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A CELOR CE MUNCESC!

La Belgrad: R.P.F. Iugoslav ta
ft. P. Romînă. Meciul s-a terminat. 
Este 1—0 pentru reprezentativa 
țării noastre. Cu chipurile radiind 
de bucurie, fotbaliștii romîni — în 
frunte cu căpitanul echipei, Apolzan 
— salută publicul belgrădean, mul- 
țumindu-i pentru aplauzele adresate 
pentru comportare și victorie.
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upă o lungă așteptare, primăvara a intrat, în 
sfîrșit, în drepturile ei. Natura a lepădat straiele 
vechi îmbrăcîndu-și veșmintele strălucitoare ale 
primăverii. Acesta este decorul î>n care milioane de 
oameni ai muncii se pregătesc pentru măreața lor 
sărbătoare, 1 Mai. Nu există sărbătoare a munci
torimii internaționale care să se bucure de o atît 

de veche și puternică tradiție ca ziua de 1 Mai. De aproape șapte 
decenii, muncitori de pe toate meridianele globului își întind fră
țește mîinile în această zi, își reafirmă năzuințele spre o viață 
dreaptă și fericită, trec în revistă succesele luptei lor dîrze.

Sărbătorirea lui 1 Mai 1956 are loc în condițiile creșterii nestă
vilite a avîntului luptei popoarelor pentru apărarea și consolidarea 
păcii, pentru slăbirea încordării internaționale, pentru realizarea 
unui acord cu privire la reducerea înarmărilor. Un reazim de 
nădejde al acestei lupte il constituie politica consecventă de pace 
și colaborare internațională pe care o promovează țările lagărului 
socialist. Alături de aceste țări s-au ridicat și o serie de alte state 
care, înțelegînd chemarea imperioasă a zilelor noastre, opun în po-
litica lor pacea — războiului, bunăvoința și înțelegerea reciprocă— to 
încordării. S-a creat astfel î-n lume o vastă zonă a păcii care 
cuprinde state socialiste și state nesocialiste din Europa și Asia.

Sărbătorirea zilei solidarității internaționale a celor ce muncesc 
are Ioc în acest an în condițiile uriașului răsunet cu care au fost 
primite de către masele populare din întreaga lume tezele formu
late de Congresul al XX-lea al P.C.U.S., teza despre coexistența 
pașnică a celor două sisteme, teza despre posibilitatea preîntîmpi- 
nării războaielor în epoca actuală, teza despre formele de trecere 
a diferitelor țări la socialism. In evoluția evenimentelor internațio
nale este evidentă înrîurirea pe care o exercită elucidarea cu cla
ritate de către istoricul Congres a acestor importante teze.

Cu un bogat bilanț de înfăptuiri se prezintă la acest 1 Mai 
oamenii muncii din Uniunea Sovietică și din țările de democrație 
populară. In 1955, venitul național al U.R.S.S. a crescut de 17 ori în 
comparație cu 1913, iar în 1960 el va depăși de 27 de ori nivelul 
dinaintea revoluției. Poporul sovietic și-a propus să înfăptuiască, 
în răstimpul cel mai scurt cu putință, măreața sarcină istorică 
trasată de Lenin chiar la începutul revoluției socialiste, aceea de 
a ajunge din urmă și de a întrece cele mai dezvoltate țări capi
taliste in ce privește producția pe cap de locuitor. Dînd viață 
Directivelor Congresului al XX-fea al P.C.U.S., poporul sovietic 
desfășoară gigantica luptă în vederea creării unei puternice baze 
materiale de producție a comunismului, multilateral dezvoltată, care 
va permite să se asigure societății o abundență de toate felurile de 
bunuri materiale. Alături de poporul sovietic, pășesc sub același 
steag al leninismului marele popor chinez și popoarele țărilor de 
democrație populară din Europa și Asia. Marele lagăr al păcii 
și socialismului se întărește necontenit. El cuprinde astăzi aproape 
un miliard de oameni, al căror exemplu însuflețește in luptă pe 
toți cei ce năzuiesc spre o viață liberă, lipsită de exploatare.

In orașele și satele patriei noastre domnește o atmosferă de
bucurie și voie bună. 1 Mai din acest an este primul din noul
cincimi și oamenii muncii au cu ce să se mîndrească. Primul plan 
cincinal a fost înfăptuit cu succes. In cei peste 11 ani care au
trecut de la eliberare, Rom inia s-a transformat dintr-o țară agrară, 
înapoiată, într-un stat cu o industrie și agricultură în plină înflo
rire, a cărui prezență în arena politică și economică internațională 
se face tot mai mult simțită. 1 Mai găsește poporul nostru in plină 
bătălie pentru traducerea în viață a marilor sarcini trasate de cel 
de al II-lea Congres al partidului. Poporul muncitor își însușește tot 
mai mult vastul program de construcție economică și culturală 
elaborat de Congres și este hotărît să obțină în perioada 1956—1960 
succese noi în dezvoltarea industriei grele, în opera de transfor
mare socialistă a satului, în ridicarea nivelului său de trai.

In rîndurile nestârșife de manifestanți la sărbătorirea lui 1 Mai 
vor trece și în acest an coloanele largi ale sportivilor, primite, 
ca totdeauna, cu bucurie, cu aplauze. Vor fi aplauze adresate între
gului nostru tineret sportiv care, oțeiindu-și trupul pe terenurile de 
sport, capătă noi forțe pentru munca de pe șantiere, din fabrici, 
de pe ogoare. Saluttnd coloanele de sportivi, oamenii muncii vor 
saluta minunatele biruințe care au făcut să crească faima sportivă 
a patriei: cele două titluri mondiale cucerite de jucătoarele de tenis 
de masă in Japonia, splendida victorie a fotbaliștilor noștri în în
tâlnirea cu redutabilii jucători iugoslavi, succesele dobîndite in 
ultimul an de voleibaliști și canotori, de scrimeri și rugbiști. în
conjurați de dragostea oamenilor muncii, sportivii vor folosi pri
lejul sărbătorii de 1 Mai pentru a se angaja să lupte cu puteri 
noi pentru ridicarea măiestriei lor, să-și intensifice pregătirile în 
vederea unei cit mai bune comportări în întWnirile internaționale și. 
In primul rînd, la Jocurile Olimpice. rfS

Fii bine venit 1 Mai 1956, sărbătoare a solidarității interna- w 
ționale a celor ce muncesc, a frăției muncitorilor din toate țările I to
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Acum, in preajma zilei de 1 Mai sporesc tot 
mai mult realizările în producție ale oamenilor 
muncii. Printre numeroasele colective die munci
tori și tehnicieni din Orașul Sta'.in, care și-au 
îndeplinit angajamentele în cinstea zilei de 1 Mai 
sînt și cele de la uzinele „E. Thăllman", „Stea
gul roșu" și „Ion Fonaghi", fruntașe în produc
ția pieselor de schimb, necesare campaniei agri
cole de primăvară.

Un aport de seamă la înfăptuirea acestor anga
jamente l-au adus și tinerii sportivi din aceste 
întreprinderi. Pe unul dintre aceștia, pe voleiba
listul Ernst Schmidt de la uzinele „E. Thăllman", 
tovarășii săi de muncă îl apreciază în mod deo
sebit. Ei sînt unanimi în a recunoaște că la vic
toria echipei de volei a colectivului uzinei, în fața 
echipei Spartak Sofia, o contribuție însemnată a 
adus și Ernst Schmidt. Tînărut frezor de la secția 
de sculărie este tot atît de vrednic și în producție. 
El s-a angajat că pînă la 1 Mai să dea zilnic 
cîte două norme și piese de bună calitate. Ernst 
Schmidt este, In același timp, unul dintre munci
torii care nu mai știu de mult timp ce înseamnă 

materiale rebutate. 
Recent, el a che
mat la întrecere 
socialistă pe toți 
tinerii din uzină.

— In întrecere
— ne-a spus 
nărui Schmidt 
l-am chemat și 
tovarășul meu 

frezorul

tî-

muncă,
Gheorghe Banciu. 
Strădania 
de a traduce în 
fapt lozinca afi
șată chiar In sec
ția noastră. „PRI
MII IN SPORT, 
PRIMII IN PRO
DUCȚIE*. Știu că 
pentru a-i da via
ță va trebui să ln-

meaeste

PROLETARI DIN TOATE-ȚĂRILE, UNIȚW&

O . zi a libertății, zi in care 
Se-ncolonează-n marș măreț 

popoare 
Prin muncă infrățite-n veci 

de veci 
Tu, sărbătoare a izbînzii 

noastre. 
Zi ce ridici la luptă marea 

oaste 
Spre-a rupe-ale sclaviei lan

țuri reci!

Qi cînd puterea clasei mun- 
V citoare
E-un fluviu revărsat, lucind

In soare. 
Iar steagul roșu flutură semeț! 
iși suie primăvara seva vie 
Dar forța omenească-n vijelie 
Inalță-o primăvară mai de preț!

Q căpărătoarea lumii primă- 
& vară
Din care viitoru-o să răsară: 
Al luptelor de azi spre lung 

ecou, — 
Tu vei aduce pacea-n omenire 
Căci astăzi, într-a luptei în- 

dirjire. 
Se naște pe planetă omul nou ! 
ALFRED MARGUL SPERBER 

(în rominește de VIRGIL 
TEODORESCU)

de tir 
cupei 

s-au bu- Duminica trecută, în cadrul unul 
concurs atletic desfășurat pe stas 
stadionul Tineretului din Capitală, 
maestrul sportului Victor Pop a 
stabilit un nou record republican în 
proba de 3.000 m. plai cu tirnoul 
de 8:186.

„închin acest record zilei de f 
Mai" ne-a spus Victor Pop.

văț cit mai mult, 
pentru a atinge o 
tehnicitate cit mai 
ridicată!

Exemplul 1 u i 
Ernst Schmidt nu 
este singurul. Prin
tre sportivii din 
Orașul Stalin sini 
foarte multi tineri 
pentru care rina 
solidarității oame
nilor muncii este 
o chemare la obți
nerea unor noi și 
însemnate victorii 
în muncă I 
(de la subredacția 
noastră din 
șui Stalin) 

întrecerile 
din cadrul 
„1 Mai 
curat de un fru
mos succes. In 
majoritatea regi
unilor s-a obser
vat un mare inte
res, înregistrîn- 
du-se tot odată 
rezultate bune. In 
regiunea Pitești 
concursul a fost organizat la Rîmniou Vîlcea, obținîn- 
du-se rezultate mulțumitoare. Echipa masculină {Negii- 
lescu 465, Pantelică 455, Mîrzoiu 454, Vasi'lescu 443, 
Ciohodaru 438) a totalizat 2.255 puncte, iar echipa femi
nină (Măcîașe 415, Călin 424, Iovan 374, Georgescu 
357, Badea 354) a totalizat 1.924 puncte. La Orașul 
Stalin rezultatele obținute sînt foarte bune, apropiin— 
duTse și chiar depășind cele realizate de trăgătorii din 
București, Arad sau Cluj. Eahipa masculină (Jost 497, 
Izsak 494, Farago 487, Galavan 484, Urban 482) a 
totalizat 2.444 puncte, iar echipa de fete 2.220 puncie- 
La Suceava eahipa de băieți alcătuită din Băietu (476), 
Ursulescu (458), Marinescu (454), Larion (450), Leșes- 
cu (406) a totalizat 2.244 puncte, iar echipa de Fete 
(Larion 352, Dementiev 332, Arușilov 327, Atănăsoaie» 
278, Nțchiita 260) a realizat 1 522 puncte.



Despre biciclete
— Avem biciclete de curse 

de calitate superioară: „Mer
cier", „Diamant", , Helyett", 
„Oscar Egg" „Favorit", chiar 
și „Tourist" pentru începători. 
La fel, in magazia noastră se 
află piese de schimb în cantitate 
îndestulătoare. Cît despre ba- 
ieuri, nu ne plîngem. Numai în 
„Cursa Scînteii" cicliștii noș
tri au avut la dispoziție 45 de 
baieuri. Din fericire, n-au fost 
decît 5—6 „spargeri"...

Pasiunea cu care magazi
nerul Nicolae Savu de la colec
tivul Voința Prestări Servicii 
din București ne vorbea despre 
ciclism și-a găsit o firească 
explicație atunci, dud am aflat 
că interlocutorul nostru a prac
ticed și el acest sport cu 
25—30 ani în urmă, iar actual
mente este... responsabilul sec
ției. de ciclism I

— Vedeți ? Bicicletele acestea 
de fabricație străină sînt renu
mite în lumea întreagă. Eu sper 
insă că în curind ne vom putea 
minări și cu bicicletele de curse 
de fabricație rornînească. Bici
cletele de oraș „Victoria" sînt

*

Așa iși prelungesc viața materialele sportive
Pășind in ma

gazia colectivului 
Progresul l.T.B., 
ne-a surprins, în 
birje, faptul că 
toate materialele 
erau frumos rîn- 
duite în rafturi, 
pe discipline, fie 
că era vorba de 
discuri, de șta

chete pentru sări
tura în înălțime, 
de schiuri, de 
greutăți; de min
gi medicinale, de 
haltere sau de 
saltele pentru lup
te

Discuția cu ad- 
TMn'istratorttl res
ponsabil al bazei. 
Mina Livezeanu, a 
fost antrenantă și 
instructivă. Manifestîndu.-ne ad
mirația pentru tot ceea ce văzu
sem acolo și în special pentru or
dinea care domneia în fiecare col
țișor al magaziei, interlocutorul 
nostru a ținut să ne precizeze •

— Dacă veneați numai cu cîte- 
Va luni în urmă ați fi rămas de

Subliniem că...
■ Este lăudabilă strădania unor 

unități de tricotaje, în direcția îm
bunătățirii calității echipamentelor 
sportive. Exemple? Iată-ie: „Tî- 
năra Gardă" și „Beta Brainer" 
din București, „Drapelul roșu" Si
biu. „Textila roșie" Orașul Sta
lin...

•o Malt interes dovedește colec
tivul de tehnicieni de la fabrica 
„Flacăra roșie" București pentru 
confecționarea de mingi cu ventil. 
■In curînd, acestea se vor găsi în 
număr suficient din producția in
digenă, asociațiile ne mai fiind 
nevoite a le importa.

b Despre mingile de tenis de 
masă confecționate la fabrica 
„Hsia Lifșiț" Oradea, sportivii 
noștri au o părere excelentă. Ele 
înlocuiesc eu succes mingile ,.Sie
ger" importate din R. D. Ger
mană.

n Și în țara noastră se confec
ționează haltere olimpice care 
echivalează calitativ cu cele mai 
bune produse similare din străi
nătate.

h încep înd din luna viitoare la 
.'fabrica „Ianoș Herbak" Cluj vor fi 
produse în ■cantități îndestulătoare 
noi modele die ghete de baschet, 

■după un principiu nou, mult tal- 
bumătățit în ce privește calitatea 

^aucitKului și a pinzei. „

și... despre altele
un început bun. Un pas înainte 
este însă foarte necesar. Așa 
cum s-a făcut, de pildă, cu alte 
materiale, lată, în magazia 
noastră avem anvelope de 
mingi fabricate la „b acara ro
șie", și care sînt de excelentă 
calitate. La fel armele de cali
bru redus, pentru probele de 
tir, de fabricație rornînească, se 
bucură de cele mai bune apre
cieri. Cuvinte din cele mai bune 
se pot spune și despre mănu
șile de box. Sportivii colectivu
lui nostru socotesc că materia
lele sportive de bună calitate 
contribuie în cea mai mare mă
sură la realizarea unor perfor
manțe de valoare. Pentru aceas
ta. fabricile și cooperativele 
care produc materiale sportive 
vor trebui să se îngrijească de 
îmbunătățirea acestora.

Privind rafturile magaziei, ni 
s-a părut că asistăm la un ade
vărat „asalt" al materialelor 
de producție indigenă asupra 
celor sosite din import. Un „a- 
salt" care nu peste multă vre
me se va solda cu o victorie 
remarcabilă !

Materialele din magazia colectivului Progresul 
l.T.B. îi așteaptă pe sportivi...

cepționat... Materialele, după an
trenamente sau concursuri se a- 
runcau la întîmpla--e, unele peste 
altele, fără nici o noimă.

— Cum se explică buna stare 
în care sP află materialele >

— Foarte simplu... Noi nil le 
dăm în primire, individual, fiecă

i șetul secției de amparcapum 
de la I.F.I.L. Reghin, Vasile Var
ga este un adevărat artist în ma
teria sa. L-am vizitat deunăzi „is- 
codindu-l“ în legătură cu ultimele 
noutăți din sectorul pe care-1 con
duce. M-a interesat, în special, fe
lul în care sînt folosite materia
lele tehnice indigene și esențele de 
lemn din țară.

— In trecut, importam mai toate 
materialele : cuie și șaibe de ara
mă, lacuri, vopsele, țevi pentru 
portante, piese de elice. Astăzi 
însă, situația e alta. Cuiele ni le 
furnizează fabrica „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, vopselele 
fabrica ,.13 Septembrie" din Bucu
rești, șaibele și piesele de elice se 
execută chiar în atelierele noas
tre".

Apoi, după o pauza :
— In privința lemnului, folosim 

pe scară largă frasinul, molidul, 
ulmul și stejarul din țară. Intr-o 
mai mică măsură, furnirele. As
tăzi nu mai importăm decît maho- 
nul și cedrul, — specifice florei 
tropicale — și numai pentru am
barcațiunile de performanță.

Următoarea întrebare s-a referit

Bicicletele românești „Victoria" atrag 'privirile trecătorilor 
(Foto: I. MIHAICĂ)

In Bd. Magheru nr. 22
S-a deschis un nou magazin cu 

materiale sportive! Desigur, eve
nimentul n-a putut trece neobser
vat. Chiar din primele zile ale 
funcționării sale, sportivii bucu- 
reșteni l-au și luat cu „asalt". Am 
intrat pe ușa principală la o oră 
cînd magazinul se afla în plină 
activitate. Cei mai mulți cumpă
rători solicitau articole pentru 
sporturile de sezon. îndeosebi, pen
tru înot și canotaj. Nu trebuie să 
ne mire această preferință : sîntem 
doar la sfîrșit de aprilie, iar pînă 
la redeschiderea ștrandurilor și a 
bazinelor de înot din Capitală au 
mai rămas doar puține zile...

Privind vitrinele elegante și cu 
gust aranjate, ca și rafturile dol
dora de materiale sportive, obser
văm că noul magazin este apro
vizionat cu cele mai variate sorti
mente. astfel îneît poate satisface 

rui component al unei echipe, ci 
numai căpitanului acesteia. El re
partizează sportivilor materialele 
primite și, după antrenamente sau 
concursuri, tot prin mijlocirea lui 
ne sînt înapoiate. Bineînțeles, cu
rățate și în așa fel îneît să nu 
mai fie nevoie de intervenția 
noastră.

— Ce ați putea să ne spuneți 
de calitatea materialelor ce le 
aveți în magazie ?

— In general sîntem mulțumiți. 
O mențiune specială pentru min
gile de fotbal, handbal și baschet, 
care corespund pe deplin. Dar fără 
îndoială că un material, oricît de 
bun ar fi, dacă nu este și între
ținut cum trebuie se degradează 
repede. Aș zice că buna întreți
nere a materialelor asigură pre 
lungirea „vieții" acestora.

Interlocutorul nostru avea drep
tate. In fond, acesta era iiinicul 
„secret" care explica admirația 

noastră pentru tot ceea ce văzu
sem ia această magazie.

T. STAMA

Interiocutorul nostru a subliniat 
faptul că în fiecare an se aduce 
ceva .,nou“ în materie.

— In acest an, de pildă, vom 
produce mai mult caiace și canoe 
nachspant, mai ușoare și cu a a- 
lunecare mai bună decît cele obiș
nuite. Canotorii le apreciază în 
mod deosebit. Ceva mai mult, la 
toate tîrguriie internaționale la 
care au fost expuse (Leipzig, Mos
cova, Zagreb, Plovdiv), ele s-au 
bucurat de aprecieri unanime din 
partea specialiștilor".

S. T. 

cerințele celor mai pretențioși 
cumpărători. Se află aci, în can
tități suficiente, biciclete romrne.ti 
„Victoria", mingi de volei fabri- 
cate de întreprinderea „Flacăra 
roșie" din Capitală, cămăși de 
sport, canadiene, rucksacuri, cele 
mai multe de producție indigenă. 
Produsele sînt de bună calitate. 
De altfel, acesta este și unul din 
motivele care explică afluența 
cumpărătorilor...

Situat pe una din arterele prin
cipale ale Bucureștiului, noul ma
gazin cu materiale sportive este 
vizitat zilnic de tot mai mulți 
sportivi fruntași, de reprezentanții 
colectivelor sportive și de începă
tori în ale sportului. Cu puțin timp 
în urmă, vînzătoarele magazinului 
au recunoscut printre cumpărători 
pe maestrul emerit al sportului 
Gh. Fiat, iar săptămîna trecută 
și-au făcut aci multe cumpărături
fotbaliștii echipei Spartak Sofia. 

B. M.

MAESTRUL SPORTULUI
ARE CUVINTUL

Clteva rîndur: 
de la maestrul 
sportului Andrei 
Kerekes:

„Cu ani în urmă, 
cînd am început 
să practic gimnas
tica, numărul spor
tivilor djn această 
disciplină, era foar
te redus. Pe atun
ci, gimnastica era 
socotită un sport 
„costisitor". Nu a. 
veam săli, far a. 
paratele erau i<m 
iportaite. Acestea 
fiind condițiile, nu 
credeam că va veni timpul cihd 
rînduriile celor ce vor îndrăgi gim
nastica vor crește într-atît, înrit 
să ne numărăm cu zecile tic mii.

Acum însă acest lucru nu mă
mai miră. Iar explicația o găsesc, 
în primul tînd în excelentele con
diții pe care le au la dispoziție 
•toți sportivii începători sau avan
sați. Pentru gimnastică — poate 

•mai mult decît pentru alte disci
pline sportive — s-a făcut dc ase
menea, un lucru fnaTe : aparatura 
se fabrică in prezent în țară! Ma
joritatea colectivelor cu secții de 
gimnastică simt bine înzestrate cu 
materiale sportive de bună calitate.

CONCLUZII
Da I Producția ce materiale sportive a trecut — și în țara 

noastră — de la stadiul experimental la fabricarea în serie. Avem 
> astăzi mingi de trxde dimensiunile și pentru toate disciplinele 
i sportive, ambarcațiuni, rachete de tenis, arme de tir și midie alte 

materiale sportive pe care odinioară le aduceam din străinătate. 
Fabrica „Flacăra roșie", cooperativa „Solidaritatea" Reghin și alte 
numeroase unități de producție cu sectoare specializate în această 
direcție, au scos la iveală în ultimul timp produse de trună cali
tate. Asemenea produse constituie — pe drept cuvînt — un motiv 
de justificată mîndrie pentru masele de sportivi.

Desigur, mai sînt încă multe de făcut pentru a perfecționa 
toate aceste produse. Mai sini încă, de pildă, camere de mingi 

care nu țin decît foarte puțină vreme, suliți care se rup de la 
prima aruncare smi saci de box care , plesnesc de la prima izbitură 
mai puternică. Dar însuflețirea și priceperea cu oare se lucrează 
la îmbunătățirea materialelor sportive sînt în măsură să asigure 
remedierea tuturor deficiențelor.

Din parte-ne, o urare călduroasă: „Mult succes"!

„. T ~ 1 ~ ~ - ■ -.-i • înri ... ..  ir. .'.j j~... n'r ■

;SE țjce -.„BftwțĂ SUMA 
bvrojt oe ci'wOE"

LA hXme E ikWEes • 
ftWVELOPA'* BOiOĂ, 
*' CAMEttP,
Sa MO weA 

I vog.a'M

/

—~-ku i
-ft' ,CEL PUTffcj, 
MULTomxOe’-A C»
ȚÎ S-A ÎMT»MPtAT ' ' 

Did P?amp> £>Atq 
Si NU ÎN PlIn 

I • Concurs '

.;V?A ERAM OU 
GftRX) Ofiriscdrr. 
tot KCjț ma «sArea

mU
viiUji.

-Coate mv VE\ 
c««-oe ,op,R 
Ad-ÂCÂ PLTiSOATO, 
C«AM W SAC DE 
toatA rwmjse- 
"țGA și ca tot 

ț misipU L en.» rl.

Despre aparatele 
de gimnastică fa
bricate în țară 
am de spus însă 
și unele lucruri 
mai puțin plăcute. 
De pildă, trebuie 
să semnalez unele 
deficiențe la - bare
le fixe care nu sînt 
totdeauna de cali
tate superioară. De 
asemenea, barele 
de lemn ale para
lelelor mu sînt lu
crate din lemn
drept și, uneori, 
sînt noduroase. Ca

lul cu minere este aparatul cel mal 
bine executat, dar aici va trebui să 
se perfecționeze instalarea mîne- 
relor și, mai ales, să se facă mi
nere cile rezervă, lucru pe care îl
recomand și în privința barelor 
de lemn ale paralelelor. Sînt con
vins că deficiențele încă existente 
vor fi înlăturate și că aparatele de 
gimnastică construite în țară vor fi 
de și mai bună calitate".



Rugbiul este sortit unui avînt 
încă necunoscut. Aceasta este evi
dent pentru oricine are privirea 
limpede asupra faptelor pe care le 
trăiesc stadioanele. Da, este evi
dent, rugbtal pășește pragul unei 
noi virste, se ridică din nou eu o 
vitalitate nealtora tă, cu acea forță 
și vigoare care constituie tocmai 
trăsăturile caracteristice a>le jocului 
cu balonul oval !

Rugbiul, expresia cea mai pură 
a luptei sportive, întruchipează mai 
mult decît orice vitalitatea, tinere
țea, spiritul combativ. Aceasta face 
frumusețea lui. Tocmai de aceea 
n-ai dreptul să ceri spectatorului 
obișnuit să se descurce în toată al
chimia complicată a regulilor care 
conduc acest joc, plin de atîta stra
tegie și savante interpretări ale fa
zelor. Intr-adevăr, spectatorului 
să-i dai clipe de entuziasm, de a- 
vîrht biruitor, de apoteoză a efor-

PRIMELE REZULTATE...
Duminică, pe stadionul Tinere

tului din Capitală au fast foarte 
mulți spectatori care s-au înșiruit 
de-a lungul pistei de atletism, ur
mărind cu interes desfășurarea ce
lor cîteva probe de alergări.

Cu acest prilej ei au remarcat in 
Imediata vecinătate a pistei un om 
înatt, cărunt, cu două cronometre. 
care se agita necontenit. Apoi la 
fiecare tur, el striga grăbit timpu
rile intermediare și tot atlt de grăbit 
le nota intr-un carnet. La 2.000 m. 
in cursa de 3000 m. cînd crono
metrate au arătat 5:37 b, cu o 
voce puternică el le-a strigat aler
gătorilor:

„Nagyon joi van!... Menne meg 
gyorsabban is11... (N.N. Este foarte- 
bine!.. Merge încă și mai repede...)

Apoi, după ce Victor Pop a înche
iat cursa în 8:18,6 (nou record) iar 
alțt trei atleți (Grecescu, Strzel- 
biscki și Rădici) au coborit și ei 
sub cifrele vechiului record, antre
norul maghiar Laszlo Hires, căci 
despre el este vorba, s-a adresat 
pe rînd tuturor atletilor. felietin- 
dud: Alergaseră bina I

Pe Laszlo Hires mulți dintre ci
titorii noștri și-l reamintesc desi
gur ca atlet, pe vremea cînd cîștiga 
cursa de 800 in. la primele noastre 
campionate internaționale. De-a- 
tunci el a mai fost oaspetele nos
tru Ca atlet, și în ultimii ani, ca 
antrenor. In acest an însă el a ve
nit tn (ara noastră pentru a îm
părtăși din experiența sa (la an
trenat 
cucerit 
la 800 
torilor 
cîteva luni dc muncă trebuie să re
cunoaștem că treaba merge pe dru
mul cel bun, căci antrenorul Hires, 
bucurîndu-se de înțelegerea fiecă
ruia d n oamenii cu care colabo
rează, a reușit să imprime un ca
racter nou întregii munci desfășu
rate de aceștia.

L-am văzut pe Hires joi după- 
amiază la antrenamentul de 
pe stadionul Dinamo. In timp ce 
atleții își făceau încălzirea (des
pre aceasta trebuie să spunem că 
se face cu toată seriozitatea și 
obligatoriu în trening!) antreno
rul a găsit cîteva minute de liniște 
pentru a putea sta de vorbă ou noi.

„Unii spun despre mine că sînt 
puțin maniac. Dar, mă rog: de ce? 
Am principiile mele despre antrena
ment și pînă acum nu m-a convins 
nimic că eu greșesc aplicîndu-le. 
De pildă: nu admit încălzirea fără 
trening (motivele sînt numeroase 
și pe deplin justificate din punct 
tie vedere științific); apoi, sînt 
pentru un consum cît mai mic de 
apă, mai ales în timpul meselor. 
Cum este firesc, ca să pot ști cum 

pe Lajos Szentgali care a 
titlul de campion european 
m.) antrenorilor și alergă- 
de semi fond și fond. După

tutui ! Și aceasta nu poale să ofere 
nimeni mai bine decît o „aripă1*, 
lansată să treacă peste zidul viu 
de adversari, să cucerească prin 
efort irezistibil bucățica cte pămînt, 
pe care să culce balonul victoriei. 
Aceasta este poezia rugbiuluii...

Trăind asemenea momente, ca ju
cător sau spectator, ești îndemnat 
să așterni pe hîrtie gîndurj care 
întrec cadrul strict a ceea ce ai fi 
în-tomnat să crezi, la prima vedere, 
că e numai un joc. S-a putut vorbi 
de o adevărată filozofie a rugbiu- 
lui ; el a fost cîntat în poeme șl 
chiar pus în muzică de un com
pozitor de 
Honegger.

Rugbiul 
s-a născut 
de ani din 
ticăite de studențimea engleză. Nu 
înclinarea britanicilor către tradiție 
l-a păsfraț de.a lungul deceniilor.

talent cum este Arthur

este un joc vechi... EI 
acum mă; bine de 100 
rîndul sporturilor pnac-

Laszlo Hires

★
Am spus despre cei 15, care for- 

1 mează o echipă de rugbi, că sînt 
oameni deosebiți, înzestrați ou ca
lități fizice și morale aparte. Și to- 

* tuși, dincolo de limitele marcate cu 
i alb ale terenului de rugbi, ei ne 
.pair oameni ca toți ceilalți.
, Să-l luăm, de pilda, pe Alexan
dru Pencîu. Despre el au scris ga
zetari din Anglia, oameni care cer.

1 retează... cu lupa fiecare fază de 
1 rugbi, că este un „Alexandru cet 
Mare" ai jocului de 15...

, Dar Alexandru Penei u, omul care 
a uimit Twickenham-ul cu loviturile 
sale die pictor, nu este decît un me
canic telefonist care își păstrează 
aceeași modestie din anii debutului, 
cînd fostul internațional Fery Co- 

, vaci ii așeza pentru prima dată ba
lonul tn mină.

Uceniciei ta meseria sa de teh
nician i s-a alăturat ucenicia în 

. rugbi, poate tot atît de grea, oe-
care-t fac alergătorii < r}nf} mig.ală ș. perseverență In. 

Xtr-un singur an, jucătorul Pencîu 
aceste recorduri, ne-a X |a Locomotiva P.T.T. a urcat la 
Hires, cît și atleții care f categoria „onoare". Era în 1952.. 

Mai tîrzkt, alt încercat profesor 
de rugbi, Nicolae Ghiondea, l-a ini
țiat în tainele jocului de fundaș. E 
postul pe care-1 îndrăgește și as
tăzi și ta care...

să lucrez cu oamenii, mă interesez 
îndeaproape de felul cum, cînd și 
ce mănâncă fiecare din ei. In legă
tură cu asta, vreau să spun că am 
avut o serie'de greutăți. Alergătorii 
cu care lucrez preferă un regim a- 
limentair alcătuit în majoritate din 
carne și prea piuțin din. legume. 
Lucrul acesta este complet greșit 
și mă străduiesc să-I îndrept1'.

Pe de altă parte, antrenamen
tele ziinice, cu intensitate varia
bilă, băile de aburi (cu alternanța 
cald-rece) sînt factori deosebit de ' 
importanți în asigurarea unei pre- i 
gătiri temeinice, singura care poate , 
duce la obținerea unor rezultate de , 
valoare. Recordurile stabilite în 
concursul de duminică, sînt pri
mele care stau mărturie a lucrului 1 
serios pe 
noștri.

„Toate 
spus atît 
au contribuit la realizarea lor, le 
închinăm zilei de 1 Mai".

R. VÎLARA

El s-a impus singur prin calitățile 
bărbătești, de călire a trupului șt 
voinței. N-a rămas nomai al en
glezilor din insulă sau al celor din 
Australia, Noua Zeelandă, Africa de 
Sud. Trecînd Canalul Minerii, el 
a devenit tot atît de „acasă" și în 
Franța. In sudul acestei țări, acolo 
unde trăiesc oameni cu singe caid, 
rugbiul a devenit o pasiune pen
tru mii și mii de tineri. Pe tere
nurile aspre die la Perpignan, Lour
des, Beziers, se înfruntă vijerlioși 
tineri rugbiști, urmăriți din tri
bună de ochii experți ai zecilor de 
mii de spectatori care, toți, au ju
cat și ei odată rugbi.

Dar rugbjul a călătorit și mal 
departe. El a trecut Oceanul gă
sind în America o nouă patrie, a 
pătruns de asemenea în Italia, 
Germania, Cehoslovacia.

La noi în țară, el este untul din 
cele mal vechi și iubite sporturi. 
L-au jucat la început numai cîțiva, 
pe terenurile singuratice de la Șo- 

i sea, l-au cucerit apoi tot mai mulți 
tineri din fabrici și școli, făoindu-i 
astăzi al tuturor.

De cîte ani, 15 jucători, purtlnd 
culorile românești, n-au dus spre 
buturile albe speranțele împlinite 

- ale celor ca.re au crezut și cred în 
\ forța, îndemânarea și priceperea 
X tor! Rugbiul rcmînesc și-a cîștigat 
< un loc ibtne meritat în i«rarh:« frr- 
/ ternațiorvală. Jucătorii noștri S-.au» 
Z făcut cunoscuțî peste hotare, au de- 
/ monstnat că posedă o clasă înaltă 
b în acest sport al curajului și băr- 
\ băt ied 

— .„vreau să joc mereu, — spune 
însuși Pencîu. In acest post de 
ultimă frînă a atacurilor adverse, 
pot să aduc echipei o mare contri
buție. De asemenea, integrîndu-mă 
Jucătorilor din linia de 3/4 pot să 
contribui în mod efectiv la întă
rirea atacului. Stat acel om în plus

Ultînwie performanțe 
internaționale ale 
rughiștilor romîni

1953

Locomotiva — U.S.A. Per
pignan 37—3

Constructorul — U.S.A. Per
pignan 6—0

Locomotiva — U.S. A. Per
pignan 32—3

Locomotiva — P.U.C. 18—3 
Constructorul — P.U.C. 5—6 
Locomotiva — P.U.C. 11—7

1954

Locomotiva—Swansea 23—12 
Constructorul—Swansea 5—16

1955

Praga — București 3—11 
Cehoslovacia — Romînfa 0—3 
București — Paris 6—0 
Swansea — București 3—19 
Cardiff — București 6—3 
Harlequins— București 9—9

care poaite da valoare decisivă tăriei 
acțiuni.

Din postul pe cared ocupă în 
echipă, Peneiu privește în ansam
blu acțiunile colegilor săi. El cu
noaște calitățile fiecăruia și vor
bește ou căldură despre ei. Pătruns 
mai ades de importanța splritaiiii 
colectiv care animă o echipă ae 
rugbi, Peneiu nu caută să strălu
cească personal, oi își coordonează 
totdeauna efortul pentru umoui 
scop al victoriei.

Și totuși acest om de bază al 
echipei a strălucit pe merit pe te
renurile djțtr Anglia, în turneul în
treprins toamna trecută.

Să ni-i închipuim pe acest tînăr, 
cînd juca pe cel mai celebru teren 
de rugbi din Anglia, încercînd să 
transforme o lovitură de dincolo 
de 40 metri. Stupefacția s-a înti
părit pe fețele adversarilor și spec
tatorilor, cînd mingea a atins bara 
transversală, căzind apoi pe tere
nul de țintă-.

Lovitura de picior a lui Peneiu 
a devenit celebră în 
btalui.

In strma. pe care o 
gitor săi de echipă, 
mai aîes curajul șî hot"rîrea unora 
dintre ei, curn sînt de exemplu 
Pfrcălăbescu. Dobro. Gbiiszeiea, 
Teofitovici, Morarir, MlaxMn...

Fiindcă rugbiul este un sport al 
curajului!

poartă cole- 
el apreciază

de 
de

să

în

iubitori 
obligă 

dedice

de 
pe 
eu

■A
Am consacrat aceste rîndnrj rug- 

bîulur, pentru că luna mai, cea care 
aduce Bucureșfiulu; zile minunat 
însorite, ou trandafiri în- f oare, 
va adăuga în acest an cunun~ sate 
primăvăratice și un mănunch’ 
întreceri inter nation a te în jocul 
15.

E firesc să dorini ca aceasta 
fie și o definitivă consacrare a rug- 
biuilui romînesc, care a arătat pînă 
acum cte atîtea ori valoarea fa 
continuă ascensiune.

Așteptările miilor de 
sport din țara noastră 
rugbiștii romînj să se
toată seriozitatea unei pregătiri- cît 
mai complete, însușirii tehnicii și 
tacticii. Faima rugbiului romînesc 
nu trebuie dezmințită. i

Este un îndemn pe care-1 adre
săm, prin aceste rînduri, celor care 
vor fi chemați să împlinească spe
ranțele noastre, purtînd mingile 
victoriei spre buturile albe...

TUDOR VORNICU 
RADU VOIA
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După 12 zile de drum, echipa de 
alpinism a Casei Centrale a Arma
tei, formată din Ladislau Karac- 
sony, Roland Welkens și semna- 
taru. acestor ronduri, a reușit să 
parcurgă în condiții de iarnă 
creasta munților Rodna, Suhard și 
Căliman.

Plecați din comuna Moisei (lin
gă Borșa) la 3 aprilie, am urcat 
mai intîi pe Valea lui Dragoș spre 
cel mai înalt vîrf al munților 
Rodna: Pietrosul Maramureșan. 
Spre seară sîntrm însă surprinși 
de viscol și obligați să instalăm 
cortul. Peste noapte, vîntul se in
tensifică, lovindu-se rafală după 
rafală de pînza cortului nostru. 
Avem emoții, pentru că ne gîndim 
că tăria vîntului ar putea desface 
cortul din ancorele înfipte în ză
padă, De aceea, așteptăm cu ne
răbdare să se facă ziuă ca să pu
tem înainta pe creastă. Dar, cind 
ne-am trezit dimineața și am des
chis ușa cortului, afară ningea a- 
bundent și „locuința noastră" era 
mai mult de jumătate acoperită 
de zăpada. Nu puteam vedea decît 
la doi-trei metri, astfel că am ră
mas mai departe aci Zăpada ne-ar 
fi udat hainele după numai o oră 
de mers și n-am fi avut posibili
tatea să le uscăm. Ninsoarea a 
încetat după 36 ore de așteptare 
tn cort. Cu multă bucurie am în
tâmpinat primele raze ale soare
lui ce treceau prin plafonul de 
nori core începuse să se spargă. 
Crestele munților înzăpeziți luceau 
în soare de-ți luau ochii. In grabă 
ne strîngem ranițele și cortul, iar 
către ora 7 dimineața ajungem pe 
vîrful Pietrosul.

De pe vîrf, către răsărit, ni se 
deschide în față tot panoramicul 
munților Rodna pe care trebuia 
să-i străbatem în zilele următoa
re : spre Nord se zăresc cîteva 
piscuri din U.R.S.S., iar în fund, 
aproape de orizont, se văd munții 
Tatra.

Trecem peste vîrfurile Negrea- 
sa. Repede și Pusdrele. Către orele 
13, coborîm în șeaua Pusdrelor, 
unde sintem cuprinși de ceață. 
După ce topim zăpadă la primus 
pentru a avea apă de băut, ne 
continuăm urcușul spre vîrful Ga- 
lațiului, Drumul este din ce în ce 
mai anevoios, in special din cauza 
ceții. Sintem obligați să consul
tăm busola la fiecare sută de me
tri. Seara, instalăm cortul în căl
darea Galațiului.

Dimineața, pe ceață și viscol, ne 
continuăm drumul. Creasta ce tre
buia urmată prezenta mari difi
cultăți de orientare. Picioarele la
terale de munte porneau din 
creastă la tot pasul. In această zi. 
abia reușim să ajungem sub vîrful 

' unde instalăm cortul. In 
mai avem abia două sute 
benzină pe care o oprim 
dezghețatul bocancilor. In

Omul, 
primus 
grame 
pentru 
dimineața următoare, este vreme

La Timișoara, primul campionat republicani 
al anuluide canotaj

La Timișoara, pe apele canalu
lui Bega, se desfășoară azi și 
mîine prima mare întrecere de ca
notaj academic a anului : cam
pionatul republican de fond.

Anul trecut, schifiștii au parti
cipat la un concurs republican de 
fond, care — bucurindu-se de un 
deosebit succes — a fost transfor
mat în campionat republican. In 
ace'ași timp, s-a modificat și data 
desfășurării lui : de unde în anul 
trecut această întrecere a avut loc 
în luna octombrie, iată că acum 
campionatul de fond este progra
mat la începutul sezonului. în baza 
considerentului că pregătirea pen
tru un concurs de fond corespunde 
cu sarcinile actuale de pregătire 
(dezvoltarea rezistenței specifice), 

general anual. Regula- 
desfășurare a competi- 
și mîine, care reunește 
buni schifiști din țară, 
la startul probelor se ■

din pianul 
mentul de 
ției de azi 
pe cei mai 
prevede că 
va prezenta numai cîte o echipă 
/(reprezentativă) a fiecărei asocia
ții și că un concurent nu Doate 
participa decît la o singură pro
bă. Iată o măsură binevenită, care 
contribuie pe de o parte la stimu- 

țlarea ridicării cadrelor, iar pe de 
alta împiedică pe unii vîslași să 

i depună eforturile excesive pe care 
țle-ar solicita participarea la mai 
iinulte probe de fond în același 
concurs, din „goana după puncte", 

ceea ce privește participarea, 
^alături de redutabilele formații 
I SPORTUL POPULAR

După o zi de luptă cu nămeții, 
telui e bine venit...

frumoasă, care ne permite să tre
cem peste vîrfurile Omul, Cișa și 
Ineu. Coborîm spre pasul Rotun
da, punctul terminus al drumului 
nostru prin Rodna. Tot în această 
zi, ne continuăm drumul pe creas
ta Lopatnei spre munții Suhard. 
Cortul îl instalăm Ungă o stână 
acoperită mai mult de trei sferturi 
de zăpadă. In următoarea zi, tre
cem Bîtca Biecilor, Bîtca Svăiță- 
riei și vîrful Suhard, apoi coborîm 
la Dorna Cîndrenilor, unde facem 
o pauză de două zile și ne rea
limentăm pentru viitoarea etapă: 
traversarea munților Căliman.

Intr-o dimineață cu soare, pără
sim Dorna Cîndrenilor și urcăm 
pe Valea Neagră spre munții Că
liman. Zăpada căzută este din ce 
în ce mai mare, făcînd foarte ane
voios drumul. Seara instalăm cor
tul pe vale. In dimineața urmă
toare, urcăm printr-o pădure tâ
nără de brazi spre vîrful Apostoli
lor. In repetate rînduri ne zburau 
prin față cocoși de munte, spe- 
riați de trecerea noastră. Trecem 
Vîrful Apostolilor, un pisc pe care 
sînt așezate 12 stânci de piatră

Soare și apoi ceață Âi primele două zile 
„Cupei Voința” Ia schiale

SINAIA COTA 1400, 27 (prin 
telefon de la trimisul nostru). — 
Timp de două zile în fața cabanei 
Piatra Arsă din masivul Bucegi a 
fluturat steagul asociației Voința, 
mareînd desfășurarea probelor de 
femd ale competiției organizate în 
cadrul „Cupei R.P.R." pe echipe. 
Numărul spectatorilor a fost foar
te redus, țrnînd seama că în aceste 
zile de primăvară puțini turiști 
urcă spre cabanele Bucegilor. In 
prima zi timpul a fost foarte fru
mos. In ziua a doua însă, vremea 
s-a schimbat brusc, o ceată deasă 
împiedicînd cu totul vizibilitatea. 
In schimb, zăpada s-a prezentat în 
condiții foarte bune.

Odată cu primele starturi s-au 
înregistrat și primele surprize, lu-

Dinamo, C.C.A., Progresul, (cîști- 
gătoarea de anul trecut, pe echi
pe), vor lua startul echipaje ale 
asociațiilor Știința, Constructoru', 
Flamura roșie și Locomotiva, care 
vor contribui, desigur, la specta
culozitatea și dinamismul întrece
rilor. In concursul de anul trecut 
am avut de înregistrat trei mari 
surprize: victoria lui Frohs asu
pra lui Ferenczi Ia simplu, a e- 
chipei feminine de 4 + 1 Locomo
tiva asupra Flamurii roșii' Arad 
și a „optului" mascul’n al lui Di
namo asupra celui de la C.C.A 
Aceste echipaje sînt acum din nou 
în întrecere și amatorii de canotaj 
așteaptă cu multă 
zultatul acestei noi 
care unii urmăresc 
alții o confirmare, 
nunță interesantă 
4+1 vîsle fete la care concurează 
cu șanse apropiate Metalul și Di
namo, și mai ales cea de 4 + 1 
băieți unde Dinamo, C.C.A. și Ști
ința pornesc favoriți.

Reamintim că probele masculine 
se dispută pe distanța de 10 km., 
iar cele feminine pe 6 km., împo
triva curentului. In afara clasa
mentelor individuale, se face si un 
clasament general pe asociații, 
după sistemul de punctaj 6, 4, 
3, 2, 1. Interesant de semnalat 
este că la acest punctaj se aplică 
coeficiente: 1 pentru echipele de 
simplu și dublu, 1,5 pentru echi
pele de patru și 2 pentru echipele 
de opt. Azi se dispută probele fe- 

Nr. 280£j_ mini ne, iar mîine cele masculine.

nerăbdare re- 
confruntări, în 
„revanșa", iar 
In rest, se a- 
întrecerea de 

un popas în cort pe creasta mun- 
(Foto : G. EPURAN)

care au diferite înfățișări de oa
meni și de animale. Apoi, coborîm 
într-o șea și urcăm vîrful Pietrele 
Roșii unde înnoptăm. A doua zi di
mineața, pe un timp închis, dar 
cu plafonul de nori destul de ridi
cat și cu o vizibilitate bună, ple
căm din nou la drum. Vremea se 
încălzește simțitor și pe toți ver
satilii se declanșează avalanșe ce 
provoacă un zgomot asurzitor. Pe
ricolul și deci și atenția noastră 
creșteau tot mai mult, mai ales 
în locurile dificile. Către ora 12. 
trecem Pietrosul Călimanului și 
coborim în Șeaua Rețițiș, unde 
întâlnim o sumedenie de urme de 
animale să'batice, printre care cî
teva urme mari de urs. Înnoptăm 
pe vîrful Rețițiș, iar a doua zi 
coborim spre Topl'ța, unde tura 
noastră s-a terminat.

Sintem mulțumiți că am reușit 
această performanță, că am învins 
dificultățile drumului, că ne-am 
bucurat în zilele senine de frumu
sețea și măreția muntelui

AUREL IR1MIA 
maestru al sportului

crul acesta datorîndu-se stării ză
pezii care s-a „spart", cerînd con- 
curenților eforturi deosebite și în 
special o bună pregătire a brațelor. 
In același timp s-a constatat că 
mulți dintre schiori nu se acomo
dează cu întrecerile la altitudine 
și tocmai de aceea rezultatele n-au 
fost cele așteptate. In cursa de 15 
km., în care Manole Aldescu a a- 
bandonat, s-a dat o luptă foarte 
strînsă între Gh, Drăguș _JC.C.A.) 
și Constantin Enache (Dinamo),

•>
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I. Cimpoia

S

Sris Fi>

victoria revenind primului, bine do
tat fizicește și bine pus la punct cu 
antrenamentele. Drăguș a realizat 
58,25, iar Enache 58,29. In conti
nuare în clasament: Gheorghe 01- 
teanu (Dinamo) 58,54, Drișcu (Vo
ința) 59,30, I. Sumedrea (Dinamo) 
lh 00,03, I. Supeală (Dinamo) lh 
00,05. A. Olteanu (Dinamo) lh 
00,24. Patru concurente au luat 
startul în proba de 5 km. senioare. 
Obișnuita cîștigătoare ,a probelor de 
fond Elena Zangoi nu a fost pre
zentă la stapjt, victoria revenind 

Luciei Tabără (Voința) 22,14, ur
mată în clasament de luliana Si
mon (Dinamo) 22,4, Emilia Bor- 
zea (Dinamo) 23,27, Etelka Varga 
(Voința) 27,04. Tot pe 5 km. s-au 
întrecut junioarele, primele trei ob- 
ținînd performanțe mai bune decît 
senioarele : Aneliese Billes (Voin
ța) 22,00, Grete Bonfert (Voința) 
22,00, Margareta Arvaî (As. Sp. 
Sintd.) 22,07, R. Bonfert (Voința) 
22,14. Ion Leampă a cîștigat proba 
de 5 km. juniori cu 17,21,

In ziua a doua Ion Cimpoia 
(C.C.A.) ,a cîștigat proba de 10 
km. în 40,35 .înaintea lui Steldan 
Drăguș (C.C.A) cu 41,40 — o com
portare remarcabilă — Constantin 
Enache (Dinamo) cu 41,51, I. Su-

0 nouă victorie a
Reprezentativa Timișoara —

TIMIȘOARA 26 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru). Ultima întîlni- 
re internafională de lupte clasice 
dintre sportivii romîni și ceho
slovaci a revenit luptătorilor noș
tri cu scorul de 5—3. Cei peste 1200 
de spectatori prezenți în sala cine
matografului Maxim Gorki au a- 
plaudat cu căldură ambele echipe 
care au oferit un meci frumos, de 
un nivel tehnic superior. Luptătorii 
noștri s-au străduit — și au reușit 
să realizeze partide mult mai bune, 
datorită faptului că nu și-au mai 
subapreciat adversarii. Oaspeții au 
fost de asemenea mai combativi, au 
folosit o gamă mai variată de acți
uni și îndeosebi lupta pe brațe și 
șurubul. Dar dacă spectatorii au 
avut aprec’eri unanime favorabile 
fa{ă de comportarea sportivilor, nu 
același lucru l-au putut face și pen
tru organizatori. Sala Maxim Gorki, 
deși corespunzătoare ca spațiu, pen
tru spectatori are o scenă mică pe 
care sportivii n-au putut să-și sus
țină întrecerile în condiții bune. 
Este adevărat că nu s-au produs 
accidente, însă mulți luptători au 
căzut de pe scenă în timpul acți
unilor.

Iată acum rezultatele tehnice :
Categ. 52 kg. I. Cernea pierde la 

puncte în fața lui I. Zcman. Cu a- 
cest prilej luptătorul romîn, a dove
dit că nu și-a remediat deficiențele 
semnalate în intilnirile anterioare. 
S-a lăsat cu prea multă ușurință 
prins de braț. In ultima repriză, 
deși a fost mai activ, acțiunile lui 
nu au avut finalitate. Categ. 57 
kg. Fr. Horvath învinge la puncte 
pe E. Odehnal. Victorie clară. Fr. 
Horvath a fost net superior și acea
sta o dovedește faptul că la sfîrș'- 

peală (Dinamo) cu 42,07, Drișcu 
cu 42,30. In proba de 3 km. juniori 
reprezentantul asociațiilor sportive 
sindicale, Leampă, a cucerit din 
nou locul 1 cu 10,50, înaintea lui 
Dinu Petre (As. Sp. Sind.) 11,45 
Zaharia Dorel (C.C.A.) 11,52 și 
Ion Bogdan (Voința) 12,12. Junioa
rele și-au disputat și ele întîietatea 
pe 3 km. victoria revenind Marga
retei Arvai cu 14,00. Ea a între
cut pe A. Billes care a obținut 15,09, 
G Bonfert 15.23 și R. Bonfert 15,29. 
In proba senioarelor tbt pe 3 km. 
Lucia Tabără a învins în 13,56. Cla
samentul „Cupei Voința" după pro
bele de sărituri si fond este urmă
torul : Voința 7693,1 p. cu 35 rezul
tate; Dinamo 5910 6 p. cu 26 rezul
tate; C.C.S. 5431,9 p. cu 24 rezul
tate și C.C.A. cu 3989,6 p. cu 18 re
zultate. Sîmbătă și duminică se 
dispută pe fata mare a Carpului și 
pe firul Văii Carp probele alpine.

EM. VALER1U

Competiția de tenis
Cu începere de luni, pasionata 

sportului „alb" din Oradea și alte 
orașe ale tării vor putea urmări 
timp de o săptămină, unii la fața 
locului, iar ceilalți prin presă și 
radio, întrecerile din cadrul com
petiției Cupa Primăverii.

„Cupa Primăverii" este prima 
competiție de amploare în aer li
ber din acest an și va reuni cele 
mai bune „rachete" autohtone, ca
re își vor măsura forțele în cinci 
probe: simplu bărbați, simplu fe
mei, dublu bărbați, dublu femei și 
dublu mixt. Printre competitorii 
principali ai concursului de la 
Oradea menționăm pe campionii 
R.P.R. Cornel Zacopceanu și Iri
na Ponova, pe maeștrii sportului 
Gheorghe si Marin Viziru, Cris- 
tea Caralulis. Gh. Cobzuc, A. 
Schmidt, maestra sportului Eva 
Stăncescu. Julicta Namian, tinerii 
Racosi, Năstase, Cristca, Bardan, 
Șt. Georgescu, iucăloarele Rodi- 
ca Andreescu, Mariana Niculescu 
(București). A. Pusztai, Serester. 
Ecaterina Pusztai, Livia Avram 
(Cluj). Emeric Grunwald. Ta
kacs (Arad), G. Bosch, I. Raco- 
viță, Inge Bosch, Hermina Bren
ner, Rodica Dogariu (Orașul Sta
lin) etc.

întâlnirile se vor desfășura pe 
cele patru terenuri ale colectivu
lui Flamura roșie Oradea, ante- 
rajate special în vederea acestui 
important concurs. La startul in-

luptătorilor romiroî
Reprezentativa Praga 5-3

D. CUC

tul partidei avea un avantaj de 13 
puncte. Categ. 62 kg. M. Solcz este 
învins prin tuș în min. 7,30 de P. 
Stanicky. In prima repriză Solcz 
șî-a dominat cu autoritate adversa
rul, care a primit și un avertisment 
pentru lipsă de combativitate. In re
priza de parter însă, M. Solcz se 
lasă surprins de o acțiune de cen
tură laterală executată rapid și. în 
Ioc să facă pod, se rostogolește pe 
umăr și apoi în tuș. Categ. 67 kg. 
D Cuc învinge prin tuș în min. 
10,20 pe K. Matoușek. In prima re
priză D. Cuc a dominat categoric. 
Primul la parter este însă luptăto
rul nostru. El a făcut greșeala că 
a mers ușor la acțiunile de centură 
laterală ale adversasului. Cînd Ma
toușek a trecut Ia parter, chiar în 
primul minut, D. Cuc i-a prins bra
țul, l-a răsturnat și l-a fixat în pod, 
pe care l-a rupt apoi cu ușurință. 
Categ. 73 kg. V. Bularca învinge 
la puncte pe VI. Sekal. Victorie netă 
pentru a treia oară asupra aceluiași 
adversar. Categ. 79 kg. M. Belușica 
învinge prin tuș în min. 2,30 pe K. 
Soucek. Luptătorul nostru și-a in
dus în eroare adversarul lăsîndu-se 
prins într-un tur de cap. K. Sou
cek reușește să-I ducă la parter în
tr-o poz:ție care putea hotărî victo
ria sa. M. Belușica se apără însă 
prin pod și contrează fulgerător, 
punîndu-și adversarul în tuș. Categ. 
87 kg. L. Bujor învinge la puncte 
pe V. Slahomir. Victorie clară. L 
Bujor a dominat tot timpul. Categ. 
grea : A. Suli pierde la puncte în 
fața lui I. Ruzicka. Meciul a fost a- 
proape egal. I. Ruzicka a cîștigat 
la o diferență de numai un punct.

Arbitrajul lui N. N. Sorokin 
(U.R.S.S.) competent. Misiunea sa 
a fost însă îngreunată de compor
tarea arbitrilor cehoslovaci. Rezul
tatele nu au fost influențate, însă, 
deseori, aceștia au marcat injust, 
favorizîndu-și luptătorii.

I. ȘEINESCU

LA ORADEA
„Cupa Primăverii”

trecerilor, care sînt eliminatorii, 
vor fi prezenti aproximativ 50 ju
cători și jucătoare reprezentând 
diferite orașe ale țării. Faptul că 
cei mai buni jucători și cele mai 
bune jucătoare ale noastre nu au 
întrerupt antrenamentul in lunile 
de iarnă, că dimpotrivă ei au 
continuat această pregătire sub 
supravegherea celor mai buni an
trenori, ne face să credem că me
ciurile de la Oradea vor corespun
de ca nivel tehnic, constituind o 
bună propagandă a tenisului în 
acest oraș. Dar aceste întâlniri 
vor fi totodată și un nimerit prilej 
de verificare a gradului actual de 
pregătire a fruntașilor acestei dis- 
cip'.ine* sportive în vederea viitoa
relor concursuri internaț'onale, la 
care unii din ei vor fi chemați să 
ne reprezinte. Aceasta va consti-, 
tui desigur un motiv in plus pen
tru a face să crească interesul în
trecerilor dotate cu Cupa Primă
verii, care va reveni colectivului 
cu cel mai mare punctaj acumulat 
în cele cinci probe.

In același timp vor mai avea 
loc la Oradea și două turnee de 
selecție: unul pentru seniori și
altul pentru tineri. La primul vor 
lua parte Zacopceanu, Gh. Viziru, 
M. Viziru. Cobzuc, T. Bădin, Ca
ralulis, Racoși, Năstase, iar în 
cel de a1 doilea Bardan. Serester, 
Cristea. Șt. Georgescu. I. Dancea 
și D. Viziru.



Cupa Victoria la Yachting

în

Intre 2 și 9 mai se va desfă
șura pe apele lacului Siut-Ghiol de 
la Mamaia, concursul de yachting 
clasa snipe „Cupa Victoria”, 
cinstea zilei de 9 Mai.

Pentru prima dată însă, — așa, 
cum am mai anunțat — acest con
curs va avea un caracter interna
țional întrucît vor participa și 3 
echipaje din R. P. Po'onă.

Asociația organizatoare, Flamu
ra roșie și colectivul său Alimen
tara Constanța, împreună cu baza 
nautică A.V.S.A.P. de pe Siut- 
Ghiol, fac intense pregătiri pentru 
a asigura participanților cele mai 
bune condiții de concurs. Con
cursul se va desfășura în 5 regate 
zilnice, flecare a 14 kilometri, du
pă care va urma o zi de repaus. 
In ziua următoare va avea Ioc 
așa-numifa probă de rezistență, 
care va dura 8 ore. Această probă 
se va disputa pe 
cat de balize, ce 
marginea lacului, 
timp, participanții 
acosteze sau să 
toare din afară.
condițiile atmosferice — afară de 
cazuri excepționale considerate de 
juriu ca atare — regatele se vor 
disputa conform programului di
nainte fixat. Juriul va putea de
cide scurtarea traseului, continua
rea pe întuneric sau ceață, astfel 
ca totalul de 6 regate să aibă Ioc 
în orice caz. Pentru regata de re
zistență se va alcătui un clasa
ment separat.

„Cupa Victoriei" va fi decerna
tă echipajului care va acumula 
cel mai mare număr de puncte, 
conform tabelei internaționale. Ea 
va reveni definitiv echipajului ca- 

’ re o va cîștiga 3 ani consecutiv, 
sau 5 ani alternativ.

Se va face un clasament indi
vidual pe echipaje și un clasa-

un traseu mar- 
vor fi fixate la 

In tot acest 
nu au voie să 
primească aju- 
Oricare vor fi

ment pe echipe de asociație, fie
care echipaj aducînd echipei sale 
un număr de puncte egal cu locul 
ocupat în clasamentul individual. 
Echipele sînt formate din 3 am
barcațiuni. Primii 3 clasați vor 
primi diplome individuale. De a- 
semenea, asociația Flamura roșie 
va oferi o cupă asociației care va 
întruni cel mai mic număr de 
puncte prin adunarea punctelor ce 
rezultă din clasament a fiecăruia 
dintre echipajele unei asociații.

Pînă în prezent s-au înscris la 
această competiție, în afară de 
cele 3 echipaje poloneze, următoa
rele asociații: Constructorul cu 4 
echipaje, C.C.A. cu 2 echipaje. Me
talul cu 5
A.V.S.A.P. cu 9 echipaje, Știința 
cu 5 echipaje, Progresul cu 4 e- 
ch’paje, Flamura roșie cu 2 echi
paje, Voința cu 2 echipaje și 
Casa ofițerilor Constanța.

echipaje, Clubul

înotătorii din Cluj și Turda au început concursurile
Subred.acția noastră din Cluj ne 

transmite că în urma apariției ar
ticolului în care criticam lipsa de 
activitate a înotătorilor și jucăto
rilor de polo din Cluj și Turda, 
comisia regională de natație, care 
neglijase organizarea concursuri
lor peit'rt» verificarea pregătirii 
înotătorilor, a luat măsuri pentru 
înlăturarea deficiențelor semnalate. 
Astfel, s-a hotărît organizarea u- 
nei competiții, dotate cu „Cupa 
primăverii", care să se desfășoare 
în șase etape. In cadrul fiecărei 
etape se vor desfășura 10—12 pro
be, pentru fiecare categorie de îno
tători. Pentru jucătorii de polo ju
niori a fost organizată o competi
ție la care vor lua parte 6 echipe : 

, Locomotiva, Știința, Metalul, Pro
gresul și două formații ale colec
tivului Flamura roșie „Ianos Her- 
bak". Meciurile se dispută în ba
zinul acoperit Locomotiva ICCF 
din Cluj. Seniorii se întrec într-un 
concurs în bazinul acoperit din 
Turda. Participă echipele Știința, 
Locomotiva, Progresul, Metalul și 
Flamura roșie „Ianoș Herbak".

Primele întreceri din cadrul a- 
cestor competiții au început săptă- 
mîna trecută la bazinul acoperit 
din Turda, unde au participat con- 
curenți din Cluj, Tg. Mureș și Tur
da. Cele mai bune performanțe au 
fost obținute de înotătorii din Cluj, 
care au stabilit și cîteva noi recor-

duri regionale. Astfel, juniorul Ni
culae Toth a înotat 100 m liber 
în 1.06,9, iar la 50 m. spate fetițe 
Ema Banffy a înotat distanța în 
44.7. Celelalte probe au fost cîș- 
tigate de : Niculae Toth de la Lo
comotiva Cluj (100 m. bras juni
ori în 1.26.0), Niculae Szabo din 
Cluj (50 m. liber copii în 34.6 și 
50 m. spate copii in 44”), Niculae 
Parzolț din Cluj (50 m. bras co
pii în 47.1), Eva Banffy din Cluj 
(50 m. spate fetițe în 44.7), Emil- 
ko Kovacs din Cluj (50 m. liber 
fetrțe în 40“). Eniko Boroș din Cluj 
(50 m. bras fetițe în 46.3), Ștefan 
Toth din Cluj (25 m. liber copii în
17.1) , Halasz Csaba din Turda (25 m 
spate copii în 23“), Gabor Ballo 
din Cluj (25 m. bras copii în
23.1) . După concurs s-au dispu
tat cîteva meciuri de polo între e- 
chipele clujene, soldate cu urmă
toarele rezultate: Locomotiva (ti
neret) Flamura roșie „Ianoș Her- 
bak“ 11—4, Știința—Metalul 11—2.

In general, deschiderea bazinu
lui acoperit din Turda a adus un 
imens aport în popularizarea nata- 
ției. Antrenorul Zeno Păltineanu 
încrie zilnic numeroși membri în 
secția de natație a colectivului Pro
gresul și a reușit să selecționeze 
o serie de elemente cu mari pers
pective (Vasile Sîntmihăian, Arca- 
d'ie Semkereki, Loran Kovacs, Ioan 
Pop etc.).

la Belgrad
Orice sportiv, care se interesează cit de cit de 

activitateta fotbalului, a primit cu mare satisfac
ție rezultatul meciului de la Belgrad. Este, fără 
îndoială, una din cele mai valoroase performanțe 
obținute in ultimii ani de reprezentativa noas
tră, mai ales dacă ținem seama de prestigiul ad
versarului întîlmt. Pentru fotbalul romînesc, vic
toria asupra echipei naționale iugoslave are — 
în același timp — o importantă morală șt una 
internațională. In momentul în care se pun în 
aplicare — în cadrul noii orientări în fotbal — 
o serie de măsuri privind îmbunătățirea calității 
acestui popular sport și prin aceasta a perfor
manțelor, succesul repurtat la Belgrad constituie 
un puternic stimulent pentru activitatea sa viitoa
re. In același timp, victoria echipei noastre națio
nale a avut un puternic ecou internațional. Ea a 
contribuit efectiv la ridicarea prestigiului fotbalu
lui nostru peste hotare, deschizîndu-i, totodată, 
perspectivele unei mai bogate activități inter
naționale.

Aceasta este semnificația performanței fotbaliș
tilor noștri și așa trebuie apreciată. Ar fi, însă, 
o mare greșeală ca un singur succes să ne facă 
să nu vedem realitatea, să cădem într-o auto- 
multuhiire nejustificată și să tragem concluzia 
că fotbalul nostru a atins un nivel tehnic ridicat, 
că nu mai avem nimic de învățat sau de îndrep
tat. Dimpotrivă, victoria de la Belgrad — fruct 
al unui joc colectiv bine orientat tactic, al justei 
politici de selecționare și pregătire a lotului — 
ne-a demonstrat că totuși mai avem multe de 
făcut pentru ca fotbalul nostru să progreseze e- 
fectiv din punct de vedere calitativ. Acest lucru 
ni l-a arătat și comportarea echipei noastre și 
cea a reprezentativei iugoslave. Trebuie să țintim 

prin 
rezultate.

la... campionat

. ■>

A-

spre o afirmare în jocuri internaționale 
fotbal de calitate și — că urmare — prin ....___ _

Pentru aceasta trebuie continuată cu curaj munca începută 
anul acesta. Și în primul rînd, trebuie acordată mai departe toată 
atenția campionatului republican.. Această competiție este și rămîne 
activitatea de bază a fotbalului nostru, reprezintă singurul și cel 
mai important mijloc de pregătire a jucătorilor și echipelor care 
dau elemente reprezentativelor. Totodată, ea constituie cel mai sigur 
criteriu de selecționare a echipelor naționale. Forma jucătorilor, ca 
urmare a unei pregătiri temeinice în vederea participării cu succes 
la o competiție de regularitate cum este campionatul, trebuie avută 
în vedere mai departe atunci cînd se pune problema selecționării 
echipelor reprezentative. Alcătuirea echipei care a jucat la Belgrad 
din cei mai în formă jucători în preajma jocului international, 
respectiv din majoritatea echipierilor de la C.C.A., confirmă vala
bilitatea celor afirmate.

Cu un campionat de valoare ridicată, vom avea tot mai multe 
echipe de colectiv bune și deci și echipe reprezentative bune.

O luptă corectă pentru balon, 
între Apolzan și Zebe(, duminică 
în meciul de la Belgrad. Apol
zan cîștigă un nou ..duel" ae
rian. IUGO-FOTO

Clasamente categoriei C

echipe de colectiv

Reîncepe campionatul categoriei A
De aici rezultă, 

putui anu'ui, sarcinile de seamă 
ale colectivelor sportive, antreno
rilor și jucătorilor în această pri
vință. Mobilizarea mai departe a 
tuturor factorilor competenți în 
acțiunea de continuă îmbunătă
țire calitativă ® fotbalului nostru 
trebuie să aibă ca bază o muncă 
temeinică și conștientă în colec
tive.

Mîine se reia campionatul cate
goriei A. Se vor disputa o serie 
de partide importante pentru în
trecerea în sine, pentru lupta din 
clasament:

BUCUREȘTI (Stadionul 23 Au
gust) : Dinamo—Minerul Petro
șani (ora 15,15) și C.C.A.—Ști
ința Cluj (ora 17).

ORAȘUL STALIN: Dinamo — 
Locomotiva Timișoara.

PLOEȘTI : Flacăra—Locomotiva 
București.

TIMIȘOARA: Știința—Progresul 
București.

ARAD : Flamura roșie—Progre
sul Oradea.

ca și Ia înce- a-

informații ly^onosport
Pentru concursul Pronosport nr. 

17 de duminică 29 aprilie a.c. I. 
S. Pronosport acordă participan- 
ților cu „0“ rezultate premii spe
ciale care constă în excursii în 
străinătate.

Pentru concursul de duminică 
29 aprilie sunt atribuite 4 excur
sii în U.R.S.S. și 2 în R.P. Bul
garia. Tragerea acestor premii va 
avea loc în Capitală la data de 
9 mai cînd vor fi cunoscuți cei 
3 participanți care vor pleca la 
sfîrșitul lunii mai în U.R.S.S. și 
R.P. Bulgaria. Participanții sînt 
dătuiți să depună cit mai multe 
mletine la „0"
ă
a premiile

din urnă a premiilor speciale în 
obiecte acordate concursului Pro
nosport nr. 15 din 15 aprilie 1956.

Participanții care dețin buletine 
cu „0“ rezultate la acest concurs, 
sînt rugați să ia parte la tragere.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 18

Etapa din 6 mai 1956

Loc. Buc.—Dinamo Sofia

rezultate, pentru 
putea participa cu șanse sporite 

de excursii.

★
Luni în 

a agenția 
tin Calea

Capitală va avea loc
Centrală Pronosport
Victoriei 9, tragerea

I.
(meci internațional).

II. Progresul Buc.—Flacăra Plo- 
ești (cat. A).

III. Min. Petroș.—Dinamo Ora
șul Stalin (cat. A).

IV.
Arad

V.
Buc.

VI.
București (cat. A).

VIL Știința Iași—Flamura ro. 
șie Bacău (cat. B).

VIII. Loc. T. Severin—Avîntul 
Tg. Mureș (cat. B).

IX. Metalul C. Turzii—Metalul 
Uz. tract. Orașul Stalin (cat. B).

X. Progresul Satu Mare—Loc. 
Arad (cat. B).

XI. Dinamo Bîrlad—Locomotiva 
Iași (cat. B).

XII. Metalul St. roșu Orașul 
Stalin—Flamura roșie Burdujeni 
(cat. B).

MECIURI

A. Metalul

DE REZERVA

Știința Cluj—Flamura roșie 
(cat. A).
Progresul Oradea—Dinamo 

(cat. A).
D namo Bacău C.C.A.

1 Mai Ploești — 
Progresul Focșani (cat. B).

B. Minerul Lupeni—Progresul 
Sibiu (cat. B).

C. Flacăra Cîmpina—Flacăra 
Moreni (cat. B).

D. Avîntul Reghin—Flacără ■ 
Mediaș (cat. B).

Echipele trebuie să vadă în 
ceste întîlnirî, ca și în cele viitoa
re, nu un prilej de a obține vic
torii cu orice preț, ci un mijloc de 
ridicare ca’itativă a jocului, prin 
constatarea și lichidarea lipsurilor.

Or, analiza celor cinci etape de 
pînă acum, făcută de Biroul Co
misiei centrale de fotbal — a scos 
la iveală cîteva lipsuri importante. 
In general au fost constatate și 
realizări însemnate : munca antre
norilor a devenit mai organizată 
și mai susținută, mai aproape de 
linia trasată de „îndrumar"; ni
velul general de pregătire este sa
tisfăcător pentru multe echipe; 
pregătirea fizică generală este bu
nă : echipele se orientează tot mai 
mult spre jocul ofensiv, iar arbi
trajul sprijină în mare 
dezvoltarea unui fotbal dinamic 
și continuu. Pregătirea tehnică 
însă, lasă de dorit in raport cu 
obiective'e trasate pe anul acesta. 
Tehnica nu este folosită in sco
puri tactice, unii jucători nu și-au 
însușit o tehnică corespunzătoare 
'posturilor sau condițiilor unui joc 
în mișcare, iar înaintașii continuă 
să tragă la poartă puțin, greșit și 
cu mare întîrziere. Tactic, unele 
echipe (Locomotiva Timișoara, 
Progresul Oradea, Dinamo Bacău) 
continuă să pună accentul pe apă
rare. In sfîrșit, terenurile nu se 
bucură, în majoritate, de o bună 
îngrijire și starea în care se pre
zintă (denivelate) nu favorizează 
un joc de calitate.

Am enumerat, pe scurt, cîteva 
din constatările prilejuite de pri
mele cinci etape ale campionatului 
pentru a sublinia că odată cu re
luarea popularei competiții, colec
tivele, antrenorii și jucătorii tre
buie să-și intensifice eforturile în 
vederea îndeplinirii sarcinii lor 
principale: îmbunătățirea calității 
fotbalului. Aceasta cu atît mai 
mu't cu cit, în curînd, fotbaliștii 
noștri vor fi chemați să treacă 
două noi examene dificile: jocu
rile cu Suedia și Norvegia din 
luna iunie.

PETRE GAȚU 
EFTIMIE 1ONESCU

ISERIA
1. știința Galați 4 4 0 0 11: 0 8
2. Fi. roșie Buhușl 4 3 1 0 7: 3 1
3. Locom. Pașcani 4301 7: 3 6
4. Avîntul Fălticeni 4 1 3 0 9: 2 5
5. Victoria Tecuci 4211 7: 3 5
6. Flacăra Moinești 4 2 1 1 11: 75
7. Dinamo Dorohoi 4 2 1 1 14: 9 5
8. Dinamo Galați 4 1 0 3 2: 4 2
9. Progresul Rădăuți 4 0 2 2 4:11 2

10. Avîntul P. Neamț 4 0 2 2 4:13 2
11. Progresul Iași 4 0 1 3 2: 7 1
12. Voința Tecuci

SERIA a
4004 1:17 0

Il-a
1. Metalul Buc. 4 2 2 0 7:1 6
2. Locomotiva Galați 4 3 0 1 4:4 6
3. Dinamo Pitești 4 1 3 0 6:2 5
4. Metalul Tîrgoviște 4 2 11 10:4 5
5. Progresul Corabia 4 2 1 1 5:4 5
6. Loc. M.C.F. Buc. 4 2 1 1 7:6 5
7. Metalul Constanța 4 1 2 1 3:2 4
8. Metalul Brăila 4 1 1 2 3:4 3

9-11 Metalul 131 4 1 1 2 4:6 3
4:69-11 FI. roșie Giurgiu

9-11 Constr. Constanța 
12. _
13.
14.

măsură

2
2
2

1
1
0

1 2
1 2
1
1
2

4 1
4 1
4
4
4

Fl. r. Br. R. Buc. 
Metalul Sinaia 
Progresul Călărași

IV-a

seria a in-a
1. Dinamo Tg. Mureș 4 3 10 15: 7 7
2. Minerul Baia Mar^ 3 3 0 0 10: 2 6
3. FI. roșie cluj 3 2 10 8: 2 5
4. Locom. Oradea 4 2 0 2 2: 2 4
5. Avîntul Toplița 4 2 0 2 4: 4 4
6. Tîrnăveni 4 2 0 2 6: 7 4
7. Metalul Oradea 4 2 0 2, 4:10 4
8-9. Progresul Turda 3 111 4: 5 3
8-9. Avîntul Sighet 4 112 4: 5 3
10. Recolta Cărei 4 112 3: 4 3
11. Recolta Salonta 4 0 3 1 1: 2 3
12. FI. r. Sf. Gh. 4 0 13 2: 7 1
13. Constr. Turda 3 0 12 1: 7 1

4 3 1 0 8:2
4 1 3 0 3:2
4 2 1 1 5:4
4211 4:4
4 2 1 1 5:5
4 1 2 1 5:3
4 2 0 2 4:3

SERIA a
1. Metalul Arad
2. Știința Craiova
3. Locomotiva Craiova

4-5. Flacăra 14
4-5. Met. Oțelul Roșu
6. Constructorul Arad
7. FI. r. 7 Nov. Arad
8. FI. roșie R. Vîlcea
9. Locom. Simeria

10. Metalul 108
11. Constr. Craiova
12. Frogresul Timișoara

ȘTIRI

■ Toate jocurile programate 
duminică 29 aprilie în cadrul 

campionatelor categoriilor A, B, 
C și juniori se vor disputa 
după-amiaza. Meciurile care 
din cauza programului prea în
cărcat din localitățile respec
tive nu se vor putea disputa 
duminică după-amiază, vor a- 
vea loc în ziua de luni 30 a- 
prilie. In acest caz, colectivele 
organizatoare sînt obligate să 
comunice colectivelor vizita
toare această schimbare, indi- 
cînd și ora «te începere a jocu
rilor.

■ Duminică după-amiaza, echi
pa bulgară Spartak Sofia susține 
la Bacău — în compania echipei 
locale Dinamo — al treilea meci 
din cadrul turneului întreprins la 
noi în [ară.

■ Restanța Știința Cluj — Di
namo București se dispută la 3 
mai.



seară în sala Floreassa, 
n reuniune de box 

cu multe „capete de afiș
@ SAPTAMINA trecută a apă

rut în unele ziare o informație cu 
privire la deschiderea sezonului 
pugilistic în aer liber. Era vorba 
de o interesantă reuniune la care 
urmau să participe numeroși boxeri 
fruntași din asociațiile Voința și 
Flamura roșie, precum și de la Casa 
Centra’ă a Armatei. Acordînd im
portanța cuvenită acestui eveni
ment, LE.B.S. a hotărît să orga
nizeze reuniunea în nocturnă, pe 
stadionul Republicii. In acest scop 
s-au și luat o serie de măsuri orga
nizatorice: a fost montat chiar și 
ringul, dar piuă în cele din ur»nă 
meciurile programate nu s-au mai 
desfășurat din cauza neseriozității 
colectivului organizator (Voința- 
Metalochimic).

Amatorii de box nu se află însă 
în... pierdere. Intr-adevăr, reuniu
nea proiectată se va ține totuși! 
Mîine seara, în sala Floreasca, în- 
cepîrd de la ora 19.30, colectivul 
Voința iMetalochimic care și-a... re
vizuit între timp atitudinea—orga
nizează această reuniune, menită să 
însemne o bună verificare înainte 
de primul sunet de gong al cam
pionatelor republicane individuale. 
Programul prevede 14 meciuri între 
boxeri de ta Voința, Flamura roșie. 
Flacăra și CC_A In fruntea pro
gramului: se află cîteva dispute de 
mare atracție. Astfel, maestrul 
sportului Mircea Dobrescu se va 
întîlni în limtele categoriei muscă 
cu tînărul Ludovic Ambruș !o» 
Zlătaru va fi opus lui Dumitru Mî- 
țu, iar Dumitru Adam va avea de 
suportat asaltul fostului campion 
Iosif Demeter. De asemenea, se cu
vin a fi remarcate și alte ci te va iu
tii nici: Mircea Mictăuș — Constan
tin Ocneanu, Vasile Tiță — Vasile 
Bogoi, Victor Șchiopu — Gh. Ca
che, Em I Cișmaș — Ion Militarii, 
Șerbu Neacșu — Adotf Cristea și 
Iosif Schwartz — Stroc Trifan. Ce
lelalte mec'uri sînt: Iulian Mihai — 
Andrei Olteanu, Ion Mușat — Va
sile Czegeli, M. Botez — Gh. Octa
via r». N. Costescu — D. N’cutescii, 
C. Preda — P. Rînjea.

CAMPIONATELE republicane 
individuale-de box, care se vor des
fășura la București, între 9-20 mai. 
suscită un interes deosebit nu nu
mai în Capitală, ci și în întreaga 
țară. In legătură cu această com
pet'd ?, cunoscutul antrenor Zamfir 
Popazu de la colectivul Metalul 
„23 August’’ ne-a declarat urmă
toarele: „Boxerii din coL’xtțvitl
nostru sînt la punct cu antrena
mentul. tn ultima săptămînă» mai 
mult ca: orie; rid, în sala noastră a 
fost adevărata... aglomerație. Fos
tul campion al țării, Dănilă Don?, 
care este unui d:ntre cei mai con
știincioși boxeri pe care î-am antre
nat vreodată, se găsește înte-o ftu- 

,, mă foarte bună și sini convins că 
va da mult de furcă oricărui con
curent cu pretenții la primul Ioc ia 
categoria sa”.

DIJPA cum am, mai anunțat, 
pentru campionatele republicane 
vor fi desemnați „capi de st-'te'* la- 
fiecare categorie. In vederea: statd- 
lirii acestora, biroul conrsiei cen
trate se va conduce după criteriile 
cele mai valabile (performanțe in
ternaționale, titluri de campioni, 
calificarea în finalele de anul tre
cut, etc.).
• înainte de începerea campio

natelor va avea loc la București un 
curs de- reîmprospătate a cunoștin
țelor pentru judecătorh-arbitri.

13:36

FEMEI

7 4 3 14:11
7
7
7
7

5. Progresul Buc.
6. Voința L.M. Buc.
7. Dinamo Constanța
8. Dinamo Tg. Mureș
9. FI. r. Buc.

19. FI. r. Oradea

VOLEIBALIȘTII DE LA TIMI
ȘOARA INTILNESC A TREIA 

ECHIPĂ BUCUREȘTEANĂ

PROGRESUL F. B. — MINERUL
BUCUREȘTI IN CAMPIONATUL

CATEGORIEI B LA RUGBI

Carnet atletic
CUPA IAȘILOR

In cale a formații
lor noastre mascu
line care luptă pen
tru locurile frunta
șe din campionatul 
de volei s-a ivit — 
chiar de la începe
rea întrecerii — un 
adversar neprevă- 

Timișoaira. Inlr-ede-
văr, echipa studenților din orașul 
de pe malurile Begăi a între
cut echipa C.C.A. în prima eta
pă, a dat serios de lucru în a doua 
dinamoviștilor bucureș’eni iar în 
etapa a treia timișorenii i«i vo-r 
disputa înti'ietatea tot cu o echipă 
bucureșteană : campioana țării, 
Locomotiva. Partida, care are loc 
la Timișoara, stîrnește — firește 
— un mare interes. Problema care 
se pune nu este aceea a confirmă
rii rezultatelor Științei, da valabi
litatea cărora ne-am convins după 
evoluția ei în capitală. Interesant 
de urmărit la Timișoara va fi mo
dul în care se vor descurca fero
viarii în fața jocului aproape com
plet al studenților. S-a afirmat a- 
deseori, cind a fost vorba de me
ciurile Locomotivei, că blocajul ei 
decide rezultatul. Noi credem că, 
dimpotrivă. în meciul de Ia Timi
șoara nu blocaiul ci forța de atac 
a Locomotivei va fi 
principat al bucureștenilor. 
această afirmație bazați pe 
că Știința are o apărare 
bună și» ceea ce este destul 
la echipele noastre, un 
prompt și eficace. înclinăm să cre
dem că lupta se va da între atacul 
Locomotivei și blocajul Științei. 

Celelalte meciuri din campiona
tul masculin sînt : Progresul ITB 
București—Metalul Orașul Stalin, 
Progresul' C'uj—Dinamo Bucu
rești, Progresul Galați—CCA, Di
namo Constanta—Șt'inta Arad.

In campionatul feminin vor avea 
loc întîlnirile : Știirfa ICF—Loco- 
mot’va București, Dinamo Bucu
rești—Voința Oașul Stelin, Pro
gresul București—D’namo Arad, 
Flamura roșie Cluj—Constructorul 
București, Voința Sibiu—Progre
sul Cluj.

Programul focurilor din Bucu
rești este publicat ta rubrica ,,In 
Capitală”.

1. Progresul Cluj
2. Progresul București
3. Constructorul Buc.
4. Știința București
6. FI. r. Buc.
5. FI. r. Oradea
7. Dinamo Constanța
8. Progresul Timișoara

21: 5 14
17: 3 11

6 5 1 15: 4 11
»

3
2
1
0

9
8
7

Meciul Frogresul Buc.-Fi.
(feminin) a 
tatul de 3-0 
rea echipei 
mura roșie
Pachel Patulea care nu avea drept 

joc pentru acest colectiv.

Buc. . 
rezul- 
favoa-

r.
fost omologat cu 
(neprezentare) în

Progresul, deoarece Fla-
a folosit pe jucătoarea

de

MÎINE, LA HANDBAL

In Capitală și pro
vincie etapa a HI-a 
din cadrul campio
natului categorici 
B la rugbi. In se
ria I cea mai 
„tare" în’îlnire, se 
va desfășura între

echipele Progresul F. B. și Mine
rul București. Ar fi greu de indi
cat un cîștigâlor Ia această par
tidă, deoarece ambele formații au 
în componența lor jucători valo
roși ce forțe sensibil egale. Meciul 
are loc luni la ora 17 pe terenul' 
Progresul F. B.

Celelalte meciuri din această se
rie se dispută după următorul pro
gram: Știința Galați-Progresul Te
cuci, Constructorul Coastanța-Lo- 
comotiva Buzău; Flamura roșie O- 
rașul Stalin-Știința Iași. In seria a 
11-a : Progresul I. Buc.-Locomotiva 
Timișoara; Minerul Lupeni Metalul 
Bucureș:i;Ș-tiința Arad-Voința Cluj; 
Progresul I.A.T. Sibiu- Sel. Tîrnă- 

veni ; Știința Twnișoara-Loeomo!iva 
Cluj.

elementul 
Facem 
făpturi 
foarte 
de ra r 
blocaj

SITUAȚIA IN CAMPIONATELE 
DE TENIS DE MASĂ

Turul campionatului republican 
de tenis de masă pe echipe a luat 
sfîrșit. Au mai rămas de jucat doar 
trei meciuri (Progresul Buc.-Cons
tructorul Buc.-feminjn, Constructo
rul Buc.-Flamura roșie Buc. și 
Constructorul Euc.-Frogresul Buc- 
masculin). Aceste partide se vor 
desfășura după întoarcerea dele
gatei noas'jre care a participat la 

i campionatele mondiale de la To- 
i kio.

Pînă atunci clasamentele au ur
mătoarea înfățișare:

3ARBAȚI

1. Progresul CIu;
2. Progresul S. Mare
3. Constructorul Buc.
4. Voința Arad.

972 38:15 18
972 36:29 16
7 7 6 35: 4 14
954 29:29 14

Mîine se va des
fășura etapa a 
Vl-a a campionatu
lui masculin cate
goria A la hand
bal. Iată progra
mul : București : 
Dinamo 6—C.C.A., 
Făgăraș: Repre

zentativa orașului — Metalul Reși
ța, T’mișoara : Metalul — Flamura 
roșie Cisnădie, Pioești : Flacăra
— Progresul Arad, Sibiu : Voința
— D’namo Orașul Stalin, Iași : 
Știința—Știința Timișoara.

ETAPA A IV a IN CAMPIONA- 
TUL DE LUPTE PE ECHIPE

— „In general, putem spune 
că sîntem gata pentru această 
competiție și ne așteptăm oaspe
ții" a comunicat telefonic tov. N. 
Dimitrlu, președintele comitetului 
C.F.S. Iași. In localitate, ca ce 
altfel in toate regiunile care vor 
fi reprezentate în întreceri, au fost 
luate din timp toate măsurile or
ganizatorice și tehnice pentru a 
se asigura participanți'cr ce’e mai 
bune condiții de concurs. Iu mod 
deoseb't, ieșenii au căutat că a- 
menaieze cit mai bine piața sta
dionului Locomotiva de la Copou, 
cerînd în acest sens și ajutorul 
unui specialist în materie.

In cadrul întrecerilor. în afara 
echipelor reprezentative ale regiu
nilor din Moldova, vor lua parte 
numeroși atleți fruntași care vor 
participa în afară de concurs. Este 
vorba de maeștrii sportului: fo- 
landa Balaș, Hie Savel, Ion Sif
ter, Ion Opriș, Ion Wiesenmayer. 
Alexandru Stoenescu, Gh. Zîm- 
breșteanu. Constantin Zamfir, Lia 
Manolîu, Aurel Raica, etc.

Tot cu acest prilej, miercuri 
seara, va avea loc în sala unuia 
din cinematografele din loia.i ate 
un simpozion despre atletism, in 
cadrtd căruia vor lua cuvîntul 
maeștrii sportu’ui Ion Safer, lo- 
landa Balaș. Gh. Zîmbreșteanu și 
antrenorul Alexandru Mazilu. Pro
gramul va fi completat cu o serie 
de filme sportive și documentare 
de atletism

In campionatul categoriei B, etapa 
precedentă a provocat schimbâri în 
configurația primei jumătăți a cla
samentului.

1. Știința I.C.F. (2) 
Progr. Odorhei (3) 
Recolta Jitn. (1) 
Recolta Varias (5)
Din. Tg. (6)
Știința Galați (4)
Construe. Sibiu (7)

j.
4.
5
«.

7-8.
7-a. Frogr. Bacău (8)

10.

11.
12.

Locomot. G.N. (9) 
Metalul
T.C.M. Reșița (10) 
Met. Tîrgoviște (11) 
știința Cluj (12)

5 5 H 57:33 1«
5 5 9» 45:2$ 10

0
5
5
5
3
3
4

48:26
35:30
32:34
37:45

5

5
5
5

0 3

0 3
4
5

0
0

31:29

38:42
23:34
25:54

4
2
0

indicăCifrele din paranteză 
locurHe din etapa a IV-a.

Programul etapei a Vl-a : Bucu
rești; Locomotiva G.N.-Recolta Jim- 
bolia; Știința I.C.F.-MetaJul Tîr- 
govîște; Varias: Recolta-Progresul 
Odorhel; Tg. Mureș: Dinanw-Șttința 
Oluj; Galați: Știința.-Coijs.tructorul 
Sibiu; Bacău: Progresul-Metalul 
I.C.M. Reșița.

acasă jocul cu echipa bucureșteanri 
Progresul Arta.

•3» ALPINISM. — De curînd, echi
pa femimrtă cFe alpinism, a colecti
vului Știința I.P*.G:. dtin* BueureTti, 
alcătuită di a Viorica Cauanache și 
C'lga Bătfină, a parcurs traseul „Brî- 
na mare a Coștilei” din masivul 
Bucegj. In condiții de iarnă, traseul, 
este clasificat la gradul IV B..

In cadrul unui concurs des
fășurat joi pe stadcmul Tinere
tului dtn Capitală, maestml 
sportului Nicolae Liga a stabi
lit un nou record repuH*can in 
proba de 3 km. marș eu timpul 
de 12:35,2. Vechiul record îi 
aparținea tot lui cu 12:42.2 (Ti
mișoara 3 10.1954). In cursa de 
5 km. marș maestrul sportului 
Ion Barbtt a realizat timpul de 
22:49,2.

Nieola? D. Nicolae 
corespondent

BASCHET. — In cadrul etapei 
a X-a. a campionatului republican 
au loc mîine două meciuri. La Timi
șoara echipa studenților din loca
litate întîlncșto Progresul Orașul 
Stalin, iar Progresul Cluj va susține

A FOTBAL. Biletele pentru jocu
rile cuplate Dinamo-Minerul Petro
șani și CCA-Știlnța Cluj, programate 
mîine pe stadionul ,,23 August”, se 
găsesc de vînzare la agenția Prono
sport din cal. Victoriei 9, la Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare 43), în Giulești, 
la casa specială din Bd. N. Bâlcescu 
(viza i de „Dalles”) și la casele d'e 
bpete ale Stadionului „23 August” 
din Șes. Ianculni și Bd1. Muncii. Sînt 
valabile biletele cu seria nr. 11.
• SCRIMA. Sala Progresul F. B. 

va găzdui astăzi, și mîine după-amia- 
ză concursul de scrimă organizat în 
cinstea zilei de 1 Mai. La acest con
curs sînt invitați să participe toți 
trăgătorii din Capitală. Se vor Cer- 
fășura probele de floretă băieți, flo
retă. fete șl sabie. Astăzi după-amia- 
zâ, ou începere de la ora 16, are loc 
proba de floretă fete, iar mîine, de 
la aceeași oră, floretă băieți și sa
bie.

O ȘAH. In prima grupă a sfertu
rilor de finală ale campionatului re
publican, care se desfășoară în Capi
tală', conduce Sch'esinger 11 p. (1), 
urmat de Stanciu 11 p. și Botez 19 p.
(1) . In a doua grupă, pe primele 
locuri se găsesc Braunstein 9 p. (2), 
Pavlov 8 fum p. (2), V. Georgescu 8 p.
(2) .

Dip primele âouă orobe 
din cmrsul ds pentatlon HKniern

Concursul de pentatlon modem, 
dlin Cap;tală a continuat ieri, în 
saia Floroasoa, cu proba de spadă, 
întrecerile au durat neîntrerupt 
de la orele 9,30 pînă la 17,30, ce- 
rîntd din partea concurenților un 
efort deosebit. Pentatloniștii au 
realizat rezutt^te bune, depășind 
de cele mai multe cri pe scrimerii 
specializați In spadă, invitați să 
participe la acest concurs.. In ur
ma rezultatelor înregistrate, cla
samentul pe puncte este următo
rul: 1. D. Popescu—835 p.; 2. C. 
Vena — 835 p. ; 3. V. Teodore seu
— 802 p. ; 4—5 R. Dobrescu și A. 
Stoenescu — 802 p. ; 6. W. Ro
man — 736 p. ; 7. E. Kimacovics
— 703 p.; 8—9. D Țintea și V.
Manciu * ~
637 p.;. 
D. Rusu

După 
(miercuri 
dă), clasamentul general al con
cursului de pentatlon modern este 
următorul: 1—2. D. Popescu și C. 
Vena 1.835 p. ; 3. A. Stoenescu 
1.802 p.; 4. V. Teod'orescu 1.787 p.; 
5. W. Roman 1.716 p.; 6—7. D. 
Țintea și V. Manciu 1.670 p.; 8. 
A. Bruja 1.637 p. ; 9. R. Iorgulescu 
1.445 p.

Ieri, a avut loc la Tunari, tirul, 
a treia probă din cadrul concursu
lui de pentatlon. Astăzi întrecerea 
continuă cu proba de natațje în 
bazinul, ijfpțeasca la ora 19,30, iar 
mîine va avea loc ultima probă, 
atletismul," pe. un traseu special la 
marginea comunei Roșu.

670 p.; 10. Â. Bruja —
11—12. R. 

— 505 p.
primele 

călărie

Iorgidescu și

două probe 
și joi — spa-

întrecerile în etapa a IV-a încep 
astăzi la Reșița, unde se vor des- 
lășura meciurile din grupa I. Aci 
se întUnesc: Dinamo București,
Progresul București, Metalul Hune
doara și Metalul Reșița. Mîine di
mineață se întrec celelalte forma
ții, după cum urmează: grupa lh 
Baia Mare: Voința Tg. Mureș, Pro
gresul Lugoj, Flamura roșie Ga
lați, Flacăra Baia Mare, grupa III : 
Timișoara: Flamura roșie Cluj, Di
namo Orașul 
S. M. Floești; 
ra, grupa IV: 
roșie Arad,
C.C.A., Dinamo Satu Marc.

Clasamentul înaintea acestei c- 
tape este următorul:

CONCURS DE CROS 
INTER-ORASF

Stalin, Constructorul 
Locomotiva Timișoa- 
Sa tu Mare: Flamura 
Constructorul Cluj.

47: 1
36:12
29:17

(34:13) 
(28: 8)
(22: 7)

1>
17
15

1. Dinamo Buc. 6 6 8 0
2. C.C.A. 6 5 10
3. Dia. OF- St. 6 4 11
4. Voința Tirgu

Mureș 6 4 1 1 27:21 (19: 8) 15
5. Constructorul
S.M. PL

6. Progr. Lugoj
7. Locom. Tim.
8. Progr. Buc.
9. Flacăra
B. Mare

10. Din. S. Mare
11. Met. Reșița
12. FT. r. Cluj
13. FL r. Arad
14. Met. Huned;
15^ Constr. Cluj
16- FI. r; Galați

Echipele de cros ale orașelor 
Reșița. Hunedoara. Oradea și 
Cîrnpia Turzîî participă la o com
petiție pe etape dotată cu ..Cupa 
E. Lokota". In cadrul etapei a 
doua, desfășurată ia Hunedoara, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: 1. Hunedoara 372 p.; 
2. Reșifa 270 p. In clasamentul 
general al competiției conduce e- 
chipa Reșiței cu 578,5 p. urmată 
la 4 p. de Hunedoara. (I. Tătaru, 
corespondent)

ÎNTRECERI LA TG.

Comisia regională de 
a organizat în cinstea 
1 Mai un concurs 
seniori și juniori, 
late: FEMEI: 100 
13,J; lungime: K. 
BARBAȚE 100 m. :
S. Dobay 11,4,- 800 m. : A. Bara- 
baș 2:04,0; greutate: V. Marin- 
caș 12#7. (Virgil Fodor, cores- 
pendent).

MURES

atletic
Cîteva 

m.: S. 
Tdkes
S. Kadar 11,0;

atletism 
zilei de 

pentru 
rezul- 

Bordan 
4,78;

6321 29:19 (19:10)
6321 27:21 (11:16)
6 3 2 1 26:20(18: 8)

6 2 3 1 26:22 (16:10)
CONCURS DE MARATON 

REDUS

MÎINE reuniune amicală In organizarea 
colectivului Voința Metalo-Chimic.

Colectivul sportiv Recolta M.A. 
din Capitală orsan’zează mîine 
după masă un concurs de maraton 
redus pe o distanță dr. 32,195 km. 
Plecarea în cursă se va da la ora 
/6,30 de Ia stadionul Tineretului. 
Traseul a fost ales pe șoseaua 
Buftea, pînă la km. 19 și înapoi.

FOTBAL. Stadion 23 August 
ora 15,15: Dinamo București — 
Minenul Petroșani (cat. A), ora 
17: C.C.A. " - ■ •

A) Teren 
Progresul 
(juniori).

— Știința Cluj (cat. 
Piogifesi»! F.B., ora 17: 
F.B. — Flacăra Pioești

Stadionul Tineretului 
(teren II) : Progre&uil 

Locomotiva Timișoara

RUGBI.
ora 10,30 
I Buc. — 
(cat. B). Teren III : Știința Buc.— 
Flacăra Pioești (cat. B).

VOLEI. Teren Progresul I.T.B. 
die la ora 15 : Progresul Buc. — 
Dinamo Arad ffem.). Progresul 
I.T.B. — Metalul Orașul Stalin 
(mase.). Teren Dinamo; de la ora 
15: Dinamo Buc. — Voința Ora
șul Stalin (îem.), Știința I.C.F ■— 
LoconioJva Buc. (fem.).

BOX. Sala Floreasca ora 19,30 :

HANDBAL — Teren Dinarra 
Obor ora 11: C.C.A. — Dinamo 6; 
teren- Progresul I.T.B.: ora 15,45: 
Știința I.C.F. — Metalul Tîrgo
viște; ora 1.7: Locomotiva Gara de 
Nord — Recolta Jimbodia.

LUNI
RUGBI. Teren Progresul: F.B. 

ora 17: Progresul F. B. — Mine
rul Buc. (cat. B).

FOTBAL. Stadionul Giulești ora 
10,30: Locomotiva M.C.F. — Lo
comotiva Galați (cat. C). Teren 
Dinamo Obor; ora 9; Dinamo 6— 
Flacăra Moreni (jun.). Teren 
Progresul F.B. ora 9 : Știința 
Buc. — Progresul Corabia (jun.).



xtisemnărî de la campionatul mondial 
al studenților șahiști

După o lungă călătorie cu avio
nul, trenul și vaporul, echipa noas
tră a sosit la Upsala chiar în ziua 
deschiderii campionatului mondial 
universitar. Mai era exact o oră șl 
jumătate pînă la începerea primu
lui nostru meci cu puternica echipă 
a Bulgariei. Evident, ne părea rău 
că trebuie să tranșem vechea noas
tră rivalitate sportivă cu prietenii 
noștri bulgari, în condiții nu tocmai 
prielnice pentru noi. Totuși, cei pa
tru tineri reprezentanți ai țării 
noastre au intrat încrezători în ]up- 
tă și (cu excepția lui Giinsbergei, 
care a ajuns rapid în poziție pier
dută la Boboțov) au obținut bune 
șanse de victorie. Drimer (la masa 
2-a) învinge pe Kolarov intr-un 
gambit central, iar Ghițescu obține 
un atac excepțional, condus în sti
lul său propriu. Iată însă că ]a ul
tima mutare înainte de control, Ghi- 
țescu comite o greșală gravă și 
pierde partida... Acum trebuia să 
luptăm pentru egalitate prin repre
zentantul nostru de la masa 1, Sza
bo, care avea un pion în plus și po
ziția mai bună. Partida se întreru
pe și a doua zi dimineața, obosit, 
Szabo nu găsește cele mai bune 
mutări, trebuind să se mulțumească 
doar cu remiza. Rezultat final: 
272—1% pentru R.P. Bulgaria.

Al doilea meci, cu Norvegia îl 
cîștigăm [a scor (3'/s—V2) și astfel 
avem bune șanse să ne calificăm 
pentru turneul final. Cum Islanda 
totalizase în fața Bulgariei și Nor
vegiei numai 372 
puncte, puteam să 
ne permitem „lu
xul" de a pierde 
la islandezi la un 
punct diferență. 
Așa s-a și întâm
plat, dar în condi
ții dramatice...

In echipa Isian
dei juca redutabi
lul maestru Fran- 
cisc Olafson, în
vingătorul de la 
Hastings și Reyk
javik, unul din cei 
mai puternici ju
cători de atac din 
lume. Victoria sa 
la masa I în fața 
lui Szabo exem
plifică însă torța 
sa și ca jucător 
pozițional. Celălalt 
CM a f son diin f‘
Theodor Olafson, 
rolul invers al 
El trebuia să 
greutate în fața „tizului” său ro- 
mîn, Theodor Ghițescu. Acesta ata
ca din nou și părea să stea la cîș- 
tig pînă ce „criza de timp” îi aduse 
un nou adversar în față... Epilogul 
e ușor de ghicit: islandezii conduc 
cu 2-0. Calificarea noastră în fi
nală depindea acum de rezultatul 
partidelor Palmasson-Voiculescu și 
Șîita-Einerson, întrerupte. Noaptea, 
în fața tablelor întinse pentru ana
liză, găsim cîștig pentru Șuta. Ne 
mai trebuia o jumătate de punct... 
Dar poziția lui Voiculescu era o a- 
devărată „junglă” de complicații 
tactice. Ba ni se părea că avem cîș
tig, ba numai remiza, apoi surve
neau noi „poante" ale pieselor ad
verse care păreau că ne vor duce 
Ia pierdere. Totuși, la tablă, Voi
culescu menține șansele d‘e cîștig. 
Partida continuă într-o acută ten
siune nervoasă. Voiculescu pare 
obosit... Atunci, am o inspirație de 
„culise”: propun căpitanului echi
pei Isiandei remiză. Ne apropiem 
din nou de tabla de joc. Palmasson 
continua să stea la pierdere... A- 
cceptă remiza! Respirăm ușurați... 
Echipa R.P.R. se califică pentru 
turneul final.

Acum, după înregistrarea acestui 
prim succes, ne desmetictoi puțin 
și putem să privim în jur. Upsala 
este o veche cetate universitară. Ni 
se spune că orașul a fost fondat în 
secolul al Xll-lea, ani în care a fost 
ridicată catedrala, în picioare și as
tăzi. Vizităm mormîntul celebrului 
naturalist Cari Linne (sec. XVIII), 
care, curios, stă alături de acelea 
ale unor regi din prima dinastie a 
Suediei. Universitatea datează din 
ar.ul 1477. Clădirile sînt vechi, toate 
în stil gotic, dar în interior reame- 
najate cu totul modern. Campiona
tul se desfășoară într-o autentică 
atmosferă studențească. Participăm 
la cîteva frumoase reuniuni și ser
bări studențești, unde cunoaștem 
numeroși participanți, printre care

VIKTOR KORC1NOI (U.R.S.S.) 
cel

Vara
pe patine

stadioanele, 
s-au imbră-

și reprezentanții Uniunii Sovietice, 
care dețin titlul mcnd’al și, după 
toate aparențele, și-1 vor păstra și 
la această ediție.

La 9 aprilie reluăm lupta. De 
data aceasta ca finaliști. In prima 
mtîlnire avem în față redutabila 
echipă a Iugoslaviei, 
noștri n>u se 
de faima adversarilor 
victoria lui Șuta 
4;a, căreia i se 
țioasele jumătăți 
lese de Szabo la 
Drimer la Ivkov, obținem un re
confortant rezultat de egalitate 
(2-2). A doua zi, cu moralul ridi
cat, echipa Romîniei reușește chiar 
să întreacă pe fosta campioană 
mondială universitară, echipa Ce
hoslovaciei, cu 21/,—1>/2. Aci am 
lăsat o jumătate de punct în între
rupta lui Voiculescu, în care ana
lizele antrenorului ceh, care nu 
era altul decît marele maestru 
Pachman, s-au dovedit mai bune 
decît ale noastre.

Runda a IlI-a a fost marea noa
stră deziluzie. Porniți la luptă 
mare împotriva echipei maghiare, 
întâmpinăm o rezistență eficace. 
La primele două mese, Szabo și 
Gunsberger fac. remize, In schimb, 
Șuta are poziție cîștigată la între
rupere în fața lui Navarovski, în 
timp ce Ghițescu stă mai rău la 

Forintos. Și aci 
comitem marea 
noastră greșeală... 
Fery Koberl, an
trenorul maghiari
lor, ne propune un 
scor — remiză 
(2-2), ca să eco
nomisim munca de 
analiză la noapte, 
dar noi... ne lăco- 
mim (Șuta vrea 
să cîștige neapă
rat!). Iată că a 
doua zi, Șuta gre
șește grav în final 
si pierde 1 scor : 
1—3.

Din nefericire, 
cu aceasta se pier
de și moralul echi
pei. Reprezentati
va Spaniei, for- 

. mată din 4 jucă
tori cu vechi state de serviciu în 
turnee internaționale (Taran, Mo- 
fa. Puig și Francino) ne obligă la 
altă grea înfrîngere (V2—3‘/2).

La urmă avem însă consolarea 
de a reuși două meciuri nule, pri- 
c’V! Aîn • fata Puternicei echipe a

tefal doilea, cu totul stră- 
™c‘t, ’n teța campionilor mondiali. 
Echipa U.R.S.S. care câștigase 
pînă atunci toate întâlnirile, nu 
poate trece de dîrzenia echipieri
lor romîni I.....................
mîne cele 4 partide ale 
meci. Szabo i
Polugaevski, 
miză de
Tal, Șuta pierde la puternicul Lu- 
tikov, iar Voiculescu, în poziție 
ceva mai bună., face -și ei remiză 
cu Antoși.n.

Și astfel terminăm primul nostru 
campionat mondial universitar. De
butul șahiștilor romîni la marea 
competiție studențească se termină 
deci ai rezultate satisfăcătoare nu
mai în parte, 
țios al unui 
experiență și 
viitor.

X R.
candidat de maestru

,.BăieJii“ 
impresionează 

și prin 
la masa a 
adaugă pre- 

de punct cu- 
Mata-novici și

$ La Moscova a sosit primăvara 
» aducînd zile însorite și călduroase, 
fa Parcurile, grădinile, 
W terenurile de sport 
fa cat în verdeață, iar iubitorii îot- 
w balului privesc nerăbdători calen- 
I" darul, socotind zilele care-i despart 

de începerea și în capitala Uni
unii Sovietice a mult așteptatului 
sezon fotbalistic.

Și totuși, în această primăvară, 
întâlnirile maeștrilor balonului ro
tund de pe stadioanele Dinamo, 

6) Lokomotiv, Stalineț sau Spartak 
fa vor avea o concurență serioasă din 
I partea (nu vă mirați) hocheiștilor.

Intr-adevăr, paralel cu aprigile în
tâlniri ale fotbaliștilor vor continua 
in capitala sovietică meciurile nu 
mai puțin dîrze ale campionatu
lui unional de hochei.

In acest an, iscusiții mânuitori 
$ crosei din U.R.S.S. au primit un 

noul patinoar... de vară, înzestrat_ _ _____ __
(L instalație de produs gheață artificială.

Stadionul se află în inima pitorescului parc 
(-' Sokolniki din Moscova și dispune de un teren 
V de gheață cu o suprafață de aproape 2.000 m. 
patrați. El este la ora actuală cel mai mare 
patinoar artificial din cele existente în Uniunea 
Sovietică. Dimensiunile terenului, 61/30 m. per
mit desfășurarea în cele mai bune condițiuni a 
meciurilor de hochei, a competițiilor de patinaj 
artistic, a diferitelor serbări și demonstrații de 
masă pe gheață.

Frumos este patinoarul în orele de seară. In 
'oglinda de cristal a gheței se revarsă razele ce
lor 80 reflectoare puternice, inundind totul într-o 
mare de lumină. Constructorii s-au îngrijit de 

[ toate ridicind acest frumos stadion. Sub tribune 
au fost

' săli de
i nului.

I ii

mai bun rezultat individual 
la masa l-a

echipa 1 
juca 

fratelui 
se

Isiandei, 
r exact 

său . 
apere cu

Neuitate îmi vor ră- 
.............. > acestui 

învinge strălucit pe 
Ghițescu face o re- 

luptă extraordinară cu

dar cu aportul pre- 
important bagaj de 
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In timp ce pe stadioane și terenuri ae sport au loc întreceri ale fotba- S 
liștilor, atleților, voleibaliștilor, la Moscova continuă meciurile cam-ș 

pionatului de hochei al U.R.S.S. y
In fotografie o fază din întîlnirea Ț.S.K.-M.O.-Dinamo Moscova, un D 
veritabil derbi al campionatului. A învins echipa Ț.S.K.-M.O., rămînînd& 
singura formație care n-a pierdut nici un meci în actualul campionat y

Interesant de remarcat că gheața patinoarului fa 
artificial de la Sokolniki nu „se teme" de căi- <9 
dură chiar cînd aceasta face ca mercurul termo- >2 
metrului să se urce la plus 25, sau chiar la plus fa 
30 grade. Puternica instalație de răcire a pati- 7 
noarului, odată încărcată noaptea, menține în fa 
toată ziua următoare o gheață perfect practi-<9 
cabilă. /g

In preajma zilei de 1 Mai, hocheiștiij au inau- 
gurat printr-o frumoasă festivitate noul lor loc (6 
de întrecere. In primul meci desfășurat pe ghea- 7 
ța artificială s-au întâlnit echipele T.S.K.M.O. fa 
și Lokomotiv din Moscova. Militarii au învins £9 
cu scorul de 12—2. A doua zi, echipa Ministerului >2 
Apărării a întrecut cu 7—0 reprezentativa orașu- fa 
luilui Elektrostal, repurtând astfel a 15-a victorie (9 
consecutivă în campionat. In felul acesta, echipa zz 
militarilor, care numără în rîndurile sale nume- fa 
roși campioni olimpici și mondiali, a ajuns pe >2 
locul III. T.S.K.M.O. are un averaj excepțional : fa 
124—17, deci o medie de opt goluri înscrise fațăg 
de unul primit '

ai pucului și 
dar minunat: 

cu o modernă

amenajate vestiare, camere de odihnă, 
baie, cabinete medicale, bufetul stadio-

c* _____ :________
6<

|Au mai rămas 100 de zile
Pe marele calendar 

instalat la poarta șan
tierului „Lujniki", a a- 
părut mai zilele tre
cute cifra 100. Aceasta 
înseamnă că pînă la 
încheierea completă a 
lucrărilor celui mai 
mare complex sportiv 
din lume au rămas e- 
xact 100 de zile.

Intimpinînd ziua de 
IMai, muncitorii, în 
mare majoritate tineri, 
care iau parte la uria
șa construcție de pe car a devenit imensul 
Colinele lui Lemn, spațiu de sub tribunele 

1s-au angajat să în-

cheie înainte de vre
me lucrările de mon
tare a lemnăriei tri
bunelor. Astfel, acum 
cînd numai clteva zile 
ne mai despart de ma
rea sărbătoare a oa
menilor muncii, pe a- 
rena centrală a com
plexului de la Lujniki 
sînt montate ultimele 
bănci , pe care vor pu
tea lua loc peste 100 
de mii spectatori.

Un adevărat furni-

stadionului. Aci au

•••

intrat tencuitorii care 
finisează lucrările con
structorilor. Se mon
tează parchetele, în 
timp ce instalatorii în
cheie lucrările electri
ce și de canalizare 
necesare spațioaselor 
încăperi și săli din a- 
ceastă citadelă a spor
tului.

Peste trei luni. în 
ziua deschiderii fina
lei Spartachiadei po
poarelor, complexul 
sportiv Lujniki își va 
primi oaspeții.

la fiecare meci. S
Aripile Sovietelor și Dinamo >2 

Moscova, celelalte două echipe 
care au intrat în campionat după 
încheierea jocurilor olimpice de 
iarnă au susținut cîte 15 și, res
pectiv, 14 meciuri. Aripile Sovie
telor au realizat 27 puncte, 
Dinamo Moscova 24. Ultimii, 
afară de înfrîngerea suferită 
mHitari, au pierdut surprinzător (ț 
în fața Casei ofițerilor din Lenin-« 
grad, echipa care conduce în mo- 
mentul de față în clasament cu y 
42 puncte din 25 meciuri. Campio- V 
natul va lua sfîrșit în cursul lunii y 
mai. /

iar f(
-

R. CEHOSLOVACĂ—ITALIA
LA RUGBI

PRAGA. — Duminică' se va des
fășura la Praga întâlnirea inter
națională de rugbi dintre reprezen
tativele R. Cehoslovace și Italiei. 
Această întâlnire va servi drept 
criteriu pentru alcătuirea echipelor 
orașelor Praga și Roma în vederea 
turneului de la București. i

ALEXANDRESCU

Islandezul Olafson (dreapta) jucînd împotriva, lui Bobpfov (R. P.
Bulgaria}

La Amsterdam cu două

Smîslov a preluat
Odată cu desfășurarea rundei a 

XVI-a și a partidelor întrerupte 
turneul internațional dfi șah de la 
Amsterdam s-a apropiat de sfîrșit, 
părticipanții nemaiavînd de susți
nut decît cîte două partide pînă la 
încheierea marii competiții.

In runda a XVta întâlnirea 
principală a fost cea dintre Smîs
lov și Bronstein, doi dintre favori- 
ții concursului, ambii foști adver
sari ai ful Botvlnik în meciul pen
tru titlul suprem. La capătul unei 
partide de grele manevre Smîslov 
a repurtat o victorie prețioasă care 
l-a adus în fruntea clasamentului. 
Szabo a cîștigat la Pilnik, luîn- 
du-și astfel revanșa pentru înfrîn 
gerea din primul tur. In celelalte 
trei partide, Gheller-Spasski, Pan- 
no-Keres și Petrosian-Filip, au 
fost consemnate rezultate de ega
litate.

In partidele întrerupte din run
da a XV-a au fost înregistrate în 
general rezultatele scontate. Bron-

runde înainte de sfîrșit 

singur conducerea 
stein și Panno și-au valorificat a. 
vantajul deținut la întrerupere, ob.’ 
ținînd victoria în întâlnirile eu 
Gheller și — respectiv — Filip. In 
schimb, Szabo și Petrosian s-au 
apărat cu multă inventivitate în 
pozițiile grele pe care le aveau cu 
Spasski și Pilnik obținînd remiza.

In felul acesta înaintea ultimelor 
două runde Smîslov deține singur 
șefia clasamentului ctt 10 puncte 
Problema învingătorului este însă 
departe de a fi clarificata pentâu 
că Paul Keres se află numai ’a 
o jumătate de punct de lider, iar 
Gheller la un punct. Pe următoa
rele trei locuri se află de aseme
nea șahiștii sovietici: Bronstein, 
Spasski și Petrosian cu același nu
măr de puncte: S'/î. Szabo a a- 
cumulat 8 p. (50 la sută), Panno 
7 p., Filip 672 p-, Pilnik 4’/2 P

In ultimele runde Smîslov întâl
nește pe Spasski și Pilnik, Keres, 
pe Filip și Petrosian, iar Gheller 
pe Pilnik și Szabo.

După prima zi, R.P.R. —
întâlnirea internațională de șah 

dintre echipele reprezentative ale 
R.P. Bulgaria și R.P.R. a continuat 
joi cu disputarea partidelor între
rupte d.in primul tur. O victorie 
remarcabilă a obținut Soos, care 
l-a învins cu negrele, într-o apă
rare indiană veche, pe cunoscutul 
maestru bulgar și fost campion al 

. țării Țvetkov. In celelalte partide

R. P. Bulgaria 6-6 la șah
s-au înregistrat următoarele rezul
tate; Troianescu-Minov 1-0; Bălă’. 
nel-Kolarov 1-0, Hatic-Bobekov 
0-1-; Peev-Reicher 1-0; Hagipet- 
kov-G. Alexandrescu 
revici-Totoreva '/t-'/s', 
dorescu V2-V2.

După primul tor. 
egal: 6-6. Ieri a fost

72-‘/2; Pogo-
Asenova Tco-

scored este 
zi de repaus, 

iar astăzi meciul continuă ou par
tidele din turul do,.



Primii participant! au

Gustav Adolf Schur

VARȘOVIA 27 (prin telefon).— 
Capitala Poloniei populare, Varșo
via, cunoaște din nou 
mergătoare marilor 
sportive. Intr-adevăr, 
va zile, mai precis la 
mai buni cicliști din 
vor lua startul în cea 
ediție a marii _întreceri

febra pre- 
competiții 

peste cîte- 
2 mal, cei 
23 
de

d țări 
a IX-a 
cicliste 

Varșovia-Berlin-Praga, — „Cursa 
Păcii".

Anul acesta numărul echipelor 
participante depășește cu mult pe 
al acelora care au luat startul în 
edițiile anterioare.

Primii participanți a.u și sosit 
la Varșovia și se antrenează pe 
străzile orașului, urmînd traseul 
pe care se va desfășura prima 
etapă. In cursul zilei de joi au so
sit echipele Albaniei, Angliei, Fin
landei, Belgiei, Olandei și echi
pa polonezilor din Franța. In 
cursul serii de astăzi, vineri, sînt 
așteptate echipele Uniunii Sovie
tice, Romîniei, Cehoslovaciei. R..D. 
Germane, R.F. Germane și Egip
tului, iar mîine, sîmbătă urmează 
să sosească și celelalte echipe.

Conducătorii lotului cicliștilor 
romîni au comunicat organizatori
lor componența echipei romîne ca
re este următoarea : Constantin 
Dumitrescu. Constantin Șandru, 
Gabriel Moiceanu, Ion Vasile. Lu
dovic Zanoni și Ștefan Poreceanu.

la Sofia
atletică 
Sofia— 

Bucureștii

Azi începe
întîlnirea

Locomotiva
Locomotiva

SOFIA 27 (prin telefon). — Sîm- 
bătă și duminică se desfășoară 
pe stadionul Vasil Lewski din So
fia întîlnirea internațională de at
letism dintre echipele Locomotiva 
Sofia și Locomotiva București. De 
remarcat că echipa bulgară a fost 
întărită cu o serie de atleți de 
valoare, printre care: Colev, Da- 
nailov, Mitev, Kotev, Zlatarski, Mi
hailova, Țelikofer și alții.

In urma ultimelor concursuri die 
control fuseseră desemnați numai 
5 cicliști din echipa reprezenta
tivă a Poloniei și anume : Krolak, 
Wieckowski, Bugalski, Chwiendacz 
și Wisniewski. Al șaselea compo
nent urma să fie ales din mai 
mulți concurenți egali ca valoare. 
Ieri, colegiul antrenorilor a comu
nicat numele celui de al șaselea 
alergător, care este Kowalski.

Echipa Iugoslaviei și-a termi
nat pregătirile. Cicliștii iugoslavi 
s-au antrenat de la 10 aprilie la 
Avala, parcurgînd zilnic pe șose
lele din împrejurimi cîte 150 km. 
Ultimele pregătiri au avut loc sub 
supravegherea fostului internațio
nal iugoslav Jesici.

Echipa R.F. Germane pentru 
Cursa Păcii are următoarea alcă
tuire : Gruenfeld, Fumke, Brink
mann, Seinberg, Hardt și Stein- 
zen. Conducătorul echipei este 
Karl Wolf. Cicliștii vest germani 
au participat anul trecut în nu
meroase concursuri, ocunînd locuri 
fruntașe.

Victoria fotbaliștilor 
comentată de

Azi ia sfîrșit competiția internațională de baschet de la Sofia
SOFIA 27 (prin telefon de la trimisul revistei 

„Stadion" și a<l ziarului nostru).
întrecerile de baschet desfășurate joi în cadrul 

„Marelui Premiu al orașului Sofia" s-au încheiat 
cu trei rdzultate așteptate și o surpriză. Surpriza 
o constituie victoria echipei Praga asupra repre
zentativei orașului Sofia, neînvinsă pînă la acest 
joc. Iată, de altfel, o succintă prezentare a 
desfășurării întrecerilor;

BUCUREȘTI-VARȘOVIA 49—34 (27—21). E- 
chipa noastră a luptat cu multă însuflețire pen
tru victorie. Formația Bucureștiului a practicat un 
joc pozițional foarte prudent, fără contraatacuri, 
reușind să-și creeze în permanență poziții sigure 
de aruncare la coș și nu s-a lăsat atrasă în în
cercările echipei Varșoviei de a desfășura un joc 
mai rapid, dar mai puțin organizat. Scorul a fost 
realizat de Răducanu 19, Cucoș 1, Folbert 8, 
Fodor 2, Eordogh 7, Nedeff 8, Nagy 4. Pro
centaje : 65 la sută la aruncări libere și 53 la 
sută la aruncări din acțiune.

PRAGA—ȘOFIA 61—60 (26—29; 58—58). A 
fost un meci deosebit de spectaculos, cu un final 
pasionant Scorul a alternat la diferențe mici, iar 
în ultimul minut de joc, la 61—60 pentru Praga. 
Mrazek a ratat de sub coș, iar Ivanov a ratat 
două aruncări libere.

MOSCOVA—BUDAPESTA 74—63 (41—36). Se
lecționata Moscovei a făcut un joc excelent, a- 
plaudat la „scenă deschisă". Excepțional a jucat 
Krumins și foarte bine s-au comportat Bocikarev 
și Stonkus.

SOFIA II—BERLIN 85—55 (39—25).
Competiția internațională de baschet a continuat 
vineri după-amiază cu desfășurarea jocurilor pen
ultimei etape. In cel mai important meci al zilei, 
baschetbaliștii bucureșteni au avut o excelentă 
comportare în fața reprezentativei Moscovei, reu
șind să conducă la pauză și să piardă după o 
dispută echilibrată. Tactica adoptată de echipa 
noastră, un joc pozițional viu, cu 
angajarea pivoților, a fost deose
bit de eficace în prima repriză.
In partea a doua a meciului 
jucătorii noștri s-au resim
țit, cedînd pasul în fața jocului 
calm șj precis al echipei Moscovei. 
Rezultatele tehnice : Moscova-Bu- 
cuirești 53-44 (26-28), Sofia I-So- 
fia II 62-49 (38-22); Praga-Varșo- 
via 72-56 (41-26), Budapesta-Ber- 
lin 61-31 (23-8). Sîmbătă se dis
pută ultimele jocuri: București- 
Sofia II, Praga-BudapesU, Var- 
șovia-Beriin, Solia-Moscova.

romîni la Belgrad 
presa din Apus

Frumoasa
juvătcrilor

cu echipa

comportare
noștri in meciul 
orașului Moscova

Lansat pe contraatac, Eordogh pătrunde sub coș 
și va marca. Fază din jocul București-Varșovia.

(Foto : MAX BANUȘ)

Elena Șamșudeanu și Zoltan Uray în finalele 
concursului internațional de scrimă de la Budapesta

Miine la Budapesta 
și Sarajevo

Miirîe la Budapesta și Sarajevo 
se întîlnesc reprezentativele A și — 
respectiv' — B ale R.P. Ungare 
și R.P.F. Iugoslavia. In echipa 
R.P. Ungare joacă Geller, Matrai. 
Tichi,Fenyvesi, Puskas, Kocsis, Bu- 
dai, Bozsik etc., iar în echipa iugo
slavă evoluează Beara, Kristici II, 
Veselinovici, Herczeg etc.

Victoria realizată de echipa de 
fotbal a R. P. R. duminică la Bel
grad în meciul Cu echipa selecțio
nată a R.P.F. Iugoslavia a fost 
amplu comentată de presa sportivă 
străină. Subliniind caracterul neaș
teptat al acestui rezultat, în croni
cile publicate de ziarele italiene și 
franceze se remarcă în același timp 
că echipa romînă a făcut un joc 
foarte bun obținînd o victorie me
ritată.

Iată ce scrie ziarul italian „GA- 
ZZETTA DELLO SPORT"; „Se 
poate spune că această întilnire a

fost cîștigată de hotărîta și exce
lenta apărare romînă. Romînii au 
surprins. Echipa lor este formată 
din jucători puternici, rapizi, bine 
pregătiți din punct de vedere fizic, 
care desfășoară un joc simplu dar 
eficace”.

Sub titlul .Surpriză la Belgrad” 
cotidianul francez de sport „L'E- 
QUIPE“ scrie : „Rominia a creat o 
mare surpriză învingînd Iugoslavia 
pe propriul său teren. Iugoslavii au 
dominat, dar s-au izbit de o echipă 
uimitoare în plină condiție fizică".

(Agerpres)

Performanțe...
de vînzare!

BUDAPESTA 27 (prin telefon); 
Maestrul sportului Zoltan Cray și 
Elena Șamșudeanu, reprezentînd 
culorile țării noastre în marele con. 
curs internațional de scrimă de la 
Budapesta, au obținut rezultate de 
valoare. Astfel, Zoltan Uray a reu
șit să se claseze în finala concur
sului die floretă bărbați, unde a o. 
cupat locul apt, în timp ce o serie 
de trăgători de mare renume in
ternațional au fost eliminați în 
sferturi de finală și semifinală 
(Szocs, Pacsery, Somogy, Papp, 
Cvikowski din R.P. Ungară, Della- 
nois din Belgia, Pallini din Italia, 
Kerb din Austria, Midler și Uva
rov din U.R.S.S., precum și toți 
particjpanții prezentați de R.P. Po
lonă și R.P.F. Iugoslavia). De re
marcat că Zoltan Uray a pierdut 
surprinzător cu 4-5 în trei asalturi 
în care a condus cu 4-2 (Verha.He- 
Belgia, Tilly și Foldy-R.P.U). In 
concursul de floretă bărbați au par. 
ticipat 38 de conourenți, dintre care 
20 din diferite națiuni europene 
(Italia, Franța, Anglia, U.R.S.S., 

^R.P.R., R.P.F. Iugoslavia, Belgia, 
’ Austria), iar 18 din R.P. Ungară.
► întrecerea floretiștilor a fost cîști-
► gata cu multă siguranță de renu- 
mitul trăgător italian Eduardo 
Mangiarotti — 7 victorii, urmat

în ordine de : 2. Jay (Anglia) 6. v., 
3. Tilly (R.P.U.) 5. v„ 4. Simo 
(R.P.U.) 4 v„ 5. Marossy (R.P.U.) 
4 v„ 6. Verhalle (Belgia) 3 v„ 7. 
Foldy (R.P.U.) 3 v-, 8. ZOLTAN 
URAY 2 v., 9. Casaban (Franța)
1 v.

La rtndul ei, reprezentanta 
noastră Elena Șamșudeanu a rea
lizat, în a doua zi a marelui con
curs internațional de la Budapesta, 
o frumoasă performanță, clasln- 
du-se pe locul 7 din 36 concurente. 
Rezultatul Elenei Șamșudeanu este 
cu atît mai pozitiv cu cît ea a în
vins în seriile eh mina tarii și în 
semi-finale adversare de seamă ca: 
Domolki, campioană mondială de 
senioare 
Struckel 
etc. Cea
țării noastre, Glicheria Ștefănescu 
a ieșit din concurs odată cu D6- 
molki, Rejto, campioană mondială 
de junioare, Ilona Elek, Agoston. 
Kovacs (R.P.U.), Struckel (Italia), 
etc. Clasamentul prdbei feminine 
este următorul : 1. Szekeliy
(R.P.U.) 8 v„ 2. Șitikova (U.R.S.S.) 
7 v„ 3. M. Elek (R.P.U.) 5 v.. 4. 
Rastvorova (U.R.S.S.) 4 v., 5. Lah- 
man (Danemarca) 4 v.. 6. Kiss 
(R.P.U.) 3 v„ 7. ELENA ȘAMȘU
DEANU 2 v., 8. Szakovics (R.P.U.)
2 v., 9, Eberth (Austria) 1 v.

(4.3), Szabka (4-3 și 4-3), 
(4-0), Rastvorova (4-0), 
de a dou>a concurentă a

...Vreji să aruncați sulița peste 
73 metri, să cîștigați concursuri 
și campionate, să vă înscrieți nu
mele pe lista celor mai buni atleți 
mondiali? Totul este o chestiun* 
de bani I

Această senzațională noutate o 
comunică recent firma care fabrică 
faimoasele sulițe ..Held".

,.Business-ul" american, în goana 
neîntreruptă după venituri tot mai 
mari, a recurs la o metodă — să 
recunoaștem inedită — în scopul 
măririi beneficiilor Iată dar că 
acum în Ș.U.A. se pot cumpăra nu 
numai motociclete, aparate de radio, 
gumă de mestecat, coca-cola, con
științe sau mărturii. însăși perfor
manța sportivă, în sensul cel mat 
strict al cuvîntului, a devenit o 
marfă care se negociază, care poa
te înregistra creșteri sau prăbu
șiri la bursă

Firma care produce sulițele „mi
nune” (cu una din acestea Held a 
fost primul aruncător care a trecut 
de SO metri) face cunoscute și pre
țurile la care se poate obține re
zultatul dorit

Astfel, amatorii de mari perfor-

•’<

DISTANCE MATEO JAVELINS |
«Ca* <A« tM*.« '

(xA »•*•*'•
Ml .___*.••«• >■ •»

» rut*. IT» _
>«3--------- • • »

conform to all NCAA,* 
AAU and IAAF «poolfl- . 
cations*
J • l*k*»l<* Sv,,', V*.

> 101 S Matoa -.1 <

manțe, cei care intenționează ea 
numele să le figureze pe listele ce
lor mai buni, vor alege șutiți su
perioare la prețul de 28 dolari. 
Plătindu-i.se această sumă fabrica 
oferă „garanția" unui rezultat de 
peste 73 metri.

Pentru buzunarele mai modeste 
există un ..excelent" articol la nu
mai 19 dolari 50 cenți, dar nu se

pot spera la acest preț performanțe 
mai mari de 67 metri.

In sfîrșit mușteriilor... economi, ) ZAGREB, 27 (prin telefon de la tri- 
fabrica le pune la dispoziție sulițe Xmisul special al agenției ,,Ager- 
la numai 13 dolari, dur 55 metri /preș").—Joi seara a avut loc la Za- 
este performanța maximă la care Xgreb, în aer liber, întîlnirea interna- 
aceștia pot spera. Cum s-ar șpu-ne Xțională de box dintre echipa Dinamo 
„la bani puțini, muzică puțină”. ț București campioană a R.P.R. și

Acestea sînt faptele. Exploa/ind /’echipa „Metalac" din Zagreb,cam- 
talentul, performanțele șl numele Xpioana R.P.F. Iugoslavia. Boxerii 
valorosului atlet Franklin Held, • Cdinamoviști s-au arătat în formă 
firmă comercială americană încear- /excelentă, repurtînd victoria cu 
că prin mijloacele atît de carac- V^rui c|e 13—7. ta această reu- 
teristice reclamei deșănțate să pă- <niune au asistat peste 5000 de 
călească pe cumpărătorii naivi, fu- /spectatori. 
rați de mirajul marilor rezultate, al succesului si gloriei de pe stadion. (, In limitele categorie, musca a- 
Nu este nevote să accentuăm însă. /tac‘nd cu energ'e„ la F™1 ?u' 
că oricărui om cu puțină logică S^t de gong, tmarul Pum Nicolae 
nu-i va scăpa neverosimilul și rid>- \ (Dinamo) a reușit sa-și învingă 
colul acestei afaceri de speță foarte /Prin abandon in repriza a doua ad- 
joasă. Xversarul: V. Zlatko (Metalac). Lr

Se pare că firma americană este /categoria cocoș, Constantin Gheor- 
foarte puțin interesată să dea at- /ghiu (Dinamo), superior din punct 
letismului american mai mulți su- Xde vedere tehnic, a dispus la puncte 
lițașl de va'oare. Aceasta reiese de Cde Marian Tkalcici (Metalac). Ște- 
altfet din cuv'ntele directorului fir- /fan Văcaru (Dinamo), evoluînd în 
mei care a declarat că „speră să Xcadrul categoriei pană, a învins 
arunce... cît mai mult și cît mai de- xprin abandon în prima repriză, pe 
parte pe piață sulițele record", cu- /Mirko Tkalcici (Metalac). La cate- 
legind firește și roadele „perfor- Xgoria semi-ușoară, Maximilian Biedl 
manței sale”. \ (Dinamo) a terminat la egalitate

Boxerii dlnamoviști învingători în R. P. F. iugoslavia
cu Bruno Modun (Metalac) după 
un meci viu disputat. In limitele 
categoriei ușoară, boxerul iugoslav 
Z. Balantici a cîștigat la puncte în 
fața lui Mihai Trancă (Dinamo). 
Foarte disputat a fost meciul din 
cadrul categoriei semi-mijlocie din
tre Nicolae Linca (Dinamo) și Ste
pan Tisanici (Metalac). Boxerul 
romîn a primit un avertisment pen
tru box periculos cu capul, iar 
Tisanici a fost la podea în repri
za a 3-a. Linca a cîștigat la puncte. 
La categoria mijlocie ușoară, Drago 
Strucker (Metalac) a dispus la 
puncte de Hie Dragnea (Dinamo). 
In limitele categoriei mijlocie. Ion 
Pintea (Dinamo) a cîștigat la 
puncte în fața lui A. Pancota (Me
talac). La categoria s 
Ghețu Velicu (Dinamo) a 
meci nul cu Bogdan Koraci 
talac). Ultimul meci, disputat, în 
limitele categoriei grea, între Eugen 
Furesz (Dinamo) și campionul iu
goslav Krizmanie s-a terminat- tot 
cu un rezultat de egalitate.

Dinamoviștii vor întîlni duminică 
seara la Niș, echipa Radnicki.

semi-grea, 
i făcut 

(Me-
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