale au suferit o continuă modifi
care, ajungînd, în multe’probe, să 
atingă o înaltă valoare bine co
tată pe plan internațional. Dacă 
în trecut au existat numai cîțiva 
atleți romîni ale căror rezultate 
reușeau să depășească cadrul va
loric național (în 1926 aruncătohil 
de disc Ion David a fost clasifi
cat al V-lea în lume cu 46,46 HI.; 
în 1928, sprinterul Ludovic Peter 
cu 10,6 sec. pe 100 m. făcea parte 
din grupul celor mai rapizi aler
gători europeni, etc.), numărul 
acestora este astăzi mult mai ri- 

’dicat, deși atletismul a înregistrat, 
Jn ansamblu] său, valori neaștep
tat de mari. Știți, desigur, că mae- 
stra sportului Iolanda Balaș cu 
1,70 m. a fost clasificată anul tre
cut a doua săritoare în înălțime 
din lume; Alexandra Sicoe a fost 
în 1955 a cincea alergătoare a lu
mii pe 400 m. plat cu 54,9 sec.; 
Me Savel, de asemenea al V-lea 
pe 400 m. garduri în ierarhia ce
lor mal buni specialiști mondiali 
(tot el a fost singurul atlet euro
pean care, în ultimii trei ani, a 
reușit să-i întreacă în luptă directă 
pe cei mai buni doi alergători ai 
lumii, atleții sovietici Anatolii Iu- 
lin șj Iurii Lituev); Ion Opriș s-a 
arătat a fi unul dintre cei mai 
constanți alergători europeni în 
rezultate de valoare, iar Ion Soter, 
Ion Barbu, Nicol ae L>iga, Ion Ba- 
boie, Aneliese Zîmbreșteanu, Ana 
Șerban, Ana Roth, ele. au ocupat 
locuri de frunte pe listele celor 
mai buni specialiști ai probelor 
lor. In aceeași ordine de idei, tre
buie citat numărul mare al cons
trucțiilor sportive care stau astăzi 
la dispoziția tineretului nostru de 
la orașe și sate; impresionantele 
cantități de materiale și echipa
ment; concepția nouă, științifică, 
despre pregătire; creșterea nive
lului general al cunoștințelor an
trenorilor șl atleților fruntași, ca 
rezultat al formării unei experien-

s . '• -- y ‘ .ft -

Noutăți la concursul motociclist de duminica
In sfîrșirt, după cite se pare, la 

înotociclism lucrurile au început să 
meargă ceva mai bine. La concur
sul de regularitate și rezistență or
ganizat de comisia orășenească 
A.V.S.A.P. București s-au prezen
tat duminică aproape toți motoci- 
cliștii fruntași din Capitală (în a- 
fara acelora de la C.C.A.) precum 

' și un număr important de alergă
tori începători. De asemenea, un 
•fapt pe care-1 menționăm ca deo
sebit de pozitiv și aproape. , unic 
în istoria sportului nostru cu mo
tor a fost acala că duminică s-au 
prezentat la start și cinci motoci- 
cJiste, (pînă la această competiție, 
pa alergătoare le întîlneam doar la 
concursurile de campionat sau re
cord).

Iată, așadar, suficiente condiții 
ca un concurs să se poată bucura 
de succes, mai ales atunci cînd și 
•organizarea corespunde, așa cum 
■s-a inUmplat la întrecerile de du
minică. In această privință trebuie 

rsă dăm cîteva lămuriri. După noua 
•orientare care li s-a dat, cursele 
'de regularitate, în afara scopului 
ilor propagandistic, trebuie să în
semne și un real prilej de verifi- 
j<care a posibilităților molociclisti- 
Hor. Concursul de regularitate dis-

SPORTUL POPULAR 

țe proprii, dar și prin folosirea 
experienței înaintate a celor mai 
buni antrenori și atleți din Uni
unea Sovietică și din alte țări ale 
lumii.

Toate aceste succese nu ar fi 
fost posibile în cadrul limitat al 
condițiilor de practicare a sportu
lui în anii regimurilor burghezo- 
moșierești din țara noastră, deoa
rece lipsea o preocupare serioasă 
pentru sport, o îndrumare hotărîtă 
din partea forurilor de conducere 
a activității sportive și a con
ducerii statului, pentru dezvolta
rea armonioasă a disciplinelor 
sportive. Acest lucru a devenit 
însă pe deplin posibil în anii de 
democrație-populară, cînd partidul 
și guvernul au pus bazele unei a- 
devărate mișcări de cultură fizică 
șî sport și au creat toate condițiile 
necesare practicării sporturilor, a- 
sigurîndu-le un ritm de dezvoltare 
neinaiîntîlniit în țara noastră. In 
ac'ăst cadru general au fost înre
gistrate toate succesele enumerate 
mai înainte.

In Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. din iunie 1949, ală
turi dd gimnastică, natație, turism, 
atletismul este crttat printre spor
turile de bază, acordîndu-i-se locul 
și importanța care i se cuvin. 
Căci atletismul nu este numai o 
întrecere țn sine, o luptă a omu
lui Cu secundele și centimetrii, ci 
un mijloc eficace de a ajuta la în
tărirea sănătății, la educarea și în
tărirea calităților fizice, morale și 
de voință. Ailetismul stă la baza 
celor mai multe sporturi și, avînd 
un caracter larg popular, este ușor 
accesibil oricărui tînăr. EI poate 
șl - trebuie să fie considerat ca 
poarta de intrare a tineretului nos
tru'In activitatea sportivă.

In ultimii ani am avut deseori 
prilejul să subliniem numeroasele 
succese înregistrate în dezvoltarea 
atletismului din țara noastră. Ele 
cinstesc munca entuziastă și plină 
de abnegație desfășurată pînă a- 
cum de către toți factorii ce răs
pund de problemele acestui sport. 
Dar a spune că în această privință 
au fost înregistrate numai succese, 
că lipsurile, care în mod firesc au 
existat, au fost cu totul întjmplă- 
toare, ar însemna să comitem o 
gravă greșeală. In activitatea de 
atletism din țara noastră au exis
tat și continuă să existe încă multe 
lipsuri, continuă să mai fie unele 
greutăți, fapte care au stînjenit 
și stînjenesc — uneori destul de 
categoric — înregistrarea succese
lor și mai mari pe care le aștep
tăm în dezvoltarea atletismului.

Ziarul nostru își propune să a- 
nabzeze, înaintea deschiderii sezo
nului compelițional de vară, toate 
aceste lipsuri și cauzele lor, să 
tragă concluzii și să propună unele 
măsuri necesare pentru îndepăr
tarea lor. Această acțiune nu o 
vom putea duce însă singuri pînă 
la capăt; avem nevoie de ajuto
rul colectiv al cititorilor și în 
special al antrenorilor, atleților, 
arbitrilor și activiștilor.

Așteptăm colaborarea tuturor iu
bitorilor atletismului. Paginile zu
ruit# le sînt deschise.

ROMEO VILARA

putat duminică, deși a cuprins o 
distanță de numai 130 km. a înde
plinit ambele condiții. Propagan
distic a reușit prin felul în care s-a 
făcut adunarea concurenților; mo- 
tocicliștii au fost încolonați în Pia
ța Universității și de aci au plecat 
spre Piața Seînteii de unde auluat 
startul efectiv, — ia- tehnic a co
respuns datorită porțiunii de traseu 
de la șoseaua Ploeștiului spre Sna- 
gov, porțiune pe care concurenții 
au irebuit s-o străbată în cortdi- 
țiuni foarte dificile: pe un făgaș 
de zăpadă topită și teren acciden
tat.

In plus, vor trebui luate ca exem
plu, de către organizatorii cetorilal- 
ie concursuri de regularitate, pro
bele de departajare: concursul de 
orientare pe teren cu ajutorul bu
solei și proba de tir. In această 
privință, noutatea pe care ași' a- 
dus-o organizatorii a fost aceea 
că probele de tir și orientare au 
contat în concurs ca și întrecerea 
moto propriu-zisă. Astfel, punctajul 
obținut de concurenți în probele de 
departajare a fost adunat la puncta
jul obținut de concurenți în proba 
moto, absolut la toți concurenții șl 
nu numai la cei aflați la egalitate 
de puncte în concursul de regula
ritate, cum se obișnuia pînă acum. 
Noul sistem hr'Insuflat motocieli-

Finalele campionatului de cîclo- 
cros al R.P.R. desfășurata dumini
că la Orașul Stalm au scos în e- 
vidență buna pregătire a majori
tății concurenților. Deși traseul a 
constituit o noutate pentru cea 
mai mare parte dintre alergători, 
iar duritatea pe anumite porțiuni 
(cele de coborîre, acoperite cu 
gheață) a fost excepțională, am 
asistat totuși la întreceri strînse, 
dinamice, în care concurenții au 
dovedit o îndemmare remarca
bilă.

In proba rezervată fetelor, vjc- 
toria a revenit pe merit maestrei 
sportului Maria Bisac (Progresul 
C.P.C.S.) care a întrecut la mare 
luptă pe maastra sportului Aurelia 
Drăghici și pe Herta Schuster 
(FI. roșie Or. Stalm). Deși a co
mis unele greșeli de ordin tactic 
(a ezitat să alerge pe bicicletă a- 
numite porțiuni), Maria Bisac a 
fost cea mai pregătită dintre con
curente și, spre surprinderea celor 
prezenți la sosire, ea a întrecut-o 
pe principala sa adversară, Au
relia Drăghici chiar la sprintul fi
nal, acolo unde, în mod normal, 
nu avea nici o șansă. Aurelia Dră
ghici nu este încă în cea mai bună 
formă a sa, iar la capitolul pregă
tire fizică trebuie să „mai adauge 
muît“ pentru a putea rezista unor 
competiții atît ' de grele. Herta 
Schuster a făcut o mare greșală, 
pe care antrenorul său n-a se®sa
t-o la timp. Pornind puternic de la 
început, mai puternic decît îi per
mitea pregătirea sa, a fost obliga
tă apoi să încetinească ritmul și să 
piardă astfel contactul cu primele

In ultimul tur (al IV-lea) după ce a fost nevoit să schimbe de patru 
ori bicicleta, D. Dragomir (Recolta) forțează, îl întrece pe N. Vasi- 
lesou (Dinamo) și se clasează pe locul II. (foto: I. FRIEDMAN)

Studenții se întrec la gimnastică
BUCUREȘTI : Centrul universi

tar București a prezentat în această 
etapă 174 de concurenți și concu
rente din 10 institute. Nivelul teh
nic al echipelor participante a fost 
mai bun decît în anii trecuți. Echi
pele de băieți s-au dovedit mai 
omogene și mai constante decît 
cele de fete. Iată rezultatele înre
gistrate :

ECHIPE FETE : 1. Universitatea 
C. I. Parlion 233.34 pct.; 2. Insti
tutul Politehnic 212,41 pct.; 3. In- 

știlor dorința de a se pregăti de 
acum înainte multilateral, astlel 
îneît să poată corespunde în orice 
altă întrecere complimentară com
petițiilor motocicliste.

Cele cinci alergătoare — deși li 
S-a tăcut clasament separat — au 
concurat pe același traseu șl în a- 
celeași condiții ca și motocicliștii. 
Pentru concursurile de regularitate 
pe distanță scurtă, așa cum a fost 
ce! de duminică, sistemul este foarte 
bun deoarece alergătoarele, fiind 
intercalate printre motocirfiști/ pot 
observa mai bine felul în care "pro
cedează alergătorii avânsați'Mrt •- 
numite porțiuni mai grele, lî pot 
imita, învățînd astfel conduczrea 
mașinii cu mai multă ușurință.

Iată acum rezultatele înregistra
te : coleg, femei: 1. Ilona Kedves 
(raionul 1 Mai) 0 pen., 20 p. tir 
și orientare, 2. Norma Klein (raion 
T. V.) 2. pen., 22 p., 3. Venera Va- 
silescu (raion 1 Mai) 6 pen. .20 p.; 
coleg, bărbați, începători: 1, V.
Chirilă (raion T.V.) 2 pen. 8 p., 2. 

I. Dragomir (raion Lenin) „3. pen. 
8 p., 3. P. Mihăilescu (raion 1 
Mai) 0 pen. 13 p.; categ. bărbați 
avansați: 1. M. Cernescu (raion 
1 Mai) 0 pen. 2. p., 2. V. Szabo 
(raion 1 Mai) 0 pen. 5 p, 3. B. 
Berindei (raion Gh. Gheprghiu- 
Dej) 0 pen. 7 p, •••■ g. șt/ 

două concurente. Revelația întrece
rii a fost tînăra Maria Kato (Vo n- 
ța Arad) care, deși lipsită de ex
periența concursurilor grele, s-a si
tuat tot timpul în. fruntea întrece
rii. Acest tînăr element, care a do
vedit cu ocazia finalelor campio
natului de ciclocros calități excep
ționale, trebuie ajutat atît în ceea 
ce privește materialul cît și îndru
mările unui antrenor cu experiență, 

întrecerea băieților, care a entu
ziasmat mb’le de spectatori prezenți 
pe traseul cursei, s-a soldat cu vic
toria meritată a campionului de 
anul trecut Ion Moraru (Progresul 
C.P.C.S.). El a făcut o cursă bine 
gîndită, n.u s-a aventurat pe părțile 
periculoase ale traseului și a for
țat atît la urcuș cît și la drum 
plat.

Dumitru Dragomir (Recolta), 
principalul pretendent la titlul de 
campion, a fost handicapat da cele 
patru defecțiuni mecanice suferite 
pe traseu (a fost obligat de patru 
ori să schimbe bicicleta) și nu a 
mai putut lupta de la egal cu Ion 
Moraru. Cu toate acestea, el meri
tă toate laudele pentru curajul și 
voința cu care a continuat să lupte. 
Pregătirea minuțioasă și cunoaște
rea perfectă a traseului l-au aju
tat să ocupe locul doi la diferență 
foarte mică de cîștigător, dacă ți
nem seama de timpul care î-a fost 
răpit de cele patru defecțiuni. Du
mitru Dragomir a dovedit și cu a- 
ceastă ocazie că este unul dintre 
cei mai buni ciclocrosiști din țara 
noastră.

O comportare bună a avut ; N. 
Vasilescu (Dinamo), M. Voinescu 

stitutul de construcții 195,88 pct.; 
individual compus categoria a Il-a: 
1. Ana Calciu (Univ. Parhon) 49.55 
pct.; 2. Irma Bran (Univ. Parhon) 
48,35 pct.; categ. a IIl-a: 1. Silvia 
Teodorașcu (Inst. Politehnic) 51,70 
pct.; 2. Rodica Constantinescu 
(Inst. Politehnic) 51.15 pct. ECHI
PE BĂIEȚI : 1. Institutul Politeh
nic 261,98 pct.; 2. Institutul de con
strucții 235,71 pct.; 3. Universitatea 
C. I. Parhon 235,29.; individual 
compus categ. a Il-a: 1. Gh. Gheor
ghiu (Inst, de. Construcții) 53,45 
pct.; 2. D. Ionescu (I.M.F.) 53.25 
pct..; cat. a 111-a 1. D. Blujdescu 
(Inst. Politehnic) 54,85 pct.. 2. A. 
Săftoîu (Univ. Parhon) 53,95 pct.

IAȘI : întrecerile au fost organi
zate în sala școlii medii de băieți 
„Mihail Sadoveanu". Au asisat 
cîteva sute de spectatori. Rezultate: 
ECHIPE FETE : 1, I.M.F. Tg. Mu
reș 180,71 pct.; î. Reprez. centr. 
univ. Iași 146,41 pct.; 3. Reprez. 
centr. univ. Galați 128 95 pct.;indi- 
vidual compus categ. a Il-a: 1. Sil
via Ioan (Galați) 40,25 pct.; 2. 
Adela Csiky (Tg. Mureș) 37,10 
pct.; categ. a IlI-a: 1. Rita Schwart- 
zenberger (Tg. Mureș) 41.85 pct ; 2. 
Cleopatra Ignițescu (lași) 41,40 
pct.; ECHIPE BĂIEȚI: 1. I.M.F. 
Tg. Mureș 192,62 pci.; 2 Reprez. 
centr. tmiv. Iași 169.13 pct.; 3. Re
prez. centr. univ. Galați 160,26 net.; 
individual compus categ. a Il-a: 
1. Fr. Zaborschi (Tg. Mures) 38 
oct.; 2. S. Bardozy (Tg. Mureș) 
36,65 pct.; categ. a IlI-a: 1. B. Gu- 
rinov (Iași) 45,20 pct.: 2. N. Gheor
ghiu (Iași) 42,15 pct.

ORAȘUL STALIN : Concursul 
s-a desfășurat în sala Institutului 
de mecanică. Rezultate: ECHIPE 
FETE : Orașul Stalin 220,86 pct.; 
individual compus categ. a Il-a: 
1. Rodica Stinghe (Or. Stalin) 
46,20 pct; categ. a IlI-a: Nicuilina 
Ciuoagea (Or. Stalin) 3637 pct.; 
BĂIEȚI : .1. Orașul Sialin 212,38 
pct.; individual compus categ. a 
II-a: Alex. Serester (Or. Stal in) 
38,10 pct.; categ. a III-a: Artuf 
Arvai ȚQr.i Sialin) -35,98; roL<

(Dinamo), N. Mușa (Fi. roșie Or. 
Stalin), M. Ciurciubici (C.C.A.), A. 
Faniciu (Metalul), I. Baciu (FI. ro- 
șie Buc.), C. Fllorescu (Șc. sp. de 
tineret Buc.), V. Rață (Progresul 
Iași) șj alții.

Ca o constatare generală se des
prinde faptul că finala campio
natului de ciclocros pe anul 1956 
s-a desfășurat la un nivel superior 
edițiilor precedente.

Nu putem încheia însă fără a evi
denția munca depusă de comitetuil 
regional C. F. S. Stalin pen
tru buna pregătire a acestei com
petiții, pentru a asigura concuren- 
ților toate condițiile în vederea rea
lizării unor performanțe bune. Atît 
traseul (ales de către A. Someșan, 
resp. tehnic al întrecerii) cit și ce
lelalte elemente de organizare au 
fost la înălțime șj pentru aceasta 
organizatorii merită felicitări. Con
siderăm că, pe viitor, acest traseu 
poate fi menținut fiind adecvat pen
tru o. competiție de ciclocros. Va 
trebui însă ca înaintea finalei, să 
se organizeze la Orașul Stalin con
cursuri speciale la care să parti
cipe alergători din București și din 
alte orașe.

H. NAUM
|------ ----------------------------------------

ȘAHIȘTII DE LA CONSTRUCTORUL.
PE PRIMUL LOC

Ultima etapă a campionatului 
de șah al echipelor bucureștene, 
desfășurată duminică, a programat 
două întîlniri decisive. Pentru pri
mul loc în clasament luptau față în 
față Constructorul și Știința, iar 
pentru locul 4 (ultimul care asi
gură calificarea în semifinalele 
campionatului republican) se îrrtîl- 
ne.au Constructorul II și Progresul 
D.C.S.

Știința, care marcase o revenire 
puternică în ultimele etape, .avea de 
remontat un handicap de 3 puncte 
în fața Constructorului, lider con
stant al campionatului. Șahiștii de 
la Constructorul acumulaseră 50 
puncte (din 64 posibile) înaintea 
ultimei etape. Cum însă în aceeași 
dimineață, Dinamo, cîștigînd prin 
forfait la Locomotiva I, își mărise 
totalul de puncte la 52'72. sarcina 
studenților devenise extrem de 
grea : ei trebuiau să obțină nu 
mai puțin rile 5'/2 puncte pentru a 
cuceri locul I. In același timp, și 
Constructorul se vedea direct ame
nințat de a pierde șefia, în acest 
ultim meci.

Astfel, întîlnirea Constructorul- 
Știința s-.a desfășurat într-o expli
cabilă tensiune. Șahiștii de la Con
structorul au rezistat cu hotărîre 
în fața asaltului dat de studenți, 
•acumuKnd punctele necesare pen
tru victoria în clasamentul general.

Progresul D.C.S. .avea nevoie de 
un scor categoric în fața Construc
torului II pentru a-i răpi acestuia 
locul 4. Și a doua echipă a asocia
ției Constructorul a dovedit fru
moase calități de luptă, apărîndu-se 
cu succes și oalifieîndu-se astfel în 
semifinală.

Iată acum rezultatele ultimei e- 
taipe: Dinamo — Locomotiva I 
8—0, Voința — Locomotiva II 
5—3, Progresul Arta — Flamura 
roșie M.C.I. 8—0, Progresul D.C.S. 
— Constructorul II 4—4, Știința 
— Constructorul I 4—3 (1).

Clasamentul xjefînitiv al turneului 
final (sferturi de finală ale campio
natului R.P.R.) este următorul:
1. Constructorul I 53 (1): 2. Dina
mo 52'ți p., 3. Știința 51 (1) p.; 4. 
Constructorul II 43 p.; 5. Pro
gresul D.C.S. 37 p.; 6. Voința
33'/i p.; 7. Progresul Arta 30'/^ p. ; 
8. Locomotiva I 28'/2 p.; 9. Loco
motiva H 21 p.; 19. FI. roșie M.C.I, 
9 p.

ir
Nu putem încheia cronicile a- 

cestui campionat fără a semnala din 
nou o lipsă importantă în com
portarea unor echipe participante 
la turneul final. Cinci meciuri au 
fost decise prin forfait, vinovate de 
neprezen'are făcîndu-se Flamura ro
șie (3), Locomotiva I (1) și Loco
motiva II (1). Colectivele sportive 
de care depind aceste echipe tre
buie să analizeze cu toată atenția 
comportarea șahiștilor pe care-i în- 
drumează, pentru ca aceștia să nu 
mai repete în viitor asemenea gre
șeli, care îngreunează desfășurarea 
competițiilor și influențează direct 
rezultatele final»



puncte albe dar și multe
Simplitatea 

în acțiuni — 
CHEIA SUCCESULUi

Cronicarii noștri de fotbal nu 
sânt prea darnici cu laudele la a- 
dresa înaintașilor. Ba, uneori, îi 
și ceartă că nu înscriu goluri „la 
comandă" așa cum i-a certat con
fratele nostru Radiu Negoescu de la 
„Ițiformația Bucureștiului" după 
meciul dintre Știința Cluj — Pro
gresul București. Cronicarul spor
tiv al „Informației" a socotit că nu 
are chiar atît de mare importanță- 
faptul că apărarea clujeană primi
se două goluri panabile, înaintarea 
n-avea decât să marcheze... 3 go
luri și astfel să cîștige meciul. De
sigur, pentru clujeni ar fi fost bine 
ca lucrurile să decurgă așa. Dar 
înscrierea unui punct nu depinde 
numai de eficacitatea și măiestria 
înaintașilor respectivi, (ceea ce, ori
cum, n-a fost cazul cu înaintarea 
studenților) ci, bineînțeles, și de 
felul cum își organizează apărarea 
echipa adversă.

In general, sarcina înaintașilor 
e mai dificilă decît a apărătorilor. 
Aceștia din urmă au multe posibi
lități de a opri marcarea unui gol 
— trimițîndl mingea în aut, în cor
ner etc. — în timp ce înaintașii tre
buie să găsească modalitatea de a 
marea, avînd în față, uneori, cîte 
4—5 apărători. Am făcut această 
introducere, tocmai pentru a scoa
te și mai mult în evidență exce
lentul joc prestat duminică de îna
intarea Casei Centrale a Armatei 
(mai ales în prima repriză).

Ce ne-a plăcut mai mult ? Sim
plitatea acțiunilor, rapiditatea cu 
care erau conduse. Cei care au no
tat desfășurarea meciului fază cu 
fază, au constatat că echipa C.C.A_ 
n-a avut superioritatea teritorială 
în acest meci. Și, totuși, impresia 
generală a fost aceea că echioa 
C.C.A. a dominat teritorial. A- 

ceastă impresie a fost creată tocmai 
de acțiunile clare de atac ale mi
litarilor, care provocau de fiecare 
dată panică si derută în rîndlurile 
adversarilor. Principalul element al 
clarității acestor acțiuni și. în ul
timă instanță, al eficacități^ lor 
a fost acela că cele două a- 
ripi au stat aproape întotdea
una aproape de tușă, ceea ce. 
pe de o parte, a asigurat dezvol
tarea extrem de rapidă a atacului, 
iar pe de altă parte a d.is la dez
organizarea apărării adverse. Au 
fost momente cînd mijlocașii Flă
cării nu știau unde ar fi mai bine 
să se plaseze, pentru a intercepta 
mingea. $1 așa s-a întîmplal. că la 
cele mai multe din centrările' lui 
Cacoveanu sau ale lui Tătarii, în 
fața careului de 16 metri, tripleta 
avea de-acum create situații de 
tras la poartă.

tetă, în sfîrșit, o înaintare care a 
înțeles rolul aripilor în acțiunile 
de atac cerute de fotbalul modem.

O imagine răsturnată ne-a pre- 
aentat-o înaintarea Flăcării și mai 
ales comportarea celor două aripi. 
De altfel, în cîteva rîndurî l-am 
auzit pe Aurică Teodorescu impu- 
tîndu-i lui Bădulescu faptul că 
nu-și păstrează locul pe aripă. Și 
avea dreptate Dar pentru că vor
beam mai înainte de superioritatea 
teritorială, desigur că și Flacăra a 
avut momente cînd a „preSat" 
dar acțiunile el de atac n-au fost 
periculoase fiindcă n-au avut rapi
ditatea necesară, n-au avut elemen
tul „surpriză", pe care însă l-ap 
avut totdeauna atacurile echipei 
C.C.A.

O altă remarcă în legătură cu 
meciul de la Giulești : deși partida 
s-a desfășurat intr-un ritm viu. 
s-a jucat totuși corect, sportiv. De 
altfel, și spectatorii au aorecîat a 
cest lucru și indiferent de simpa
tiile lor pentru o echipă sau alta, 
au subliniat cu aplauze fazele fru
moase.

Unde greșesc însă unii specta
tori ? Acolo unde confundă jocul 
bărbătesc al fundașilor, în spe
cial — cu jocul dur. periculos. A 
fost o vreme cînd multe dtn inter
vențiile ini Zavoda II erau nere- 
glementere. Astăzi însă, acest Ini
mos jucător intervine tn joc în li
mitele regulamentului, dar bineîn
țeles. făcând uz de forța sa atle
tică, de pregătirea sa fizică. Or. 
aceste calități i se cer unui fundaș 
mai mult decît oricărui alt jucător. 
Același lucru este valabil și pentru 
Marinescu de la Flacăra, care în 
jocul de duminică a avut inter
venții în forță, bărbătești, dar în 
orice caz, corecte.

Să nu uităm că în acest an 
vom avea de susținut o serie de 
întîlniiri internaționale deosebit de 
grele. Fundașii echipelor reprezen
tative sau de .club pe oare le vor 

întîlni formațiile noastre vor juca 
așa cum o cere fotbalul modern. 
Cu alte cuvinte, în forță, atletic, 
bărbătește. De altfel, trimisul no
stru special la Budapesta, ne relata 
ieri și punea chiar accentul pe a- 
lura bărbătească dar regulamen
tară în care s-a desfășurat întîl- 
nirea dintre echipa Budapestei și 
cei mai buni jucători din provincie. 
Și era vorba de un simplu meci de 
antrenament...

Departe de noi gîndul de a ac
cepta jocul dur. Dar apreciem ar
doarea în luptă, vigoarea bărbă
tească a unor jucători ca Zavoda II, 
Szoko, Băcuț II, Neacșu, Caricaș. 
Pahonțu și chiar Macri și Toma 
(Dinamo) atunci cînd aceștia a- 
pără culorile colectivelor lor cu 
elan și forță tinerească, dar firește, 
în limitele regulamentului, în spi
ritul unei întreceri tovărășești.

A. I. DANCU 
JACK BERAR IU

La Arad, două aspecte 

ale aceleiași probleme:

jocul înaintărilor
La câteva minute după termina

rea meciului de la Arad, antrenorul 
echipei din Bacău, Florian Ambru, 
ne-a făcut o declarație care — în 
cîteva cuvinte — „prinde" aspec
tele esențiale ale meciului: „Teh
nica și rutina au învins. .Arădenii 
au fost mai buni, și noi nu le-am 
putut face față mai ales în condi
țiile în care a jucat azi atacul 
nostru. De altfel, cred că nici vechii 
mei prieteni Reinhardt și Dumi
trescu (n.r. antrenorii Flamurii ro
șii) nu se pot declara mulțumiți 
de comportarea atacului lor“...

Și, într-adevăr, într-o declarație 
comună, cei doi antrenori ai Fla
murii roșii confirmă acest lucru: 
„Jocul echipei noastre ne-a mulțu
mit în primul sfert de oră al me
ciului șj parțial în repriza a doua. 
Am avut ocazii de gol din care 
puteam cîștiga chiar cu 3—0. dar 
atacul nostru a tras foarte impre
cis la poartă. Mai avem multe co
rectări de făcut. în special în ceea 
ce privește finalitatea acțiunilor de 
atac, precizia șuturilor și plasa
mentul arteilor".

Prin urmare din nou, jocul îna
intării.

Meciul de Ia Arad ne-a prezentat 
duminică două aspecte ale aceleiași 
probleme. Pe de o parte, un atac 
steril, lipsit complet de finalitate, 
care a tras un singur șut în poartă 
timp de 45 de minute (cel al dina- 
moviștilor din Bacău), pe de altă 
parte un atac oare a știut să-și ( 
creeze situații de șut. a tras spre, 
jxxartă destul de mult, dar cu o 
imprecizie exasperantă (cel al echi
pei gazdă).

Și acum, cîteva cuvinte despre 
fiecare echipă. Flamura roșie a în
ceput destul de bine și atacul a 
„mers" cit timp Boitoș a fost activ. 
Pe la mijlocul reprizei Boitoș a slă
bit și odată cu e! tot atacul, mai 
ales că Petschovschi și Serfozo au 
fost departe de valoarea lor nor
mală. O remarcă pentru jocul bun

La concursul Pronosport nr. 12 
etapa din 25 martie a.c. au fost 
depuse 866.194 variante.

La trierea buletinelor au fost gă
site 3 variante cu 12 rezultate, 121 
variante cu 11 rezultate și 1666 va
riante cu 10 rezultate.

Omologarea concursului are loc 
azi după-amiază.

AMĂNUNTE DESPRE CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. 13 

DIN I APRILIE
I. R.P. ROMINA-AUSTRIA (tur

neu F.LF.A. juniori). Anul trecut, 
în cadrul aceleiași competiții, ju
niorii noștri au depășit pe cei aus
trieci cu 1-0. încrezători în forța 
de joc a reprezentativei noastre îi 
acordăm un pronostic favorabil. 
Deși meciul se joacă la 2 aprilie, 
contează în concurs, trierea înce- 
pînd marți 3 aprilie.

II. C.C.A.-PARTIZAN BELGRAD: 
ANULAT.

III. PROGRESUL BUCUREȘT1- 
FLAMURA ROȘIE ARAD (1955: 
2 3 și 1-0). Meciul contează în con
curs deși se dispută la 2 aprilie.

IV. ȘTIINȚA TIM1SOARA-LO- 
COMOTIVA TIMIȘOARA (1950: 
1-0 și 1-0; 1951: 0 0 și 0-1; 1953: 
1-1 și 2-1. 1954: If și 0-0; 1955: 
6-1 șj 3-1).

V. DINAMO ORAȘUL STAL1N- 
DINAMO BACAU. Cele mai multe 
șanse, după păre-ea noastră, le âu 
gazdele

VI„-LLACARA MOINEȘT1-AVJN-

negre în etapa a ll-a!
al lui Dudaș, un tînăr care posedă 
toate calitățile unei bune aripi, dar 
care trebuie strunit în tendința de 
a intra mereu în centru. Pregătirea 
fizică, corespunzătoare. De altfel, 
Flamura roșie a jucat mal bine 
spre sfîrșit. Despre apărarea ară
denilor nu putem vorbi prea mult, 
ea nefiind pusă la încercare atît 
îneît să ne putem forma o apreciere 
exactă asupra gradului ei de pre
gătire.

Dinamo Bacău și-a făcut datoria, 
luptînd din răsputeri pentru un 
rezultat onorabil, pe care l-a reușit, 
în special datorită apărării în care 
a excelat Veber, un stopper cu 
reale cia.litățiț bine încadrat de 
Popa și Lupeș. Atacuil băcăoan a 
funcționat însă foarte slab, nereu
șind în nici o acțiune să închege 
mai mult de trei pase. Completă 
lipsă de finalitate. Singurul oare 
a încercat mai mult poarta a fost 
Oaidă (repriza II). El a tras 4 din 
cele 7 șuturi la poartă ale echipei 
sale.

Concluzia de ansamblu : joc d# 
nivel nesatisfăcător, care ,a relevat 
în special defecțiuni în jocul lini'/ir 
de atac. _

RADU URZICEANU

Scuze valabile 
și nu prea...
Meciul de la Timișoara a lăsat 

rriult de dorit din punct de vede
re tehnic. Șuturile imprecise la 
poartă, pasele greșite sau trimise 
ia adversar, stopurile și driblingu
rile defectuoase au abundat în 
această partidă, iar faptul că cele 
opt lovituri de colț (șase în favoa
rea bucureștenilor și două în fa
voarea timișorenilor) au rămas — 
cum ne-am obișnuit, din păcate, 
să spunem — fără rezultat, ilu
strează de asemenea serioasele de
ficiențe tehnice din jocul celor 
două echipe.

Firește, jucătorii echipei noastre 
fruntașe pot invoca, drept scuză 
a insuficientei lor pregătiri teh
nice, condițiile obiective prilejuite 
de nesperata prelung're a iernii cu 
înlreg cortegiul ei de neplăceri: 
terenuri impracticabile, condiții at
mosferice neprielnice șa. Această 
scuză nu ne poate satisface însă 
pe deplin, fiindcă este vorba în 
primul, rînd de ignorarea unor no
țiuni elementare fotbalistice, care 
nu trebuiau nicidecum învățate în 
perioada pregătitoare, ci doar per
fecționate. Or, părerea noastră este 
că, prin cele arătate în meciul de 
la Timișoara, jucătorii celor două 
formații și îndeosebi atacanții, nu 
s-au străduit suficient la antrena
mente și n-au făcut totul — chiar 
în condițiile grele cunoscute — 
pentru a-și aduce mult așteptatul 
aport la îmbunătățirea fotbalului 
nostru. Dar, nesatisfăcătoarea pre
gătire tehnică i-a „obligat" pe unii 
jucători, și în special pe Ivanenco 
și Călin, să recurgă la nepermise 
durități. Ivanenco, de pildă, supă
rat probabil că a fost driblat de

^pronosport
TO L" . ■-

TUL PIATRA NEAMȚ. Meciurile 
din cadrul categoriei C vor pune 
Ia grea încercare cunoștințele și 
inspirația participanților la con
cursurile Pronosport. In acest meci 
rioî acordăm mai multe șanse gaz- 

, delor.
,< VII. VICTORIA TECUCLAVIN- 
TUL FĂLTICENI. Oaspeții au un 
palmares mai bogat în performan
țe.. Victoria Tecuci beneficiază da 
avantajul terenului care credem că 
are o importanță în acest maci.

VIII. METALUL CONSTANȚA- 
DINAMO PITEȘTI. Dinamo Pitești 
se anunță ca una dintre cele mai 
.jtari" echipe ale seriei. Dar gaz
dele vor ști să le opună o dîrză 
rezistență.
K' IX. TORINO - FIORENTINA. 
(1954-1955: 0-1 și 2 2; 1955-1956: 
0-2). Duminică Torino a cedat cu 
0-1 la Triestina în timp ce Fioren- 
flnâ a dispus cu 2-0 de Lanerossi. 
Superioritatea arătată de Fiorenti- 
rfă neînvinsă încă în acest cam
pionat o indică favorită, deși gaz
dele sînt oricînd capabile să furni
zeze o surpriză.

X. PRO PATRI VTRIESTINA. 
(1954 1955: 0-2 și 0-1; 1955-195» 
0-1).: Pro Patria deține cu... con- 

Copil III, l-a lovit, făcîndu-1 im
propriu pentru restul partidei. A- 
titudinea lui Ivanenco trebuie să 
fie temeinic analizată, în primul 
rînd de colectivul său. care are 
datoria să vegheze asupra întă
ririi disciplinei jucătorilor.

S. MASSLER

...Și cîteva asperie
DIN CELELALTE 
JOCURI

• La CLUJ, după cum ne sem
nalează subredacția noastră, întâl
nirea dintre echipele Știința a sa
tisfăcut din plin miile de specta
tori prezenți. La sfîrșitul meciului, 
s-a petrecut un fapt pe care am 
dori să-l înregistrăm cît mai des : 
toți spectatorii, în picioare, au a- 
plaudat echipeie care părăseau te
renul, mulțumindu-le astfel pentru 
jocul spectaculos pe care l-au rea
lizat și pentru deplina sportivitate 
manifestată de-a lungul celor 90 de 
minute!

• De la ORADEA trimisul nos
tru special ne comunică declara
țiile celor doi antrenori despre joc : 
ZILAHI : ,,Am avut o âinie de 
atac bună. Florea, care ă jucat cen
tru înaintaș retras, și-a îndeplinit 
bine misiunea Apărarea, din care 
s-a detașat Caricaș, a stăvilit cu 
succes acțiunile ofensive ale oas
peților. Deși toate compartimentele 
au mers bine, mai avem de retușat 
multe, foarte multe, în jocul de an
samblu". GICA NICOLAE: „Apăra
rea nu s-a regăsit; a făcut multe 
greșeli, dar vinovațl pentru compor
tarea slabă a echipei sînt în primul 
rînd înaintașii care au jucat cu 
toții sub posibilitățile lor. După ce 
am primit două goluri nu am mai 
avut — propriu zis — înaintare. 
In general, echipa noastră nu a 
putut face față acțiunilor ofensive 
ale gazdelor care au atacat susți
nuți efectiv de mijlocași". O altă 
știre din Oradea : Vaczi, care este 
restabilit, își va relua sîmbătă locul 
în echipa Progresul, cu ocazia me
ciului cu Locomotiva București.

• In jocul de la București, de 
sîmbătă, Dinamo București și Dina
mo Orașul Stalin nu au furnizat 
întîlnirea așteptată. Defecțiunea 
principală, pe care am sezisat-o de 
altfel și în cronica meciului, a fost 
faptul că pe de o parte Dinamo 
București a avut „scăderi" pe par
cursul întâlnirii iar pe de alta — 
și aceasta e principalul — Dinamo 
Orașul Stalin a desfășurat un joc 
steril, lateral. In această privință, 
antrenorul V. Mărdărescu ne-a 
spus după joc: „Deși ani insistat în 
mod deosebit la ultimele antrena
mente asupra efectuării IN ADTN- 
CIME a acțiunilor, înaintașii con
tinuă să paseze lateral. Tripleta, 
mai ales, face această greșeală. In 
mod direct trebuie lucrat pentru re
medierea greșitei orientări tactice, 
cu Ristin care frînează jocul și nu 
acționează pe poartă". Antrenorul 
Angelo Niculescu a declarat: „Di
namo București nu a atins încă va
loarea normală. Așteptăm etapele 
viitoare și meciurile pe care ie vom 
mai susține peniru a ne pune la 
punct".

secvență lanterna roșie. Triestina 
nu excelează în deplasare, dar de 
data aceasta are totuși șanse.

XI. LAZIO-INTERNAZIONALE. 
(1954 1955: 2-1 și 1-2; 1955-1956:
3-2). Internazîonale se comportă 
foarte bine ir. deplasare '’din 12 
meciuri: 6 victorii, 2 nule, 4 pier
dute). Duminică a dispus la scor 
(7-1) de Sampdoria, în timp ce 
Lazio a terminat la egalitate cu 
Bologna.

XII. N OV A R A-LANEROSS1. 
(1955 1956: 0-0) Lanerossi — deși 
promovată în acest campionat — a 
obținut o serie de frumoase per
formanțe care o arată gata de a 
răsturna bricînd calculul hîrtiei. 
Dornică de a părăsi penultimul loc, 
credem însă că Novara va depune 
toate eforturile pentru a depăși e- 
chipa din Vicenze.

A. LOCOMOTIVA GALAȚI-ME- 
TALUL BRĂILA. Gazdele au retro
gradat anul trecut din categoria 
secundă, iar oaspeții în 1954. în
clinăm spre victoria Locomotivei 
Galați

★
Sîmbătă 31 martie ultima zi cînd , 

se mai pot depune comunicările 
pentru premiile speciale atribuite 
concursului anexă din luna martie.

Tragerea din urnă va avea Ioc 
în Capitală la data de 4 aprilie 
1956. Vor fi acordate premii în va
loare de 50 la sută din fondul ob
ținut din depunerea comunicărilor-

ȘURI, REZULTATE...

ECHIPA C.C.A. SE PREGA- ! 
4 TEȘTE PENTRU JOCUL CU ♦ 
| S. C. CHARLEROI (Belgia) < 
' După cum s-a anunțat, dutni- | 
) nică, pe stadionul „23 August”, J 
; echipa C.C.A. va întîlni — in l 
) primul meci internațional de > 

fotbal găzduit anul acesta de J 
țara noastră — echipa belgiană 
S.C. Charleroi. Militarii privesc 
cu deosebită atenție acest joc j 
pentru care se pregătesc temei
nic. Ei vor face antrenament J 
marți și vor susține — la ju- 
mătatea săptămînii — un meci ' 
de antrenament.

..Dorim din toată inima să 
realizăm duminică un meci de , 
valoare. Fotbaliștii belgieni sînt 
buni tehnicieni și sper, de a- ' 
ceea, că amatorii de fotbal din • 
Capitală, vor avea ocazia să 
urmărească un meci frumos" 
ne a declarat Bone.

LA 21 APRILIE, LA SOFIA, 
R.P. BULGARIA-SELECȚIO- 

NATA BUCUREȘTI

In ziua de 21 aprilie selecțio
nata orașului București va în- 
tîlni la Sofia reprezentativa de 
fotbal a R.P. Bulgaria.

■ . /

CIND SE VOR JUCA MECIURILE 
AMINATE DIN CAMPIONATUL 

CATEGORIEI A

Jocurile Știința Cluj-Dinamo 
București și Minerul Petroșani- 
C.C.A.. amînate din efapa a treia a 
campionatului se vor disputa dună 
cum urmează: Știința Cluj-Dinamo 
București la 3 mai; Minerul Petro- 
șani-C.C.A. la 16 mai.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE FOTBAL DIN CAPITALA

Iată cum se vor desfășura întâl
nirile de fotbal programate săptă- 
mîna aceasta în București :

SIMBATA 31 MARTIE, ora 16, 
stadionul Giulești : Locomotiva 
București — Progresul Oradea 
(canin, cat. A).

DUMINICĂ 1 APRILIE, era 16, 
stadionul „23 August": C.C.A.— 
S.C. Charleroi (Belgia).

LUNI 2 APRILIE, ora 16, stadio
nul Dinamo : Progresul Bucure ti 
— Flamura roșie Arad (camp. cat. 
A).

*
Biletele pentru jocurile de dumi

nică de pe stadionul ,,23 August" 
și pentru cel de sîmbătă de pe sta
dionul Giulești, se pun în vînzare 
începînd de mîine la : agențiile 
C.C.A., Dinamo, Agenția „Prono
sport" sir. A. Briand, nr. 6, stadio
nul Giulești, agenția Pronosport 
din cal. Victoriei nr. 9.

Duminică începe campionatul 
categoriei C

După cum se știe, duminică 1 a- 
priiie începe campionatul categoriei 
C ia fotbal. Așa cum era și nor
mal, echipele care participă la a- 
ceste întreceri și-au verificat du
minică formațiile și potențialul de 
joc în întîlniri amicale. In gene al, 
meciurile au fost de o valoare teh
nică destul de bună. Iată mai jos 
cîteva rezultate tehnice :

Saiu Mare: Progresul-
Locomotiva Oradea 2-4 (2 2)

Iași: Locomotiva-Locomo-
tiva Pașcani 1-1 (0-1)

Pitești: Dinamo-Fl. roșie
Bere Rahova București 3-0 (1-0) 

Bacău: FI. roșie-Avîntul
Fălticeni .2-1 (1-0)
Starea terenului de pe stadionul 

Libertatea, unde s-a desfășurat me
ciul, este foarte proastă. Terenul 
nu a fost încă curătat de z_ănadă. 
Oțelul Roșu: Metalul-Ma-

talul Electromotor Timi
șoara .5-2 (3-1)

Turda: Progresud-Fl. roșie
I. H. Cluj 1-2 (0-1)

Călărași: Progresul-Vic-
toria Călărași 3 2 (3-0)

Galați: DinamoLocomo- 
, tiva Galați , 5-3 (1-2)
Giurgiu: FI. roșie-C.S.

Armata Buc. (regiune) 4-0 (1-0) 
Cărei: Recolta - Dinamo

Oradea 20,(10)
Cărei: Voința-Metalul

Baia-Mare 2-1 (1-0)
Orășiie: Repr. oraș-Con-

structorul Turda 3-0 (1-0)
Tlrnăveni: Reprezentativa 

orașului-Vitrometan Me
diaș 4-2 (3-1)



O DUMINICĂ LA BAZINUL FLOREASCA
DESPRE DEMONSTRAȚIA 

LOTULUI IUGOSLAV DE POLO 
PE APA

Pentru spectatorii aflați ieri la 
bazinul acoperit de la Floreasca 
apariția celor două echipe formate 
din lotul iugoslav de polo pe apă 
a însemnat o plăcută surpriză : ur
mau să evolueze în fața lor repre
zentanții polo-ului iugoslav situat 
la Ioc de cinste în ierarhia celor 
mai bune echipe din lume.

După o scurtă „încălzire", efec
tuată pe lățimea bazinului, s-au 
aliniat pentru începerea partidei 
formațiile: Kovacic-Kacic, Zuzej- 
Jez'c-lvkovic, Radonic, Nardeli 
(caschete albastre), Amsl-Cipci, 
Clukvas-Vuksanovic. Arneri. Siliac, 
RJe (caschete albe). In prima re
priză „albii" înscriu de două ori 
prin Siliac și Roje. La pauză s-au 
făcu* următoarele schimbări : la 
a'Saștri Janakovic înlocuiește pe 
Kovacic și Cipci pe Zuzej, iar la 
albi Katizic înlocuiește pe Amsl, 
Zuzej pe Cipci, Mohoric pe Siliac 
și Kirkovic pe Roje. In această 
parte a jocului albaștrii înscriu 
de trei ori prin Jezic, Kacic și 
Nardeli, iar albii o singură dată

Geana după titlu influențează 
valoarea unui meci ?

■ După șase etape la fete și 
c’ ici etape la băieți, clasamen
te'- campionatelor republicane de 
baschet au început să capete un 
contur mai precis, stabilindu-se „în 
mare" grupele, în raport cu valoa
rea echipelor. La fete au rămas 
neînvinse numai două echipe • Ști
ința I.C.F. și Știința Ministerul 
Invătămîntului, dar etapa din a- 
ceastă săptămînă opune tocmai 

a~"ste echipe, așa că nu va ra
re ne decît o singură formație ne- 
■ n insă. Trebuie să precizăm însă 
că lupta pentru locurile fruntașe 
e ? deosebit de dîrză. la ea parti- 
c; nnd în afara actualelor fruntașe 

echipele Constructorul și Loco- 
motiva București și Progresul Ora 
de-. Intre celelalte echipe există 
un evident echilibru de1 valoare, 
faot oglindit, de altfel, și de re
zultatele înregistrate pînă acum.

La băieți au rămas neînvinse 
(numai pînă duminică însă, cînd 
se întîlnesc Locomotiva P.T.T. și 
C.C.A.) trei echere: Dinamo Buctt- 
re?'i. Locomotiva P.T.T. și C.C.A.. 
Jrr'r? care se și dă lupta pentru 
fit il de campioană a țării. Pe 
locurile următoare, la egalitate de 
puncte se află nu mai puțin de 
șase echipe. Iată, de altfel, cla
samentele:

FEMININ

1. Știința I.C.F. Buc. 6 S • 341-178 12
2. Știința N?in. 

Inv. Buc. «80 442-299 12
3. Constr. Buc. 6 5 1 374-245 11
4. Locom. Buc. 6 4 2 252-206 10
5. Progresul Oradea 6 3 3 312-314 9
6 . Progr. Tg. Mureș 6 2 4 281-338 8
7 știin/ța Cluj 8 15 311-296 .7
8. Voința Or. Stalin 6 15 236-336 7
9. FI. roșie Oradea 6 15 239-356 7
10. îRetsItU Cluj 6 15 197-324 7

MASCUUN

5. Știința I.C F. Buc. 5 2 3 278-289 7
6 Progr. I.M’.F. Cluj 5 2 3 244-2S7 7
7. Constr Cluj 5 2 3 253-278 7

8. Dinamo Tg. Mureș 5 3 3 394-326 7
9 Progr. Arta Buc. 5 2 3 285-344 7
IC. Progr. Tg. Mureș 5 1 4 344-33S 6

11. Știința Timișoara 5 1 4 299-299 6
12. Progr. Or. Stalin 5 1 4 214-367 6

1. Dinamo Buc. 550 387-234 10
2. TjOC. P.T.T. Buc. 550 364-243 10
3 C.C.A. 550 333-231 10
4. Dinamo Oradea 523 315-316 7

« In legătură cu etapa de du*
rr'n'că, avem de făcut o remarcă 
cu orivire la întîln'rea dintrt for
mațiile bucureștene Știința I.C.F. 
și Locomotiva, pretendente Ia ti- 
t>u! de campioană a țării. Dună 
cum am scris și în cronica meciu
lui. partida s-a desfășurat la un 
n'vel tehnic foarte scăzut, cu totul 
nesatisfăcător. In special am re
marcat ineficacitatea atacurilor, 
care au dovedit nu numai impreci
zie în aruncări, d și lipsă de 
orientare și insuficientă agresivi
tate. E de ajuns să spunem că ju
cătoarele de la Locomotiva au a- 
runcat la coș de 33 de ori în tot 
cursul meciului, iar studentele de 
ia I.C.F. de 29 ori Ill Sînt cifre 
suficient de mici pentru a fi îngri
jorătoare. Iar procentajele sînt și 
mai elocvente: la aruncări din ac
țiuni Știința I.C.F. a obținut 24 
la sută, iar Locomotiva 21 la 
sută!!! Mai mult chiar, procenta
jele sînt nesatisfăcătoare și la a- 
runcările libere, la care studentele 
au înregistrat 45 la sută, iar ad
versarele lor 37 la sută. Vă ima
ginați ce spectacol a putut fi rea- 

prin Suzej. Deci, scor final: 8-3.
Desigur însă că rezultatul cu 

care a luat sfîrșit întîlnirea inte
resează mai puțin într-o partidă 
cu scop demonstrativ. Ceea ce 
vrem să subliniem noi sînt cîte- 
va elemente ale jocului, datorită 
cărora oaspeții au atins o valoare 
incontestabilă.

Se poate spune că jucătorii iugo
slavi întrebuințează o tactică „e- 
conomică" pentru că așezarea lor 
este în așa fel întocmită încît 
spațiul din imediata apropiere a 
porții este în permanență supra
vegheat. In aceste condiții, ac
centul cade pe jocul de „mijloc" 
unde fiecare deplasare, fiecare tri
mitere de balon este bine gîndită; 
se așteaptă — prin pase repeta
te — „țîșnirea" unui coechipier 
sau se trimite mingea celui mai 
avansat jucător care este folosit 
ca vîrf de atac. Acesta își ser
vește coechipierul aflat în cea mai 
bună poziție de șut. Clarviziunea 
spațiului de joc caracterizează, de 
altfel, pe toți jucătorii iugoslavi. 
Dar punctul forte al iugoslavilor 
îl constituie tehnica jucătorilor 
PASELE, un element de prim or
din la capitolul tehnică sînt exe
cutate fără greșeală. întrebuințate 

lizat în acest meci, în care au fost 
numai două faze de adevărat bas
chet.

Cauza acestor lipsuri ? In pri
mul rjnd, considerăm că vinovați 
sint antrenorii și colectivele care 
au creat jucătoarelor o stare psi
hică cu totul necoresounzătoare. 
Este adevărat că jucătoarele de 
baschet din țara noastră nu au o 
valoare prea ridicată, dar tot attt 
de adevărat este faptul că nu sînt 
nici pe departe attt de slabe ca 
valoare cum au arătat duminică. 
Pasele greșite, aruncările la coș 
ratate, frica de a arunca la coș 
și teama de a efectua acțiuni mai 
îndrăznețe, mai hotărîte, toate a- 
cestea sînt o urmare a goanei du
pă rezultat dusă de colectivele 
sportive respective. Este, de altfel, 
o constatare mai veche pe care 
am mai semnalat o, dar care a ră
mas fără urmări. Sîntem de acord 
că titlul de campioană a țării re
prezintă un moți/ de laudă și 
mîndrie pen*ru un colectiv sportiv, 
dar aceasta nu înseamnă că jucă
toarele trebuie să fie „obligate" să 
cucerească titlul. Iar dacă totuși 
există această obligativitate, sub 
diferite forme, rezultatele le vedem 
în comportarea jucătoarelor, în 
concentrarea exagerată care fa
ce ca mișcările și gjndirea jucă
toarelor să devină rigide- Iată de 
ce antrenorii și colectivele trebuie 
să pună mai puțin preț pe un titlu 
și s.î insufle jucătoarelor în primul 
rînd dorința de a juca mai bine, 
de a învăța cît mai mult.

■ In ultima vreme am observat 
că ieșirile nesportive ale jucători
lor devin tot mai rare. Este un 
lucru îmbucurător, care dovedește 
că antrenorii au înțeles că au și 
un rol educativ, lată insă că ne 
parvine știrea că un antrenor și 
o jucătoare din echipa Sa au avtit 
atitudini necuviincioase la adresa 
arbitrilor. Antrenorul este Alexan
dru Șerban (care a mai avut ase
menea ieșiri), iar jucătoarea este 
maestra sportului Etisabeta Cristea 
de Ia Știința Cluj. Sancțiunile ho
tărîte de subcomisia de disciplină 
din cadrul comisiei centrale de 
baschet (lui Al. Șerban i s-a in
terzis să participe două etape la 
jocurile echipei sale, iar Elisabeta 
Cristea a fost suspendată pe o 
etapă) sînt juste și sperăm că 
vor servi ca lecție atît celor în 
cauză cît și celorlalți jucători sau 
antrenori care nu știu să se stă- 
pînească și comit abateri discipli
nare.

D. STANCULESCU

SPORT
■ GIMNASTICA. — Duminică 

dimineața a avut loc în sala de 
gimnastică din parcul sportiv Di
namo un concurs rezervat maeștri
lor și sportivilor din categoria 1, 
dotat cu „Cupa Dinamo". Au parti
cipat gimnaști din asociațiile Știin
ța, FI. roșie, C.C.A. și Dinamo. „Cu
pa Dinamo" a revenit gknnaștilor 
asociației organizatoare, care a to
talizat 673,41 pct. Locurile urmă
toare au fost ocupate de Știinta 
616.20 p. și C.C.A. 324,22 p.

I. Kaufman, corespondent
■ ȘAH. — Jucătoarele de șah’ de 

categoriile a II-a și a IH-a slot 

întotdeauna în scop tactic, ele 
sînt greu de interceptat, fiind exe
cutate în funcție de poziția adver
sarului. „PRIZA" și „MINUIREA 
BALONULUI” sînt atît de bine 
cunoscute încît greșelile de ase
menea natură sînt aproape inexis
tente. Cu multă pricepere este a- 
plicat BLOCAJUL. Multe goluri 
ce păreau gata făcute au fost o- 
prite de blocaje oportune și sigu
re. Jucătorii iugoslavi cunosc la 
perfecție toată GAMA LOVITU
RILOR LA POARTA. Din poziții 
destul de dificile, Jezic și Nar
deli au înscris puncte de toată 
frumusețea folosind trasul cu „bol
tă". Rapiditatea în execuție este 
de asemenea un factor deosebit de 
important în jocul de polo pe apă. 
Duminică, Roje a înscris primul 
punct al albilor sunprinzînd pe 
Kacic care-1 „ținea" și pe experi
mentatul Kovacic, portarul de ba
ză al iugoslavilor. Ne vom forma 
insă o părere mai clară după jocu
rile de antrenament pe care oas
peții le vor susține săptămina a- 
ceasta în compania jucătorilor ro- 
mîni .

CEVA Șl DESPRE CONCURSUL 
DE ÎNOT

In concursul dotat cu „Cupa 
Voința" cele mai bune rezultate 
au fost realizate de dinamoviștii 
Aurel Zahan și Mircea Olaru. Pri
mul. parcurgînd distanța 100 m. 
bras în 1:14,9 a reușit să egaleze 
recordul juniorilor de categoria I 
(Alex. Schmalîzer). Dar Zahan se 
prezintă foarte rar la startul pro
belor de înot din care cauză per
formanțele — fa care îi dau drep
tul calitățile lui fizice — îl oco
lesc. înotul de performanță din ța
ra noastră ar cîștiga mult prin 
aportul înotătorului Aurel Zahan. 
fără ca aceasta să dăuneze cu 
ceva... jucătorului de polo Aurel 
Zahan. Mircea Olaru a reușit du
minică pe 100 m fluture, cu delfi
nul, timpul 1:07,3. Este o perfor
manță demnă de reținut și care 
confirmă acel 1:07,1 obținut de 
Olaru la sfîrșitul anului trecut în 
bazin de 25 m. (Rostock).

G. NICOLAESCU

„Cupa ie Primăvară” la tir 
a revenit juniorilor 

de Ia Tinărul Dinamovist
Duminică dimineață s-a desfă

șurat la Poligonul Dinamo un con
curs de tir rezervat juniorilor și 
dotat cu „Cupa de Primăvară". 
Concursul a revenit formației Tî- 
nărul Dinamovist I (M. Răzuș, 
Nișanian, Străoanu. Giuglan. Dă- 
nescu) care a totalizat 1.242 punc
te. In clasament urmează T.D. II 
cu 1.152 p._ Știința I cu 1.126 p. 
etc. Au participat 9 echipe.

La concursul Individual au par
ticipat 52 juniori. La băieți pe pri
mul loc s-a clasat Nișanian (T.D. cu 
264 p., iar la fete Maria Otz (FI. 
r.) cu 267 p. Atît la echipe cît și la 
individual s-a tras la armă sport 
3x10.

*
Pe poligoanele I.C.F., Gh. Vasi- 

lichi, Progresul și Dinamo s-a des
fășurat ultima etapă din competi
ția dotată cu „Cupa Voința". Tro
feul a revenit echipei Tînărul Di
namovist I cu 5 puncte urmată de 
Flamura roșie I cu 8 p. și T. Di
namovist I cu 10 p. In ultima e- 
tapă s-au înregistrat rezultatele: 
Echipe (15 participante): I. T.D. II 
1.485 p., 2. FI. r. comerț 1.451 p., 
3. Progresul 1.405 p.; Individual: 
Băieți: l.C. Nișanian (TD) 349 p.
— record de juniori al R.P.R, cat. 
III — Străoanu (TD) 308 p.; Fete., 
cat. II— Maria Otz 319 p., cat. III
— G. Bănică (TD) 302 p.

V. Panțuru — corespondent

LA ZI
convocate joi 29 martie, ora 18, la 
C.C.F.S. al orașului București (str. 
V. Alecsandri 6) pentru organiza
rea sferturilor de finală ale cam
pionatului R.P.R.

• LUPTE. Biroul Comisiei Cen 
trale a hotărît programarea eta
pei a Ill-a a campionatului repu
blican pe echipe la sfîrșitul turului. 
După cum am anunțat, această eta
pă care urma să se desfășoare du
minică 1 aprilie la București, Ora
șul Stalin. Cluj și Ploești a fost 
amînată dir. c< uza pregătirilor pe 
care le fac luptătorii noștri fruntași 
în vederea meciurilor ou echipia 
Egiptului.

comîsiilor centrale
trale de volei în cadrul căruia au 
fost aduse la cunoștință celor pre- 
zenți obiectivele și sarcinile pe anul 
1956.

După instructajul privind activi
tatea comisiilor regionale și orășe
nești a hiat cuvîntul tov. I. Balaș, 
vicepreședinte al C.C.F.S., oare a 
subliniat cele mai importante obiec
tive din plan, arătînd că prin reali
zarea acestora activitatea voleiba- 
listică din țara noastră va marca 
un simțitor progres. Cuvîn'.ill de 
închidere a fost rostit de către tov. 
Ion Simion care a arătat importan
ța lucrărilor acestei conferințe pe 
care o consideră foarte rodnică.

Comisia centrală de volei după 
reorganizarea ei, în urma acestei 
conferințe, are următoarea compo
nență : Ion Gheoirghe, președinte, 
Ion Simion, Nicolae Sotir, Ion Ema- 
noll, vicepreședinți, Nicolae Mate
escu, Raimond Florian, Nicolae Mu- 
rafa, Constantin Armășescu, Fran- 
cisc Marinescu, Constantin Alexan- 
drescu, Narcis Schreiber, Ion Tone, 
Relly Erdelly, I. Perlitz, Carol Ro
man, Constantin Florescu, Doina 
Ivănescu, Nicolae Păru, Irina Băr
boi, Ion Lucian, Neagoe Mardan, 
Pavel Petrescu, Avida Tîrbășantl, 
Adriana Honet, Cornel Scorțeanu, 
Dumitru Medianu, Rodica Sădea- 
nu, Nicolae Zega, Petre Bucur, 
Teodor Stănescu, Tănase Tănase, 
Dumitru Badea, Eugen Străjescu, 
Alex. Rădulescu, Romeo Minăsti- 
reanu, Cornelia Jagodici, Vasile 
Jitaru, Petronius Hălăuccscu, Va
sile Ghenade, Angelo Ionesou, Ion 
Scurtu, Vasile Moraru, Ștefan Sur- 
du. Val. Grădirtaru, Odon Balogh, 
Gh. Manolescu. Laura Brandabur, 
Th. Baloș. Nete Daniei, MKcoa 
David, Vasi'.e Cepar. Mrrcea Sudai, 
Gh. Mateescu, Costin Musat, 
Ion Marghiol, Ion Chită. Vasile Su- 
patreanu.

Jocul de o’nă 
trebuie dinamizat

in zilele de 24 și 25 martec s-au 
desfășurat în Capitală kterarile con
ferinței comisiei centrale de oină. 
Au participat membrii comisiei cen
trale de oină din Capitală și pro
vincie, antrenori, arbitri și tehni
cieni, precum și o serie de jucători 
fruntași. Au mai luat parte de ase
menea, reprezentanți ai a-sojațb'lor 
sportive și ai C.C.F.S. La ordinea 
de zi au figurat darea de seamă a 
comisiei centrale de oină pe anul 
1955, rapoartele de activitate pre
zentate de asociația FI. roșie și 
comisiile regionale Bate M-țre și 
Stai'n, Din darea de seamă, cît și 
din rapoarte s-a constatat că jocul 
nostru național a cunoscut o ridi
care serioasă din punct de vedere 
al răsipîndiriî sale pe întreg cuprin
sul țării. Din rapoarte a reieșit că 
sportul nostru național a cuprins 
mase largi de oameni ai muncii. 
Insă în anul ce a trecut—s-a arătat 
în darea de seamă — a dăinuit o 

nejustificată subapreciere a acestui 
sport din partea unor asociații spor
tive. La discuții s-a menționat că 
oină ar putea să cunoască un și 
mai mare avfrit prin formarea de 
cadre de antrenori și arbitri cafe 
să asigure echipelor o pregătire 
științifică. O problemă amplu dis
cutată a fost aceea a dinamizării 
jocului prin modificarea unor puncte 
djn regulament, ca servitul mingii, 
punctajul și grupa de joc. Cei care 
au luat parte la discuții, au ară
tat că oină va putea să prindă ră
dăcini serioase în sînul coleotive- 
k» sportive numai dacă acestea vor 
avea asigurat un sprijin permanent 
din partea asociațiilor sportive. D«i 
pianul de muncă al comisiei pe a- 
nul 1956 s-au desprins o serie de 
sarcini menite să contribuie la în
tărirea sportului național în toate 
colectivele sportive. In încheierea 
lucrărilor conferinței tov. Silberștein 
directorul direcției planificării din 
G.GF.S./C.M. a arătat că și de a- 
cum încolo, sportul național trebuăe 
să constituie o preocupare perma
nentă pentru asociațiile sportive, co- 
mitetele C.F.S. și activiștii sportivi. 
A fost aleasă următoarea comisie 
centrală: G. Pricop, președinte, I. 
Iovii, M. lonescu, vicepreședinți, C. 
Mihai, A. Rafailescu, P. Tănăsescu, 
D. Zaharia, I. Belizarie, N. Olaru, 
G. Băzdoacă, G. Marinescu, C. Vțr- 
golici, G. Radu, M. Dragnea, O. 
Spirea, A. Rozenbaum, M. Ganea 

T. Voicu, P. Șutea, I. Voipu, M. Hoțu 
(București), I. Aibtt, V. Popescp, 
G. Bădărău (reg. București), V. 
Lașeu, I. Constandache (reg; Ba
cău), D. Popițan (Baia Mare), M. 
Avram, V. Spătarii, V. Ultimescu 
(Otuj), N. S aleea nu (Constanța), 

1. Amărășteanu, I. Verestejean (Cra
iova), St Ghiriță (Galați), S. Sto- 
enesett (Hunedoara), A. Peter (Pi
tești), G. Gheorghe (Ploești), I- 
Nanu, V Ciolacu (reg. Stalin), V. 
Bulat (Suceava), N. Ghiroiu, V. 
Văcăream! (Timișoara), I. Molnar 
(R.A.M.).

Conferințe a1®
Mai multă atenție

materialelor și terenurilor
de tenis

S'îmbătă după-amiază și duminică 
dimineață au avut loc în Capitală 
lucrările conferinței comisiei centra
le de tenis. A lost prezentat 
un raport de activitate pe ul
timele nouă luni. Printre rea
lizările enumerate în darea de 
seamă au fost și cele privind o mai 
bună legătură cu comisiile regio
nale, faptul că s-a putut asigura o 
conlinuitate în pregătirea sportivi
lor noștri fruntași și pe timpul ier
nii, ca și frumoasele rezultate obți
nute de tinerii jucători în concursu
rile internaționale din R.P. Polonă. 
In raport au fost menționate tot
odată și o serie de lipsuri care au 
existat în activitatea acestui sport 
ca și în munca desfășurată de comi
sia centrală și de biroul ei. Astfel, 
materialele necesare practicării te
nisului deși s-au găsit într-o canti
tate mai mare decît în 1954, au fost 
totuși insuficiente față de cerințe. 
S-a arătat, de asemenea, că pregă
tirea teoretică a antrenorilor de te
nis de cîmp lasă încă de dorit, iar 
numărul întîlnirilor internaționale a 
fost insuficient; subcomisiile birou
lui com'siej centrale au lucrat spo
radic, biroul fiind nevoit de multe 
ori să rezolve direct problemele 
subcomisiilor. Au fost prezentate 
apoi două rapoarte din partea co
misiilor regionale Timișoara și 
R.A.M. Au urmat discuții la care ati 
luat parte un număr de 27 tovarăși 
și care au fost purtate intr-un spirit 
deosebit de combativ. A fost pre
zentat și un referat tehnic intitu
lat : „lovitura de dreapta executată 
în mișcare, factor de bază în jocul 
de atac".

fn încheierea lucrărilor a luat ctt- 
vîntul tov. Gh. Smoieanu, directo
rul direcției jocuri din C.C.F.S.

In cadrul lucrărilor conferinței 
a fost aleasă următoarea comisie 
centrală: I. Gh. Maurer președinte, 
Gh. Elian, V. Nicolau, E. Runcan, 
G. Craisberg, M. Mateescu. D. Plo- 
maritis, Fl. Oprescu, Ml Poenaru, 
St Măcelaru. J. Berariu, C. Comar- 
nischi, M. Bădin, Gh. Viziru, C. Ca- 
raluilis, Eva Stăncescu, Fl. Mari
nescu, D. Cosma, Zigler, T. Ștănes- 
cu, C. Rodoteatu, Julieta Namian, 
Gh. C.obzuc, A. Schmidt, Tudor Bă
din, Jon Ștefan, C. Zacopceanu, 
loan Dancea, Gh. Slapciu (Bucu
rești), I. Husalik (Cluj), Gh. Rado 
(Cluj), I Bitai (Cluj), L. Broștea- 
nu (Timișoara), I. Gornicu (Timi
șoara), E. Hajos (Arad), E. Grun
wald (Arad), T. Ovici (Tg. Mureș), 
I. Kakuci (Tg. Mureș), St. Kosa (Tg. 
Mureș). T. Tofan (Sibiul, M. Popp 
(Orașul Stalin), V. Ghitta (Baia 

Mare), I. Morgenstern (Satu Măre), 
I. Froiich (Oradea), L. Gebeanu 
(Tg. Jiu), Gr. Bârsan (Galați), Rai
ta Pompei (Cîmpina), Iliescu Ză- 
noagă (Pitești), V. Ultimescu 
(Iași), D. Cirimbei (Craiova). Bru
no Urban (Reșița), Gh. Glisici (Pe
troșani), Fleschenberg (Suceava), 
Gh. Ionoscu (Constanța), Diaco- 
nescu (Bacău), C. Barbu (Deva).

Discuții rodnice la volei
In zilele de 23 și 24 martie a 

avut loc la sediul Casei Centrale a 
Armatei conferința pe țară a co
misiei centrale de volei.

In cadrul primului piyict ai or
din» de zi au fost prezentate dă
rile de seamă ale comisiei centrale 
de volei și comisiilor regionale Ba
cău și Cluj. Pe marginea acestor 
rapoarte au fost duse discuții la 
care au participat un mare număr 
de vorbitori. Considerăm că au a- 
dus o contribuție însemnată lucră
rilor, problemele ridicate de tov. V. 
Moraru (modul cum trebuiesc pro
movate elementele t'teere în lotul 
național, o mai mare „stabilitate" a 
lotului reprezentativ, preocuparea 
tehnicienilor voleiului pentru însu
șirea de către sportivi a noilor ele
mente tehnico tactice etc.). Doina 
Ivănesctt (care a cerut să se dea o 
mai mare atenție activității votei- 
balistice feminine și o apreciere 
mai obiectivă a rezultatelor lotului 
reprezentativ feminin), dr C. Ale- 
xandrescu (care a arătat anumite 
lipsuri în ce privește participarea 
echipei R.P R la diferite manifes
tații internaționale sau respectarea 
calendarului competiticnal intern), 
G. Manolescu (care a ceru'; o preo
cupare deosebită pentru recrutarea 
de elemente tinere din școli și pre
gătirea juniorilor). După discuții 
au fost citite două referate despre 
„Lucrările Congresului F.LV.B. din 
noiembrie 1955“ și „Noutăți ale jo
cului de volei modern după campio
natele europene de volei de la 
București".

Unul dintre punctele importante 
ale ordinei de zi l-a constituit și 
planul de muncă al comisiei cen-



14 APRILIE: INTILNIRE INTERNAȚIONALA 
DE TINERET LA BOX

S-a lăsat cortina peste ultimul 
act al celoir două competiții pugilis
tice care au ținut „afișul” mai bine 
de două luni; campionatele republi
cane de juniori și campionatul re
publican de calificare. Finalele dis
putate la sfîrșitul săptămînii trecu
te au avut darul să desemneze nu 
numai pe cei mai tineri campioni de 
box ai țării și pe cei ce vor încru
cișa mănușile cu fruntașii boxului 
nostru în campionatele republicane, 
dar au prilejuit și o seamă de con
statări interesante asupra cărora 
trimișii noștri speciali la Oradea și 
Cluj vor reveni, desigur, cu emă- 
n linte.

Odată terminate aceste competi
ții, boxul nostru reintră în... acal
mie. Dar de data aceasta se pare 
că nu pentru multă vreme. Intr-a- 
devăir, calendarul competițional in
tern și internațional prevede o serie 
de manifestări importante în cel de 
al doilea trimestru al anului. Astfel, 
pentru data de 14 aprilie a fost fi
xată întîlnirea dintre echipele de ti
neret ale R P. Rom i na și R.P. Polo
ne. Această „confruntare” a tineri
lor boxeri din cele două țări priete
ne este așteptată cu un viu interes. 
Se știe că anul trecut reprezentativa 
țării noastre a evoluat în R.P. Po
lonă, unde a susținut două întîlniri 
Ja Wroclaw și Szczecin, terminîn-d 
una la egalitate și pierzînd-o pe cea
laltă la lim;tă. Deși „bilanțul” nu 
ne-a fost favorabil, rezultatele a- 
cestea arată valoarea pugiliștilor 
noștri tineri, știut fiind că boxerii 
polonezi se bucură de un mare pres
tigiu în boxul amator internațional. 
Cum este și firesc, pregătirile pen
tru întîlniirea internațională de la 
14 aprl’lie au și început. In vederile

comisiei centrale intră o serie de 
boxeri tineri care s-au impus în ul
timul timp prin rezultatele lor re
marcabile. Printre aceștia se numă
ră Gheorghe Negrea, Martin Far- 
kaș, Petre Deca, Vasile Mariuțan, 
Ștefan Văcaru, Mihai Trancă, losif 
Schwartz, Emil Cișmaș, Vasile Cze- 
geli, G Popa, Mihai Stoian, Toma 
Ilie, Andrei Olteanu, Dumitru 
Gheorghiu, Maximilian, Biedl. Ște
fan Marcoviceanu și Carol Peter
man. Lotul acesta va evolua, pro
babil, la sfîrșitul acestei săptămîni, 
într-o reuniune de selecție care va 
decide — în mare măsură — alcă
tuirea reprezentativei noastre de ti
neret pentru întîlnirea cu pugiliștii 
polonezi

Pe plan intern, cel mai mare inte
res îl suscită desigur campionatele 
republicane, care anul acesta, spre 
deosebire de anul trecut. vor avea 
loc primăvara și nu toamna. Cei mai 
buni boxeri ai țării își vor disputa 
cele zece titluri de campioni repu
blicani între 9 și 20 mai. Ca și anul 
trecut alături de maeștrii sportului 
și boxerii de categoria I vor urca 
treptele ringului de pe stadionul 
Republicii și cîștigătorii și finaliștii 
campionatului de calificare. In a- 
cest fel. fruntașii boxului nostru vor 
avea din nou de făcut față asaltului 
pe care îl vor da o serie de boxeri 
tineri ca Marin Uriățeanu, Aurel 
Morăruș, Victor Surugiu, losif Ola- 
ru, Ioart Rodiceneo, M:rcea Albu,

D;n păcate, între acesFe competi
ții pauza este destul de îndelunga
tă. Colectivele sportive cu secții de 
box au datoria să treacă neîntîrziat 
la organizarea reuniunilor pugiFs- 
tice cu caracter amica’.

ÎN COMPLETAREA UNOR CRONICI DE HANDBAL

CAMPIONII ȚĂRII ÎNVINȘI DAR... 
IN MECI DE ANTRENAMENT

La sfîrșitul acestei săptămîni, dumi
nică 1 aprilie, va fi inaugurat cam
pionatul de fotbal al Uniunii Sovie
tice pe anul 1956. Toate cele 12 echipe 
participante încep întrecerea la a- 
ceastă dată. Colectivele echipelor de 
maeștri și-au încheiat pregătirile di
nainte de sezon și urmează să por
nească spre orașele unde vor avea loc 
Intîlnirile.

Zilele trecute, la Soci, Spartak Mos
cova a susținut ultimul meci dc an
trenament în compania formației Re
zervele de Muncă din Leningrad. Foș
tii campioni au aliniat echipa lor de 
bază: Tuciukus-Tiscenko. Maslenkin, 
Sokolov-Paramonov, Netto-Tatușin, 
Isaev, "’monian, Salnikov, Mozer. Vic
toria a revenit echipei Spartak cu 
scorul de 1-0 prin golul marcat de 
Netto în min. 65.

Ia Lesilidze a avut loc meciul din
tre formațiile prime și de rezervă ale 
echipelor moscovite Dinamo și Loko
motiv. Feroviarii au dominat în am
bele întîlniri cîștigînd cu scorul de 
4-2 și — respectiv — 3-0. In mod spe
cial s-a remarcat, dm prima echipă, 
centrul atacant Voroșilov, care a în
scris trei goluri.

prlma categorie Lokomotive stendal. 
A doua echipă berlineză Vorwărts a 
jucat la Dresda unde a pierdut cu 3-0 
în fața echipei Einheit. Empor Ros
tock care s-a dovedit anul trecut o 
formație omogenă , remareîndu-se 
printr-o formă constantă, a fost în
vinsă duminică surprinzător de Loko
motive Leipzig cu 2-1. Motor Karl 
Marx Stadt a terminat la egalitate 
1-1 cu Aktivist Brieske Senftenberg. 
Rotation Babelsberg a terminat de 
asemenea la egalitate 2-2, cu Wismut 
Karl Marx Stadt. O victorie clară cu 
4-1 a obținut Motor Zwickau care a 
inviins Fortschritt Weisenfels.

După trei ctapq. în clasament con
duce Turbine Erfurt, care are în for
mație pe fostul internațional al echi
pei Germanici portarul Jahn.

Configurația clasamentului este ur
mătoarea :

Dinamo Zagreb
Sarajevo
Velej Mostar 
Spartak Subotița 
Vojvodina N. Sad. 
Buducnost Titograd

Hajduk Split 
Zelezniciar Sarajevo 
Zagreb
Proleter Osiek

DIN NOU

17 8 3 6 29:30 19
17 8 2 7 25:30 18
17 6 5 6 29:27 17
17 6 5 6 28:28 17
17 4 8 5 33:27 16

17 6 3 8 26:41 15
17 5 4 8 28:34 14
17 5 3 9 30:31 13
17 4 5 8 20:26 13
17 4 3 10 28:30 11
17 5 1 11 25:57 11

ITALIA

■ In cronica meciului de handbal 
C.C.A.—Flamura roșie Cisnădie 
menționam că militarii bucureșteni 
încep, de obicei, campionatele cu... 
„stîngul". Și dacă în aniii trecuți 
acest fapt era explicabil prin a- 
ceea că, poate, echipa se pune 
mai greu pe picioare, anul acesta 
o asemenea scuză nu poate fi va
labilă. Să nu uităm că toată iar
na C-C.A. a luptat pentru „Cupa 
de iarnă" la handbal în sală (pe 
care a și cîștigat-o), iar cu cîteva 
zile înaintea începerii campionatu
lui republican, aceeași echipă a cu
cerit și cupa 
îneît această 
jn anul 
Sibiu, în 
în 1955 : 
București 
mată în 1956 : 6-6 cu Flamura ro
șie Cisnădie) putea fi curmată. Nu 
de alta, dar, respectînd „coinci
dența" între ultima cifră a anu
lui și rezultat, am putea vedea 
echipa C.C.A. realizînd, în anul 
1959, un scor de... 9-9 cu indife
rent ce adversar.

cerea de la categoria B la A. Să 
sperăm că „dușul rece*4 primit în 
prima etapă îi va detsrmina pe 
jucăto-rid de la Progresul Arad 
să-și dea seama că a face parte 
din categoria A înseamnă o onoare 
care implică multe obligații !

VA PIERDE MILANO ȘI LOCUL II?

In ediția 1954-1955, Milano a cîștigat 
detașat campionatul italian. Anul a- 
cesta, la un moment dat, Milano ame
nința din nou primul loc deținut de 
Fiorentina, însă fluctuația de formă 
arătată de milanezi le-a limitat pre
tențiile numai la locul II. Acum, 
însă, cu 10 etape înainte de sfîrșitul 
campionatului, nu este exclus ca Mi
lano să piardă și acest loc, fiind a- 
menințată de Internazionale, față de 
care are numai un punct avans. 
Excelent se comportă Fiorentina, care 
nu a pierdut nici un meci și mani
festă o constanță remarcabilă. Dumi
nică florentinii au învins Lanerossi cu 
2-0, mărindu-și avansul față de Mtilano 
la 9 puncte! O formă bună manifestă 
Juventus care a învins Sampdoria cu 
7-1. Totuși, în cursul săptămînii Ju
ventus a reușit numai meci nul. (0-0) 
cu Novara.

In coada clasamentului se dă o lup
tă aprigă pentru evitarea penulti
mului loc, între Novara și Bologna. 
Probabil, Bologna va „scăpa” de zona 
periculoasă, deoarece a arătat, în ul
tima vreme, o puternică revenire 
formă.

1. Turbine Erfurt 3 2 1 0 6:0 5
2. Wismut Karl-

Marx-Sladt 3 1 2 6 5:3 4
3. Motor Zwickau 3 2 0 1 7:4 4
4. Lokomotive Stendal 3 2 0 1 5:6 4
5. Rotation Babelsberg 2 1 1 0 3:2 3
6. Aktivist 2 1 1 0 3:2 3
7. Rotation LeiDZig 3 1 1 1 3:3 3
8. Fortschritt
Weisenfels 3 1 1 1 3:5 3

9. Verwarts Berlin 3 1 0 2 4:6 2
10. Motor Karl-

Marx-Stadt 3 0 2 1 1:5 2
11, Einheit Dresden 2 1 0 1 3:1 2
12. Lokomotive Leipzig 2 1 0 1 2:2 2
13. Empor Rostock 3 0 1 2 1:3 1
14. Dynamo Berlin 3 0 0 3 0:4 0

R. CEHOSLOVACĂ

ETAPA a III-a A CAMPIONATULUI

ECHIPELE IUGOSLAVE 
IN TURNEU

Belgrad 25 (prin telefon). — In 
cursul acestei săptămîni, numeroase 
echipe iugoslave vor întreprinde tur
nee în țările din aposul Europei. Ast
fel Dinamo Zagreb va pleca în' Sco
ția, Olanda și R.F. Germană. Steaua 
roșie Belgrad va participa la un tur
neu internațional ce se va desfășura 
la Lausanne. In cadrul acestui turneu 
fotbaliștii iugoslavi vor întîlni echipa 
chiliana Green Cross. Partizan Bel
grad își va începe turneul la Amster
dam, unde va întîlni reprezentativa 
Olandei. De aici, fotbaliștii iugoslavi 
se vor deplasa în R.F. Germană și 
apoi la Saarbrtlcken.

R. P. BULGARIA

Praga 25 (prin telefon). — Ca și eta
pele precedente, și etapa III-a a cam
pionatului cehoslovac de fotbal s-a 
soldat cu cîteva surprize. Echipele 
Spartak Sokolovo Praga și Spartak 
Trnava au pierdut pe teren propriu, 
iar echipa militarilor din Fraga, 
U.D.A., a înregistrat cel de al treilea 
meci nul. Pînă în prezent, o compor
tare bună dovedește noua promovată, 
Spartak Hradec Kralove, care nu a 
suferit nici o înfrîngere. In fruntea 
clasamentului s-au instalat cele două 
echipe din Bratislava, Spartak H. Kra
love și Banik Ostrava. Campioana de 
anul trecut U.D.A. se află în partea 
doua a clasamentului, iar Spartak 
Sokolovo deține lanterna roșie. Re
zultatele tehnice înregistrate în cea 
ele a III-a etapă au fost: Ruda Hvezda 
Bratislava-Dynamo Praga 1-0; Spar
tak Kosice-Banik Ostrava 1-1; Spartak 
Hradec Kralove-U.D.A. 0-0; Ji-.kra Zi- 
lina-Banik Kladna 2-0; Spartak Trna- 
va-Slovan Bratislava 0-3; Spartak So
kolovo Praga-Tatran —

Clasamentul:

Sofia 26 (prin telefon) — In fruntea 
clasamentului se menține echipa N.:- 
rodna Armia din Plovdiv care nu a 
suferit nici o înfrîngere. Spartak 
Plovdiv, care anul trecut a terminat 
campionatul pe primele locuri, joacă 
în actualul sezon sub posibilitățile 
sale și se află la periferia clasamen
tului. Etapele viitoare ne vor putea 
edifica asupra valorii echipelor parti
cipante în actualul campionat. Iată' 
clasamentul după patru etape:

Narodrxa Armia Plov. 4
4
4
4
3
4 
4 
4 
4 
4 
3
2

Ț.D.N.A.
Minior Dimitrovo 
Udarnik Sofia 
Spartak Sofia 
Spartak Pleven 
Dinamo Sofia 
Uzina 12 Sofia 
Spartak Stalin 
Lokomotiv Sofia 
Spartak Plovdiv 
Torpedo Russe

R.P. POLONA

BUDOWLANI

Preșov 0-3.

„Dinamo 6“. Așa 
„tradiție44 (începută 

1954 : 4-4 cu Voința la 
etapa a Il-a, continuată 
5-5 cu Știința I.C.F. la 
în etapa I, și... confir-

■ In încheiere, cîteva cuvinte 
despre arbitraje, care, de astă dată, 
au dat în general satisfacție. Poa
te că ar mai trebui să insistăm 
din nou asupra „înțelegerii" pe, 
care unii arbitri o manifestă față 
de duritățile ce se mai comit In
tr-o proporție încă îngrijorătoare. 
In anumite cazuri, sancțiunile teh
nice nu sînt suficiente și ele tre
buie completate prin pedepse disci
plinare, care pot contribui la eli
minarea durităților și a brutalită
ților.-

A. CALIN 
V. ARNĂUTU
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TOMA HRISTOV

OPOLE A LUAT
UN START BUN

I

h Și pentru că veni vorba de coin
cidențe, trebuie să arătăm că sco
rurile egale între C.C.A. și echipa 
din Cisnădie au început și ele să 
constituie o tradiție. D n 14 noiem
brie 1954, cînd, la Sibiu, CC.A. 
a întrecut cu 7-3 Flamura roșie 
Cisnădie, militarii n-au mai reu
șit să obțină nici o victorie în 
fața textilițtilor.

Iată clasamentul:

de

1. Fiorentina 24 15 9 0 43:12 39
2. Milano 24 12 6 G 52:31 30
3. Internazionale 24 13 3 8 46:26 2-9
4. Spal 24 9 8 7 31:28 26
5. Roma 23 0 9 6 32:29 25
6. A taianta 24 10 5 9 45:41 25
7. Fadova 24 11 3 10 32:32 25
8. Sampdoria 24 8 9 7 34:38 25
9. J uventus 24 6 12 6 21:26 24

10. Lazio 23 7 9 7 32:29 28
11. Genova 24 9 5 10 37:37 23
12. Torino 24 9 5 10 30:32 23
13. Lanerossi 24 7 0 8 20:24 23
14. Napoli 24 7 8 9 34:35 22
15. Triestina 24 7 8 9 16:29 22
13. Bologna 24 7 5 12 44:43 19
17. Novara 24 5 9 10 27:32 19
18. Pro Patria 24 1 6 17 18:70 8

R.D. GERMANA

TURBINE ERFURT CONDUCE In
CLASAMENT

Berlin 25 (prin telefon). — In etapa 
a treia a campionatului R.D. Germane 
s-au înregistrat o serie de surprize. 
Dynamo Berlin a suferit o categorică 
înfrîngere pe teren propriu cu 4-1, 
dSn partea proaspetei promovate în

Ruda Hvezda Braț. 
Spartak Hr. Krslove 
Slovan B raV slava 
Banik Ostrava 
Tatran Preșov 
Jiskra Zilina 
Dynamo Fraga 
U.D.A. Praga 
Spartak Trnava 
Spartak Kosice 
Banik Kladno 
Spartak Sokolovo

R.PF. IUGOSLAVIA
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victorie, Par-Belgrad. — Cu o nouă _______,____
tizan Bel arad continuă să conducă în 
clasament cu două puncte față de 
Steaua roșie. O mare surpriză o con- 
stltue înfrîngerea pe teren propriu 
a echipei Radnicickl Belgrad de către 
ultima clasată, Proleter Osiek. In rest, 
rezultatele înregistrate au 
male și nu au produs nici o 
re esențială în clasament.

Partizan Belgrad 17 13 2 
Steaua roșie Belgrad 17 10 6 
Radniciki Belgrad 17 8 4

fost nor- 
schimba-

Varșovia 25 (prin telefon). — Dumi
nică s-a desfășurat cea de â doua eta
pă a campionatului polonez de fot
bal. Scorul etapei a fost realizat O 
echipa Stal Sosnowiec care a disp-’s 
de Gwardia Varșovia cu 7-2. Noua 
promovată, Budowlani Opole a înre
gistrat cea de 
data aceasta în 
chipei Gwardia 
de 2-0. Echipa 
din Varșovia 
Zabrze cu 3-1. Celelalte întîlniri s-ou 
terminat la egalitate: Wlokniarz Locz- 
Kolejarz Poznan 1-1; Garbarnia Kra- 
kow-Lechia Gdansk 2-2; Ruch Chor- 
zow-Wisla Krakov 1-1. După' 
etape, situația în 
de mai jo6:

Budowlani Opole 
C.W.K.S. Varșovia 
Wlokniarz Lodz 
Wisla Krakov 
Kolejarz Foznan 
Stal Sosnowiec 
Gomik Zabrze 
Lechia Gdansk 
Ruch Chorzow 
Garbarnia Krakow 
Gwardia Varșovia 
Gwardla Bydgoszcz

a doua victorie, de 
deplasare. în fața e- 
Bydgoszcz cu scorul 
imitărilor, C.W.K S. 
a dispus de Gorn 't

clasament
două 

este cea

Acuzat Wes Santee,Scandal mare în 
lumea sportului a- 
merican ! De fapt, 
aceasta este o 
„lume a scandalurilor", care izbuc
nesc periodic, repetînd în mic ci
clul crizelor din sistemul economiei 
capitaliste. Mai mult chiar, america
nilor le place scandalul, în special 
cînd el are ca erou pe acela care 
prnă atunci fusese socotit o „ființă 
divină", un „zeu”, acvm batjocorit 
și tîrît în noroi... Participarea opi
niei publice la dezbaterea unor ast
fel de „fapte senzaționale" este a- 
■preape firească și desigur amato
rul de sport din America s-ar 
nesatisfăcut dacă, din cînd în 
nu i s-ar oferi un asemenea 
dai. mai mare sau mai mic.

F.roul la ordinea zilei este 
Wes Santee, fostul recordman 
dial pe 1.500 m. (3:42,8 în 1954). 
Din atlet imaculat, amator sută la 
sută. Santee a devenit brusc, sub

■ Prima etapă a prilejuit echi
pelor proaspăt promovate în cate
goria A debuturi interesante la 
fete ca și la băieți. La București, 
Flamura roșie Sighișoara părea o 
„victimă" sigură în fața redutabi
lei formații a studentelor de la 
I.C.F. Totuși, chiar de la primele 
schimburi de mingi, jucătoarele din 
Sighișoara au surprins prin curaj 
și dec’zie, ca și, bineînțeles, prin 
buna lor pregătire. Faptul că abia 
în ultimele minute ale primei re
prize bucureștencele au reușit să 
deschidă scorul era deja... s mpto- << <ula' aanl“ a uevCTm orVsv: bu“ 
matic. Iar cînd arbitrul a fluierat »Ptna. u“ -profesionist
sfîrșitul întîlnirii, .nrimele impresii &î°tOnU ’ T d' Avery -B/U7
. , e , r. . v nono nmtil citii «sr no non mat mai-'Ie pe teren au fost confirmate, și- 

calculul probabilităților a fost dat 
peste cap : fetele d;n Sighișoara 
cîștigaseră primul lor meci în 
campionatul categoriei A !

Prin opoziție, debutul echipei 
masculine Progresul Arad a de
cepționat pur și simplu. Este ade
vărat că, anul acesta, un meci cu 
Dinamo Orașul Stalin reprezintă o 
problemă serioasă pentru orice e- 
chipă. Oricum însă, „monumenta
lul" scor de 19-1 cu care au fost 
întrecuți arădanii la Orașul Stalin 
nu poate fi explicat altfel decțt 
prin modul foarte superficial în 
care echipa Progresul a privit tre-

simți 
cînd, 
scan-

acum 
mon-

riage, omul situat pe cea mai înal- 
I tă treaptă în ierarhia olimpică a- 

v mericană, a declarat public : „Dacă
aș fi atlet, cș evita să mă alătur la 

X xtart cu unul ca Santee..."
7 Cum s-a ajuns la această situa- 

iie ?
1 500 DOLARI

£ In cursul sezonului de iarnă, Wes 
Santee a fost invitat să participe 

x la cîteva competiții pe teren acope- 
>$ rit, în California. In călătoria sa la 
>z celălalt capăt ai Americii, Santee 
J< era însoțit de soția sa. Faptul aces- 
>> ta a atras atenția conducerii Fe- 
7 derației amatoare de atletism 
>$ (A.A.U.), care a dorit să afle pe 
ă a cui cheltuială a făcut deplasarea 
>? d-na Santee.

Oroare 1 Documente precise de e- 
vidență contabilă arătau că Wes 
Santee primise de la organizatori 
banii necesari pentru călătoriile so
ției sale. Un cec aci, un cec dincolo, 
suma se adunase cam măricică (du
pă părerile autorizate ale celor care 
veghează la puritatea sportului a- 
inator american). S-a făcut calculul 
general că pentru participarea la 
toate turneele din ultimul sezon, 
Santee primise peste drepturile „le
gale" 1.500 dolari, dintre care 1.100 
pe numele soției

CIT „MĂNINCA" UN SPORTIV 
AMERICAN

Regulile A.A.U. prevăd că un 
atlet amator are dreptul să pri
mească bani de la organizatorii 
competițiilor sportive, pen+ru ur
mătoarele:

— Transport pe clasa I pînă la 
locul concursului.

— Cazare și masă.
— „Bani de buzunar", 15 dolari 

pe zi.
Nici o centimă mai mult.
De fapt, suma nu este chiar atît 

de modestă, dar cine „păcătuiește" 
și mănîncă mai mult, sau vrea să-și 
plimbe nevasta în California, pă
țește ca Wes Santee...

VERDICT ȘI APEL
După o ședință de zece ore, con

ducătorii A.A.U. au decis radierea 
lui Santee de pe lista atleților ama
tori și excluderea din posturile ofi
ciale a acelora care i-au acordat 
dolarii în plus.

Santee nu s-a dat bătut, ci a fă
cut apel la instanțele judecătorești
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ești profesionist!
suspendării lui San 
tee se ascund cu 

totul alte motive. Santee a dezilu
zionat în ultima vreme. El n-a pu
tut trece „bariera" celor 4 minute 
pe milă, fiind învins la ultimele 
Jocuri Panamericane de la Mexico... 
Unii specialiști consideră că Sânte? 
este un alergător „terminat", lata 
de ce a fost ales tocmai el pentru 
a fi „sacrificat" pe altarul „ama
torismului sută la sută".

Și în timp ce A.A.U. face paradx 
de moralitate, acum un an tenis- 
inanii Trabert (pe atunci „amator") 
și Seixas își luau soțiile în Aus’re- 
lia la un turneu, primind 5.000 do
lari pentru transport Acest fa t ne 
este relatat într-un număr recer.t 
al ziarului „New York Herald Tri
bune". Tot acest ziar american 
mintește de regimul fotbaliștilor l- 
nîversitari americani, care în schim
bul participării la meciuri primesc 
bursă de studii, bani de buzunar, 
întreținere completă, ca să nit mai 
vorbim de diverse prime. Și un s- 
semenea sportiv rămîne un „pur" 
în fața autorităților 1 Un ultim fapt 
foarte caracteristic: hocheistul Jean- 
Paul Beliveau, membru al echipei 
olimpice canadiene, refuză să se an
gajeze în cluburile profesioniste din 
S.U.A. arătînd net că este foarte 
mulțumit cu cei 20.000 dolari pe 
care-i cîștigă anual jucînd hochei 
într-o echipă „amatoare" din Que
bec.

Iată cum arată 
rism" american I

c ivite. Acestea s-cu desezisat, 
transmițînd cazul mai departe pînă 
la Curtea Supremă a Statelor Uni
te 1 Iar forul superior, poate nu toc
mai competent în materie de sport, 
a preferat să amîne pronunțarea, 
hotărînd însă, deocamdată, să sus
pende... suspendarea dictată de 
A.A.U.

S-a ivit atunci o situație comică: 
Wes Santee se prezintă la startul 
ultimei competiții pe teren acoperit 
(la 3 martie. Ia New York), iese în
vingător în cursa de o milă (4:13,8) 
și primește Cupa din mîinile con
ducătorilor A.A.U., profund jigniți...

Acesta este stadiul actual al „a- 
facerii".

Fapt interesant, voci competente 
susțin că indiferent de verdictul 
viitor al instanțelor judecătorești ci
vile, nu se mai poate reveni asupra 
declarării lui Santee ca profesio
nist și astfel, el ar fi neselecționa- 
bil în echipa S.U.A. pentru Mel- 
bouffie.
CONTRADICȚIILE SPORTULUI 

AȘA-ZIS ..AMATOR"
Simpla redare a faptelor ne-ar 

face poate să credem că diriguitorii 
atletismului american, chiar dacă 
sînt oarecum exagerați în respec
tarea „codului amator", merită fe
licitări pentru integritatea lor... In 
realitate, situația e cu totul alta. 
Domnii de la A.A.U. sînt tot atît 
de ipocriți ca și colegii lor da la 
Federația de tenis, cei care acordă 
jucătorilor „amatori" concesii bă
nești foarte importante, cum vom 
vedea mai jos.

După cum relatează Jacques 
Grosbois, corespondentul ziarului

acest „amato-

V RADU



CINE VA FI ADVERSARUL LUI BOTVINIK?
Astăzi, la Amsterdam, în fru

moasa sală a Pavilionului Minerva, 
se deschide marele turneu interna
tional de șah al cărui învingător 
va căpăta dreptul să-1 întîlnească 
în anul 1957 pe Mihail Botvinik 
într-un meci pentru titlul de cam
pion al lumii.

Turneul oare începe la Amster
dam reprezintă treapta cea mai 
înaltă a unei întreceri la care, 
de-a lungul campionatelor națio
nale, turneelor zonale și a celui 
interzonal, au luat parte sute și 
mii de jucători. Niciodlaită un cam
pionat mondial de șah n-a cunoscut 
o astfel de participare. Acum, cei 
mai buni dintre ei, aleși prin cri
teriul just al confruntării în fața 
tablei de șah, pornesc în această 
ultimă și fără îndoială cea mai 
grea etapă dinaintea asaltului fi
nal care se dă periodic, din trei în 
trei ani, „fortăreței" campionului 
lumii.

In istoria lungă a campionatelor 
mondiale de șah, reglementate ofi
cial abia în anul 1945, turneul can
didatelor își trăiește cea de a 111-a 
ediție. Pentru a desemna pe adver
sarul lui Botvinik, cei mai buni 
șahiști s-au întîlnit în 1950 la Bu
dapesta iar trei ani mai tîrziu la 
Zurich. In ambele turnee, victoria 
a fost categoric de partea repre
zentanților Uniunii Sovietice. Bron
stein (după meciul cu Boleslavskj) 
și Smîslov au încercat pe rînd, dar 
fără succes, să-l „detroneze" pe 
campionul lumii. In ambele întîl- 
r.Iri însă. Botvinik a reușit „să 
tină" egalitatea care practic în
semna victoria.

Cine va fi adversarul lui Botvi
nik în cel de al III-lea meci? 
Chatlangerul campionului lumii va 
fi ales din zece candidați. In frun
tea acestora figurează fără îndoială 
trei șahiști care de mulți ani par
ticipă nemijlocit la lupta pentru 
titlul suprem: V. Smîslov, D. 
Bronstein și P. Keres. Ei s-au nu
mărat printre concurentii celor două 
turnee anterioare în care au ocu-

IMPORTANTE HOTĂRÎRI ALE FEDERAȚIEI 
INTERNATIONALE DE LUPTE

La sfîrșitul lunii februarie s-a 
desfășurat la Amsterdam ședința 
Biroului Federației internaționale 
de lupte Amatoare și a comisiei 
tehnice internaționale. Lucrările și 
hotărîrile luate au o mare impor
tanță pentru sportul luptelor, de
oarece aduc modificări esențiale 
regu'amentului de desfășurare a 
întraceri'or.

In primul rînd s-a hotărît scur
tarea timpului de luptă de la 15 
minute la 12 minute, reduetndu-se 
corespunzător și durata reprizelor 
de luptă în picioare și parter (de 
la 6. 3, 3, 3 la 5, 2, 2, 3 minute). 
Aceasta duce la o dinamizare a 
întrecerilor de lupte, obligînd pe 
concurenți să se pregătească cu 
mai mare atenție pentru lupta în 
p:c!oare.

Această hotărîre va fi pusă în 
anlicare cu ocazia întîlnirrlor din 
cadril Jocurilor Olimpice. O al
tă hotărîre de mare importantă 
este aceea prin care la meciurile 
de lupte se poate da și decizia de 
egalitate.. (După cum se știe, re
gulamentul actual prevede numai 
victoria unuia sau altuia dintre 
adversari). Fără îndoială, decizia 
acer'ts va duce la eliminarea unei 
serii întregi de decizii nejuste 
luate sub imperiul necesității de a 
se desemna un învingător, icon
form regulamentului), chiar dacă 
egalitatea dintre doi adversari 
este perfectă. Modul în care vor 
fi datP deciziile de meci nul va 
fi hotărît cu ocazia viitoarei șa- 
dințe a forurilor amintite care se 
va~ fine la Istanbul în a doua ju
mătate a lunii mai cu ocazia des
fășurării întrecerilor din Cupa 
Mondială.

Luptătorii egipteni 
au debutat victorioși . 

in R. P. Polonă
VARȘOVIA 25 (prin telefon). — 

Duminică, s-a desfășurat la Varșo
via întîlnirea internațională de lupte 
dintre echipele reprezentative ațe 
Poloniei și Egiptului. Bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic și fizic, 
luptătorii egipteni și-au adjudecat 
victoria cu scorul de 5—3.

A doua întîlnire va avea ioc du
minică, tot la Varșovia. Luptătorii 
egipteni . vor întîlni selecționata 
Varșoviei.

GR. ALEKSANDROWICZ

V. Smîslov

pat locuri fruntașe. Un cuvîrit greu 
îl vor avea de spus în turneul de 
la Amsterdam reprezentanții ti
nerei generații. Este vorba de șa
hiștii sovietici E. Gheller, T. Pe
trosian și B. Spasski ca și fostul 
campion mondial de juniori, tînărul 
și talentatul argentinian O. Panno. 
La turneu mai participă campionul 
maghiar L. Szabo, care a figurat 
de asemenea și în celelalte turnee 
ale candidatilor, far pentru prima 
dată M. Filip (Cehoslovacia) și 
Pilnik (Argentina).

Presa olandeză acordă o mare a- 
ten(ie întrecerii care începe astăzi. 
Ziarele publică numeroase avan
cronici, fac loc pronosticurilor celor 
mai de seamă cronicari șahiști aj 
tării. Există părerea unanimă că 
turneul va fi deosebit de interesant 
și va îmbogăți simțitor teoria șa- 
histă.

Ziarul ,,Trau" sub titlul „Striîs- 
lov fi Bronstein cîștigători proba

in legătură cu întrecerile de la 
Istanbul: acestea se vor desfășura 
— așa cum am arătat mai sus — 
sub titulatura de „Cupa Mondială a 
luptătorilor" și nu trebuie confun
date cu obișnuitele campionate 
mondiale. Se lucrează Ia întocmi
rea unui protocol pptrivjt căruia.se 
va decerne cîte o cupă țării care 
va totaliza cele mai multe 
puncte la fiecare stil (lupte cla
sice și libere), iar fiecărui mem
bru al echipelor câștigătoare pre
cum și primului la fiecare catego
rie i se va decerna o medalie de 
aur. Cupa este transmisibilă și va 
fi deținută de echipele învingătoa
re timp de doi ani. Reamintim da
tele concursurilor de la Istanbul: 
25—27 mai, lupte libere; 29—31 
mai, lupte clasice.

S-a mai discutat — fără a sa 
lua însă vreo hotărîre — problema 
saltelei circulare de luptă. In ce 
constă propune-ea? S-a încercat o 
saltea circulară avînd o suprafață 
de 6 metri pătrați și s-a consta- i 
tat că aceasta prezintă o serie de 
avantaje ca: eliminarea zonelor 
moarte pe care le reprezintă col
țurile, frînarea tendinței luptăto
rilor de a ieși de pe saltea și ar 
prezenta o siguranță sporită pen
tru integritatea corporală a spor
tivilor, deoarece salteaua ar tre
bui să fie înconjurată în mod ob
ligatoriu de un spațiu de protec- 
ție-cordon.

PRAGA, 25 (prin telefon). Intîlnirea 
internațională de baschet dintre re
prezentativele Cehoslovaciei și Un
gariei a luat sfîrșit cu victoria gaz
delor cu scorul de 83-60 (35-34). Me
ciul a fost condus de Kokorev 
(U.R.S.S.) și Chiriac (R.P.R.).

PRAGA. — Intîlnirea de box dintre 
reprezentativele cluburilor U.D.A. 
Praga și Partizan Belgrad a reve
nit sportivilor cehoslovaci cu scorul 
de 12-8

■ Cunoscutul înotător japonez Na- 
gasawa a obținut două noi recorduri 
mondiale în probele de 200 yarzi și 
220 yarzi. El a reușit, înotînd în stilul 
fluture-delfin, timpurile de 2:07,0 și 
respectiv 2:20.1.

■ înotătorul italian Romani a reu
șit o performanță excelentă în pro
ba de 400 m. liber, obținînd timpul 
de 4:36,2 (nou record al Italiei).

■ Victoria în cel de al XXV-lea 
criteriu național de ciclism al Fran
ței i-a revenit lui Roger Hasenfor- 
der, care a parcurs cei 223 km. ai 
curseț în timpul de 5h 32,29, ceea ce 
reprezintă o medie orară de 40,620 km.

■ Turul ciclist al Calabriei a luat 
sfnșit cu victoria ciclistului italian 
Giuseppe Minardi.

bili ai turneului candidaților", pu
blică un articol despre cariera ce
lor doi mari maeștri sovietici, fă
când totodată o succintă caracteri
zare fiecărui participant.

„Smîslov, în vîrstă de 34 ani — 
scrie ziarul — reprezintă o veri
tabilă mașină șahistă care nu cu
noaște greșeala. El își încurcă pe 
nesimțite adversarii, care nimeresc 
în poziții pierdute cu mult înainte 
de a o bănui. Bronstein, cu trei ani 
mai tinăr, poate fi supranumit un 
artist al jocului de șah. Posesorul 
unui dar combinația, care merge 
pînă la virtuozitate, înzestrat cu 
o fantezie prodigioasă, el face cal- 

/ cule necrezut de lungi și profunde, 
fiind foarte simpatizat de public 
pentru jocul său spectaculos.

Nu este exclus ca estoniana! Paul 
Keres să furnizeze în acest turneu 
o surpriză. Maniera sa de joc, ca 
și cea a lui Bronstein, este foarte 
atrăgătoare. Keres posedă un stil 
agresiv și economic. Totodată, el 
este un veritabil luptător.

Alături de Efim Gheller, care 
are mai mult alura unui boxer și 
dă 'pe tabla de șah lovituri necru
țătoare, tinăra generație de șahiști 
sovietici este copios reprezentată 
prin Tigran Petrosian și prin foarte 
tînărul Boris Spasski, care la vîrsta 
de 19 ani aspiră la titlul suprem" 

Ziarul „Het Vaderiand” consideră 
șansele la victorie ale lui Smîslov 
și Bronstein egale. Ziarul nu ex
clude posibilitatea unei victorii a 
lui Keres.

★
In momentul de față cei zece par- 

ticipanți la turneu au sosit la Am
sterdam. Aseară a avut loc des
chiderea oficială a turneului, ur- 
mînd ca astăzi să se disp-ute prima 
rundă. Fiecare din participanți va 
juca cîte două partide cu ceilalți, 
în total 18. 16 idin cele 18 runde 
vor avea loc la Amsterdam, în clă
direa „Minerva-Pavilion" iar două 
(a 10-a și a 11-a) în orașul Leevar- 
den. Turneul se va încheia la 30 
aprilie.

Noutăți de la
BUDAPESTA 26 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Azi di
mineață au sosit în Capitala RP. 
Ungare loturile de juniori ale Bul
gariei și Greciei, iar în cursul 
după-amiezii au sosit italienii. La 
ora cînd telefonez, se fac aici pre
gătiri pentru primirea loturilor 
polonez și englez. Fotbaliștii en
glezi sosesc cu un autobus, ve
nind de la Viena. In cursul zilei 
de mîine (n. r. azi) sînt așteptate 
la Budapesta toate loturile parti
cipante la această importantă com
petiție organizată de F.I.F.A.

• La Budapesta, timpul se men
ține, în general, rece. Terenurile 
sînt însă uscate, bune pentru joc 
După o plimbare prin oraș în 
cursul dimineții, echipa noastră, a 
făcut azi după-amiază un intens 
antrenament de pregătire fizică șl 
cu balonul, individual și pe com
partimente, pe terenul de antrena
ment Voros Lobogo. Concomitent, 
pe același teren, au făcut antre
nament și juniorii bulgari.

• In cursul dimineții de azi, 
conducătorul delegației noastre. 
Tudor Vasile, a avut o întîlnire a- 
micală cu Paul Nicolas, membru 
în Comitetul de conducere aț Fe
derației Franceze de Fotbal, cu 
care a discutat probleme legate 
de stabilirea unor relații cu echi
pele de club și reprezentative fran
ceze.

• La Riga, pe lacul Kiș, au avut 
loc campionatele unionale de yole 
pe gheață (buiere). La categoria con
strucție liberă campionul de anul 
trecut al U.R.S.S. E. Kanski a reali
zat o viteză de peste 60 km/h

• In campionatul de hochei al 
U.R.S.S. s-au mai înregistrat rezulta
tele: Aripile Sovietelor-Daugava 8-0, 
Dinamo Moscova-A vangard Leningrad 
4-0, Spartak Moscova-Himik 4-1. In 
clasament conduce Casa Ofițerilor din 
Leningrad cu 38 puncte din 21 me
ciuri. Singura echipă care a cîștigat 
toate meciurile susținute pînă acum 
(9) este T.S.K.M.O. Aripile Sovietelor 
și Dinamo Moscova au suferit cîte 
o înfrîngere.

Crosul l1 Humanite

Pe aleile pitorești ale pădurii Vincennes
Față de anii precedenți ediția 

actuală, a iX-a, a crosului l’Hunia- 
nite s-a impus nu numai ca cea 
mai „populată" dar și cea mai in
teresantă. Prezenta la start a celor 
mai valoroși alergători europeni pe 
distanțe lungi, a dat o strălucire 
deosebită „cursei așilor", cea în 
care pe 10.000 m. s-au întrecut Kuț, 
Zatopek, Chromik și atîția alți fon- 
diști de prima mînă.

Din punct de vedere tactic cursa 
poate fi asemuită, să zicem, cu cea 
de 5.000 m. de Ia campionatele eu
ropene de la Berna : Vladimir Kuț 
s-a instalat în frunte imediat de la 
start și nu a părăsit acest loc pînă

Echipele de baschet și volei
Suartak Sofia

vor evolua la București
La invitația asociației Dinamo, 

vor sosi în Capitală vineri seara 
jucătorii de volei și baschet ai co
lectivului Spartak Sofia. In cadrul 
pregătirilor comune ale sportivilor 
romîni și bulgari, ei vor susține 
o serie de întîlniri prietenești, cu 
care ocazie va putea fi verificat 
gradul de pregătire al participan- 
ților la aceste întîlniri.

In programul turneului sportivi
lor bulgari sînt prevăzute patru 
întîlniri de baschet și tot atîtea 
de volei. Echipa de volei Spartpk 
Sofia va juca în compania forma
țiilor C.C.A., Dinamo București, 
Locomotiva București și Metalul 
Orașul Stalin. Baschetbaliștii bul
gari vor evolua, probabil, în tovă
rășia echipelor Locomotiva P.T.T. 
București, Dinamo București. 
C.C.A. și Progresul. Jocurile cu 
echipele bucureștene vor avea loc 
în zilele de 31 martie, 1 și 3 
aprilie și se vor disputa în pro
gram cuplat.

turneul F. I. F. A.
• De asemenea, conducătorul 

delegației noastre a făcut o vizită 
lui Gustav Sebeș, vicepreședinte 
al C.C.F.S. din R.P. Ungară cu 
care a discutat probleme generale 
de organizare și tehnice

• Cu prilejul Turneului F.I.F.A.. 
se va întruni la Budapesta și Co
mitetul Cupei Europei Centrale.

• Odată cu juniorii englezi va 
sosi la Budapesta și secretarul ge
neral al Federației Engleze de 
Fotbal, Stanley Ross, membru al 
Comitetului F.I.F.A.

• Mîine (n. r. azi) se va În
truni la Hotelul Palace comisia de 
organizare a turneului, care va 
pune la punct ultimele chestiuni 
jegate de începerea competiției.

• Marti după-amiază, Ia Consf-v 
liul Municipal al Budapestei va a- 
vea loc deschiderea oficială a tur
neului, iar miercuri după-amiazâ, 
pe stadionul Voros Lobogo. Pus
kas va da lovitura de începere în 
meciul R.P. Ungară—R.F. Germa
nă, care inaugurează turneul.

• Turneul este așteptat cu un 
mare interes atît la Budapesta, cît 
și în orașele din provincie. La 
Gyor (unde juniorii noștri îi întîl- 
nesc pe cei iugoslavi), ca și la 
Salgotarjan (unde se dispută me
ciul R.P.R.—R.P. Polonă), toats 
biletele sînt vîndute.

PETRE GAȚU

• Sezonul competițional de patinaj 
viteză s-a încheiat în Norvegia cu 
un mare concurs. Pe primul loc, cu 
un rezultat excelent, s-a clasat Roald 
As cu 188,616 puncte. Pe locul 2 Hau- 
gH 199,507 urmat de Estvang cu 191,890 
P.
• In turneul internațional de șah 

care se desfășoară în Capitala Islan- 
dei, Rejkyavik, după 7 runde conduce 
maestrul islandez Olafsson cu 6 jum. 
puncte. El a cîștigat 6 partide și a 
remizat una cu marele maestru sovie
tic Ilivițki. Pe locul doi se află ma
rele maestru Taimanov (U.R.S.S ) cu 
6 puncte, iar pe locul trei Ilivițki cu 
5 puncte.

Cei doi fruntași ai clasamentului, 
Olafsson și Taimanov, se vor întîlni 
în ultima rundă, a 9-a.

• La Leningrad a luat sfîrșit un 
turneu internațional de volei la care 
au participat echipe bulgare și sovie
tice.

Intîlnirea dintre echipele feminine 
Udarnik (R.P. Bulgaria) și Spartak 
Leningrad a luat sfîrșit cu scorul de 
3-0 în favoarea voleibalistelor bulga
re, iar meciul dintre echipele mas
culine Minior (R.P. Bulgaria) și Spar
tak Leningrad a fost cîștigat de volei
baliștii din Leningrad cu 3-1. 

la sfîrșit, trecând, după cum se știe, 
primul linia de sosire. In urma sa 
însă, Chromik, Zatopek și Kriszko- 
wiak și-au disputat cu ardoare lo
cul secund. Duelul celor trei l-a 
cîștigat Chromik.

Reprezentanții noștri au avut o 
comportare meritorie. Dinu Cristea, 
cîștigătonil cursei „veteranilor" a 
sosit al 22-lea în clasamentul ge
neral. Pricap s-a situat.pe locul 27, 
Moscovici pe locul 29 iar Cojocarii 
pe locul 36. De remarcat că în 
„cursa așilor" au participat aproape 
70 de concurenți, Dinu Cristea re
ușind să învingă o serie de aler
gători valoroși din R. P. Ungară și 
Franța.

In întrecerea feminină Maria 
Miclca și Valeria Tălmăceanu s-au 
clasat pe locurile 11 și respectiv 12.

După cum ni s-a comunicat tele
fonic de la Paris, crosul l’Huma- 
nite a stîrnit un imens interes în 
rîndul iubitorilor de sport din capi
tala Franței. Tribunele fiind neîn
căpătoare, zeci și zeci de rrii de 
spectatori s-au aliniat de-a lungul 
traseului, pe aleile pline de pitoresc 
ale pădurii Vincennes. întrecerea a 
fost urmărită de fruntași ai parti
dului comunist francez, de membrii 
federației franceze de atletism, de l 
personalități ale sportului francez. | 
de membri ai legațiilor acreditați la I 
Paris.

---------- ----------------- -

Lotul de tenis de masă al R.P.R. 
sosește la Tokio astăzi dimineață

BOMBAY (Agerpres). —
Avionul societății indiene care 

transportă delegațiile de sportivi 
din Europa spre Tokio, locul de I 
desfășurare a celei de a 23-a edi- I 
iii a campionatelor mondiale de 
tenis de masă, a sosit duminică ’ 
la Bombay. Pe aeroport un mare ' 
număr de sportivi localnici și re- I 
prezentanți ai cercurilor sportive, 
indiene au ieșit în întîmpinarea j 
delegațililor de jucători din diver
se țări.

In avionul care transportă ju-; 
cătorii europeni spre Japonia se i 
află 49 de jucători printre care și : 
membrii echipei R.P.R. Avionul a ' 
părăsit orașul Bombay în cursul | 
serii de duminică, urmînd să so- , 
sească la Tokio marți dimineața. |

Victoria bascbetbaliștilor bulgari j 

la Paris este pe deplin meritată J 
i

Sîmbătă seara s-a desfășurat la 
Paris întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele reprezen
tative masculine ale Franței și 
R.P. Bulgaria. Baschetbaliștii bul- ( 
gări au avut o comportare exce- . 
lentă, demonstrînd în tot timpul J 
jocului o vădită superioritate atît i 
tehnică cît și în ce privește jocul I 
colectiv, cucerind o frumoasă vic- j 
torie internațională cu scorul de ) 
48—45 (29—21).

In legătură cu acest meci, re
dactorul sportiv al agenției „Fran- | 
ce Presse" scrie următoarele: „Vic
toria obținută sîmbătă seara de e- 
chipa Bulgariei este pe deplin1 
meritată și vine să recompenseze I 
o formație deosebit de omogenă, I 
care a prezentat jucători de va-j 
loare, dorn ini nd aproape în tot/ 
timpul meciului".

Desvelirea monumentului

lui A. A. Alehin la Paris,
(

anii 
rus!

a
I

1

PARIS 26 (Agerpres). TASS) 
transmite:

Cu prilejul comemorării a 10 
de la moartea marelui șahist 
Alexandr Alehin, la 25 martie 
avut loc la cimitirul Montparnasse' 
din Paris solemnitatea dezveli
rii monumentului ridicat pe mor-j 
mîntul lui Alehin.

La ceremonie au fost de fațăi 
ambasadorul Uniunii Sovietice în! 
Franța, S. A. Vinogradov, preșe/ 
dintele Federației Internationale, 
de șah, Folke Rogard (Suedia).1 
delegația șahiștilor ^sovietici în. 
frunte cu vicepreședintele Fede-j 
rației internaționale de șah, marele! 
maestru V. Ragozin, președintele! 
Federației franceze de șah. M. Ber
man, reprezentanții cercurilor șa-, 
histe franceze și rudele lud Alehin.
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