
(exer- 
alese, 

„ .. , . ,. , gimnastică de an-Festivalul sportiv al samblu și pirami- 
pionierilor și școlarilor .de), s-au evMoi- 

j. r* z y echipele scoli-din Petroșani lor de 7pani Nr l 
dm Lupeni, Nr. 1 

din Petroșani și echipa școlii ro4 
mîne din Aninoasa. In general, 
toți profesorii de educație fizi
că din raionul Petroșani merită 
laude pentru munca depusă la 
pregătirea și desfășurarea festi- 
valului sportiv.

La cererea generală a pu
blicului, cercul pedagogic al pro
fesorilor de educație fizică a 
hotărît să repete acest festival 
sub formă de demonstrație în 
aer liber pe stadionul „Mine
rul", în după-amiaza zilei de 
1 Mai.

9) l.a Petroșani, în sala Tealru- 
« lui de Stat, a avut locsăptămîna 
S trecută Festivalul pionierilor și 
9) școlarilor la gimnastică pe a- 
« nul 1956, organizat de cercul
5 pedagogic al profesorilor de 
® educație fizică în cinstea zilei 
g) de l Mai. La această sănbă- 
6) toare sportivă au participat ele- 
9ț vii tuturor școlilor din Valea Ji-
6 ului. Numărul mare de echipe, 
9) 20, cu aproape 250 participanți și 
g) buna pregătire a tinerilor gim- 
« naști, au făcut din acest festival 
9) cea mai însemnată sărbătoare 
z) sportivă din ultimii ani, rezer- 
« vată
9) șani.

elevilor din raionul Petro-

Brlgada sportivă a lăcătușilor
minunatul oraș de pe Ber- 
a poposit primăvara. Zi-

7? I'n
9) MVa 
z? lole frumoase au adus un suflu 
S nou pe stadion. Tineri vînjoși, 
9) lamina tori sau oțel ari în ma
gi rele combinat metalurgic al Re- 
6) șiței, vin aici să-și continue pre- 
9) gătirile începute în timpul ier- 
« nii. Fotbaliștii din prima echi

pă a combinatului, „foștii deți
nători ai Cupei", au întârziat as
tăzi. La secția laminoare are 
loc consfătuirea de producție.

întâlnire triunghiulară de haltere
In cinstea zilei de l Mai a 

fost organizată duminică prima 
întîlnire triunghiulară de hal
tere între reprezentativele ora
șelor Arad - Lupani - Timișoara. 
Pe primul loc s-a clasat selec
ționata orașului Timișoara cu 
Îl puncte (din 7 posibile). Pe 
locuirile următoare s-au clasat 
echipele orașelor Arad cu 12 
puncte, șl Luiperui cu 21 puncte.

Sute de sportivi i-au intîmpi- 
nat ieri în Gara de Nord pe fot
baliștii noștri întorși de la Bel
grad. In medalion Apolzan — 
căpitanul reprezentativei noas
tre — și Constantin, primesc 
flori din partea sportivilor 
din Capitală.

(Foto: I. MIHAICA)

Echipele au pre
zentat programe de 
gimnastică 
citii liber

Brigada 
de lăcătuși, forrna- 

fot bali știi Potooeanu, 
s-a

Muncitorii iau ouvîntul și în 
vorbe simple își arată dorința 
de a întrece norma pe care o 
au de îndeplinit. " 
sportivă 
tă din
Toth Carol, Zairici și Apro, 
angajat să execute cu conștiin
ciozitate reparațiile și să depă
șească pla.ruu.l cu 45 la sută. Și 
în primele zile angajamentul a 
fost depășit. Brigada lăcătuși
lor a realizat 47 la sută.

Individual, pe primele locuri 
s-au oîasat: categ. minimă : G. 
Ugray (T) 180 kgr.; categ. sem>- 
ușoară : I. Nistor (A) 230 kgr.; 
categ. ușoară : Gh. Mititelu (TI 
220 kgr.; categ. semimijlocie : I. 
Ghior (A) 272,250 kgr.; caiteg. 
mijlocie: St. Morvai (A) 252.50 
kgr.; categ. semigrea : Gh. Mo- 
carru (T) 255 kgr.; categ. grea : 
A. Wagner (T) 297,50 kgr.

In Gara de Nord, la sosirea fotbaliștilor noștri
Acceleratul de Timișoara sosise de aproape o 

jumătate de oră în Gara de Nord și noi — 
luați aproape pe sus de puhoiul entuziaș

tilor fotbalului — încă nu reușiserăm să ne apro
piem de „eroii" meciului de la Belgrad. înconju
rați de sutele de cetățeni, cu brațele pline de flori, 
ne mai prididind să strîngă zecile de mîini care 
li se întindeau, componenții reprezentativei noastre 
de fotbal au reușit cu greu să răzbată spre auto
buse prin coridorul viu de oameni. La capătul ace
stei „călătorii" de cîteva zeci de metri parcurși 
în.... mii de secunde sportivii noștri păreau mai 
extenuați decît la sfîrșitul grelei partide din capi
tala Iugoslaviei.

Primul pe care l-am putut repera a fost Apolzan. 
Și aceasta nu pentru că ar fi cel mai înalt dintre 
echipierii naționalei, ci deoarece căpitanul reprezen
tativei a străbătut distanța purtat pe sus, în acla
mațiile admiratorilor. Alaiul era escortat de aproape 
toate electrocarele gării care ieri erau pline — 
ciucure — dar nu cu bagaje, ci cu cei mai inge
nioși dintre sportivi, care au găsit astfel un ori
ginal mijloc de a fi permanent în apropierea săr
bătoriților.

Printre cei care au umplut pină la refuz peroa
nele se aflau numeroși antrenori și fotbaliști frun- 

L._—.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE', UNlȚr-VA î

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $l SPORT OE PE LiNGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
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(Foto: I. MIHAICA)
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Anul acesta muncitorii secției de
„Flacăra roșie" din Capitală au reușit să producă noi 
și să le perfecționeze pe celelalte Pentru prima oară au fost fabri- 
ocJte în țara noastră Muri de piele, căști și ooburi pentru motocidiști. 
Calitatea lor a fost verificată cu prilejul concursului de rezistență 
și regularitate de la Orașul Stalin. Rezultatele obținute slnt cele mai 
lăudabile. La produsele vechi ca mingile de fotbal, handbal, baschet 
și volei cu ventil au fost aduse Im bunătățirl serioase Succesele obți
nute se datoresc și brigăzii de call fate condusă de șeful secției, mais
trul Emil Băncilă.

sportive a fabricii 
sortimente

tași. Am deosebit figurile lui Marian, Drăgan, Bu- 
kosy și Călinoiu; ei au fost printre cei dinții care 
au îmbrățișat călduros pe colegii lor. Ultimul a adus 
și două splendide buchete de flori. Unul l-a oferit 
lui Apolzan și celălalt lui Szoko. Un grup numeros 
îl alcătuiau membrii ansamblului artistic al M.F.A 
(în frunte cu popularul lor dirijor, colonelul Dinu 
Stelian, artist emerit al R.P.R.), care se transforma
seră — de data aceasta — în spectatori entuziaști, 
aplaudînd cu frenezie acest epilog al piesei jucată 
cu atîta brio de reprezentativa noastră la Belgrad.

De mult timp peroanele Gării de Nord nu mai 
cunoscuseră o afluență atît de mare. Sîntem siguri 
însă că conducerea stației noastre centrale — care 
a participat și ea ou mare bucurie la această pri
mire — n-ar avea nimic împotrivă ca programul 
să le mai fie tulburat cît mai des din asemenea 
motive.

Animația din jurul acceleratului de Timișoara s-a 
potolit cu greu. Gara rămăsese ou forfota și at
mosfera eî obișnuită, cu călătorii grăbiți, cu anun
țurile megafoanelor, cu clacsoanele electrocarelor. 
Lîngă locomotiva 2230, sub al cărui număr era 
scris: „această mașină este condusă de brigada de 
tineret" l-am găsit pe Nicolae Ciobotaru, mecani
cul trenului, făcînd cu grijă toaleta locomotivei.

„La Pitești, acolo de unde am 
luat în primire garnitura, meca
nicul pe care l-am schimbat mi-a 
zis: vezi că ai niște călători de 
seamă, fotbaliștii noștri care au cîș- 
tigiat la Belgrad. M-ani grăbit să-l 
aduc cît mai repede la București, 
cu toate că în fiecare stație era 
de stat mai mult, atîta lume și 
bucurie am întîlnit pe drum. A fost 
una dintre cele mai plăcute ture 
ale mele și nu m-ași da înlături 
de la asemenea noi misiuni. Nu ui
tați că sînt și eu unul dintre zecile

(continuare în pag. a 3-a)

La Amsterdam

AMSTERD.AM 25 (Agerpres).
In runda 15-a a turneului inter

național de șah de la Amsterdam 
s-a terminat o singură partidă îna
intea consumării timpului de joc. 
Doi dintre fruntașii clasamentului, 
Keres și Smîslov, au convenit la 
remiză la mutarea 19-a,

Cea de a doua întîlnire 
de lupte cu sportivii 

cehoslovaci

Reprezentativa Lugoj — 
Reprezentativa Praga 44

LUGOJ, 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — De multi 
vreme străzile orașului n-au. 
mai cunoscut o animație oa aceea, 
de ieri după-amiază. Deși timpul a. 
foot nefavorabil, sute de cetățeni se 
adunaseră în jurul megafoanelor 
pentru a asculta retransmisia me
ciurilor prin stația de radioficare lo
cală, dintre echipele Lugojului șt 
orașului Praga. Se poate spune fără, 
exagerare, că sportul luptelor este... 
fotbalul lugojenilor. Cei 700 da 
spectatori care au avut „norocul” 
să găsească bilete au fost martori* 
unei întreceri pasionante și de un 
nivel superior celor desfășurate la 
București. In g ane ral, oaspeții au 
învățat din greșelile primei întâl
niri cu sportivii noștri și au adop
tat o tactică corespunzătoare. Au 
lucrat mult pe brațe și au folosit 
intens șurubul. Luptătorii romînE 
s-au prezentat pe saltea cu o si
guranță exagerată, scontând în a» 
celași timp pe o victorie ușoară. Lu
crurile s-au petrecut însă cu totut 
invers. Luptătorii oaspeți au ripos
tat energic tuturor acțiunilor între» 
prinse de luptătorii noștri. Fr. Hor
vath și M. Belușica îndeosebi și-au 
desconsiderat adversarii. Realitatea 
a fost că ambii au pierdut la puncte 
meciuri pe care în mod normal tre
buiau să le cîștige. Iată acum des
fășurarea întrecerilor:

Categoria 52 kgr. D. Pîrvulescu 
CÎștigă prin tuș în minutul 6 întâl
nirea cu I. Zeman. In primele mi-» 
nute I. Zeman atacă energic. D.. 
Pîrvulescu se lasă prins de brațe 
și adversarul îl fixează la parter: 
Cu cîteva minute înainte de a su- ' 
na gongul Zeman repetă figura 
însă Pîrvulescu execută un tur de 
cap fulgerător punîndu-și adversa
rul în pod. In același tâmp bata 
însă și gongul și peste cîteva se-* 
cunde Pîrvulescu rupe podul adver
sarului punîndu-1 cu umerii pe sa!» 
tea. Trebuie menționat că în repriza 
de 6 minute, conform regulamentu
lui, lupta nu se întrerupe, chiar 
dacă sună gongul, p-îmă nu se cla
rifică acțiunea. i

Categoria 57 kg. Fr. Horvath 
pierde Ia puncte în fața Iui E. O- 
dehnal. Luptătorul rornîn a avut im 
adversar dificil și foarte combativ. 
Fr. Horvath a dat însă cu prea mula 
tă ușurință brațul. i

Categoria 62 kg. I. Popescu în
vinge prin tuș în min. 8,30 pe P. 
Stanicky. Luptătorul ceh a fost mai 
combativ ca la București însă a a» 
buzat de țineri și s-a ajutat cu pb 
ciorul în acțiune. In repriza țui de 
parter I. Popescu încearcă un rebur 
și adversarul voind să evite acțiu
nea cade pe spate în tuș.

Categ. 67 kg. D. Cuc cîștigă prin: 
tuș în min. 3 întâlnirea cu M. Ata
nasov. Victorie clară. Luptătorul 
rornîn a executat rapid și corect o 
acțiune de prindere a centurii prim 
față pe care a rupt-o apoi cu ușu
rință.

Categoria 73 kg. V. Bularca în
vinge la puncte pe VI. Sekai. A 
fost unul dintre cele mai tari me» 
chiri ale întâlnirii. V. Bularca a fost’ 
deosebit de combativ, a dominat în
tâlnirea deșt adversarul său a ripos*

(continuare în pag. a 3-a)ț '■
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Bronștein cu albele a jucat foar
te activ împotriva lui Gheller și 
la întrerupere are un pion în plus. 
In partidele Spasski-Szabo și Pit4 
nik-Petrosian albele dețin avantaj 
pozițional. Panno are un pion în! 
plus în partțda întreruptă cu Filip»



Echîpa feminină Progresul Cluj, revelația turului

rftzctttwu ctfa, campionatului republican de tenis de masă

' N-au trecut multe z’le de când 
te adresam activiștilor sportivi prin- 
tr-o scrisoare deschisă, îndemnîn- 
du-i să treacă de urgență la orga
nizarea primelor întreceri ale Spar- 
lachwdei de vară a tineretului. Răs- 
punzmd „invitației” noastre, trei 
dintre comisiile de organizare raio
nale — Nicolae Bălcescu, 1 Mai și 
23 August — ne-au anunțat marți 
dimineața: „Astăzi după-amiază pe 
terenurile T. Vladimirescu, I.T.B. 
ți F.R.B. organizăm deschiderea 
festivă a Spartachiadei”.

Și, într-adevăr, terenurile I.T.B., 
T. Vladimirescu și F.R.B. au îmbră
cat în acea zi haina .obișnuită a ma
rilor întreceri de mase. Erau pre- 
zenți la primele întreceri ale Spar- 
tachiadei, tineri și tinere dta colecti
vele Țesătoriile reunite, Steaua ro
șie, Kirov, T.A.P.L., T. Viladimlres- 
cu și I.A.R.A. (raionul Nicolae Băl
cescu), I.T.B., Quadrat, școala 4 
Metal, Stela (raion 1 Mai). Fabri
ca de biciclete, Vasile Roaită (ra
ion 23 August). In unele locuri cum 
șr fi raionul Nicolae Bălcescu, nu
mărul participanților a fost atît de 
mare, încît organizatorii au fost 
țnevoîți să apeleze la sprijinul unor 
Spectatori pentru a putea înregistra 
In bune condițiuni sosirile în pro
bele atletice. N-au lipsit nici rezul
tate de valoare: timpul de 11,3 pe 
MO m. plat a fost realizat de doi 
concurenți, lăcătușul Nicolae Ghiță 
și strungarul Adrian Keller, ambii 
de la uzinele Steaua roșie. De ase
menea, rezultatele obținute la sări
tura în lungime de Dumitru Stăni- 
Joiu, Gh. Radu și Constantin Marin 
de la uzinele T. Vladimirescu sau 
de Aurelia Ciorogaru, Emilia Flo- 
rescu și Ioana Albreot de la fabri
ca Kirov la aruncarea greutății, me
rită atenție.

Nu mai puțin numeros a fost și 
grupul concurenților prezenți pe 
stadionul I.T.B. După ce au defilat 
prin fața spectatorilor și au ascul
tat cuvîntul de îndemn spre o între
cere cinstită și de valoare, partici
pant s-au răspîndit spre locurile 
de concu-s indicate. Primele între
ceri s-au disputat la atletism și vo
lei.

In popasul nostru pe stadionul 
F.R.B. am avut o plăcută surpriză. 
Nu numai că întrecerile se bucurau 
de o largă participare dar și orga
nizarea s-a ridicat la un nivel su

Veiișth po’onezi participă la „Cupa Victoriei”
Am scris în ziarul nostru de 

marți despre organizarea primei 
competiții de yachting a anului, 
„Cupa Victoria", care se va desfă
șura pe lacul Siutghiol, la Mamaia, 
in organizarea asociației Flamura 
roșie. Astăzi sîntem în măsură să 
anunțăm pe iubitorii sporturilor 
nautice că, pentru prima oară în 
istoria yachti.ngttlui nostru, ne 
vom bucura de participarea unei 
echipe străine: la întrecerile de 
snipe care încep la 2 mai, vor lua 
s tar tal alătairi de cad mai buni ve- 
Tști ai noștri, și o echipă poloneză 
cu trej ambarcațiuni.

Snortivii polonezi și-au anunțat 
sosirea în Capitală pentru ziua de 
duminică 29 aprilie, urmînd ca 
apoi să facă deplasarea la Mamaia. 
iotul este compus dn : Swida An- 
udrej, Slojewski Maciej, Biderman

Conferința comisiei centrale de auto moto
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

ra avut loc conferința pe țară a 
«comisiei centrale de auto-moto.

Au prezentat rapoarte de activi
tate biroul comisiei centrale, comi- 
sa oraș București, comisia re
gion al ă Craiova, asociația Di
namo și asociația Progresul. A- 
■iît raportorii cît și cei care au luat 

remvîntul la discuții au sco6 în evi
dență frumoasele rezultate obți- 

:nute de sportivii motocicliști, în 
reltlmul timp, — în competițiile in- 
iterne și internaționale, precum și 
*Tanta', pozitiv că întrecerile moto- 
«cicliste s-au bucurat de o mai mare 
atenție din partea organizatorilor.

Totodată, rapoartele și apoi djs- 
-cuțiite purtate pe marginea aces
tora, au arătat și lipsurile în mun
că ale respectivei comisii centrale 
(precum și ale antrenori tor și arbi- 
Ariilor, ale comisiilor regionale și 

perior. N-au lipsit nici megafoa- 
nale, care aduceau la cunoștință 
publicului spectator rezultatele ob
ținute de participării, imediat ce 
acestea erau consemnate în foile de 
arbitraj.

★
Vestea că în'recerille Spartachia- 

dei au început și în colectivele 
sportive bucureștene este îmbucu
rătoare. Aceasta înseamnă că acti
viștii sportivi s-au urnit în sfîrșit, 
ieșind din nepăsarea de pînă acum. 
Dar primele întreceri din raioanele 
respective ne-au oferit și prilejul 
unor constatări mai jiuțin îmbucu
rătoare. Ne referim la unele lipsuri 
de organizare în raioanele 1 Mai și 
Bălcescu și la slaba mobilizare fă
cută de anumite colective ca Pro
gresul I.T.B. și Flamura roșie Ki
rov, etc. care, au fost reprezentate, 
mai mult... simbolic.

Din aceste exemple trebuie să în
vețe toți activiștii sportivi. Să nu 
uităm că Spartachiada de vară a ti
neretului este cea mai mare com
petiție de mase din acest an și că 
primui său țel este de a mobiliza 
la startul întrecerilor masele de ti
neri și tinere din întreprinderi. Iată 
de ce este necesar ca pe viitor ac
centul să fie pus în special pe mo
bilizarea concurenților, pentru că 
succesul unei astfel de competiții 
se hotărăște tocmai în prima etapă.

Un aspect din timpul concursă rilor de pe stadionul uanclcr
T. Vladimirescu Foto I. MiHAICĂ

Roman, Glaztke Jan, Gierzewski 
Lucjan.Tryba Stanislav, Mihalski 
Zbigniew și Tazbir Ireneus. Echi
pajele poloneze vor concura pe 
ambarcațiuni puse la dispoziție de 
organizatori.

Frumoasa bază nautică AVSAP 
se pregătește să-și primească oas
peții în cele mai bune condițiuni. 
Se pune la punct un nou sistem de 
semnalizare, se repară pontoanele, 
se vopsesc ambarcațiunile, etc.

★
Un alt impoitant eveniment nau

tic se va desfășura la sîrșitul a- 
cestei săptămîni, la Timișoara. Cei 
mai buni schifiști din. țară se vor 
întrece sîmbătă după-amiază și 
duminică dimineața, pe apele ca
nalului Bega, pentru cucerirea ti
tlurilor de campioni republicani de 
canotaj academic fond.

Cea mai frumoasă performanță, 
în etapa de duminică a campiona
tului categoriei A ia tenis de masă 
a fost realizată de echipa feminină 
Progresul Cluj (Maria Gavrilescu, 
Marta Tompa) care a întrecut la 
un scor categoric (3—0) puternica 
și experimentata formație a Cons
tructorului București (Șari Szasz, 
Geta Strugaru). Desigur, atît vic
toria cît mai ales scorul au cons
tituit o surpriză. Dar calculul hîr- 
ției a fost răsturnat de comporta
rea excelentă a celor două jucă
toare din Cluj—pregătite de antre
norul F. Paneth. Maria Gavrilescu 
și Marta Tompa au arătat- un joc 
complet, multă siguranță în execu
tarea loviturilor și mai ales o mare 
putere de luptă. De pildă, Maria 
Gavrilescu care a reușit s-o în
vingă cu 2—0 pe Șari Szasz, deși 
a fost condusă cu 16—11 în primul 
set, a continuat să joace cu o vi
goare sporită, terminînd învingă
toare, atît în acest set (21—17), 
cît și în următorul.

Șari Szasz a făcut o partidă sla
bă. In plus ea nu a acționat cu 
dîrzenia cu care ne obișnuise. Ge
ta Strugaru, influențată de înfrîn- 
gerea neașteptată a partenerei sale 
a intrat timorată la joc și a pier
dut fără drept de apel, ambele se
turi. La dublu jocul a fost sensi
bil egal și victoria le-a revenit 
clujencelor, care au avut, un moral

CUPA 1 MAI LA TIR
Duminică a avut loc în între:ga 

țară concursul de tir prin cores
pondență dotat cu O’.pa „1 Mai". 
Au participat reprezentative de o 
raș și regiune, alcătuite din 5 tră
gători și 5 trăgătoare. întrecerea 
s-a desfășurat la proba 3X20 armă 
sport, toți c:n:urenții folosind a- 
c:lași tip d' a manert și muniții.

Rezultatele comun'cate pîtnă la 
ora actuală la comisia dc organi 
zare demonstrează buna pregătire 
a trăgătorilor din orașul București, 
Cluj și Arad și a trăgătoarelor din 
Arad și București. Probabil că re
zultate asemănătoare au fost în
registrate și în alte multe centre, 
dar nu deținem încă toate comuni
cările.

Pînă în prezent au fost centrali
zate 'următoarele rezultate :

Echipe masculine: BUCUREȘTI 
(Mlrcea Răzuș 484 p., Ion Tripșa 
481 p., Carnic Nișanian 482 p.. 
Mircea Trădăm 487 p., Pauil Lo 
ghin 500 p.) 2434 p.; CLUJ (Geza 
Lakatoș 500 p., Paul Regoti 496 p., 
Almoș Ciutak 492 p., Ludovic Ara- 
nyi 474 p., Victor Mărgineanu 462 
p.) 2424 p.; ARAD 2377 p.
HUNEDOARA 2062 p.; REGIU
NEA BUCUREȘTI 1913 p.: echipe 
feminine: ARAD (Elisabeta Po- 
povici 494 p„ Iuliana Tașca 490 p., 
Maria Quintus 480 p., Eva Quin
tus 459 p., Hilda Iordănescu 468 p.) 
2391 p.; BUCUREȘTI (Elena Vi- 
șinescu 485 p., Anca Manolescu 
491 , Maria Otz 481 p., Sibil Gămă- 
nescu 471 p., Taliaria Errciu' 437 
p.) 2365 p.; CLUJ 2246 p. ; HU
NEDOARA 1814 p. ; REGIUNEA 
BUCUREȘTI 691 p. 

mai ridicat. Realizînd cea de a 7-a 
victorie consecutivă, echipa Progre
sul Cluj a terminat neînvinsă pri
ma parte a campionatului republi
can, ocupînd pe merit locul I.

Desfășurarea unora dintre cele
lalte întîlniri ale ultimei etape a 
turului ne-a furnizat o serie de 
observațiuni asupra cărora ne vom 
opri în rîndurile ce urmează. Ast
fel, în întîlnirea feminină Știința 
București—Flamura roșie Oradea 
terminată cu victoria normală a 
studentelor, singurul element dis
cordant a fost comportarea nesa
tisfăcătoare a jucătoarei Mariana 
Barasch (Știința București). In 
primul meci al întîlnirii — cu Ida 
Takacs — ea a cîștigat setul întîi, 
iar în cel de al doilea a condus cu 
16—9. Dar, desconsiderîndu-și ad
versara și manifestînd atitudini ve- 
detiste, Mariana Barasch a pierdut 
setul II și apoi și meciul. Această 
înfrîngere va constitui — sperăm — 
o lecție pentru tînăra jucătoare 
Mariana Barasch care mai are în
că multe de învățat și în primul 
rînd ea trebuie să dea dovadă de 
multă modestie și sportivitate.

Un fapt cu toiul condamnabil s-a 
petrecut la Constanța unde jucă- 
toarea echipei locale Dinamo, Ro- 
dica Melinte, a venit cu două ore 
și jumătate întîrziere la partida

Șahul pe scurt
■ S-au încheiat întrecerile sfertu

rilor de finală ale campionatului 
republican de șah din regiunea 
București. Primii s-au clasat: V. 
Pascu (Recolta Oltenița) și E. Po
pota (Voința Alexandria) 8‘/b P-.
I. AvaJiian (Recolta Vidra) 7* i/2 p.

orășenești, ale colectivelor spor
tive.

Iată componența noii comisii 
automata: Președinte: Bite Dra
gan, vicepreședinți; C. I. Ionescu 
și N. Pantilimoin, membrii bi
roului : Iolanda Mavrodin, Gh. 
Colțos, Eugen Mayer, N. Su- 
hailă, E. Katzcnder, V. Mavrodin, 
Gh. Ștefănescu, Dinu Nicolau, Al. 
Devasal, H. Dolberg, H. Rosenfeld, 
I. Bej, C. Itigan, Al. Hus, Gh. Di- 
ri escu, C. Popov ici M. Sărățea n u, 
G. Mormocea. Membri în comisie : 
Th. Porojan, I. Spiciu, A. Dumi
trescu, A. Munteanu, N. Sădeanti, 
E. Jecu, O. Zaharia, I. Bernard 
(Tg. Mureș), C. Orban (Oradea),
I. Ștela.novici (Timișoara), V. Bu
cla,nu (Sibiu), VI. Pohorski (Re
șița), Gh. Vaco (Cluj), Al. Grigo- 
resou (Mediaș), A. Ostrovăț (Alba 
Iuiliia), Al. Suipostat (Orașul Sta
lin). , "

La Galați, s-au întrecut 15 con- 
curemți. Pe primul loc s-a clasat E. 
Costea (FI. roșie) cu 13 p„ u niat 
de V. Gurău (Voința) cu 11‘/2 p.

Primii clasați în grupa de la 
Satu Mare sînt: I. David (Știința) 
10*/2 p. (din 13), I. Horvath și A. 
G-aal (ambii Voința Satu Mare) 
9 P-

fn grupa de la Tg. Mureș, a ciș- 
tigat Z. Nagy (Voința) cu 12 p. 
(din 15), urmat de G. Pali (Voin
ța) și A. Lorincz (Progresul Tg. 
Secuesc) 11'/2 p.

■ Regiunea Pitești va fi repre
zentată în semifinalele campiona-

Binsnto București și 0. C. A. neînvinse 
în cmpionatu! categoriei A Ea rugbi

După șase etape, m campio
natul categoriei A la rugbi au ră
mas neînvinse doar două echipe: 
Dinamo București și C.C.A. Fe pri
mul loc se află Dlnamo București, 
la egalitate de puncte cu C.C.A., 
dar cu un averaj mai bun. Iată 
clasamentul:
1. Dina«no Buc.
2. C.C.A.
3. Constr. T.S.P. Buc.
4. Locom. Gr. Roșie 
s. Dinamo IX
4». Locomotiva I.C.F.
7. Progr. Sănătatea
8. Constructorul S.M.

Orașul Stalin
9. Minerul Petroșani
10. Știința Cluj

6680 124: 6 18
6 6 0 0 159:15 18
6411 43:24 15
6 4 0 2 71:43 14
6213 43:26 11
6123 20:51 10
6 1 2 3 15:94 10

6 0 2 4 14:58 8
5 0 2 3 6:33 7
5005 0:145 5

# In campionatul categoriei B — 
seria I — continuă să conducă 
după două etape Locomotiva Bu
zău. Rezultatele bune obținute pînă 
acum de această formație, sînt ro
dul unei munci colective pe care 
rugbiștii feroviari din Buzău o de
pun sub îndrumarea antrenorului 
Tudor Georgescu. Continuînd pre
gătirile și de acum încolo cu aceeași 
seriozitate, Locomotiva Buzău poa
te deveni una dintre cele mai bune 
formații provinciate ale rugbiului 
nostru.
• In prima etapă din campio

natul categoriei B — seria a Il-a — 
Locomotiva Cluj a întrecut Progre
sul I București cu scorul de 13-3. 
Dar, pentru că feroviarii clujeni au

Astăzi încep probele alpine și de fond 
ale „Cupei Voința” ia schi

Schiorii care compun echipele 
selecționate ale asociațiilor spor
tive sindicate, Dinamo, Voința și 
Casa Centrală a Armatei se vor 
întSni din nou pe pîrtiile de con
curs, disputîndu-și întiietatea în 
cadrul „Cupei Voința."

De data area'ta, s'.a.rie:ul va a- 
nunța plecările pe pîrtiile din Bu- 

Dinamo Constanța—Progresul Buj 
curești. Numai înțelegerea de care 
au dat dovadă sportivele de la Pro-i 
greșul a făcut ca Dinamo să nu 
piardă prin neprezentare. Cum juj 
cătoarea Rodica Melinte nu este Ia 
prima abatere de acest gen, cre-J 
dem că forurile superioare respec
tive au datoria s-o sancționeze cu 
toată asprimea.

Dintre îniîlnirile masculine, mai 
interesante au fost Constructorul 
București—Progresul Cluj și Di-' 
namo Constanța—Progresul Bucu-’ 
rești. In prima întîlnire, unde vic
toria a revenit bucureștenilor, evi
dențiem jocul bun prestat de Paul 
Pesch și sobrietatea și dîrzenia fuî 
Naumescu. Al treilea jucător al 
bucureștenilor, tînărul Iscovici, de
pășit de importanța întîlnirii, a 
fost emoționat și nu a dat satis
facție. De la clujeni remarcăm pe 
Gavrilescu și Demeter.

Medul de la Constanța (Dinamo 
—Progresul București), unde oas
peții au ieșit învingători, a scos 
în evidență pregătirea mulțumi-’ 
toare a lui Bottner, Negreanu și 
Ionescu Soare. Ultimul, deși a 
pierdut întîlnirile susținute a arăj 
tat totuși, frumoase perspective de 
progres. De la constănțeni, subliJ 
niem revenirea de formă a Iui J, 
Garabedian.

Cîmipu-

pe țară 
avocați

in ultima sertiifî- 
-adă la Timișoara, 

aii dispus de gazde cu
’' •' ’ ‘ r<ț

s-a desfășurat la Tg.

tutui republican pe echipe die Di
namo Pitești, care a întrecut în 
ultimul meci pe Progresul 
lung Muscel cu 6-2.

■ Finala campionatului 
organizat de Colegiile de 
va avea loc la 2 mai la Predleaî. 
Campioana se va decide în meciul 
dintre reprezentativele Bucureștiu- 
lui și Oradiei, 
nală, deri 
bucuireștenii 
7*/2 - 4V2.

■ Recent 
Mureș campionatul orașului. învin
gător a ieșit candidatul de maes
tru B. Soos (Voința) cu 10*/2 p. 
(din 11). La Bușteni, campionatul 
orășenesc a fost cîștigat de V. To
cita (10‘/2 p. din 11). Campiona
tul orașului Ploești a dat învin
gător pe N. Hartia (9'/2 p. din 11).

întrebuințat în această partidă un 
jucător suspendat, au pierdut me
ciul, prin contestație, cu scorul de 
3-0. Iată clasamentele categoriei B: 

SERIA I
1. Locomotiva Buzău 2 2 0 & 10: 0 6
2. Minerul Buc. 2 2 0 0 12: 3 6
3. Fl. r. Or. Stalin 2 10 1 19: 5 4
4. Știința Buc. 2 10 1 12: 6 4
5. Progresul F.B. 2 10 1 9*. 9 4
6-7. Flacăra Ploești 2 0 2 0 0: 0 4
6-7. Constr. C-ța 2 0 2 0 0: 0 4
8. Știința Galați 2 0 11 0: 6 3
9. Progresul Tecuci 2 0 11 0:19 3
10. Știința Iași 2 0 0 2 0:14 a

SERIA A II-a
1. Progresul 1 Buc. 2 2 0 0 14: 0 8
2. Știința Arad 2 110 13: 3 5
3 Minerul Lupeni 2 110 6: 3 5
4. Locomotiva Cluj 2 10 1 23: 3 4
5. Metalul Buc. 210 1 9: 3 4
6. Știința Timișoara 1 1 00 3: 0 3
7. Voința Cluj 2 0 11 3:12 3
8. Locom. Timișoara 2 0 11 0: 3 3
9. Selecționata

Tîrnăveni 2 0 0 2 3:24 2
10. Progr. I.A.T. Sibiu 10 0 1 0:23 1
# Jocurile restanță din cadrul 

primei etape a „Cupei R.P.R." se 
vor disputa la datele de 3 și 31 mai. 
La 3 mai: Mine-ul Petroșani — 
Minerul Lupeni; Constructorul S.M. 
Or. Stalin — FI. roșie Or. Stadiu; 
Știința Cluj — Locomotiva Cluj; 
Progresul Sănătatea — Progresul 1 
Buc.; Locomotiva I.C.F. Buc. — 
Flacăra București. -i

cegi, pe Valea lui Carp pentru 
probele alpine și pe traseele din 
jurul cabanei Piatra Arsă, pentru 
probele de fond. Întrecerile încep 
astăzi dimineață și continuă pînp 
duminică, performanțele obținute 
cu prilejul aoestor competiții coh-’ 
tind în clasamentul . Cupei R.P.Rț* 
pe echipe.
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in Sara de Nord, la sosirea fotbaliștilor noștri...
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de mii de fotbaliști ți știu ce în
semnează o victorie mare", a în
cheiat primul nostru interlocutor.

★
A fost greu să ajungem pînă la 

jucători în mulțimea care-i încon
jura să-i felicite. Pînă la urmă 
însă, tot am reușit și, stîn'd de 
vorbă cu parte din învingătorii de 
la Belgrad, am retrăit — odată 
cit ei — momente din jocul cu 
Iugoslavia. Să le dăm cuvîntul:

BONE, unul din cei mai buni 
oameni ai echipei — „axul" ei, 
cum l-au calificat cronicarii iugo
slavi: „Am cîștigat pentru că am 
luptat mai mult decît ei și tot tim
pul la fel, cu aceeași intensitate. 
Victoria noastră este conturată și 
de valoarea ridicată a adversarului 
întîln't.

SZOKO a avut de înfruntat doi 
adversari și despre ei ne-a vorbit: 
„Ognjanov a fost mai bun decît 
înlocuitorul său Rajkov, pentru că 
are o detentă excepțională, o vi
teză derutantă și știe foarte bine 
să centreze. Cred că am reușit să-i 
fac față".

VOINESCU, căruia îi părea rău 
că n-a putut vedea restul meciului, 
fiind transportat la policlinică în 
urma accidentului suferit la cap: 
„Am avut de lucru mult, dar echi
pa a știut să lupte cu energie și 
succes".

CACOVEANU, debutant, este 
încă sub impresia golului marcat 
lui Beara: „Cum am marcat go
lul? Mai țiu minte mingea ajunsă 
în poartă, apoi figura uluită a 
portarului Beara și îmbrățișările 
coechipierilor. Bucuria e la fel de 
mare și acum".

TATARU ne-a vorbit de faza care 
a dus la 11 m.: „Milutinovici se 
îndrepta singur spre poartă și go
lul ne apărea sigur, cîntălZavoda 
II l-a ajuns și l-a atacat, între li\ 
nia de 16.50 și punctul de 11 m., 
dar neregulamentar. Toma însă, a 
apărat lovitura de pedeapsă".

Aici a intervenit ZAVODA I, care

Antrenorii de natație și „munca în colectiv'1
Antrenorul secției de natație Di

namo București, Emeric Freund, 
a fost sancționat de comisia cen
trală cu avertisment public, pentru 
abateri săvârșite în calitate de an
trenor și de membru al comisiei 
centrale. El a întreținut o atmos
feră nesănătoasă printre înotători, 
a nesocotit dispozițiile forurilor 
superioare și a frînat ridicarea ca
drelor tehnice tinere. Această mă
sură, la care s-a ajuns în urma 
unei temeinice analize, tinde să 
remedieze — în sfîrșit — o situa
ție cu caracter general: atitudinea 
total neprincipială, necorespunză- 
toare progresului natației, dovedită 
de majoritatea antrenorilor de spe
cialitate din Capitală. Antrenorii 
bucureșteni s-au făcut deseori vi? 
novați de abateri ca : lipsă de con
știinciozitate, supraapreciere a pro
priilor cunoștințe, goana după 
puncte în concursurile dotate cu 
cupe, etc. Mai grav este că, deși.

ȘTIRE
Astăzi și mîine are loc în 

sala de festivități a Ministerului 
Sănătății din Piața Kuibîșev nr. 
1, o consfătuire organizată de 
SOCIETATEA ȘTIINȚELOR 
MEDICALE — filiala București, 
— secția ide medicina culturii 
fizice. Azi lucrările încep la ora 
10 iar mîine la ora 9.
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t-t mai energic ca in prima întâl
nire de la București.

Categoria 79 kg. M. Belușica 
p:erde la puncte în fața lui K. Sou- 
cec. M. Belușica și-a subapreciat în 
mod nepermis adversarul. In pri
mele șase minute el n-a întreprins 
nici o acțiune. In repriza lui de 
parter însă M. Belușica încearcă o 
centură laterală, adversarul scoale 
brațul și-l prinde de cap trecîndu-1 
prin pod. Această acțiune i-a creat 
lui K. Soucec avantajul cîștigului.

Categoria 87 kg. L. Bujor pierde 

a precizat: „Și a apărat o lovitură 
nu atit tare, cit plasată. Toma 
insă, i-a ghicit intenția lui Vukas. 
Cred că a fost momentul „psiho
logic" al meciului.

Antrenorul ȘTEFAN DOBAI: 
„Iugoslavii au intrat încrezuți pe 
teren și noi am jucat calm și or
ganizat.**

★
O parte din delegația noastră 

sportivă, printre care Toma, antre
norul Em. Vogi, arbitrul Schulder 
etc., au venit ieri la prînz cu a- 
vionul. La „Tarom1* l-am întîlnit 
pe Em. Vogi care ne-a spus: „So
cotelile noastre au ieșit, adică iugo
slavii au jucat cum ne așteptam și 
contramăsurile tactice luate au fost 
realizate, dovedindu-se bune. Ceea 
ce m-a surprins la iugoslavi a 
fost ritmul „tare" cu care au în
ceput meciul, vrînd probabil să-și 
asigure de la început victoria și 
apoi să joace liniștiți Ceea ce însă, 
nu le-a reușit, datorită jocului a- 
părării noastre. De Ia prea mare 
încredere, ei au ajuns la epuizare, 
pentru că nu au știut să-și dozeze 
efortul. Rezultatul? In ultimile 20 
de minute am preluat noi inițiativa 
și prin introducerea, inspirată, a 
lui Constantin, atacul a combinat 
mai bine și a hărțuit apărarea 
iugoslavă. In aceste momente a 
„căzut" și golul victoriei. Acesta 
a fost și meciul.

TUDOR VASILE, conducătorul 
delegației noastre: „Combativitatea, 
puterea de luptă și calmul echipei 
noastre au învins tehnica reprezen
tativei iugoslave. Tactica specială 
elaborată de antrenori — care au 
un mare merit în obținerea perfor
manței de la Belgrad, cu Onisie al 
doYlea stoper și Bone mijlocaș ofen
siv a fost cu adevărat potrivită față 
de modul cmn auacționat atacanții 
iugoslavi. Comportarea din îrttîlni- 
rea cu reprezentativa Iugoslaviei 
trebuie să însemne pentru echipele 
fruntașe un îndemn de a munci și 
mai serios pentru înlăturare? defi
ciențelor încă destul de numeroase 
din fotbalul nostru".

cunoscute, faptele nu au fost ni
ciodată discutate în ședințe sau 
consfătuiri organizate, ci au fost 
„dezbătute" pe la colțuri, în gru
puri interesate, contrlbuindu-se 
astfel și rnaii mult la înrăutățirea 
situației.

Ne bucură că măcar acum comi
sia centrală și inspecția de natație 
au trecut la discutarea și analiza
rea situației. Pînă acum, comisia 
centrală și inspecția de natație nu 
s-au preocupat de activitatea an
trenorilor (în afara celor de lot), 
nu i-au controlat, îndrumat și spri
jinit pentru a contribui la îmbună
tățirea muncii lor. Măsura luată 
împotriva antrenorului E. Freund, 
ca și întreaga ședință de analiză 
ținută zilele trecute, constituie un 
prim act, care sperăm că nu va 
rămâne izolat. Comisia centrală, 
inspecția, comisia orășenească și 
toți antrenorii trebuie să înțeleagă 
că numai lucrînd în comun, numai 
Moșind experiența comună, reali- 
zînd un colectiv unit, bine înche
gat, vom putea realiza salturi ca
litative în natație. Sperăm și do
rim ca de acum înainte să vedem 
antrenorii de natație din Capitală 
conilucrînd mai strîns, sprijinin- 
du-se, formînd un colectiv dornic 
să-și îmbunătățească activitatea 
din toate punctele de vedere. In 
același timp, este de dorit ca co
misia centrală și inspecția să-și in
tensifice activitatea în ceea ce pri
vește munca antrenorilor, dîndu-le 
sprijinul și îndrumările necesare.

Fază din jacul Progresul-Spartac disputat ieri pe stadionul Dinamo: 
portarul echipei -Spartac, A. Sokolov, a plonjat in picioarele atacan

tului Banciu, retinînd balonul
(Foto: I. MIHAICĂ)

Se reia campionatul categoriei A
Ecourile victoriei de la Belgrad 

sînt încă puternice. Splendida per
formanță a echipei noastre repre
zentative continuă să fie obiectul 
principal al comentariilor nu nu
mai ale iubitorilor de fotbal, ci ale 
tuturor celor care urmăresc activi
tatea sportivă din țara noastră. In 
aceste împrejurări se reia firul 
desfășurării celei mai populare com
petiții a fotbalului nostru : carnpio. 
natul categoriei A, care — cum se 
știe — a fost întrerupt la 11 a- 
prilie odată cu consumarea etapei 
a V-a. Ce s-a întîmplat în această 
etapă ? Vâ amintiți, desigur : 
C.C.A, ,a cîșiigat în njod strălucit ,, 
un derbi important '(4-0 ou Dina
mo,. Buoureșți) ți. a trecut în frun
tea' clasamentului; Fl. roșie Arad 
a,luai un,punct la Orașul Stalin 
(0-0) și a săltat >e locul doi; Fla
căra Ploești a cîștigat ou 3-0 un 
meci (cu Dinamo Bacău) în care a

1. C.C.A.
2. Flamura roșie Arad
3. Dinamo București
4. Locomotiva București
5. Locomotiva Timișoara
6. Minerul Petroșani
7. Progresul București
8. Progresul Oradea
9. Știința Cluj

10. Flacăra Ploești
11. Dinamo Orașul Stalin
12. Știința Timișoara
13. Dinamo Bacău

Se proiectează un campionat european de fotbal
In zilele de 7-9 iunie se va desfă

șura la Lisabona o ședință a Uniunii 
Europene de Fotbal. Cu acest prilej 
se va lua în discuție p"oiectul or
ganizării unui campionat de fotbal 
deschis echipelor naționale ale ma
jorității țărilor europene. Acest 
Campionat ar urma să aibă loc în 
cursul anului 1959. După succesul 
„Cupei campionilor Europei" com
petiție deschisă echipelor de club

INFORMAȚII pronosport'
Pe zî ce trece concursurile Pro

nosport devin din ce în ce mai 
pasionante, mai atrăgătoare.

Pentru pârtiei pan ții la 0 rezul
tate o surpriză plăcută o constituie 
noile premii speciale ce se acordă 
buletinelor cu 0 rezultate și anume- 
excursiile în străinătate.

începind cu concursul Pronosport 
nr. 17 de duminică 29 aprilie a. c., 
la tragerea din urnă a buletinelor 
cu 0 rezultate se vor oferi o serie de 
voiajuri. Mai explicit pentru con
cursul de duminică se oferă 4 călă
torii în U.R.S.S. și 2 în R. P. Bul
garia. Participau ții cu 0 rezultate, 
ale căror buletine vor ieși la tra
gerea din urnă care va avea loc 
miercuri 9 mai în Capitală vor tre
bui să se pregătească de plecare în 
străinătate.

Plecările vor avea loc la efîr- 
șitul lunei mai. Dacă premiatul nu 
dorește sau nu poate, din diferite 
motive să plece în excursie, el poa-

—— ■*—•«■■..................... — 

jucat fără portar timp de 49 mi
nute; Locomotiva Timișoara a rea. 
lizat al cincilea meci nul (0-0) cu 
Știința Cluj; Progresul București 
a trecut de Locomotiva București 
cu 3-1, iar Știința Timișoara a 
pierdut și la Minerul Petroșani.

Așa a fost la 11 aprilie. Ce va fi 
duminica aceasta, e greu de pre
văzut, pentru că sînt programate 
cîteva jocuri care se bucură de tra
diție : Dinamo Bueurești-Minerul 
Petroșani și C.C.A.-Știința Cluj la 
București (în cuplaj pe Stadionul 
23 August ia ora 15.15 și, respectiv, 
9ra 17); Fl. roșie Arad-Progresul 
Oradea la Arări; Flacăra Ploeștî- 
Loqeniotiva București la Ploești; 
Dinamo Orașul Stalin-Locomotiva 
Timișoara la Orașul Stalin și Ști
ința. Timișoara^Progresul Bucu
rești la Timișoara. întrecerea se 
reia de la acest clasament:

4 — 3— 1— 0 — 8:1 = 7
4 — 2—2 — 0 — 4:2 = 6
4 — 3 — 0— 1— 6:6 = 6
5— 1—3— 1— 7:6 = 5
5 — 0 — 5 — 0 — 4:4 = 5
3 — 1 — 2 — 0 — 4:3 = 4
5 — 2 — 0 — 3 — 8:9 = 4
4 — 2 — 0 — 2 — 4:6 = 4
3—1 — 1 — 1 — 32 = 3
4 — 1 _ 1 _ 2 —. 5:5 = 3
5 — 1 — 1—3 — 4:6 = 3
5— 1 — 1_3 — 4:7 = 3
5— 1 — 1— 3 — 3:7 = 3 

campioane, perfectarea acestei noi 
competiții europene va fi fără în
doială primită de toate cercurile 
sportive de pe continent cu o deose
bită satisfacție, pentru că organiza
rea unor astfel de competiții nu 
poate decît să ridice standardul fot
balului european și să contribuie 
la strîngerea relațiilor de prietenie 
între țări.

te ceda biletul de excursie obținut 
altui membru al familiei sale (soț, 
soție, părinți, copii sau frați). Ori
cum de îndată ce participantul a 
aflat că a fost premiat este obligat 
să ia Imediat contact (personal —- 
dacă e din București sau telefonic 
— dacă e din provincie) cu servi
ciul de propagandă al I. S. Prono
sport str. Doamnei 2, tel. 3.71.00. 
Se reamintește de asemenea că par- 
ticipanții sînt obligați să anunțe 
prin completarea formularelor-co- 
munioare sau prin scrisoare că au 
obținut buletine cu „0“ rezultate 
pînă în joia imediat următoare con
cursului. Nu uitați să atașați și bu
letinul Pronosport pe care ati ob
ținut „0“ rezultate.

PREMII SPECIALE

Premiile speciale atribuite bule
tinelor cu 0 rezultate de la con ■ 
cursurile nr. 14 din 8 aprilie a. c...

Progresul București la egalitate 
cu Spartac Sofia: 1-1

Au marcat • Banciu (mln. 14) si 
Mineev (mln. 52).

Stadionul Dinamo, teren moale 
Spectatori 5.000. Timp ploios, rece

Arbitru : Tiberiu Astaloș, bun.’ 
PROGRESUL : Cosma-Dobrescu 

C. Marinescu, Soare-Malor (Cio- 
cea, mln. 84), Știrbei-Cruțiu, Tîr- 
covnicu, Ozon, Banciu (P. Mol
doveanu mln 67), p. Moldoveanu 
Blu;dea, (min. 67).
SPARTAC : A. Socolov Hagiev, 

Petrov (Rancev), Hagilski-Tra cov 
Iliev (Panorov, mln. 70)-Nicolov 
(Stoianov, min. 70), p. Socolov, 
Andonov, Ignatev, Mincev (Pe- 
nelev, min. 65).

Puținii spectatori care au fost ieri 
prezenți în tribun^Je stad onului Di
namo au plecat dezamăgiți de în- 
tîlnirea Progresul București-Spar- 
tac Sofia. Și aceasta, desigur. în 
special pentru că... ultimele impresii 
sînt ^totdeauna cele mai puternice 1 
Or, ieri, repriza sscundă a jocului, 
și în special ultimele 20-25 de mi
nute, au fost de un nivel cu totul 
nesatisfăcător pentru o intilnire 
internațională, (nivel tehnic slab, 
joc dur, numeroase busculade și ne- 
regularități comise mai ales de oas
peți care luptau cu orice preț pen
tru menținerea rezultatului egal), 
ceea ce a făcut ca pe bună dreptate 
spectatorii să părăsească nemulțu
miți stadionul. Trebuie să arătăm 
însă că prima parte a jocului ne-a 
satisfăcut în bună parte. In primele 
45 de minute s-a jucat un fotbal 
destul de bun. Progresul și-a făcut 
jocul obișnuit, a întreprins unele 
acțiuni de atac bine conduse de 
Ozon, iair oaspeții au dat o replică 
bun#, bazîndu-și jocul pe intervenții 
energice în apărare, pe acțiuni sim
ple, rapide, în atac, pe bunele exe
cuții tehnice individuale ale cîtorva 
jucători In această perioadă, bu- 
cureștenii au deschis scorul: o ac
țiune a lui Ozon duce la obținerea 
unui corner, P. Moldoveanu exe
cută și Banciu reia din yole, cu pi
ciorul stîng, sub bară. Pînă la sfîr- 
șMul reprizei, Progresul domină, dar 
bulgarii sînt cei oare au situații 
de gol mai clare. r In min. 35 An
donov execută o lovitură de la 16 
metri în bară, iar în mi-n. 44 oas
peții ratează din situație clară.

Repriza a doua nu mai seamănă 
deloc cu prima, mai ales după ce 
oaspeții obțin egalarea, prin Min
cev, care a reluat o minge respinsă 
de Cosma. După egalare, Spartac se 
apără cu 6-7 oameni, atacă spora
dic prin acțiuni individuale inițiate 
în special de excelentul inter 
dreapta Sokolov și., urmărește 
..tragerea timpului". Pe alocuri, a- 
părătorii echipei Spartac recurg la 
durități și acțiuni nepermise, ceea 
ce îi incomodează și mai mult pe 
atacanții Progresului, care — de 
altfel — jucau dezorganizat, prea 
mult pe centru, cu pase laterale ex
cesive, în ritm încetinit. Din această 
cauză, deși domină teritorial, Pro
gresul nu reușește să-și creeze si
tuații clare de gol și meciul se ter
mină cu un rezultat de egalitate.

De la Progresul am remarcat pe 
Țînoovnicu, deosebit de activ tot 
timpul, și parțial pe Soare și P. 
Moldoveanu. Oaspeții au avut cei 
mai buni oameni în P. Socolov, 
Traicov, Hagiiski.

R. URZICEANU
In deschidere, Dlnamo 6-Dinamo 

Bacău 2-1 (2-1).

au fost distribuite în felul următor : 
Motocicleta „Moscva" atribuită 

participantului cu cele mai multe 
buletine cu 0 rezultate, a revenit 
lui: Leibensohn Heinrich din Te 
cuci str. Ștefan cel Mare 188 care 
a avut 16 variante cu 0 rezultate.

Motocicleta „Moscva" acordată 
prin tragere din urnă, a revenit lui 
Nicolau Corneliu din București Intr. 
13 Septembrie nr. 12.

Cele trei aparate de radio „Su- 
pesrelectromagnetica", Cărnaru Gh. 
din Galafi str. Vezuviu nr 531, 
Buduz Nic. din București, str. Epis
copul Radu nr. 24 și Elena Cîuplea 
din Brăila, bd. Cuza nr. 129.

Cele trei biciclete „Diamant" : 
Niculau State din Timișoara, str. 
Timocuhii nr. 5, Hăngaru C-tin din 
Moinești str. T. Vl-ariimirescu nr. 3 
și Gheorghe I Florentin din Orașul 
Stalîn Comuna din Paris nr. 27.

Au fost introduse în urnă 866 va
riante.

la puncte în fața lui J. Harencik. 
Luptătorul ceh a fost mai combativ 
și a încercat mai multe acțiuni.

Categoria grea. A. Suli pierde Ia 
puncte în fața lui I. Ruzicka. Vic
torie normală. A. Suli a avut o tac. 
tică necorespunzătoare. In prlmj 
repriză el n-a atacat suficient șî 
n-a mers pe „cap”. Acțiunile din 
ultima repriză nu au mai putut re
cupera avantajul creat de adversar.

Mîine, la Timișoara, cele două 
selecționate vor evolua în ultima 
întîlnire sub denumirea de echipele 
Timișoarei și orașului Praga.

I. ȘEINEȘCU



CARNET ATLETIC
CAMPIONATELE REPUBLICANE 

DE JUNIORI

Duminica trecută au început în
trecerile etapei I pe localitate (oraș 
și comună) din cadrul campiona
telor republicane de juniori și ju
nioare pe anul 1956. Această e- 
tapă durează de la 22 aprilie pînă 
la 13 mai, iar următoarele se vor 
desfășura astfel: etapa a 11-a (pe 
raion) înire 14 mai și 10 iunie; 
etapa a 111-a (pe regiune) la 23 
și 24 iunie și etapa a IV-a (fi
nala) la 7—8 Iulie la București.

Pentru a aduce o contribuție la 
succesul acestor întreceri redacția 
ziarului „Sportul popular" va de
cerna o cupă comisiei orășenești de 
atletism care va realiza cea ~ 
bună mobilizare de 
concurente în cadrul

„CUPA

mai
concurenți și 
primei etape.
LA ATLE-IAȘILOR» 

TISM
Il-a ediție a acestei 
va desfășura în ziua 
stadionul Locomotiva 
întreceri vor partici-

Cea de 
competiții 
de 2 mai pe 
din Iași. La 
pa echipele reprezentative ale re
giunilor din Moldova și, în afară 
de concurs, un lot numeros de at- 
leți fruntași din întreaga tară. La 
Iași s-au făcut în ultimul timp 
pregătiri intense pentru o cît mai 
bună organizare a întrecerilor. La

a 
se

sfîrșitul săptămînii trecute a avut 
loc concursul de selecție pentru for
marea echipei regiunii Iași. Iată 
cîteva rezultate: 400 m. : A. Crls- 
tea (Iași) 55,8; 1000 tn.: M. An- 
ghel (I) 2:53,0; 3000 m. : M. An
gliei 9:41,0; disc: Gh. Tolvai (Di
namo 3) 38,78; înălțime: I. Te
lega (Iași) 1,60 (este junior în cat. 
15—16 ani) ; înălțime femei: Ma
ria Caraman (lași) 1,33.

(Dan Mircea, corespondent)
ALTE CONCURSURI:

Timișoara. In cadrul întrecerilor 
de duminică au fost stabilite patru 
noi recorduri regionale : 1000 m.: 
Zoltan Vamoș (S) 2:30,0 ; 2000 m.: 
Ion Veliciu (S) 5:42,6 ; 3000 m. : 
I. Veliciu 8:35,2 ; 10 km. marț :
C-tin Nourescu (M) 47:40,8.

Cluj. 75 de atleți și atlete au 
participat la concursul organizat 
în cinstea zilei de 1 Mai. Iată re
zultatele: SENIORI:- 100 m.: I. 
Măgdaș 11,0; M. Pop 11,4; 200 m.:
l. Măgdaș 22,7; greutate : C. Cretu 
14,76; disc : Banyai 39,62; suliță ■ 
Zglobiu 53,73; SENIOARE: 100
m. : Alexandra Sicoe 12,6; Dora 
Copîndeanu 13,0 ; 200 m.: Marilîs 
Cuțui.28,5 ; 800 m.: Marilis Cuțui 
2:22,0; Maria Ionescu 2:28,0; JU
NIORI : 400 m. N. Magyari 51,9; 
800 m.: Z. Benedek 2:12,8; JU
NIOARE: 200 m : A, Lazăr 29,9; 
400 m. : I. Biro 73,0; LUNGIME: 
A. Lazăr 4,60; R. Curigare 1,36-

(V. Cacoveanu, corespondent)
Ploești. Comisia orășenească de 

atletism a organizat pe stadionul 
Flacăra, primul concurs al anului, 
rezervat juniorilor. Au luat parte 
peste 50 de concurenți. Rezultate : 
100 m.: V. Jurcă (V) 12,0; 800 
m.: Ion Dăndărău (F) 2:09,6;
greutate: Cornel Popescu 13,17 (cu 
greutate de seniori) ; 100 m. ju
nioare : Elena Avădanei 14,0; lun
gime : Viorica Ciurcanu 4,47.

(FI. Alba, corespondent)

l

Astăzi a început marele concurs internațional 
la Budapestade scrimă de

In ultima rundă, a 13-a, a turneu
lui de șah de la Palanka s-au în
registrat rezultatele: Vladislavle- 
vici-Robatsch 0-1; Vukovici-Srbu 
'h—*h; Tomovici-Puc 1-0; Trifuno- 
vid-Dittman 7»— 7»; Georgevici-Ka- 
raklaici 0-1; Ciocîitea-Sier 0-1; Ră- 
dulescu-Dely 0-1.

In felul acesta clasamentul final 
al turneului este următorul: 1-2. 
Daly (R.P.U.), Karak'laici (R.P.F.I.) 
IO1/» P-; 3. Trifunovici (R.P.F.I.) 8*/2 

p.; 4-5. Dittman (R.D.G.), Robatsch 
(Austria)) 8 p.; 6. Tomovici (R.P.F.) 
77» p-; 7. Ciocîltea (R.P.R.) 7 p.; 
8. Puc (R.P.F.I) 67» p.; 9. Radules
cu (R.P.R.) 5'/2 p.; 10. Vukovfci 
(R-P.F.l.) 5 p.î 11. Georgevici 
(R.P.F.I.) 4 p.; 12-13. Vladislavle- 
vici (R-P.F.L), Srbu (R.P.F.I-) 37» 
p-; 14 Sier (Turcia) 3 p.

Astăzi a început la Budapesta un 
mare concurs internaționali de scri
mă. După cum se știe la această 
însemnată întrecere participă cei 
mai de seama trăgători de floretă 
(bărbați și femei), sabie și spadă 
din Euroipa. După cum ni s-a re
latat telefonic ieri seară de la Bu
dapesta, majoritatea țărilor înscrise 
s-au prezentat, numărul lor ridi- 
cîndiu-se la 11: Anglia, Elveția, Ita
lia, Belgia, R. P. F. Iugoslavia. R. 
P. Polonă, U.R.S.S., Suodlia, R.P. 
Romînă, Austria și, bineînțeles, 
R.P. Ungară. Sînt încă așteptați 
trăgătorii din Franța și Danemar
ca.

Cercetând lista înscrișilor pe pro
be constatăm o participare selectă, 
de valoarea unui campionat mon
dial. Frații Mangiarotti, Nostini, 
Bellini, Ravagano, Struckel, Romei,

Ieri la Milano;
Italia—Brazilia 3-0 (1-0)!

ROMA 25 (prin radio). — Ieri, 
pe stadionul San Siro din Milano, 
echipa reprezentativă de fotbal a 
Italiei a obținut o strălucită victo
rie în fa(a selecționatei Braziliei. 
Scorul de 3—0 (1—0) cu oare a 
luat sfîrșit partida constituie fără 
îndoială o mare surpriză.

Reprezentativa Italiei a fost al
cătuită pe scheletul echipei Fioren
tina.

In prima repriză, gazdele încep 
puternic. Italienii atacă dezlănțuit 
și reușesc să deschidă scorul în 
min. 14 prin VirgilL Apoi, jocul se 
echilibrează și nici una din forma
ții nu mai înscrie.

In partea a doua a meciului, în 
primele 15 minute oaspeții atacă 
viguros, însă nu reușesc să Înscrie.

Portarul Viola apără. In min. 62, 
ta un contra atac, Virgili face o 
cursă pe centru și marchează al 
doilea punct pentru echipa sa. Ita
lienii pun stăpînire pe joc și domină 
ou autoritate. Șutul lui Gratton este 
interceptat de Nilton Santos care, 
vrînd să trimită „acasă", marchea
ză în proprie poartă, (min. 76). 
Și astfel Italia câștigă au 3—0. 
Arbitrul olandez Leo Horne a con
dus următoarele formații:

ITALIA : Viola-Magnini, Bernas- 
coni, Rosetta (Cervaito)-Chiapella, 
Segaito-Boniperti, Gratton, Vir
gin. Montuori, Carapelese.

BRAZILIA : Gilmar-D/alma San
tos, de Sordi, Nilton Santos-Ernia, 
Dequinha-Waiter, Paulinho, Alvarri, 
Didi, Escurinho.

Șitikova, Rastvorova, Midter, Ura
lov, Udnas, Kuznețov, Rilski, Paw
lowski, Zablowski, Falman, Mene- 
gaffi, Lahmain și toți valoroșii re
prezentanți ai scrimei magh’are, 
sînt favoriții cei mai de seamă ai 
întrecerilor ce au început astăzi 
dimineață.

Țara noastră participă cu un lot 
restrîns, alcătuit din maestrul snor- 
tului Zoltan Uray la floretă băr
bați, precum și mai puțin experi
mentalii trăgători Baia șl Thalmal- 
ner la spadă si Elena Samșudeann 
și Gticheria Ștefănescu la floretă 
fete.

Concursul se anunță deosebit de 
greu nu numai pentru faptul că 
participă atîtea nume consacrate 
ale scrimei mondiale. c.i mai cu 
seamă pentrucă numărul cnncuren- 
ților în fiecare probă este deosebit 
de ridicat (36). La cei aproximativ 
16 străini nrezenți ța floretă, sa
bie și spadă, lotul maghiar va par
ticipa ou cîte 20 
fiecare probă.

întrecerile au
Sportesannok, cu proba de floretă 
bărbați desfășurată cu arbitraj elec
tric, mîine va continua cu proba 
de floretă femei, sîmbătă va avea 
loc proba de spadă, iar duminica 
cea de sabie.

de trăgători 1a

început în sala

Atleții asociației Locomotiva 
au plecat in R. P. Bulgaria

Sîmbăfă si duminică se va des
fășura la Sofia întitoire-a interna
țională de atletism între echipele 
reprezentative ale asociațiilor spor
tive Locomotiva din R. P. Romînă 
și Lokomotiv din R. P. Bulgaria. 
In vederea acestei întreceri, lotul 
locomotivist a plecat ieri seară la 
Sofia. Au făcut deplasarea printre 
alții : Constantin Dumitru, Lothar 
Marks, Ioana Luță, Constantin I>u- 
mitresou, Xerx/onte Boboc. Gheor- 
ghe Stanei, Florica Dumitru. Paul 
Demett.v

Revanșa acestei meci va avea loc 
în luna mai, la București.

turneul de baschet de la Sofia
Selecționatele Moscovei și Sofiei, singurele neînvinse

pînă acum în

Concursul de pentatlon modern
din Capitală

Ieri dimineață a început în Ca
pitală un interesant concurs de 
pentatlon modern, la care partici
pă cei mai buni pentatloniști ai 
noștri. întrecerile, deși au un ca
racter de verificare în vederea a- 
propiatei competiții internaționale 
de la Budapesta, se desfășoară 
după toate normele regulamentare.

Concursul a început ieri cu obiș
nuita probă de călărie desfășurată 
pe pantele din imediata apropiere 
a comunei Roșu. Timpul neprielnic 
(ploaie permanentă și vînt) s-a a- 
dăugat la dificultatea traseului, 
ceea ce a dat posibilitate concu- 
renților să-și valorifice toate cu
noștințele, iar antrenorilor să ve
rifice temeinic stadiul de pregătire » c.? , , < , c j ■
al pentatloniștilor și al cailor fo- ( SOFIA 25 (Prl^ & lr'-~
losiți de către aceștia. De remarcat Z ml.su} remstei ’'^ a^ont. Șl al. za~. 
că majoritatea ooncurenților \ rultut Plouat
executat parcursul fără greșeală, < pu după-amaază și nu s-a 
obținînd cite 1000 puncte. > P“tU‘ ^puta d'n

, , . . . , , _ X un meci... și o repriza. Singurul
lata rezultatele înregistrate: 1-6: > joc desfășurat în întregime a fost'A. Stoenescu. D. Țintea, D. Popes- X ce] dintre reprezentativele orașelor 

cu, V. Manciu, C. Vena, A. Bruja Z București și Berlin. Victoria a re- 
— 1000 puncte, 7. V. Teodorescu- > venit jucătorilor noștri cu scorul de 
985 p„ 8. W. Roman 980 p., 9. R. X 57—23 (30—14). Meciul a fost mult 
lorgulescu 960 o. influențat de ploaia care a căzut

 . - Z în permanență și care a transfor- 
X mat podiumul într-un soi de pati- 

. ..... • • C noar. Deși organizatorii au împrăș-Jucatorn romini de tenis de masa ; * tiat rumeguș pe podium, stabilitatea 
. . 1 • 1» n nL’ • J jucătorilor și controlul mingei auCOIitlîl'Ua turneul în R- P. Chineză r fost dificile. Cele 57 de puncte ale 

Z echipei Bucureștiulul au fost realii- 
CANTON 24 (Agerpres). Agen- X za te de Răduoanu 22, Cucoș 9, Ra

ția China Nouă transmite : dar 6, Fodor 3, Nedlef 3, Dan Ni-
Jucătorii romîni de tenis die ma- ( culescu 3, Berețchi 3, Spiridon 3, 

să care se află în vizită în R. P. > Folbert 2, Borbely 2, Rari 1. A mai 
Chineză au susținut o nouă Intîl- x jucat Eordogh.
nire în orașul Canton. Din cele 8 Z Miercuri a fost prima zi de ade- 
partide desfășurate, jucătorii chi- X vărată primăvară așa că și jocurile 
nezi au cucerit victoria în 5 întîl- x avut condiții normale de des- 
niri. In probele feminine de simplu Z fășurare. Programul zilei a început 
Angelica Rozeanu a dispus cu 2—0 X cu repriza doua a partidei între- 
de Sun Mei-in, iar Ella Zeller a în- X ruptă în ajun, în care se întîl- 
trecut cu același scor pe Ciu lung- Z neau selecționatele orașelor Praga 
hui. In meciul de dublu feminin X Sofia II. Micul avans de patru 
Sun Meî-in și Ciu Iung-hui a ob- X puncte pe care praghezh îl a.veau 
ținut o surprinzătoare victorie cu f de cu seară, a fost mărit pînă Ia 
2—0 (16, 18) în fața cuplului A. X sfîrșit, doar cu încă șase, partida 
Rozeanu-Ella Zeller (R.P.R.).* X termirdndu-se cu scorul de 60—50 

fn primul meci al probei de sirn- Z (24—20). In timp ce cehoslovacii 
piu bărbați Cian Iun-nin a reușit X au făcut un joc de combinații și idle 
să-l învingă cu 2—0 (18, 9) pe tî-\ inteligentă plimbare a balonului, - 
nărui campion romîn Tibcriu Ha- Z tmerii baschetbaliști bulgari au do- 
rasztosi. Apoi Wan Cian-iao l-a X ve(n* Țin nou putere de luptă și 
învins cu 2-0 (19, 17) pe M. Gant- \ ° Pr*at‘re; ftz,!ca deosebita.
ner, iar Huai Kuan l-a întrecut cu Z n îmî'nirea următoare, Mosco<va- 
2—0 (18, 20) pe Toma Reiter. Mir- X Varșovia baschetbaliștii . polonezi
cea Popescu l-a învins, cu scorul x f11,.. ce ,aȚ putut în repriza
de 2—1 (21, 18, 17) pe Hu Pin- / '"“la ^nd «*0™ a și fost mai e-
ciuan. Proba de dublu bărbați a re- X «nuibrat In taimul doi însă, selec- 
venit jucătorilor chinezi X t'onata Moscovei și-a depășit net, Z adversarul cîștjgînd la scor: 68—47

. J (37—29). Excelent s-a comportat
24 (Agerpres). A- Z din nou Bocikarev care se arată 

genția China Noua transmite : X a fi cel mai în formă jucător al
Jucătorii romînî de tenis de masă *■ turneului.

care vizitează R. P. Chineză au Meciul-vedetă s-a disputat între 
părăsit orașul Canton plecînd la X echipele Sofia și Budapesta. Intîl- 
Șanhai unde vor susține o serie de X nirea a fost exclusiv o luptă, nes-a- 
noi înțîlniri prietenești cu jucătorii tisfăcînd din punct de vedere tehnic 
chinezi. In timpul șederii lor la e șl tactic. Maghiarii au comis o 
Canton jucătorii din R.P.R. au par- X greșală tactică, după părerea noas- 
ticipat la două concursuri. De ase- Z tră, trecînd prematur la. tactica faul- 
menea delegația sportivă romînă a X turilor (min. 30), mai ales că To- 
avuț mai^ multe întilniri cu cei mai X tev și Mircev dovedeau o deosebită 
buni jucători din Canton și din < precizie în aruncările libere. Sco- 
alte orașe ale țării în cadrul cărora Z rul final a arătat 68—54 în favoa- 
s-.au făcut schimburi de experiență. X rea echipei orașului Sofia.

A început meciul de șah 
Rominia - Bulgaria

SOFIA (prin telefon de la cores- 
pondent-U nosru). — Ieri a început 
în localitate întâlnirea internațio
nală de șah dintre echipele repre
zentative aile Bulgariei și RomT- 
tiiei. Meciul se dispută, după cuim 
se știe la 12 mese (zece jucători și 
doină jucătoare) tur și retur.

In primul tur numai patru par
tide au luat sfîrșit în cele cinci ore 
de joc. Milev a cîștigat la Szabo, 
Ivanov la Voiculescu, Ghițescu la 
iKviiatkovsk-i. iar Ciccîltoa a termi
nat la egalitate cu Boboțov.

Celelalte partide, Țvetkov-Soos, 
Bălăinel-Kolarov, Troianescu-Minev, 
Halic-Bobekov, Hagipetrov-G. Ale. 
xandreseu, Reicher-Peev, Pogore- 
vici-Todorova și Asenova-Teodb- 
■rescu s-au întrerupt.

Astăzi, vor fi reluate partidele 
întrerupte, iar mîine meciul va 
continua cu tunul doi.

T. HRISTOV

Nou record mondial
ia aruncarea ciocanului!
NALCIK 25 (Agerpres) TASS 

transmite:
La 25 aprilie, în cadrul con

cursului unional de atletism, care 
se desfășoară la Nalcik (Cauoazul 
de nord), cunoscutul atlet sovietic 

Nedef a trecui de Benczo și va pasa unui coechipier aflat in apro- Mihail Krivonosov a^ stabilit un
pierea coșului. Fază din meciul Budapes-ta-București nou record mondial în proba de

Z aruncarea ciocanului, cu excepțio- 
Foto : MAX BANUȘ) X naila performanță de 65,85 m. Ve- 

... . .. . c .. chiul record al lumii era de
dl. wE rx

următoarea declarație : „Am pri- < "ord) ^ontmua întrecerile de atte- 
mit cu multă plăcere invitația spor- z , d!n oa'drȚl. campionatului a- 
tivllor bulgari de a asista la .această \ «xsațiilor sportive.. Inca de la 
importantă competiție. Mă folosesc < începutul sezonului, atâeții șovie- 
de acest prilej pentru a vă ruga Z tici au obținut rezultate 
să transmiteți prin intermediul zla- X bune. Igor Rașkarov a 
rutul „Sportul popular" cele mai X ?n .noȚ,.rcc<>rd unic>nal ,a 
, „ . . , , l /în înălțime cu rezultatulbune urări pentru progresul basche- C m din Qrașul
tultiî romînesc și cît mai frumoase Z Galina Doljenkova, a acoperit dis- 
comportări în viitoarele competiții Z tanța de 80 m. garduri în timpul 
■internaționale"; X 10”9/10, rezultat inferior cu

x numai o zecime de secundă re- 
MAX BĂNUȘ Z cordului mondial.

Du.pă patru zile clasamentul com- 
•petiției se prezintă astfel:
1. MOSCOVA
2. SOFIA
3. PRAGA
4. BUDAPESTA
5. BUCUREȘTI
6. SOFIA II
7. VARȘOVIA
8. BERLIN

azi

4
4
4
4
4
4
4
4

4 0 275:172 8
4 0 277:189 8
3 1 239:215 7
3 1 19^:186 7
1 3 214:206 5
1 3 195:214 5
0 4 193:244 4
0 4 126:269 4

mîine esteși
București-Var-

Programul de . 
următorul ! AZI : 
șovia, Sofia II-Berlin, Pnagâ-Sofia, 
Moscova-Budapesta. MÎINE: Sofia- 
Sofia II, Praga-Varșovia, Moscova- 
Bucureștî, Budapesta-Berlin.

foarte 
stabilit 

săritura 
de 2,06 

Gorki,
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