
O aniversare glorioasă
stăzi, întregul nostru popor muncitor, sărbătoreș
te 35 de ani de existență ai partidului dlasej 
muncitoare.

Cu 35 de ani în urmă, Congresul General al 
partidului socialist din Romînia, întrunit la Bucu
rești, vota cu o majoritate zdrobitoare înființarea

Partâdutoi Comunist din Romînia. Crearea Partidului Comunist 
diin Romî’rfia a însemnat o victorie istorică a leninismului împotriva 
oportunismutiiii și reformismului în mișcarea muncitorească din țara 
noastră. Partidul Comunist s-a făurit în focul avântului revoluționar 
produs în țara noastră de victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Lupta a fost grea., în acei ani de cumplită prigoană dezlănțuită 
de cârmuirea burghezo-moșierea>scă. Dar partidul nu a dat cu nici 
un pas îndărăt, ci, înarmat cu nemuritoarea învățătură marxist- 
leninistă, și->a urmat neclintit drumul. Partidul a inițiat și a condus 
toate acțiunile revoluționare, la Lupeni și la Grivița, în anii dic
tatorii regale și mai tîrziu în anii ternarei fasciste și ai războiului 
împotriva U.R.S.S. In rândurile sale, partidul a strâns pe cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare, devotați pînă la ultima picătură 
de sânge cauzei clasei muncitoare. Și n-au fost puțini cei care 
și-au jertfit viața pentru această cauză nobiilă. Poporul nostru cin
stește și venerează memoria celor căzuți în lupta sfântă pentru 
triumful ideilor leninismului.

In condițiile create de eliberarea țării noastre de către Armata 
Sovietică, partidul a mobilizat masele la luptă pentru zădărnicirea 
uneltirilor reacțiunii, pentru înfăptuirea cuceririlor democratice. Sub 
conducerea partidului s-a făurit șt s-a întărit alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare. Masele populare au alungat 
de la cîirma țării pe moșieri și capitaliști, a fost instaurat regimul 
democrat-popular care constituie cea mai mare cucerire revoluțio
nară a poporului. In anii acestui regim, țara noastră a devenit un 
stat independent și suveran, în care poporul este stăpîn pe propria-i 
soartă.

Partidul Muncitoresc Romîn, continuatorul luptei partidului 
comunist și păstrătorul eroicelor tradiții ale acestuia este inspira
torul și organizatorul construirii socialismului în țara noastră. Po
litica partidului urmărește construirea socialismului prin industria
lizarea socialistă a țării, prin transformarea socialistă a satului. 
Roadele acestei politici stau astăzi în văzul lumii întregi. In 1955 
volumul global al producției industriale a fost de 2,9 ori mal mare 
decât în 1938. In anii de după naționalizare, s-au construit zeci 
și zeci de noi întreprinderi, 15 termo și hidrocentrale.

Sub conducerea partidului se desfășoară măreața bătălie pentru 
făurirea agriculturii socialiste. Datorită muncii partidului pentru 
atragerea țărănimii muncitoare pe făgașul muncii colective s-au 
înființat peste 6300 de gospodării agricole și întovărășiri agricole, 
cuprinzînd mai bine de 380.000 de familii.

Partidului îi datorează masele muncitoare din țara noastră 
rezolvarea in spirit marxist-leninist a problemei naționale. In toiul 
bătăliei pentru construirea socialismului se întărește continuu frăția 
dintre poporul romîn și minoritățile naționale. Partidul educă oa
menii muncii în spiritul internaționalismului proletar, al legăturii 
frățești cu oamenii muncii din toate țările, al prieteniei de ne
zdruncinat cu marele popor sovietic și cu popoarele țărilor de 
democrație populară.

In anii puteriistemocrat-populare țara noastră a devenit teatrul 
unei grandioase revoluții culturale. Partidul a arătat maselor largi 
că bătălia pentru sociatism cere luptători bine pregătiți, înarmați 
cu bogate cunoștințe, oameni ai unei înalte culturi. Setei de cultură 
a celor mulți i s-a răspuns prin crarea unei vaste rețele de insti
tuții culturale, printr-o dezvoltare fără precedent în țara noastră 
a activității editoriale, printr-un vast sistem de răspîndire în mase 
a cotar mai variate cunoștințe politice, economice, artistice, știin
țifice.

M line este ziua Victoriei.
IVI Au trecut 11 ani de la acea pri
măvară de neaitat, ciad glorioa
sele forțe armate ale Uniunii So
vietice, împreună cu trupele coa
liției anti-hitleriste, au făcut să în
genuncheze cotropitorii fasciști, 
înscriind astfel in istorie paginile 
unei mărețe victorii.

Un factor integrant al revoluției culturale îl constituie dezvol
tarea mișcării sportive. Grijii și îndrumării partidului îi datorează 
mișcarea noastră de cultură fizică și sport puternicul ei avînt, 
puternica ei afirmare din ultimii ani. Cuvintele Hotărîrii din 26 
Iunie 1949, ..-„Cultura fizică și sportul, îndrumate de partid, consti
tuie o contribuție însemnată la formarea unui om nou, luptător 
hotărât și activ pentru construirea socialismului', sânt pentru toți 
cei ce activează în domeniul culturii fizice un îndreptar de zi cu zi

Oamenii muncii din țara noastră sărbătoresc cu bucurie Ziua 
Partidului. Ei luptă cu toate puterile pentru construirea socialismu
lui și apărarea păcii, sub conducerea stegarului iubit și încercat, 
partidul.

«
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Ieri seiară au sosit în Capitală rugbiștii de la Harlequins. Iată-i fotografiafi, pe. aeroportul 
Băneasa, puțin timp după sosire
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11 ani de la victoria | 
asopra fascismului !

In anii grei de luptă împotriva 
armatei hitleriste s-aa vădit mi
nunatele călită(i ale ostașilor so-

vi-tici, superioritatea incontestabil 1 
lă a armamentului, strategiei fi-, 
tacticii Armatei Sovietice, capaci- ' 
tatea și moralul de nezdruncinat 1 
al corpului ei de comandă.

Sărbătorind aniversarea victoriei 1 
împotriva fascismului, omenirea i 
privește la drumu.! străbătut în ] 
răstimpul acestor II ani și cîntă- j 
reșfe rezultatele străduințelor de- i 
puse pentru instaurarea unei păci i 
durabile. Dorința cea mai fierbin- J 
te a popoarelor este întronarea u- ] 
nrt atmosfere de pace și încredere 1 
reciprocă in lumea întreagă, rezol. > 
varea pe cale pașnică a 
problemelor nerezolvate.

tuturor

Clișeul nostru reprezintă un mo- ș 
ment din memorabila întîlnire pe î 
Elba a trupelor sovietice și ameri- J 
cane, cu puțin timp înainte de ca- » 
pitularea Germaniei fasciste 

HARLEQUINS SE AFLĂ LA BUCUREȘTI!
Miine după amiază, pe stadionul Dinamo, primul joc al turneului

Așa cum am prevăzut, rugbiștii 
formației engleze „Harlequins" au 
fost puncluali, poposind ieri seară 
în Capitală, venind de la Londra pe 
calea aerului. Drumul! lung nu a 
reușit să-i obosească sau să-i plic
tisească pe oaspeții noștri, care au 
efectuat, așa cum au ținut să ne a- 
sigure, cu multă plăcere călătoria.

După schimbarea primelor im
presii, discuția a alunecat spre 
principalul subiect : rugbiul.

Cel mai cunoscut dintre jucătorii 
englezi este Clem Thomas, care a 
evoluat la București în formația 
Swansea. Dar tocmai din această 
cauză el es'e și cel mai asaltat de 
cunoștințe. Figura cea mai intere
santă ni s-a părut însă W. P.C. Da
vies. Foarte înalt pentru un jucă
tor de trei sferturi, foarte bîr.e clă. 
dit, cu o figură energică și priviri 
deschise, Philip Davies esle unul 
dintre cei mai valoroși jucători ai 
echipei. Ei nu a evoluat nici în 
septembrie la Londra împotriva se
lecționatei Bucureștmlui, deoarece 
era în deplasare în Africa, făcînd 
parte din reprezentativa Marii Bri
tanii. Davies r.e-a vorbit cu plă
cere despre drumul pe care l-a fă
cut la București. Regretă că timpul 
foarte capricios nu i-a îngăduit să 
poată vedea mai multe din frumu
sețile recunoscute ale țării noastre.

Cît despre joc, el nu prea știe ce să 
spună, întrucît nu-i cunoaște pe ro
mîni decîlt din povestirile colegilor 
săi. Totuși, apreciază rugbiul rond-

La sosire, J. P. W. Mallalieu, 
membru al Camerei Comunelor 
și unul dintre oorJdlucă tonii e- 
chipei Harlequins, a declarat ur
mătoarele unuii corespondent 
ai Agenției „Agerpres": „Este 
pentru prima oară după 10 ani 
cină părăsesc Anglia și mă 
bucură faptul că această primă 
călătorie o fac în Romînia. In 
urma vizitei rugbiștilor romîni 
în Anglia, spectatorii englezi 
cunosc de acum că rugbiul este 
un sport popular în Romînia. 
Anul trecut, cind am văzui la 
Londra pe rugbiștii romîni am 
rămas surprinși de jocul lor 
excelent. Cred că apropiatele 

I r întilniri vor da loc unei lupte 
dîrze și spectaculoase pentru că 
după părerea mea, atlt Harle
quins cît și echipa B-ucureștiu- 
lui au o valoare ridicată:

nesc ca pe unul dintre cefe mai bu
ne din Europa. Davies a ținut să 
dezmintă informațiile care ne parve- 
niseră, potrivit cărora el joacă tot
deauna în poziția primului centru. 
„Este adevărat, ne-a declarat in
ternaționalul er.glez, că prefer să 
joc în partea stingă a grămezii. De 
ce anume, sper că o să puteți re
marca și singuri..."

Perechea lui Davies este Micki 
Grand. Se pare că el a cucerit sim- 

V patia jucătorilor romîni în turneul

de la Londra, deoarece toți ni l-au 
recomandat cu căldură. Grand este 
de părere că avem o echipă foarte 
combativă, chiar „formidabilă", 
după propria sa expresie. Asupra, 
rezultatului nu poate face aprecieri^ 
„Harlequins" va lupta pentru vic
torie, cu țoale că Grand regret» 
absența a doi jucători dîrr formație 
nedeplasați la Bucureșii, dar foarte 
bine înlocuiți cu coechipieri de 
mare valoare.

Cum era și firesc, am căutat să 
aflăm și părerea arbitrului interr.aj 
țional dr. Cooper. Acesta, cu o a-L 
mabilitaâe deosebită ne-a făcut să 
înțelegem că va încerca în meciul 
pe care-1 va conduce (cel de mîine 
după amiază) să-și ajute colegii 
dîn Romînia cu experiența sa pe 
care o va folosi din plin în acesK 
joc. La rînduî său, domnul Cooper 
așteaptă să rețină câte ceva de la 
arbitrii și jucătorii noștri. Asuprai 
rezul-tatatui, arbitrul, prin rtefâniție 
nu poate face anticipări— ne-a spus; 
zîmbind dl. Cooper.

Lotul oaspeților este însoțit d-a 
domnii H. J. Gould, secretarul clu-» 
bului și managerul echipei, R. TJ 
Kindred, asistentul managerului, șl 
de D.B. WUlis.

★
„Harlequins" va susține primul 

joc în țara noastră mîine după a" 
miază pe stadionul Dinamo, cu în-» 
cepere de la ora 17, în compania! 
echipei București B. In deschidere! 
se vor întîlni formațiile de fotbaȚ 
Progresul C.P.C.S. cu C.S. Armata^! 
București (ora 15,15).

Mathieu Grandgagnage, vicepreședinte al A. î. B. A.< 
de box ale R. P. R.asistă Ia campionatele

Odată cu echipa londoneză de 
rugbi Harlequins a sosit la Bucu
rești și dl. Mathieu Grandgagnage 
(Belgia), vicepreședinte al Asocia
ției Internaționale de Box Amator. 
Dl. Grandgagnage a fost invitat 
să asiste la desfășurarea campio
natelor republicane de box care 
încep mîine seară, în sala Flo- 
reasca.

La sosirea pe aeroportul Bănea
sa, dl. Mathieu Grandgagnage a 
fost întîmpinat de reprezentanți ai 
«C.C.F.S. șj ai comisiei centrale

de box. „Am acceptat cu plăcere 
amabila invitație de a asista la 
campionatele dvs. de box, ne-a 
spus d-sa. Vizitez pentru prima 
oară Bucureștiul. despre car» 
mi-au vorbit sportivii belgieni care 
au fost aci, și bineînțeles, aștept 
să-i văd la lucru pe boxerii ren 
mini. Dar, în special, mă intere-, 
sează arbitrii, deoarece intențio
nez ca din rînduriie. lor să aleg 
pe cei care vor primi titlul de 
arbitri internaționali din nartea 
A.I.B.AA
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Se poate munci și mai bine in regiunea lași

1 Titlul reportajului de față 
■ pare, dacă nu paradoxal, cel 
. puțin ...curios. Intr-adevăr, ci

titorii și-ar putea spune, pe 
drept cuvînt : dacă afară plouă, 

' ce caută reporterii „Sportului 
' popular" la strand ? O expli- 
< cație este, desigur, necesară, 
j Am pornit să colindăm stran- 
j durile acutn, pe ploaie, fiindcă, 
1 orice s-ar spune, vara se a- 
i propie și nu mai e mult pînă 
, cînd cetățenii Capitalei vor în- 
j cepe să se plîngă de caniculă. 
' Iar atunci cînd, tolăniți pe ni- 
1 șipul plajei sau avîntîndu-se în 

apa răcoroasă, în ștranduri bi- 
! ne îngrijite, cititorii noștri vor 
j uita pentru cîteva ore de ză- 
‘ pușeală, sîntem siguri că ne 

vor mulțumi pentru această 
. ^.escapadă" pe ploaie, menită 
, să accelereze pregătirile, prin 
ț relatarea cîtorva aspecte. Pe 
j cele pozitive le evidențiem cu 
' plăcere. Pe celelalte le dorim 

j cit mai curind înlăturate, spre 
. bucuria maselor de oameni ai 
, muncii, care vin să se recreeze 

și să facă sport în ștrandurile 
Capitalei.

 

ȘTRANDUL TINERETULUI, 
ȘTRANDUL SPORTIVILOR

Despre ce să vă vorbim mai 
tntii? Poate ar trebui să în

cepem cu imaginea generală, res- 
pirind prospețime și grijă gospo
dărească, pe care o oferă Ștrandul 
Tineretului, chiar și în această zi 
mohorîtă de început de mai. Poate 
că pentru unii cititori ar fi mai 
interesant să relatăm starea bu
nă a celor patru bazine de înot și 
sărituri, ca și a instalațiilor a- 
nexe. Pe înotători îi vom bucura 
anunțîndu-i că frumoasa bază 
sportivă le va sta în întregime la 
dispoziție pentru antrenamente și 
concursuri. Iar celor care se în
treabă cui i se datoresc rodnicele 
pregătiri efectuate la Ștrandul 
Tineretului, le-am putea vorbi des
pre munca conștiincioasă a direc
torului bazei, Mihai Lambrinidis, 
și a harnicului său colectiv sau 
despre dragostea cu care lucrează 
zi de zi bătrînul Ilie Marinescu, 
care și-a petrecut o viață întrea
gă pe locomotivă, iar acum, ieșit 
la pensie, trebăluiește la instalația 
de încălzire a apei ștrandului. Ne 
mulțumim însă să începem (și tot
odată să... încheiem) cu o știre 
care îi va bucura pe înotători și 
ti va stimula pe cei ce îngrijesc 
de alte ștranduri: la 15 aprilie 
țoale amenajările au fost termi
nate. iar la 16 aprilie înotătorii, 
fruntași, și-au efectuat primele an
trenamente în aer liber *

Vremea este favorabilă între
cerilor sportive în aer liber. 
Iată de ce în momentul de față 
bazele sportive de pe întreg 
cuprinsul țării găzdu'esc tot 
mai multe întreceri de fotbal, 
handbal, volei, oină sau atle
tism. O parte dintre tinerii 
care își dispută cu atîta dâr
zenie întiietatea fac parte din 
echipele înscrise în diferite 
competiții republicane, dar și 
mai mulți sînt cei care vin pe 
stadion în aceste zile frumoase 
de mai pentru a participa la 
întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de vară a tineretului. 
Fotografia de alături ne oferă 
un aspect de la o asemenea în
trecere desfășurată în Capi
tală. .

Așa arăta ștrandul din str. Dr. Stai cov'd în verile trecute și la tel 
va arăta ș- acum. Bineînțeles, dacă pregăt'rUe vor fi t rm'nate la timp

PE HALUL LACULUI FLOREASCA

Vorbind despre un lac, fără să 
vrei îți vine in minte imaginea 

unei întinderi calme de apă, in 
care se reflectă deopotrivă stră
lucirea soarelui și verdele vegeta
ției din jur. De data aceasta, spre 
regretul nostru (in primul rind!) 
nu vă putem reda această clasică 
priveliște, pentru că oglinda apei, 
altă dată atît de lină, era biciuită 
fără milă de „rafale"' de ploaie 
Cu toate acestea, numeroasele ca
bane și ștrandurile amenajate pe 
malurile lacului Floreasca erau 
gata să-și primească oaspeții, fapt 
pentru care merită o „notă bună" 
atît tov. Avram Crăciun. respon
sabilul cabanei Finanțe Bănci, cit 
și gospodarii care au pus umărul 
la terminarea pregătirilor elegan
tului strand Dinamo și a frumo
sului strand Progresul—Industria 
locală. Caracteristic pentru aceste 
ștranduri este faptul că ele vor 
satisface nu numai exigențele 
înotătorilor, ci și pe cele ale ca
notorilor Nu-i de mirare deci că 
pe malul lacului Floreasca am a- 
flat și despre alt soi de preocu
pări decît cele întîlnite la Ștran
dul Tineretului: grija față de am
barcațiuni. Și îo acest domeniu, 
putem acorda calificativul „foarte 
bine" tuturor cabanelor etate 
mai sus. Regretăm că, din cauza 
ploii și a lipsei momentane de ve
hicul... nautic, nu putem relata 
miilor de vizitatori obișnuiți ai 
ștrandului I..C.A.B. Floreasca de- 
cit cele văzute (fără binoclu...) de 
pe malul opus: și aci se lucrează 
Intens în vederea deschiderii ștran
dului !

CÎND PATRU SE CEARTĂ, 
NIMENI NU CÎȘT1GĂ

In inima orașului, pe strada dr. 
Staicovici, se află unul din

tre cele mai cunoscute ștranduri 
ale Capitalei. îndrăgit loc de re
creație al bucureșteanuiui care 
ezită să se deplaseze pînă la mar
ginea orașului, ștrandul îi oferea 
in anii trecuți spațiu verde sufi

cient. bazin de înot spațios, un 
restaurant bine aprovizionat și 
chiar un... teatru in aer liber! A- 
cum însă, acest „belșug" de cali
tăți s-a transformat într-un sin
gur, dar... mare defect: I.C.A.B., 
proprietar de drept al ștrandului, 
refuză să-și ia in sarcină și cele
lalte amenajări, urmînd ca spațiul 
verde să treacă in grija resortului 
respectiv al... Sfatului popular, 
restaurantul să revină T.A.P.L.- 
ului. estrada să intge in custodia 
secțiunii culturale a sfatului popu
lar raional, iar ștrandul pronriu- 
zis, atît și nimic mai mult, să ră- 
mină în sarcina sa. Disputa este 
in toi. iar hotărîrea Sfatului popu
lar al-Capitalei, menită să limpe
zească (și la propriu și la figurat) 
apele, intirzie, la fel ca și pregă
tirile in vederea deschiderii ștran
dului...

DOI „COPII” VITREGI...

ZS șa par a fi ștrandurile Obor, 
* • din apropierea gării de Fst. 
și Tirul, din vecinătatea Teatru
lui de Operetă. Ștrandul Obor, de 
pildă, arată ca la început de.. iar
nă, cu țevăria deteriorată, cu ves
tiarele în paragină, cu plaja nă
pădită de buruieni și cu bazinul 
transformat, pentru circumstanță 
in... groapă de gunoi. La ștrandul 
Tirul, cei cțiva saci de ciment 
necesari reparării bazinului încă 
n-au sosit, deși sînt așteptați cu 
nerăbdare.

Doi „copii" vitregi, deși „tatăl" 
lor — iot I.C.A.B. — ar avea 
toate motivele să fie mai grijuliu... 
Să sperăm că rîndurile acestea îi 
vor redeștepta I.C.A.B.-ului senti
mentele „paterne”...

■âr

Bcest reportaj, cu caracteristici 
de raid-anclietă, ar trebui, în 

mod normal, să aibă și o conclu
zie. Dar cum vorbăria este limitată 
de timp și de... spațiu, socotim că 
putem foarte b'ne conchide cele ce 
avem de spus, invitînd pe cei ră
mași în urmă să-i ajungă cit mai 
grabnic pe cei care au luat un 
„start" mai bun...

Poate ca multi dintre cei care au 
aflat că în regiunea Iași au. partici
pat la Spartachiada de iarnă peste 
100 000 de tineri și tinere, au rămas 
nedumeriți. Cu toate acestea, afluen
ța tineretului pe terenurile de sport 
este lesne explicabilă, dacă ne gîn- 
dim la posibilitățile create în acest 
scoț>, la dorința tineretului de a se 
bucura de aceste condiții și, mai 
ales, la îmbunătățirea radicală a 
muncii activiștilor și organelor 
sportive din regi, nea Iași.

In momentul de față, treburile 
sportive din această regune se 
bucii-ă de o conducere colectivă: 
comitetul regional C.F.S .(președ'nte 
Mihai Dumitrii!) a încetat de a mai 
funcționa ca un mic grup de acti
viști salariați și a ajuns cu adevărat 
rn organ de conducere colectivă a 
activității de cultură fizică și sport.

Păcat numai că această formă 
justă de condiuccre a muncii 
sportive nu s-a încetățenit și în 
raioanele regiunii, unde fiecare 

dintre președinții comitetelor CFS. 
muncește de unul singur, strădu- 
indu-se să rezolve cite zece pro
bleme dintr-odată și, de regulă, 
nerezolvînd ca lumea nici una 
dintre ele. Nici nu este de mirare, 
în asemene^ condiții, că în colec
tive ca Locomotiva Dir. regională, 
Flamura roșie. Voința Iași, Recol
ta S.M.T. Vlădeni etc. acțiunile 
în legătură cu Spartachiada de 
vară s-au rezumat la începuturi 
timide sau... n-au început die loc.

O altă problemă care frînează

— Chestia asta cu „micșorarea

Crește numărul 
bazelor sportive

■ Tinerelul din Sighet a par
ticipat în număr mare la acțiunile 
de noi construcții și amenajări 
sportive. Astfel, la întreprinderile 
„Comraiprod". , Forestiera", fabrica 
de perii „Partizanul", fabrica de 
mobile „Alexandru Tamas" și liceul 
„Filimon Sîrbii", tinerii sportivi 
și-au amenajat în cadrul , Lunii 
Construcțiilor" terenuri de volei și 
baschet, iar sportivii colectivului 
Voința au amenajat și o pistă
G.M.A.

■ Organizația de bază UTM din 
Baia de Griș (reg. Hunedoara) a 
luat inițiativa amenajării unei ba
ze sportive compusă din: un teren 
de volei, linul de baschet și o pis
tă G;M.A, Utemiștif și pionierii au 
răspuns cu entuziasm chemării or
ganizației și muncind neobosit au 
reușit să îndeplinească în scurt timp 
angajamentul luat. In această ac
țiune s-au evidențiat tinerii Gh. 
Luca, Viorel Fică. N. Pop și alții.

■ Pentru a oferi spectatorilor 
condiții . mai bune de vizionare a 
jocurilor de fotbal, colectivul spor
tiv Metalul Oțelul Roșu a construit 
la terenul său încă o tribună cu o 
capacitate de peste 100 locuri,

ra Colectivele sportive „Eiectro- 
aparataj", „Republica", „I.C.I.M.C." 
șl „Ștefan Gheorghiu" din Bucu
rești au obținut frumoase realizări 
în acțiunea de noi amenajări spor
tive. Astfel, la Electroaparataj a 
fost amenajat un teren de fotbal, 
o pistă de atletism de 100 m., o 
groapă de sărituri și o pistă G.M.A. 
La Republica s-a construit o popi- 
cărie, o pistă de atletism și un te
ren pe care se va putea juca fot
bal, rugbi și handbal, iar la 
„I.C.I.M.C." și „Ștefan Gheorghiu" 
au luat ființă terenuri de voiai, bas
chet și tenis de cîmp.

(Vasile Dabată, N. Sbuchea, 
| Romulus si Zeno Radu, cores- 
_ pondenți) 

angrenarea unor și mai la: gi mase 
de tineret ieșan în competiții este 
cea a bazelor sportive. In orașul 
Iași, există baza ca ștrandul Pro
gresul, care de ani de zile ser
vește drept... adăpost pentru 
broaște, stadionul Locomotiva, 
care se părăginește pe zi ce trece, 
sau sala de gimnastică a colecti
vului Flamura roșie, închisă de 
Sanepid. Atîta vreme cît nu se 
vor lua măsuri pentru reamena- 
jarea acestor baze, atîta vreme 
cît comitetul regional C.F.S. nu 
va impulsiona colectivele posesoa
re da baze să se îngrijească de 
ele, lipsa rte terenuri de sport va 
continua să stîn!erioas~ă munca 
sportivă în o'așul Iași.

Iu sfîrsit. un ait aspect negativ 
al activității sportive din lași : 
asociații ca Flamura roșie sau 
Progresul și.au făcut un obicei 
dlin organizarea și reorganizarea, 
comasarea si decomasarea perio
dică a colectivelor lor din Iași. IJn 
astfel de s'stem nu contribuie de 
loc la îmbunătățirea muncii co
lectivelor și este cazul ca și 
preocupările acestor organe să se 
Îndrepte srre un țel comuin: întă
rirea colective'or snort:ve. dezvol
tarea unor ramuri de sport ca bo
xul, luptele, halterele, ciclismul, 
îrrtr-u.n cuvînt îmbunătățirea ge
nerală a muncii sportive din re
giunea Iași.

I POPA
din Direcția organizatorică 

a C.C.F.S./C.M.

fotbaliștii de la ,,Semănătoarea*’

unghiului" nu-mi intră de loc In 
can.

Unde să facă sport?
Nu se poate spune că direcțiu

nea și comitetul c'e întreprindere 
al uzinelor „Semănătoare»" din 
Capitală nu jinduiesc după o bază 
sportivă propr e. Pentru rezolva
rea unei astfel de probi'me, tova
rășii respectivi s-au întîlnit doar 
de nenumărate ori în ședințe și 
consfătuiri a căror ordine de zi era 
una și aceeași : amenajarea ur.ui 
teren sportiv. Cu toate acestea, în 
momentul de față, vrednicii cons
tructori ai celor mai felurite mașini 
agricole nu au încă Ia disnozi'tie 
nici măcar un teren simp'u de 
volei. Per.tru antrenamente, cele 
două echipe de fothal existente 
sînt nevoite să se deplaseze pb 
is’azul de la Cb'tila, br atunci 
cînd este „gazdă", colectivul spor
tiv organizează în... comuna Roșu.

Existența unei baze sportive 
proprii, fie ea cît de mică, ar sa- 
fsface în mare măsură doleanțele 
ce'or dornici de sport. De al fel, 
problema nici nu pa~e de nerezol
vat, întrucît colectivul sportiv 
dispune de mijloacele necesare a- 
menijării unei moderne baze spor
tive : fonduri bănești, aprobarea 
sfatului popular penlru un teren 
din apropiere, angajamentul gos
podarilor din earlier cS vor parti
cipa la ridicarea construcției prin 
muncă voluntară, etc.

Tovarășii Constantin Dorobanții, 
directorul uzinei și Virgil Marin, 
președintele comitetului de între
prindere se pot mîndri și ei cu 
o îndelungată activitate sportivă. 
De aceea, socotim nefresc faptul 
că tocmai ei sînt cei care r.n dau 
curs cererii tine-etului dornic de 
snort. Căci, trebuie să recunoașt em: 
aleile fabricii — pe care nu odată 
tovarășii maî sus amintiți au în- 
tîlnit spor'.ivi la antrenamente — 
sînt accesibile alergărilot dar în 
nici un caz ele nu oferă condiții si
milare întrecerilor de... fotbal vo
lei, baschet sau popice.

--------  B. M.



A. Șirlincan învingător în turneul de verificare 
de masăia tenis

Iintîlnirile de tenis de masă din 
cadrul turneului de verificare la 

care au luat parte cinci tineri jucă
tori : A.
Zaharia 
Ionescu 
general 
mitor.
luptat cu multă dîrzenie pentru o 
comportare cît mai bună reușind 
deseori schimburi spectaculoase de 
mingi. Șirlincan a dovedit un joc 
complet, clasîndu-se de-altfel pe 
primul loc. Dintre ceilalți, Ar.dro- 
nache a avut serii de lovituri foarte 
puternice și eficace, dar alternate 
cit lovituri slabe, ou numeroase 
mingi ușoare ratate. Și Zaharia Bu. 
jor s-a arătat ca un cunoscător al 
majorității loviturilor, dar are încă 
comportări inegale. Iscovici și Io
nescu Soare au acționat pre<a timid 
și cu exagerată nervozitate.

Șirlincagi, A. Andronache, 
Bujor, A. Iscovici și A. 
Soare, s-au desfășurat în 
la un nivel tehnic mulfu- 
Cei cinci participant! au

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate : Șirlincan cu Andro
nache 2—0 (20, 20), Zaharia Bu
jor 2—0 (14, 19), Iscovici 2—0 
(15, 15), Ionescu Soare 0—2 (18, 
18); Andronache cu Zaharia Bujot 
2—0 (14, 11), Iscovici 2—0 (17, 
10), Ionescu Soare 2—0 (22, 11); 
Zaharia Bujor cu Iscovici 2—0 (18, 
14); Ionescu Soare 2—0 (18,
17); Iscovici — Ionescu Soare 2—0 
(15, 16).

Clasament: 1. Alexandru Șirlin
can 3 victorii, 2. Alexandru Ar.drona- 
che 3 v., 3. Zaharia Bujor 2 v., 
4. Adrian Iscovici 1 v., 5. Adrian 
Ionescu Soare 1 v.

La sfîrșitul săptămînii va avea 
loc un nou concurs de verificare 
la care vor lua parte pe lîjigă a- 
cești cinci tineri, și o serie _de ele
mente fruntașe 
etc.

Gh
în

Vizîru și Eva Stăncescu 
competiția de tenis de la
6 (prin telefon). în
cadrai competiției de 
Primăverii" și din cele 
de selecție au fost ur-

ORADEA 
tîlnirile d n 
tenis „Cupa 
două turnee 
mărite în ultimele două zile de un 
public foarte numeros. Spectatorii 
prezenți sîmbătă și dumin:că la te
renurile colectivului Flamura roșie 
din localitate au fost martori unor 
partide interesante în care s-au e- 
fectuat multe schimburi de mingi 
spectaculoase. Mai ales meciul Gh. 
Viziru — T. Bădin, care a luat sfîr- 
șit după o luptă dîrză. cu victoria 
primului jucător, a dat loc la o în
trecere pasionantă.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : Cupa Primăverii: simplu băr
bați: finala: G+reorghe Viziru — 
Racosi 4—6, 6—2, 8—6, 6—1; sim
plu femei: semifinale: Julieta Nami- 
an — Rodica Andriescu 6—-3, 6—3; 
Eva Stăncescu — Irina Ponova 
6—0, 0—6, 6—4; finala: Eva Stăn
cescu — Julieta Namian 6—2, 8—6; 
dublu femei: finala: Eva Stănces- 
cu-Rodica Andriescu—Julieta Na- 
mian-Ecaterina Roșianu 8—6,
5— 7, 7—5; dublu bărbați: semifina
le : Cristea-Serester — Racosi- 
Bardan 6—1. 6—4, 7—5; Caralu- 
lis-Anghelescu — Schmidt- Cob- 
zuc 6—4, 5—7, 1—6, 6—4, 6—3; 
finala: Caralulis-Anghelescu —
Serester-Georgescu 6—3, 4—6, 6—3,
6— 3.

Trofeul cu care a fost dotată a- 
ceastă competiție „Cupa Primăve
rii" a revenit colectivului Progresul 
I.T.B. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine C.C.A și Construc
torul București.

Turneul de selecție pentru seniori: 
Marin Viziru — Caralulis 4—6,
7— 5, 6—2, 6—4; Gh. Viziru — T. 
Bădin 5—7, 6—4, 1—6, 6—1, 6—1. 
Primul loc în acest turneu a fost o- 
cupat de maestrul sportului Gheor- 
ghe Viziru, iar pe locul doi s-a 
clasat Cornel Zacopceanu.

Turneul de selecție a tinerilor

ciștigători

ca Pesch, Bottner

Gh. Viziru

jucători: Cristea — D. Viziru 4—6, 
6—0, 6—3, 4—6, 6—2; Georgescu— 
Serester 6—4, 3—6, 8—6, 2—6, 
6—4; Cristea —- Serester 6—0, 
3—6, 6-1, 6—2; Bardan — D. Vi
ziru 6—3, 6—3, 8—6. Meciurile din 
acest turneu nu s-au terminat încă 
și restul întîlnirilor care au mai ră
mas de jucat se vor disputa în Ca
pitală. Pînă acum în clasament con
duce Bardan, urmat de Cristea, 

Zoltan Singer 
corespondent

Joi etapă
După meciurile 

bâtă și duminică 
pionatului republican masculin cla
samentul se prezintă astfel:

desfășurate sîm- 
în cadrul cam

1. Dinamo Buc.
2. C.C.A.
3. Loc. PTT BUC.
4. Progr.
5. Știința

6-7. Constr.
6-7. Știința
8. Dinamo
9. Dinamo

10. Projr. Tg. Mureș
11. Progresul Cluj
12. Progr. Or. Stalin

In campionatul

Arta Buc. 
Timiș.
Cluj 
I.C.F.
Oradea Tg. Mureș

990 731-475 18
981 613-458 17
972 592-491 16

11 6 5 575-636 16
11 4 7 559-6M 15 

954 5’3-508 14
9 5 4 518-1503 14 
945 560-538 13

I 9 3 6 528-592 12
936 601-610 12

10 2 8 491-621 12
10 1 9 448-706 11
republican au

S-a intimplat 
la Bacău

E lesne de închipuit „fier
berea.” care a fost duminică 
la Bacău, unde urma să aibă *" j - /
loc meciul C.C.A. —- Dinamo

Bacău. Unii așteptau cu nerăbdare să-i vadă la... 
lucru pe fotbaliștii militari, iar alții — simpati- 
zanți înfocați ai dinamoviștilor băcăuani și ama. 
tori de surprize la „Pronosport" — se gîndeau 
că aricit de Lire ar fi echipa C.C.A., vorba aceea... 
„balonul e rotund" și se pot întîmpla multe... 
Și ca să-și inoculeze doze cit mai puternice de 
optimism, pasionații de spart din Bacău, în dis
cuțiile pe care le purtau, prin toate colțurile ora
șului, scormoneau printre filele 
îngălbenite de vreme ale fot
balului. scoțînd la iveală diver
se „surprize” care au făcut să 
curgă rîuri de cerneală la vre
mea lor.

In același spirit optimist a 
și programul pus 
stad'on, ceea ce, 
noastră, nu e un 
urma urmei, o e- 
să aibă încredere

fost redactat 
in vînzare la 
după părerea 
lucru rău. La 
chipă trebuie 
în forțele ei și să lupte cu toate 
puterile pentru victorie, inhe
rent de valoarea și., cartea de 
vizită a adversarului. Numai 
că, vedeți Dv.. programul in 
chestiune cuprindea și diverse
apeluri prin care publicul era 
solicitat să-și... valorifice la 
maximum coardele vocale, sus- 
țlnînd echipa locală. Poate că 
o astfel de invitație contravine 
oarecum regulilor de politețe 
față de oaspeți, dar, mă rog, 
nu se face gaură în cer pentru 
otita lucru..

Dar povestea nu se oprește 
aici. Nici nu intraseră ech pe e 
De teren, cînd, prin mega’oanele 
de pe stadion au prins să răsu
ne alte îndemnuri adresate pu
blicului de a susține din răspu
teri echipa locală

— „Nici un moment să nu 
tăceți. Strigați din toate pute
rile I Jucătorii noștri trebuie să 
învingă! Incurajați-i să lupte 
ca leii l”

In momentul cînd arbitrul C. 
Popescu-Alună a fluierat .nce- 
putui meciului stadionul din 
Bacău a început să vuiască, de 
parcă s-ar fi adunat acolo patru 
oceane la un loc. Dar „furtuna” 
s-a potolit repede... După 3 mi
nute, Alexandres cu a marcat pri
mul gol pentru C.C.A. și tribu-

la baschet
mai rămas de disputat cîteva me
ciuri restante, care se vor desfă
șura astfel: JOI 10 MAI: Con
structorul Cluj — Dinamo Bucu
rești, Progresul Orașul Stalin — 
Dinamo Oradea, Progresul Tg. 
Mureș — Progresul Cluj, Dinamo 
Tg. Mureș — Locomotiva P.T.T. 
București, C.C.A. — Știința I.C.F. 
București; DUMINICA 13 MAI: 
Dinamo Oradea —- Locomotiva 
PT.T. București, Dinamo Tg. Mu
reș — C.C.A., Dinamo București — 
Progresul Tg Mureș, Constructo
rul Cluj — Știința I.C.F.

De astfel de sportivi nis avem

nete pur și simplu au... amuțit. In acest moment 
a intrat însă din nou în acțiune stația de ampli
ficare...

— Haideți, fraților, ce ați tăcut? Dați-i înainte! 
Strigați I Pe et, băieți 1 Nu vă speriați că jucați 
cu ,/iaționala“ 1

Dar a venit și golul al doilea, pe urmă al trel- 
și așa în continuare pînă s-a cJjuris la scorul 
8—0 pentru C.CM. Că pălăvrăgeala de la 

stația de amplificare n-a 
avut nici un... efect în 
stabilirea scorului final, asta 
interesează mai puțin. Se pune 
însă întrebarea dacă stația de 
amplificare a Onui teren, prin 
care trebuie să se transmită IN
FORMAȚII SPORTIVE, poate 
fi transformată într-o.. goarnă 
din care să răsune strigăte și 
încurajări pentru echipa locală?

Altfel s-ar ajunge ca fiecare 
echipă, pregcit indu-se de drum, 
să prevadă In planul de depla
sare, pe lingă cei 11 jucători, 
rezervele, antrenorul și cite o... 
stație de amplificare înzestrată 
cu tot utilajul necesar, plus 
crainic cu o voce cel puțin 
a lui Ștefănescu- Goangă I

POVESTEA UNUI MARATON
Citind acest titlu, unii dintre 

cititorii noștri poate că vor spu
ne : „ei, dar parcă ne-am mai 
intîlnit cu o poveste cu /nara
torul la „Lovitura de pedecpsă!"

E adevărat, dar acum ni<ci 
nu vă spunem alta. Ne referim 
la aceeași întâmplare pe care 
v-am povestit-o prin septem
brie, deci acum vre-o opt luni. 
Vi-o mai amintiți ? Era vorba 
despre un maraton redus (32 
kilometri) organizat in luna 
mai 1955 de asociația sportivă 
Metalul și dotat cu premii pen
tru primele trei locuri. Oamenii 
alergaseră distanța maraionuui 
redus (redus-redus. dar tot erau 
32 kilometri I), însă premiile re
nunțate (plachete și echipament 
sportiv) n-au apărut niciodată. 
Propriu-zis, maratonul de 32 
kilometri a fost un... mizt.ic pe 
lingă adevăratul... maraton, pe 
care ayeau să-l înceapă atleții, 
tot venind pe la asociația Meta-

iui 
ca

Iul, pentru a-și ridica premiile 
promise.

„Lovitura de pedeapsă’’ a a- 
părut în septembrie, adică după 
ce timp de 4 LUNI maraionișiii 
își tociseră pingelele umblind 
după organizatori. Ar fi fost de 
așteptat că măcar acum asocia
ția Metalul, vorba aceea, să se... 
simtă și odată cu autocritica tri
misă 
miile 
făcut

In 
nostru 
dat de 
ciația 
nou maraton, tot redus și toi 
cu... premii. 4K

N-avem nimic riv maratonul 
redus. Un singur lucru cerem: 
să nu se... reducă și premiile ți 
mai ales să nu se reducă comr 
plet, așa cum s-a făcut anul 
trecut l

JACK BERARIU 
GEORGE M1HALACHE

la ziar, să trimită și pre- 
celor in 
nici una

schimb, corespondentul 
Niculae
veste că la 10 iunie aso- 
Metalul organizează un

drept. Dar n-a 
nici alta.

D. Niculae ne-a

i l;ș
■ ■

<
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Băîlești-Calafat... Două raioane 
din cuprinsul regiunii Craiova în 
care activitatea soortivă a cunos
cut în ultimii ani o largă dezvol
tare. Pe harta regiunii aceste ra
ioane se învecinează. S-ar cuveni 
deci ca locuitorii de aici să trăia
scă în bună înțelegere, să se a- 
jute reciproc, ca buni vecini, așa 
cum au făcut veacuri de-a rîn- 
dul și străbunii lor. Și așa se pe
trec lucrurile. Excepție de la 
frumos obicei fac însă unii 
tivi și o bună parte dintre 
tatcri atunci cînd «te vorba 
întîlnire de fotbal între echipe din 
cele două raioane. In asemenea 
ocazii sportivi și spectatori dau 
frîu liber patimilor și nesocotesc 
complet aportul pe care sportul îl 
aduce la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între oameni Astfel, nu 
de puține ori la Băilești 
Calafat 
un loc 
și, mai 
dreptul 
nirile nesănătoase ale unora din
tre spectatori pot fi mai greu frî- 
nate, nu același lucru se poate spu
ne și în cazul sportivilor care prin 
existenta colectivului sportiv pot 
fi educați și trași la răspundere 
atunci cînd faptele lor compromit 
titlul de sportiv. Acest adevăr nu 
l-a înțeles însă și consiliul colec
tivului sportiv Progresul Băilești. 
Cele întîmplate de curînd ne do-

acest 
sț>or- 
spec- 
de o

sau la 
terenurile de sport devin 

de discordie între oameni 
grav, de manifestări de-a 
huliganice. Dar dacă por-

vedesc cu prisosință acest lucru. 
Iată despre ce este vorba.

In ziua de 25 martie echipa 
Progresul Băilești a susținut la 
Craiova un meci în cadrul cam
pionatului regional. La întoarcere, 
„bine dispuși" ■ cormon ntii echi
pei au devenit mai nervoși și 
mai puși pe ceartă decît sînt ei 
deobicei pe terenul de sport din 
Băilești. A fost deajuns ca în tren 
să întîlnească pe un cetățean din 
Calafat 
dai să 
băutură 
tate cu 
echipei 
asupra 
loiu pe 
lucruri 
președintelui M. Gubouceanu și al 
secretarului Vasilescu care nu au 
întreprins nimic pentru domolirea 
jucătorilor respectivi lăsînd scan
dalul să ia asemenea proporții, in
cit a dus la oprirea forțată a tre
nului în plin cîmp. Mai grav este 
faptul că după cele petrecute con
siliul colectivului sportiv a trecut 
sub tăcere totul neluînd nici o 
măsură împotriva celor vinovati 
și în primul rînd împotriva secre
tarului colectivului sportiv, Vasi
lescu, care a luat parte activă la 
dezlănțuirea scandalului. Pe a- 
ceeași poziție nesănătoasă se si
tuează și în prezent președintele 
Gubouceanu el căutînd să acopere

pentru ca motivul de scan- 
fie găsit. Infierbîntati de 
și orbiți de vechea rivali- 
cei din Calafat, jucătorii 
Progresul s-au năpustit 
tovarășului Marin Pîrjo- 
care l-au lovit. Și aceste 
s-au petrecut în prezenta

să inducă în eroare 
justiției cărora le-a

pe vinovati și 
atît organele 
fost deferit cazul cît și forurile 
competente din regiune

Din fericire, asemenea fapte se 
petrec tot mai rar în viata noastră 
sportivă și tocmai de aceea cele 
întîmplate trebuie temeinic anali
zate atît de către asociația Pro
gresul. cît și de organe’e regionale 
și raionale respect ve. Acestea tre
buie să înțeleagă că de astfel de 
sportivi mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport nu are nevoie. 
După cum nu are nevoie nici de 
conducători sportivi ca președin
tele Gubouceanu și secretarul Va
silescu al căror simt de răspun
dere și atitudine fată de mur.ca 
încredințată s-au dovedit incompa
tibile cu calitatea de activist spor
tiv. Considerăm necesar să amin
tim cu acest prilej că este de da
toria fiecărui spectator obișnuit al 
manifestațiilor sportive din Băi
lești și Calafat de a lua poziție 
hotărîtă 
încearcă 
sportive 
dovedind 
nomene sînt izolate și generate 
doar de cei a căror educație mai 
lasă încă de dorit.

Colectivul sportiv Progresul Băi
lești și membrii acestuia au dato
ria să analizeze cît mai urgent în 
cadrul unei adunări generale cele

întîmplate șl să scoată cu hotă- 
rîre din rîndurile lor acele ele
mente care prin atitudinea lor au 
pătat culorile asociației și numele 
colectivului Progresul Băilești

DINAM O*ORADEA 
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V. GODESCU

împotriva acelora care 
să transforme întîlnirile 
în mijloc de învrăjbire, 

astfel că asemenea fe-

Bilete de intrare pentru rugbi și box
bilete instalată iu fața sălii 
Dades.

De asemenea, în aceleași locu
ri, au fost puse în vînzare și 
biletele de intrare pentru fina
lele campionatelor republicane 
individuale de box, care vor în
cepe miercuri seara în sala Floa 
reasca.

Biletele de intrare pentru în- 
tîlnirea internațională de rugbi 
dintre echipele București B și 
„Harlequins", care se dispută 
miercuri după amiază pe stadio
nul Dinamo din Capitală, se gă
sesc de vînzare la casele stadio
nului Dinamo, la agenția cen
trală Pronosport și la casa de



r In sfîrșiit, a sosit „sorocul” eve
nimentului pugilistic mult așteptat! 
Mîine seară, la ara 19, primele pe
rechi de participanți vor sui trep
tele celor două ringuri instalate în 
incinta sălii Floreasca, deschizînd 
seria întrecerilor pentru campio
natele republicane individuale de 
box. Cum programul primei reu
niuni nu ne este încă cunoscut, tra
gerea la sorți avînd loc de-abia 
astă seară, avancronica noastră 
nu-și află rostul. Să lăsăm mai 
bine să ne vorbească „protagoniș
tii” competiției; boxeri, antrenori, 
arbitri....

’ r " *
MARCU SPA- 

KOV, antrenor: 
„In septembrie, a- 
nui trecut, băieții 
mei de la C.C.A. 
cm cucerit 5 titluri 
de campioni, iar 
dinamoviștli nu

mai două. In cam
pionatul pe echipe, Dinamo ne-a 
luat-o însă înainte cu o... jumătate 
de roată. Bunul meu prieten, C. 
Nour, antrenorul dinamoviștilor, 
mi-a spus atunci triumfător: „Mar
onie, află că orice vulpe își lasă 
Blana la blănarl" N-am avut înco
tro și a trebuit să... înghit. Acum, 
la aceste campionate, vreau să-i a- 
Tăt iui Nour că uneori există ți 
vulpi care... își iau blana înapoi! 
Serios vorbind, doresc ca băieții 
mei să repete „figura" de anul tre
cut, lucru pentru care ne am pre
gătit mai bine ca oriei nd. Și mai am 
o dorință: arbitrajele și deciziile să 
fie bune, să nu strice frumusețea 
luptei din ring..."

★

CONSTANTIN 
NOUR, antrenor: 
„Am auzit despre 
declarația lui Spa- 
kov și... sini gata 
să primesc provo
carea la întrecere. 
'Sper ea disputa 
dintre boxerii noș
tri, pe oare o do
resc de înaltă fac
tură tehnică ți In
tr-un spirit de de
plină sportivitate,
să întregească succesul actualelor 
campionate. Avem un lot puternic, 
bine pus la punct ți verificat în ce
le două întâlniri de la Zagreb și 
Niș. „Pretenții" avem la mai toate 
categoriile, dar parcă mai mult 
ne... spun categoriile grea, semi- 
mijtocie și cocoși"

★

DANILA DONE, 
boxer, foot cam
pion: „Nu exage
rez cu nimic dacă 
afirm că la cate
goria mea se va da 
bătălia cea mai a- 
prigă. Fiai. Roma
no, Trancă, Mi- 
clăuș, Biedl emit 
justificate pretenții 
la titlu. Mă voi 
strădui să-mi a- 
păr cit mai bine 
șansele. M-am an
trenat serios și am 
cele meu nimerise 

adversari-
icăutat tacticile
jpentru ,.contracararea1

’fior. Despre colegii mei de sală? 
tyRizea, Dinu Eugen și Călărașu sini 
Aln formă și vor avea, fără îndoială, 
bun cuvînt de spus!"

întrecerile din cadrul campio
natelor republicane de box. vor 
avea loc în fiecare seară, între 
9 și 20 mai, cu începere de la 
ora 19. Primele trei reuniuni se 
vor desfășura — din cauza nu
mărului mare de participanți — 
pe două ringuri simultan.

LUCIAN PO
PESCU, antrenor ; 
„Tineretul — iată 
marea speranță a 
acestor campiona
te I In alte spor
turi, la fotbal, at
letism, notație, ti
nerii au arătat ce 
pat. Este acum 
rîndul boxului. Un 
sfat cred că va fo
losi tinerilor bo
xeri: nu vă temeți 
de faima adversa
rilor mai „bătrîni"!
Eu aveam doar 17 ani cînd i-am 
,,smuls" lui Kid Oliva titlul euro
pean. Da! Folosit cu pricepere, a- 
vanfajul tinereții e irezistibil!"

★

LUCA ROMA
NO, boxer: ,,Am 
împlinii de curind 
31 de ani ți mă 
pregătesc să aban
donez boxul. Cam
pionatele acestea 
sînt competijia de 
„adio". De ani de 
zile încerc să cu
ceresc titlul de 
campion. Anul tre

cut am fost aproape de țintă. Poa
te că voi reuși acum Dacă nu,
sarcina îi va reveni, desigur, după 
un timp, fiului meu, Alexandru 
Romano, actualmente în virstă de...
un an și 3 luni! Oricum, campiona
tele îmi dau emoții... duble: nu ui
tați că va trebui să boxez și să mă 
ocup și de băieții pe care îi antre
nezi"

★

MIHAI GH1NES- 
CU, arbitru-judte- 
cător: „Campiona
tele sini o „piatră 
de încercare" și 
pentru arbitrii-ju- 
decători. De aceea 
socotesc necesare 
cîteva... aulo-reco
mandări: 1. Să fim 
atenți la toate fa
zele pentru a nu fi prinși „pe pi
cior greșit"; 2. Să intervenim nu
mai atunci cînd e cazul, astfel ca

Mai multă exigență față de întrecerile campionatului republican de atletism pe echipe
Atunci cînd începe o competiție 

mai ales una care durează un timp 
îndelungat, fiecare din cei ce ur- 
meaiza să (participe ‘își face din 
timp tot fejul de planuri, își ia 
măsuri de ordin gospodăresc-ad- 
ministrativ, intr-un cuvînt, se pre
gătește cit mai bine pentru a putea 
face fată cu succes întrecerilor. Din 
acest punct de vedere, desigur, nici 
cel de al treilea campionat re
publican de atletism pe echipe, nu 
a făcut excepție de la regula ge
nerală. Cu experiența acumulată la 
edițiile precedente, cele nouă e- 
chipe participante s-au îngrijit, 
intr-o măsură mai mare sau mai 
mică, de formarea lotului de atteți, 
de pregătirea unui echipament 
uniform și, în general, de asigura
rea tuturor celor necesare întreceri
lor. Este, desigur, explicabil acest in
teres dacă ținem seamă că prin 
durata întrecerilor, care încep pri
măvara și se termină tîrziu în toam
nă, campionatul republican de 
atletism pe echipe reprezintă în 
fond adevărata „șiră a spinării" pe 
care se bazează și de care se leagă 
toate celelalte competiții interne din 
țara noastră. O competiție viabilă, 
în adevăratul înțeles al cuvîntului, 
pentru activitatea atletică din ța
ra noastră. In acest sens, cele mai 
multa dintre asociațiile sportive cu 
echipe angrenate în întrecere s-au 
străduit să facă ceva, să înlăture 
chiar de la început unele deficiențe 
semnalate în trecut, să treacă peste 
formalismul care a caracterizat 
munca tor în anumite ocazii în 
decursul celor două ediții prece
dente (înscrieri „pro forma" la pro
be, programarea tunar atteți ia alte 

toate cele 9 minute de luptă să fie 
folosite la maximum; 3. Să nu a- 
vantajăm pe unul sau altul din bo
xeri din cauza „numelui"; 4. Să re
citim puțin (sau chiar mai mult...) 
regulamentul înaintea începerii 
competiției. Și încă ceva: publicul 
să aprecieze cum se cuvine efortu
rile arbitrilor care, vă asigur, do
resc să se comporte la înălțime".

POPA, an- 
„Orice pro-

ION 
trenor: 
nostic mi se pare 
hazardat. Mulți din
tre fruntași n-au 
mai boxat, alții 
n-au arătat o for
mă prea bună la 
ultimele ,ieșiri", 
iar competiția ya 
fi foarte dificilă 
prin caracteristica ei de... maraton 
pugilistic. De un lucru sînt însă si
gur: asaltul tineretului va fi mai 
puternic ca în trecut. Personal, am 
mare încredere în posibilitățile 
„speranțelor". Citez cîteva nume
care vor face „zile grele" cansacra- 
ților; L. Ambruș, Șt. Văcaru, C. 
Gheorghiu, Puiu Nicolae, M. Troa
că. V. Czegeli. M. Biedl. De ajuns, 
nu ?"

*

GHEȚU VELICU, 
boxer, fost cam
pion: „S-a vorbit 
mult despre un 
Ghețu Velicu de
zordonat, lovind la 
tntîmplare și, a- 
deseori, neregle
mentar. Criticile au 
fost îndreptățite. 
Vreau să vă arăt 
acum că poate e
xista și un altfel de Ghețu Velicu.
Un Ghețu Velicu care boxează co
rect și care nu se bazează numai 
pe forță. Intilnirea mea cu Negrea 
(dacă sorții nu vor fi împotrivă) va 
fi un bun spectacol pugilistic. Am 
încredere în puterile mele și în an
trenorul Nour și vreau să arăt ce
sînt în stare!".

Caricaturi: MATTY

probe decît cele obișnuite lor, ne 
introducerea cu curaj a elementelor 
tinere, etc.). Din păcate însă, tre
buie să spunem și cu acest prilej 
că nici acum nu s-a făcut tot ceea 
ce se putea face și regretăm că 
aceste comentarii care însoțesc chiar 
prima etapă a campionatului pe 
1956, nu ipot cuprinde mai multe 
fapte și elemente demne de a fi 
evidențiate. Și acum să le enume
răm pe rînd; 1. Echipele partici
pante nu au prezentat formații com
plete, ci m multe,„găuri" și im
provizații de moment (asociația 
Metalul, de pildă, nu a aliniat pe 
nici unul dintre atleții colectivului

Sosirea in cursa de 800 m. femei în care au fost înregistrate cîteva 
rezultate bune. Invingătoarea, Eli sabeta Buda a realizat 2:16,5, iar 
următoarele, Florica Dumitru. Ma rilis Cut ui si Irina Zegreanu 2:17.0 

(Foto : VILARA).

între 
trăgătorii au

două concursuri de 
realizat un evident

tir
progres

întrecerile de tir desfășurate 
timp de 3 zile pe poligonul Tunari, 
în cadrul „Gupei Victoria", orga
nizată de Casa Centrală a Armatei, 
au scos în evidență progresul rea
lizat de fruntașii tirului nostru în 
intervalul dintre ultimul concurs 
(„Cupa Dinamo") și această com
petiție. Saltul calitativ este cu atît 
mai promițător cu cît trăgătorii 
fruntași și-au schimbat armele de 
concurs în ultima vreme. Ei au și 
început — de altfel — să se acomo
deze cu noile materiale cu excepția 
maestrului sportului C. Antonescu 
care la poziția culcat a obținut cu 
noua armă doar 390 p. In proba de 
60 focuri, poziția culcat însă reve
nind la vechea armă, el a realizat 
o performanță meritorie: 596 p. 
Deși rezultatul realizat de C. Anto
nescu în proba de 60 focuri ne-a 
bucurat, indieîndu-ne că acest tră
gător a rămas același component de 
nădejde al reprezentativei țării, to
tuși soluția adoptată de el prin 
schimbarea armei în timpul concur
sului o considerăm greșită. După 
părerea noastră C. Antonescu tre
buie să se hotărască în mod defini
tiv asupra materialului ce-1 va fo
losi: ori va persevera în a se aco
moda cu noua armă (așa cum pro
cedează aproape toți ceilalți trăgă
tori fruntași)ori va reveni Ia arma 
cu care a obținut atîtea succese în 
anul trecut. Lipsa lui de hotărîre nu 
poate decît să-i dăuneze.

Așa cum notam mai sus, perioada 
dintre cete două mari concursuri a 
fost bine folosită de majoritatea 
trăgătorilor, ei reușind de această 
dată să obțină rezultate valoroase. 
De pildă, la „Cupa Dinamo" ca și 
la „Cupa Victoriei" locul I la pro
ba de 3X40 armă liberă masculin a 
fost cucerit de același trăgător: H. 
Herșcovici. Dar în timp ce la prima 
competiție el a realizat 1.159 p. la 
„Cupa Victoriei" a egalat recordul 
republican cu 1.168 p. In continuare 
remarcăm și rezultatele obținute de 
I. Sîrbu 1.162 p., N. Cojocaru 1.149 
p. (cu 7 p. mai mult decît în primul 
concurs). Teodor Ciulu 1.142 p. (cu 
x3 p. mai bine decît în „Cupa Di
namo"), Valentin Enea 1.141 p. (la 
concursul trecut realizase 1.111 p.), 
etc. La pistol viteză suma primelor 
4 performanțe — realizate de Ște
fan Petrescu 60/577. Marin Dochili- 
ță 60'577, Z. Deak 60/575 și Gh. Li- 
chiardopol 60/571 este de 240/2300 
p. (la ultimul concurs 240/2.293 p.), 
iar media este de 60/575 ceea ce 
reprezintă un progres remarcabil 
(reamintim că la Campionatele Eu
ropene de Tir echipa noastră a ocu
pat locul IV cu 239/2.280 p.). Aces
te comparații scot suficient de bine 
în evidență faptul că în general re
zultatele trăgătorilor fruntași se a- 
propte din ce în ce mai mult de 
valoarea reală a tirului din țara 
noastră.

său din Reșița; asociația Cons
tructorul nu a prezentat nici un 
singur mărșăluitor; C. C.A. a fă
cut și. de data'aceasta „tradiționa
lele” sale înscrieri formale de con
curente care au luat startul numai 
pentru a nu li se scădea cele 5 
puncte, și, bineînțeles, au abando
nat imediat, etc.) ; 2. Nu toate 
echipele au concurat în echipament 
uniform, asa cum cere regulamentul 
campionatului și cu numere vizi
bile pe pieptul și pe spatele con- 
curenților. In această privință me
rită a fi subliniat modul îngrijit 
în care au fost echipați atleții di- 
namoviști; 3. Dacă vîntul nu a

H. Herșcovici (Dinamo)

La pistol precizie, așa cum re
marcam în cronica noastră de sîm
bătă, maestrul sportului Iulius 
Pieptea a realizat un rezultat mai 
slab decît cel de la „Gupa Dinamo". 
Acest lucru trebuie să-i dea de gîn- 
dit în sensul că se impune ca Piep
tea să renunțe la „teoriile" privind 
linia ascendentă a rezultatelor și 
să lucreze, în schimb, cu mai mul
tă atenție pentru îmbunătățirea a- 
cestora.

Trebuie să notăm, desigur cu pă
rere de rău, și cîteva aspecte nega
tive petrecute la acest concurs. Ast
fel, maestra sportului Marieta Ju- 
verdeanu, deși știa perfect (ca de 
altfel și delegatul asociației Fla
căra) că nu poate lua parte, în a- 
celași concurs, la probele masculine 
și la cele feminine, după ce a ter
minat cu un rezultat modest proba 
de 3X40 focuri masculin (1.140 p.) 
a cerut cu insistență arbitrilor con
cursului să fie lăsată să concureze 
și la proba feminină. Atitudinea ei, 
contravine regulamentului, și indi
că o notă de vedetism.

Desfășurarea concursului a dove
dit încă odată necesitatea pregătirii 
unui corp special de mînuitori de 
ținte, semnalizatori și observatori. 
Aceasta pentru a se evita situația 
existentă cînd la fiecare concurs se 
aduc oameni nepricepuți care, în loc 
să-i ajute pe concurenți, îi încurcă, 
făcîndu-i uneori să greșească (o 
astfel de greșeală se reflectă în 
performanțe).

In încheiere felicităm pe organi
zatorii celor două competiții: „Cupa 
Dinamo" (asociația Dinamo) și 
„Cupa Victoriei" (Casa Centrală a 
Armatei), care au făcut tot ce le-a 
fost posibil pentru crearea celor mai 
bune condiții de concurs.

H. NAUM

putut fi „strunit" de organizatori, 
in schimb sintern convinși că se 
putea face mult mai mult pentru 
amenajarea pistei de alergare și a 
locurilor de elan la sărituri. Pista 
stadionului Republicii, pentru ca.re 
toți oaspejii străini au avut numai 
cuvinte de laudă, a fost de dala 
aceasta lipsită de calitățile pe care 
i ie cunoșteam. A fost grea, prea 
puțin elastică (aici e de vină și 
ploaia căzută în zilele dinaintea con
cursului) și foarte puțin rezistentă 
(la prăjină și la lungime, după ze
cile de încercări a'e atleților parti- 
cipanți, devenise o adevărată ară
tură... ) ; 4. Chiar în aceste condi- 
țiu.ni multe din rezultatele înregis
trate au depășit serios valoarea 
celor înregistrate anul trecut și 
acum doi ani, în cadrul primei 
etape.

Am relevat aici numai cîteva as
pecte ale desfășurării inirecerilor 
de sîmbătă și duminică. Nu avem 
nici un moment intenția să căutăm 
cu tot dinadinsul nod în papură 
acestor întreceri, dar trebuie s>ă o 
spunem deschis: după doi ani de 
întrecere fiecare dintre cei angre
nați în acest campionat — ca par
ticipant activ (antfenor, arbitru, 
conducător de echipă, etc.) — ca și 
cei care răspund de desfășurarea 
concursului, trebuie să fie, în orice 
caz, cu mult mai exigenți față de 
ceilalți și în primul rînd față de 
ei înșiși, lată de ce credem că este 
absolut necesară o serioasă analiză 
a felului în care a debutat compe
tiția în acest an și să se ia de ur
gență măsurile ce se impun chiar 
în aceste două săptămâni care des
part etapa I de etapa a Ii-a,



0 nouă metodă de calculare
a timpului la concursurile
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de orientare turistică
înainte, la concursurile de orien

tare turistică se foloseau două me
tode de calculare a timpului. In- 
tr-una comisia de organizare in
dica echipelor participante timpul 
de parcurs pentru fiecare porțiune 
a etapei. La a doua se stabilea 
fiecărei echipe ritmul de mers in- 
dicîndu-se, de exemplu, că traseul! 
va fi parcurs cu viteza de 4 km., 
sau 4,5 km./oră, plus adausul res
pectiv pentru urcuș. Desigur, cea 
de a doua metodă este mai bună 
pentru că echiipa este obligată la 
mers continuu în același ritm. To
tuși, această metodă nu ține cont 
de dificultățile terenului. In ambele 
cazuri măsurarea sau calcularea 
timpului este o problemă secundară 
față de orientarea propriu-zisă.

In metoda nouă, aplicată de cu- 
rînd la un concurs care a avut loc 
în Pădurea Mera, comisia de or
ganizare a indicat numai timpul 
de parcurs pentru etapa întreagă 
(de exemplu, pentru o zi) în ore 
și minute, urmînd ca echipa să cal
culeze ea însăși timpii de parcurs 
pe porțiunile principale ale traseu
lui, porțiuni fixate pe baza instruc
țiunilor. Punctajul la timp se face 
apoi pe baza respectării normei de 
timp de către echipele participante.

Prin această metodă, echipa, cal- 
culîndu-și singură timpii, trebuie 
să țină cont de toate condițiile și 
împrejurările,, să studieze mai pro
fund harta (nu . numai măsurarea 
distanțelor și a înălțimilor cum era 
cazul cînd se indica viteza). Echi
pa trebuie să țină cont de: par
curgerea traseului pe drumul in
dicat, dacă merge pe unghi de 
marș, pe un teren accidentat, dacă 
are obstacole naturale de învins, 
probleme dificile de orientare, etc. 
Pe lingă o mai profundă analiză a 
hărții este necesară, deci, o judi
cioasă eșalonare a etapelor după 
efortul ce va fi depus în conformi
tate cu condițiile terenului, situa
ția atmosferică, pregătirea fizică a 
echipei. De asemenea, echipa tre
buie să-și stabilească în mod just 
și punctele de odihnă.

Prin această metodă se ajung* 
ca problema importantă a calculă
rii timpului să fie egală în valoare 
cu problema orientării. Pe lingă a- 
ceasta, echipa își cunoaște precis 
sarcina în problema timpului, ex- 
okizîndu-se diferențele existente la 
calculele făcute pe baza vitezei in
dicate. Afară de aceasta, echipa știe 
permanent cîte puncte a reușit să 
acumuleze, își cunoaște tot timpul 
situația.

Noua metodă de calculare a 
timpului a fost verificată practic 
în concursul de la Pădurea Mera 
la care au participat 15 echipe for
mate din cîte trei turiști. Față de 
punctajul maxim (547 p.), echipa 
Voința Cluj (Boroș, Muller și Fu- 
op) a acumulat 535 p. și s-a aco- 
■nodat cu noua metodă de calcu- 
are. După concurs au avut loc 
nulte discuții între .participanți și 
xrganizatori și s-a stabilit că me- 
'<la nouă de calculare a timpului 

-re o serje de avantaje și merită 
.ă fie aplicată mai larg.

RADU FISCH 
E BOCOȘ
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Fiaeăra Ploești „a rupt
...și a obținut ieri, din 1954, pri

ma victorie asupra Progresului 
București sărind de Ia locul 10 la 
locul 5 în clasament. O victorie
— cu 2—0 (1—0) — absolut me
ritată, grație unui joc mai omo
gen, mai clar, iute și eficace, cu 
deosebire în linia de atac. In pri
mele 20 de minute, Progresul a a- 
vut inițiativa. Aipoi jocul s-a e- 
chilibrat, iar în restul timpului 
Flacăra a avut superioritatea, mai 
ales în repriza a doua, în care și-a 
depășit net adversarul și putea să 
mărească scorul dacă înaintașii nu 
ar fi tras “pripit sau imprecis. Pe 
scurt. Flacăra a făcut o partidă 
bună — chiar foarte bună în com
parație cu formația bucureșteană
— ceea ce a asigurat meciului 
o calitate satisfăcătoare. In același

los, superior din punct de ve
dere al calității, chiar unor for
mații din categoria A, Progre
sul C.P.C.S. a întrecut detașat 
un adversar — Locomotiva Con
stanța — care are la activ un 
an în prima categorie.

In fotografie, unul din cele 
patru goluri înscrise de bucu- 
reșteni r portarul constănțean 
Georgescu se aruncă zadarnic 
după mingea trimisă în plasă 
de Mateianu, din lovitură liberă.

(Foto R. V ILARA)

III Campionatul categoriei B o- 
fetră multe jocuri frumoase și 
de un bun nivel tehnic. Unul 
din aceste joouri a avut loc du
minică, în deschidere la Loco
motiva București—Dinamo So
fia. Meritul principal a revenit 
însă tinerei formații a Progre
sului C.P.C.S., in rîndurile că
reia activează 7 din juniorii care 
au obținut strălucitul succes in 

z Turneul F.I.F.A. Duminică, fot- 
i baliștii de la Progresul C P.C.S. 
5 au desfășurat un joc spectacu-

Clasamentele
SERIA I

1. Știința Galați 6 5 1 0 13: 1 11
2. FI. r. Buh uși 8 5 1 0 17: 4 11

3. Locom. Pașcani 8 5 0 1:12: 5 10
4. Avîntul Fălticeni 6 3 3 0 16: 5 9
5. Victoria Tecuci 6 2 31 1 9: 5 7
6. Flacăra Modnești 6213 13:12 5
7. Dinamo Dorohoi 8213 15:15 5
». Progresul Iași 6 2 13 7: 9 5
9. Dinamo Galați 6 2 8 4 8: 7 4

10. Progresul Rădăuți 8 0 3 3 7:15 3
11. Avîntul P. Neamț 6 0 2 4 7:25 2
12. Voința Tecuci 6 0 0 6 1:22 0

SERIA II
1. Metalul Tîrgoviște 6 4 11 13: 5 9
2. Locomotiva MCF

București 6 4 11 12: 6 9
3. Metalul C-ța 6 3 2 1 *9: 3 8
4. Locom. Galați 6 4 0 2 6: 6 8
5. Progresul Corabia 6 3 12 8: 5 7
6. Dinamo Pitești _ 6 14 1 7: 4 6
7. Metalul Buc. 6 2 2 2 11: 8 6
8. Metalul Sinaia 6 2 2 2 7:10 6
9. FI. r. Giurgiu 6 2 13 7: 9 5

10. Metalul 131 6 2 13 8:11 5
11. FI. roșie Bere

Rahova Buc. 6 2 13 9:14 5
12. Metalul Brăila 6 12 3 3: 7 4
13. Progresul Călărași 6 0 3 3 4: 8 3
14. Constr. C-ța 6 114 7:15 3

IX. Metalul C. Turzii-Metalul
Uz. tract. Orașul Stalin 
(cat. B) 1

X. Progresul Satu Mare-Locom.
Arad (cat. B) 1

XL Dinamo Bîrlad-Locomotiva
Iaiși (cat. B) 1

XII. Metalul St. roșu Orașul Sta- 
l/in-Flamura roșie Burdu- 
jeni (cat. B) 1

★

Prima tragere din urnă a pre
miilor speciale — excursii în străi
nătate — efectuată de I.S. Prono
sport pentru buletinele cu „0“ re
zultate Ia concursul nr. 17 din 29 
aprilie va avea loc în mod special 
miercuri 9 mai, orele 18 în Capi
tală la Agenția centrală din Calea 
Victoriei nr. 9. Tot miercuri 9 mai 
va avea loc și ultima tragere din 

timp, voința jucătorilor de a pres
ta un ioc bun și de a obține un 
rezultat favorabil a imprimat me
ciului și „nervul" specific campio
natului, fără să se alunece însă 
spre durități. Trebuie subliniat în 
mod special comportarea liniei de 
atac, care — fără Drăgan și Teo- 
dorescu — a dat un randament 
mai mult decît satisfăcător, mai 
ales în privința trasului la poartă, 
înaintașii au șutat mult, mai ales 
în repriza a doua, dar mai trebuie 
să lucreze pentru îmbunătățirea 
preciziei. Foarte buni au fost Pe- 
reț șî A. Munteanu, autorul celor 
două goluri. Acești doi jucători au 
fost motorul echipei. Zaharia. D. 
Munteanu și Marinescu s-au ridi
cat deseori la înălțimea lor, iar 
ceilalți au muncit cu mult folos

categoriei C
SERIA III

1. Minerul B. Mare 5 5 0 0 14: 2 10
2. FI. roșie Cluj 5 4 18 13: 4 9
3. Ddnamo Tg. M’ureț16411 21:11 9
4. Avîntul Toplița 6 4 0 2 7: 5 8
5. Recolta Salonta 8 2 3 1 11: 4 7
6. Flacăra 7 6 3 0 3 9:13 6
7. Avîntul Sighet 8 13 2 5: 6 5
8. Recolta Cărei 8 12 3 4: 7 4
9. Locom. Oradea 5 2 0 3 3: 7 4

10. Metalul Oradea 5 2 8 3 5:13 4
11. Progresul Turda 5 113 5: 8 3
12. FI. r. Sf. Gh. 6 0 2 4 3: 9 2
13. Constr. Turda 5 0 14 3:14 1

SERIA IV

1. Metadul Arad 6 4 2 0 9: 2 10
2. FI. r. Rm. Vîlcea 6 4 0 2 9: 6 8
3. Met. Oțelul roșu 6 3 2 1 9: 8 8
4. Metalul 108 6 2 3 1 7: 4 7
5. Locom. Craiova 6 3 12 10:11 7
8. FI. roșie

7 Nov. Arad 6 3 0 3 8:6 6
7. Știința Craiova 6 14 1 4: 4 6
8. Flacăra 14 6 2 2 2 5: 6 6
9. Constr. Arad 6 13 2 7: 7 5

10. Locom. Simeria 6 12 3 10:11 4
11. Constr. Craiova 8 12 3 6:11 4
12. Progr. Timișoara 6 0 15 2:10 1

urnă a premiilor în obiecte acor
date de I. S. Pronosport buletinelor 
cu ,,0“ rezultate la concursul Pro
nosport nr. 16 din 22 aprilie. Par
ticipant care dețin buletir.e cu „0“ 
rezultate la aceste concursuri sînt 
rugați să participe la tragerile din 
urnă.

★

Se aduce la cunoștință partici- 
panților la Pronosport că întrucît 
a rămas în circulație numai un 
sirigur tip de buletin pe care se 
pot face variante simple, multiple, 
repetate sau colective, pentru orice 
buletin depus se eliberează chi
tanță de control. L a depunerea bu
letinelor pentru concursul nr. 19 de 
duminică 13 mai, participanții sînt 
rugați să nu uite să-și ridice chi
tanțele. ~ <

tradiția"...
pentru echipă. Nesiguranță au ma
nifestat: portarul Roman în inter
venții și fundașii în degajări. 
Neacșu este mai bun fundaș decît 
mijlocaș.

Progresul n-a ținut piept decît 
20 de minute, cînd — e drept — 
putea să și conducă cu 2—0. Dar, 
Țîrcovnicu și Banciu în min. 9 și 
din nou Țîrcovnicu în min. 20 au 
ratat de la 5 m.l... Comportarea 
generală a echipei a fost însă de
parte de a mulțumi. Cu excepția 
celor trei fundași (Soare, Bratu și 
Dobrescu) care au jucat bine și 
au rezistat tot meciul. celelalte 
compartimente au jucat slab. Mij
locașii nu au reușit să păstreze 
un echilibru în formație, iar ata
cul n-a fost în stare să tină min
gea. pasînd greșit sau iucînd pe 
sus, chiar atunci cînd s-a văzut 
că ploeștenii le sînt superiori la 
focul cu capul. Atacurile au fost 
lipsite de legătură, precizie și de 
finalitate. Portarul Cosma a avut 
ieșiri inoportune din poartă și la 
una din ele a și primit golul al 
doilea. In forma actuală, Progre
sul va avea multe dificultăți la 
jocurile viitoare.

Jocul a fost interesant. chiar 
pasionant, mai ales datorită Flăcă
rii care a creat numeroase faze 
palpitante la poarta lui Cosma. 
Golurile au fost înscrise de A. 
Munteanu în min. 34 și 70, dar 
după pauză ploeștenii au ratat 
alte numeroase ocazii. Bun arbi
trajul lui E. Bucșa-Sibiu. Specta 
tori: aproximativ 30.000.

FLACĂRA: Roman-Pahonfu, Ma
rinescu, Topșa-Neacșu, Pereț-Leu- 
că, D. Munteanu, Zaharia. A. 
Munteanu, Ghită.

PROGRESUL: Cosma-Dobrescu, 
Bratu. Soare-Maior. Știrbei-Cruțiu, 
Țîrcovnicu, Banciu, Smărăndescu, 
Blujdea.

P. GAȚU

Campionatul republican 
de juniori

SERIA I
Avîntul Fălticeni-Avîntul Piatra 

Neamț 1-1 (0-1).
Flamura roșie Buhuși-Progresul Ră

dăuți 4-2 (1-2).
Locomotiva Pașcani-Flamura roșie 

Bacău 1-0 (0-0).
Dinamo Bac&u-DInamo Dorohoi 2-1 

(2-1).
SERIA a Il-a

Dinamo Bîrlad-Locomotiva Iași 
0-1 (0-1).

Locomotiva Galați-Voința Tecuci
1- 1 (0-Q.

Flacăra Moinești-Progresul Focșani
4- 1 (1-0).

Știința Iași-Progresul Iași 5-1 (0-0).
SERIA a III-a

Flacăra Cîmpina-Flacăra Moreni
2- 1 (1-1).

Metalul Brăila-Metalul Tîrgoviștie 
0-3 (neprezentare).

Metalul Sinaia-Progresul F. B. 
București 0-3 (0-0).

Flacăra Ploeștl-Știința Galați 7-0 
(4-0).

Ddnamo 6 București-Dinamo Galați
3- 0 (1-0).

SERIA a IV-a
Progresul C.P.C.S Bucureștl-Loco- 

motiva Constanța 6-0 (4-0).
C.C.A. București-Progresul Călărași

5- 1 (2-1).
Locomotiva București - Metalul 

București 1-0 (1-0).
Flamura roșie Giurgiu-Constructo- 

rul Constanța 3-1 (2-1).
SERIA a V-a

Flamura roșie Bere Rahova Bucu
rești-Locomotiva M.C.F. București 
1-5 (0-2).

Dinamo Piteștl-Știința București 1-2 
(1-0).

Progresul Corabia-Locomotiva Cra
iova 4-2 (3-1).

T. Dinamovist București-Metalul 1 
Mai Ploești 8-0 (2-0).

SERIA a Vl-a
Locomotiva Timișoara-Minerul Pe

troșani 3-1 (2-0).
Mdtnerul Lupeni-Știlnța Craiova 4-3 

(2-2).
Știința Timișoara-Progresul Timi

șoara 5-1 (0-1).
Metalul Oțelul Roșu-Metalul Reșița 

0-1 (0-1).
SERIA a Vll-a

Recolta Salonta-Locomotlva Oradea
6- 0 (1-0).

Constructorul Arad-Locomotiva A- 
rad 1-1 (0-1).

Flamura roșie 7 Nov. Arad-Fl. roșie 
U.T.A. Arad 0-0.

Progresul Oradea-Metalul Arad 3-1 
(1-1).

SERIA a VIII-a
Flamura roșie Cluj-Progresul Tur

da 3-0 (neprezentare).
Avîntul Sighet-Recolta Cărei 5-1 

(4-0).
Progresul Satu Mare-Minerul Baia 

Mare 2-3 (1-0).
Știința Cluj-Metalul Cîmpîa Turzii

4- 1 (3-1).
SERI.A a IX-a

Avîntul Reghin-Flacăra Mediaș 2-1 
(1-0).

Flacăra 7-Flamura roșie Sf. Gheor- 
ghe 3-0 (1-0).

Dinamo Tg. Mureș-Avîntul Toplița 
8-0 (7-0).

Avîntul Tg. Mureș-Constructorul 
Turda 1-1 (0-1).

SERIA a X-a
Metalul 131-Flamura roșie Rm. Vî1 II. * * V.- 

cea 2-3 (1-3).

I. Loc. Buc.-Dinamo Sofia
(meci internațional) I

II. Progresul București-Fla-
căra Ploești (cat. A) 2

II. Mim. Petroșani-Dinamo O- 
rașuil Stalin (cat. A) 2

V. Știința Cluj-Flamura roșie 
Arad (cat. A) 2

V. Progresul Oradea-Dinamo 
Buc. (cat. A) 1

’I. Dinamo Bacău-C.C.A. Bu
curești (cat. A) 2

TI. Știința Iași-Flamuria roșie 
Bacău (cat. B) I

II. Loc. T. Severin-Avînitul
Tg. Mureș (cat. B) _ 1

Metalul 108-Metalul Uz. Tr. Orașul 
Stalin 0-0.

Metalul Hunedoara-Flacăra 14 5-1
(2-1).

Progresul Sibiu-Locomotiva Sime- 
ria 3-4) (2-0).

NOTE, ȘTIRI
JOCUL DE LA ORAutA -

In meciul cu Dinamo București, 
pe care l-a cîștigat cu 1-0 Pro
gresul Oradea a fost mai bun ue- 
cît arată scorul. Ocaziile ratate, 
mai ales în repriza a doua, ae 
Meszaros, Bartha, Toth și Vacz,, 
puteau asigura echipei orădene o 
victorie cu mult mai confortabilă 
și pe deplin meritată. Progresul 
a luptat cu o deosebită însuflețire 
pentru rezultat, care i-a fost în 
cele din urmă favorabil, dar s-a 
arătat prea puțin preocupat de ca
litatea jocului.

Succesul obținut de Progresul se 
datorește în special comportării 
stoperului Caricaș și a mijloca
șilor Krempanschi și Vlad, la fel 
de buni în apărare ca și în atac. 
Linia ofensivă a oră den dor — cu 
excepția lui Toth în mare vervă 
și a lui Florea — inteligent crea
tor de situații — a fost cel mai 
slab compartiment. Vaczî nu este 
încă pus la punct cu antrenamen
tul, Bartha a uitat să mai fie îna
intaș, iar Meszaroș nu este arină 
stingă. De aci explicația numeroa
selor ratări în fața unei apărări 
dinamoviste de o bizară alcătuire, 
în care la un moment dat extrema 
stingă Nițulescu juca stoper. Este 
desigur evident că în zece oameni 
— prin accidentarea lui Szoko — 
Dinamo a fost serios handicapat 
și n-a mai putut acționa ca o 
echipă închegată, dar mai grav 
este faptul că echipa campioană 
a dovedit că nu este capabilă să 
iasă încă din impasul în care se 
află de cîteva etape. Cauzele a- 
cestui impas sînt multiple. După 
părerea noastră, în primul rînd tre
buie reîntronată cu toată, fermita
tea disciplina în echipă. Li"sa 
unității de vedere dintre conduce
rea tehnică și jucători nu poate 
duce decît la alunecarea pe o pan
tă extrem de periculoasă., In jocul 
de la Oradea — de pildă — Bă- 
cuț II, fără a avea avizul antre
norului, a trecut extrem stingă, 
fiindcă așa a „crezut" el ca echi
pa poate da un randament mai 
bun. Este un caz — pe lingă multe 
altele — care dovedește o men
talitate inadmisibilă. împotriva că
reia se i-mpun măsuri urgente.

S Massler
GESTURI REPROBABILE

Atitudinea nesportivă a jucătoru
lui Seredai (urmată de gestul la 
fel de nesportiv al jucătorului bul
gar Derevenski) a umbrit jocul 
Locomotiva București-Dinamo So
fia, desfășurat pînă atunci într-o 
notă corectă. Seredai s-a făcut vi
novat de o abatere de la com
portarea pe care trebuie s-o aibă 
un sportiv pe teren. Dezaprobarea 
promptă a publicului trebuie să 
constituie un avertisment pentru 
acest jucător, care trebuie să re
flecteze foarte serios asupra ținu
tei pe teren și respectului datorat 
tovarășilor de sport.

MIINE LA TIMIȘOARA
Joc international: Știința Timi

șoara—Dinamo Sofia. O întîlnire 
interesantă, așteptată cu legitimă 
nerăbdare de timișoreni. Studen
ții au susținut un meci de pregă
tire în vederea jocului de mîine: 
duminică au întîlnit pe Flamura 
roșie U.T.T. de care au dispus cu 
4—1 (I—1). prin punctele înscrise 
de Filip (2), Gîrleanu și Ciosescu. 
Mîine, Știința va alinia formația: 
Curcan-Zbîrcea, Brinzei, Florescu- 
Cojereanu, Nicolin-Lazăr, Tănase, 
Ciosescu, D'nulescu, Boroș.

UN NOU DOCUMENTAR 
SPORTIV

Studioul de filme documentare 
și jurnale de actualități „Al. Sahia” 
a avut o frumoasă inițiativă: aceea 
de a trimite la Budapesta o echipă 
specială de operatori condusă de re
gizorul N. Blidaru, pentru a filma 
aspecțe din importanta competiție 
internațională de fotbal. Turneul 
FIFA pentru juniori. Operatorii nu 
s-ati mărginit să prindă în obiecti
vul lor numai momentale principale 
ale jocurilor reprezentativei noastre, 
ci au înregistrat și o serie de faze 
din cele mai importante meciuri 
ale turneului. In felul acesta, spec
tatorii noștri vor avea o imagine cit 
mai completă, avînd posibilitatea 
să urmărească cele mai bune echi
pe ale turneului, în cele mai ca
racteristice întîlniri.

Noul documentar sportiv consti
tuie o frumoasă realizare a cinema
tografiei noastre. El redă în prin
cipal momentele cele mai importan
te ale frumoasei victorii înregis
trate de „Tinerii noștri fotbaliști"— 
cum este, de altfel, intitulat acest 
film. Iubitorii fotbalului așteaptă 
cu mult interes acest documentar,; 
numai că — să sperăm — aștepta
rea lor nu va fi lungă. Pentru acea
sta însă, e nevoie de mai multă 
operativitate în programarea filmu
lui la cinematografele din Capitală 
Și tară.



Mai multă atenție 
pregătirii canotorilor

Comparînd rezultatele tehnice 
obținute de cîștigătorii întrecerilor 
de canotaj de la Timișoara ca și de 
majoritatea participanților la cele 
doua ediții ale competiției, consta
tăm că — în afara probelor de 
4 + 1 băieți și 8+1 fete — ele au 
fost mai slabe în acest an. Desigur 
că sîrrtem de abia la începutul se
zonului și de asemenea condițiile 
naturale nu au fost cu totul asemă
nătoare. Acest fapt atenuează oare
cum deficitara constatare. Dar a- 
devărata cauză a slabei com
portări rezidă în insuficienta 
pregătire fizică și tehnică a parti- 
cioanților. Datorită acestei carențe 
nu a putut fi folosit din plin prin
cipiul eforturilor maximale deoarece 
antrenorii nu s-au bizuit pe o cores
punzătoare pregătire fizică. Tot de 
aceea am văzut cum anumite echi
paje (4+1 r. FI. roșie, 8+1 și 
4+1 vîsle Drog. la fete sau 2+1 
Știința la băieți etc.) au terminat 
distanțele respective foarte obosite 
sau chiar extenuate. Această cauză 
a determinat credem și pe antre
norul Voinței să-și retragă din 
competiție ambarcația de 4 + 1 bă
ieți pentru că ea parcursese în con
diții grele cu o zi înainte aceeași 
distanță. Este bine să arătăm aci 
că au fost și loturi bine pregătite în 
această direcție ca acelea de 8 + 1 
Dinamo, 4+1 Știința, 2 + 1 Cons
tructorul, ditb'oul Metalului ș.a. 
toate masculine.

S-a putut constata de asemenea, 
că preocuparea redusă a unor an
trenori pentru obținerea unei for
me soortive corespunzătoare atît de 
dificilelor curse de fond a determi
nat rezultatele nesatisfăcătoare 
scoase de unele echipaje și tot
odată diferențele apreciabile din
tre primele și ultimele clasate. E- 
xemiple elocvente ale acestui as
pect ne sînt oferite de schifurile: 
2+1 (Met.), 4 + 1 (Loc.), și 
8+1 (Voința) băieți dar în spe
cial de schiful 4+1 v. al Progre
sului, care a reușit „performanța" 
de a sosi aproape la 14 minute îi 
urma primei clasate.

Decalajul de valoare exemplifi
cat mai sus este în contradicție 
flagrantă cu unul dintre obiectivele 
noastre principale și anume asigu
rarea cadrelor medii necesare ca
notajului, ca o rezervă a loturilor 
reprezentative. In afară de lipsa 
pregătirii fizice și tehnice, acest de
calaj a fost — bineînțeles în mai 
mică măsură — și rodul ușurinței 
cu care s-a făcut selecționarea în 
loturile asociațiilor, sau al modu
lui nejudicios și ad-hoc în care au 
fost constituite echipajele. De pil
dă: schiful de 8+1 masculin al 
Voinței format de canotori din A- 
rad și Timișoara și schiful de 8+1 
fete al Metalului îrc care au fost In
duse două junioare, etc. In această 
ordine de idei, credem că bine a 
procedat conrsia de organizare cînd 
nu a mai acordat premii asociațiilor 
cu cei mai multi participant, deoa
rece a constatat că goana după 
punctele acestui clasament dăunea
ză nivelului canotajului rostru.

Am puitea spune însă că „lanțul 
acestor slăbiciuni" trece și prin 
centre cu o veche tradiție în spor
turile nautice ca Tg.-Mureș, Ga
lați, Constanța ș.a. (unele din eie 
cu antrenori de specialitate), care 
nu și-au trimis nici un reprezen
tant în campionatul de fond. Pu
tem reproșa și colect’velor din Arad 
shba participare.

In lumina acestor constatări este 
necesar ca antrenorii să fie preo
cupați de o mai completă pregă
tire a soortivilor ne care-i îndru
mă și să intensifice pregătirea fi
zică ne uscat, atît cea generală cît 
și mai ales cea specială.

Subliniem că aceste deziderate 
sînt valabile și centru antrenorii 
asociațiilor noastre fruntașe. Ne 
referim în special, la antrenorul 
I Dîngă care credeam că n<u a fo- 
los't cele mai indicate metode de 
instruire și de muncă pentru echi- 
oajele feminine de 4 + 1 vîsle și 
8+1 ale asociației Dinamo, care — 
deși cîștigătoare ale probelor res
pective — mi au realizat performan
tele la care le îndreptățește va
loarea componentelor precum și 
condițiile bune oe care le au pen
tru pregătire Un caz similar este 
si acela al antrenorului Zoltan Be- 
n°dek de la C.C.A., care nu a reu
șit să obțină maximum de randa
ment din partea unor echipaje mas
culine foarte dotate cum sînt cele 
de 8+1 și 4+1. întreg sezonul de 
sporturi nautice le stă la dispozi
ție centru remedierea acestor lip
suri.

Competiții, concursuri
SURPRIZE PLĂCUTE ȘI NEPLĂ
CUTE LA RUGBI IN CAMPIO

NATUL CATEGORIEI B

Surprizele înre
gistrate în ultimele 
etape ale campio
natului categoriei 
B la rugbi au că
pătat un caracter... 
permanent.

Astfel, în etapa de duminică una 
dintre cele mai valoroase echipe 
provinciale, Știința Timișoara (re
trogradată anul trecut din prima 
categorie a țării) a cedat în fața 
unei formații (selecționata Tîrnă- 
veni), care nu a aspirat niciodată 
la un loc fruntaș în clasamentul 
seriei a doua Jucătorii formației 
timișorene trebuie să analizeze 
cauzele acestei înfrângeri, ca de 
altfel și atitudinea lor nesportivă 
din timpul și de după desfășurarea 
meciului.

O altă echipă a cărei comportare 
ne surprinde — de data aceasta 
în mod plăcut -— este cea a fero
viarilor din Buzău. Faptul că după 
patru etape această formație (fără 
pretenții în campionatele trecute) 
a înregistrat tot atîtea victorii, ne 
îndreptățește să afirmăm că rezul
tatele pe care le-a obținut sînt ro
dul unei munci conștiincioase de
puse de jucătorii ei.

Rezultatele bune înregistrate ip-înă 
acum trebuie să constituie un im
bold în viitoarea pregătire a rug- 
biștilor buzoieni.

O echipă tânără care se afirmă 
de la etapă la etapă și care a sa
tisfăcut pînă în momentul de față 
așteptările susținătorilor săi este 
FI. roșie Orașul Stalin.

Nu putem încheia aceste rîndlurî 
fără a aminti de comportarea echi
pelor Metalul București și Loco
motiva Cluj care s-au întilnit du
minică pe stadionul Tineretului. 
Prima formație și-a găsit „ritmul” 
de joc abia în repriza a doua, cînd 
jocul pe înaintare a fost mai orga
nizat, fumizînd în acest fel nume
roase baloane liniei de trei sferturi
care și-a făcut la rîndul ei „dato
ria’

In ceea ce privește jocul rugbiș- 
tilor de la Locomotiva Cluj putem 
spune că el a satisfăcut doar in 
iprima repriză. In acest timp, îna
intașii au răspuns cu promptitudi
ne tuturor acțiunilor adversarului, 
au executat excelent o serie de gră
mezi deschise și s-au apărat cu 
foarte multă precizie. Dar, în mo
mentul în care AfetaJul a egalat 
scorul și a luat conducerea, jucă
torii feroviari s-au descurajat, n-au 
mai jucat cu convingere și au cedat 
la scor. De asemenea, vrem să a- 
mintim că nervozitatea unor ju
cători componenți ai ambelor echi
pe a umbrit în parte această par
tidă care s-a ridicat, uneori, la un 
nivel tehnic bun.

LA CAPĂTUL A 200 PARTIDE 
DE ȘAH...

Un campionat de șah pe echipe 
care a angrenat în întrecere aproa
pe 400 de jucători de diverse cate
gorii din toate regiunile țării, iată 
cu ce se pot mîndri șahiștii colec
tivelor sportive Progresul Justiția. 
Finala „Cupei Consiliului central 
al colegiilor de avocați din R.P.R.”, 
desfășurată săptămîna trecută în 
Capitală, a încununat această fru
moasă competiție în care s-au în
trecut iubitori de șah din rîndu- 
rile avocaților, magisitraților și

SURPRIZE ȘI... NU PREA

Trei dintre rezultatele înregis
trate în etapa a VII-a a campiona
tului masculin cat A — victoria 
metalurgiștilor din Reșița în fața 
celor din Timișoara, meciul egal ob
ținut de Voința Sibiu la Arad și 
înfrîngerea Flacărei Ploești la Cis- 
nădie — apar surprinzătoare, pri
vite prin iprisma situației echipe
lor respective în clasament, după 
etapa precedentă. Nu trebuie să pri
vim însă schimbările 'survenite în 
„ierarhia” echipelor după etapa a 
VII-a ca un rezultat al unor simple 
întâmplări. Intr-adevăr, încă de la 
începutul său. campionatul echipe- 
pelor de categorie A s-a airătat 
deosebit de interesant, deschis ori

funcționarilor judecător ești. S-au 
întâlnit pentru a desemna pe cea 
mai bună din zecile de echipe care 
luaseră startul anul trecut în în
trecere, reprezentativele regiuni
lor București și Oradea, caliiicate 
duipă meciuri strînse. Disputat cu 
o dîrzenie neașteptată, acest meci 
finali n-a putut desemna un câști
gător, rezultatul fiind unul de ega
litate (6—6). Orădenii au jucat sur
prinzător de bine, dind o replică 
foarte susținută puternicilor lor 
adversari.

Iată rezultatele individuale ale 
meciului București — Oradea: 
Theiler (B) — Adorjan (O) ‘A—'/,; 
Topa (B) — Herman (O) 0—1; 
Mocanu (B) — Dobrinescu (O) 
1—0; Manolescu (B) — Toth (O) 
‘A—‘A; Rapaport (B) — Hovany 
'A—'A; Rapaport (B) — Abrudan 
(O) 'A—'A; Sorin (B) — Pop (O) 
‘A—‘A; Cristescu (B) — Hovany 
(O) 1—0 (cea mai frumoasă par
tidă a meciului); Hulea (B) — 
Dumbrăveanu (O) 0—1; Rusu (B) 
Buran (O) 'A—'A; Ionescu (B) — 
Feher (O) Va—*/»;  Ecaterina Lăză- 
rescu (B) — Eoaterina Koting (O) 
0—1; Marilena Enăchescu (B) — 
E. Mezei (O) 1—0.

Finala urmează să se dispute 
din nou, în cursul acestei luni, la 
Oradea.

R. V.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE ȘAH

In cadrul sferturilor de finală ale 
campionatului masculin al R.P.R. 
s-au mai înregistrat următoarele 
rezultate :

CLUJ — Grupa I-a; M. Breazu 
9 p.; V. Demian și A. BaMa 7*A  p. 
(11 concurenți); Gruipa II-a : Gh. 
Balogh și A. Nagy 8'A p.; T. Csarko 
8 p. (12 concurenți).

REȘIȚA — E. Szabo și I. Meder- 
zan 9 p. (12 concurenți).

ARAD — St. Deneș 10 p.; A. Ra
dar 9‘A p. (14 concurenți).

PITEȘTI — Grupa I-a: G. Das- 
călu 10 p.; R. Vasilescu 9'A p. (12 
concurenți); Grupa Il-a : Gh. Va- 
rabiescu 9 p.; Gh. Vulcan 8‘A p. 
(11 concurenți).

SLANIC — R. Dumitrescu (Ro
man) 10'A p.; S. Pregerman (Ba
cău) 10 p. (13 concurenți).

DUMINICA, UN DERBI LA 
LUPTE: DINAMO BUCUREȘTI- 

C.C.A.

Etapa de la 29 aprilie a cam
pionatului republican de lupte a 
scos din „raza titlului pe 
unul dintre competitori : Dmamo 
Orașul Stalin. Pe poziție au ră
mas Dinamo București și, la un 
punct diferență de aceasta, C.C.A. 
In ce măsură echipa C.C.A. va fi 
pentru Dinamo București un ad
versar nu numai cu numele, a- 
ceasta o vom vedea duminică, ziua 
cînd cele două formații se vor în
tâlni la București, în sala Dinamo.

Programul complet al etapei de 
duminică este următorul: grupa 1: 
București: Dinamo București, Fla
căra Baia Mare, Constructorul 
Ploești, C.C.A. (arbitri: I. Șeines- 
cu, I. Staicu, I. Tozser, V. Borșan, 
P. Rebigan), grupa II: Tg. Mureș: 
Voința Tg. Mureș, Metalu] Reșița,

IN COMPLETAREA CRONICILOR DE HANDBAL
căror rezultate, iar un rezultat 
surprinzător la prima vedere nu 
face decît să demonstreze tocmai 
echilibrul existent între formațiile 
participante la întrecerea pentru 
titlul de campion.

O ECHIPA CARE ȘTIF. 
SA JOACE... CIND VREA

Spectatorii meciului C.C.A. — > 
Știința Iași își închipuie, desigur, 
că subtitlul nostru se referă la 
formația studenților ieșeni. Cea 
mai grăitoare dovadă a faptului că 
ieșenii știu handbal și că au resur
se pentru a susține un meci cît de 
greu, o constituie comportarea lor 
de duminica trecută, cînd, conduși 
la pauză cu 14—3, au reușit să ter

Constructorul Cluj, Locomotiva Ti
mișoara (arbitri: M. Tupicică, A. 
Tătaru, A. Oniga, C. Weber, Gh. 
Schwartz), grupa III: Cluj: Fla
mura roșie Cluj, Dinamo Satu Ma
re, Progresul București, Flamura 
roșie Galați (arbitri: V. Co.nstan- 
tinescu, M. Popovici, Gh. Tătaru, 
L. Ferdinand, I. Horvath), grupa 
IV: Hunedoara: Flamura roșie A. 
rad, Dinamo Orașul Stalin, Pro
gresul Lugoj, M'etalul Hunedoara 
(arbitri: I. Schimerling, P. Traian, 
I. Pantici, Gh. Poran, Fr. Gyor- 
cos).

Clasamentul înaintea etapei a 
IV-a:

„CUPA RECOLTA’ LA OINĂ

1. Dinamo Buc. (1) 9 9 0 0 70: 2 27
2. C.C.A. (2) 9 8 1 0 54:18 26
3. Progresul Lugoj (6) 9 6 2 1 48:24 23
4. Locom. Tim. (7) 9 6 2 1 44:26 23
5. Dinamo Or. St. (3) 9 6 1 2 43:27 22
6. Voința T. Mureș (4) 9 5 1 3 34:38 20
7. Flacăra B. Mare (9) 9 4 2 3 40:31 19
8. Constr. S.M. PI. (5) 9 4 2 3 39:33 19
9. Progr. Buc. (8) 9 3 4 2 35:37 19

10. Met. Reșița (11) 9 2 3 4 33:37 16
11. FI. r. Arad (12) 9 2 3 4 28:44 16
12. Constr. Cluj (15) 9 2 0 7 22:49 13
13. Din. S. Mare (10) 9 2 0 7 26:44 13
14. FI. r. Cluj (12) 9 1 1 7 22:50 12
15. Met. Huned. (14) 9 1 0 8 21:50 11
16. FI. r. Galați (16) 9 0 0 9 11:60 9

' Comuna Curcani 
din regiunea Bucu
rești a găzduit du
minică una din 
cele mai frumoase 
competiții sportive: 
„Cupa Recolta” la 
oină. De diminea

ță și pînă seara sute de spec
tatori din comună și împreju
rimi au ținut să ia iparte la întrece
rile de oină la oare au concurat 
echipe din București și regiune. A
plauzele lor au răsplătit jocurile 
frumoase pe care le-au făcut echi
pele Dinamo București și Recolta 
Curcani, bine pregătite atît tehnic 
cît și fizic. Tot la fel de bine pre
gătită s-a prezentat și echipa tine
rilor țărani care a reprezentat că
minul cultural Gh. Doja raionul 
Slobozia. Competiția a fost cîști- 
gată de echipa Dinamo 6 Bucu
rești, urmată de Recolta Curcani, 
Slobozia, Recolta Curcani II și 
Flamura roșie Oltenița. Cu această 
ocazie s-au evidențiat o serie de 
tineri jucători ca Gheorghe Gheor- 
ghe, Voicu Ivan, Gh. Blaga (Di
namo 6), Eugen Cocuț, P. Popescu, 
M. Gnutanu (Recolta Curcani).

„CUPA PRIMĂVERII"
LA POPICE"

La această

O competiție Im
portantă pentru 
sportul popicelor 
este aceea organi
zată de Construc
torul S.M. Bucu
rești și dotată cu 
„Cupa Primăverii”, 

competiție au par
ticipat 12 echipe r 
I, 19 de categoria a 
echipe femmine. Această partici
pare numeroasă a dat naștere u- 
nor întreceri viu disputate remar- 
C'ndu-se în deosebi elementele ti
nere. Echipele au fost formate din 
cite 6 jucători și s-a tras pe 80 
bile. In sferturi de Fnală au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Dinamo IX — Metalul „Boleslaw

de categoria
i 11-a și 5

Bierut" 950 — 1044; Locomotiva 
P.T.T. III — Metalul I.O.R. 998— 
1011; Recolta I — Progresul Jus
tiția I 867 — 948. Rec. I — Progr. 
Gospodării II 910—909. In semifi
nale s-au calificat echipele: Meta
lul „Boleslaw Bierut", Metalul 
I.O.R., Recolta I și Progresul 
Gospodării II.

mine meciul cu 17—12, pierzînd un 
joc pe care l-ar fi putut la fel de 
bine cîștiga (vorba unui specta
tor : păcat că n-a durat jocul trei 
reprizei). In repriza secundă, ju
cătorii Științei Iași au arătat că 
au toate calitățile necesare handba
lului modern, în timp ce în prima 
parte a jocului... n-au arătat ni
mic în afară de o teribilă impreci
zie în șut. Cum se explică o astfel 
de inconstanță, de la o repriză Ia 
alta ? Poate chiar așa cum spune 
subtitlul nostru: studenții ieșeni 
știu să joace handbal, dar numai 
cînd vor. Cit despre insuflarea a- 
cestei voințe... iată o sarcină a co
lectivului și a antrenorului I

V. A.

NERVOZITATEA NU AJUTĂ'.
După cum se poate constata și 

din ti'ttu, în rândurile de mai jos 
va fi vorba nu de un comentariu 
tehnic, ci de o constatare pe care 
ne-au prilejuit-o jocurile din ulti
mele etape ale campionatului mas
culin de volei. Este vorba die ner
vozitatea din ce în ce mai mare de 
care dau dovadă nu numai mulți 
dintre jucători, ci chiar și unii din
tre antrenori.

Cu două săptămîni în urmă am 
urmărit meciul Știința Timișoara— 
Locomotiva București, disputat la 
Timișoara. Ei bine, am văzut în 
cursul jocului atîtea acte de ner
vozitate incit rămîneai cu impresia 
că jucătorii și antrenorii celor două 
echipe participau pentru prima oa
ră la o partidă cu miză importantă! 
Noi credem că jucători ca Toma 
Heinrich, Plocon, Răducanu, care 
nu joacă volei de ieri — de alaltă
ieri, trebuie să fie în stare să-și 
stăpînească nervii, pentru că mani
festările contrarii numai un efect 
pozitiv nu pot avea asupra randa
mentului lor personal și asupra 
comportării întregii echipe. După 
cum ne gîndim că antrenori ca 
Gheorghe Petrescu, conducătorul 
tehnic al naționalei noastre mascu
line și tânărul antrenor timișorean 
Nicolae Mihăilescu trebuie să-și 
impună mai muilt calm în curatul 
meciurilor.

De asemenea, nu putem' fi de a- 
cord cu atitudinea jucătorului Ha- 
rasim (Știința Timișoara) care —■ 
din excesivă nervozitate — a avut 
o ieșire total nesportivă față de ar
bitru în meciul cu Progresai! Bucu
rești. In sfârșit, jucătorul C. Ni- 
colau (Progresul I.T.B.) este ne
disciplinat în timpul meciului, re
fuză să asculte la taim-aut sfatu
rile antrenorului și creează o at
mosferă de neînțelegere in echipă 
prin modul cum impută coechipie
rilor săi greșelile. Toate aceste 
atitudini își au originea, după cum 
subliniam, în nervozitatea, în lipsa 
de stăpînire de sine die care dau 
dovadă muilți dintre jucători și an
trenori.

★
Iată acum clasamentele celor

două campionate :
MASCULIN

1-2. Locomotiva Buc. 4 4 0 12: 5 8
1-2. Dinamo Buc. 4 4 0 12: 5 8

3. C.C.A. 4 3 1 11: 5 7
4. Metalul Or. Stalin 4 3 1 9: 67
5. Știința Arad 4 2 2 8: # •
6. Știința Timișoara 4 13 9:11 5
7. Progresul Cluj 4 13 8:10 5
8. Progresul ITB

București 4 13 7:u &
9. Progr. Galați 4 13 5:11 5

10. Dynamo C-ța 4 0 4 4:12 4

FEMININ

1-2. Știința ICF 4 4 0 12: 4 8
1-2. Voința Sibiu 4 4 0 12: 4 8

3. Progresul Buc. 4 3 1 11: 3 7
4. Locomotiva Buc. 4 3 1 11: 6 7
5. Dinamo Buc. 4 3 1 9: 6 7
6. FI. roșie Cluj 4 2 2 8: 8 6
7. Voința Or. Ștalln 4 13 4:10 5
0. Constr. Buc. 4 0 4 4:12 4

9-10. Dinamo Arad 4 0 4 3:12 4
9-10. Progresul Cluj 4 0 4 3:112 4

Sporila/ft
• VOLEI. — Azi la ora 15 se 

dispută pe terenul Progresul I.T.B., 
întîlnirea dintre echipele masculine. 
Progresul I.T.B. și Progresul Cluj, 
în cadrul etapei a V-a a campiona
tului republican.

Partida dtntre Știința Timișoara 
și Metalul Orașul Stalin se dispută 
duminică la Orașul Stalin și nu la 
Timișoara, cum fusese programată 
inițial.
• HALTERE. — Asociația Flamura 

roșie organizează în zilele de 8-9 
mai (de la ora 17), în sala Floreasca 
(sala de atletism) un concurs de 
haltere cu participarea colectivelor 
proprii.

La acest concurs participă 50 de 
sportivi din secțiile de haltere din 
centrele: Craiova, Galați, orașul
Stalin, Arad și București.

• CANOTAJ. — La Galați s-a des- •
fășurat recent primul concurs al a- 
nului. Iată primii clasați ai probe- 
lor: Caiac 1/20 km.: D. Holca (Meta-. 
Iul) lh.23.40. Caiac 2,20 km.: Flamura 
roșie (P. Severin, N. Anghel) lh. 13.52. 
Caiac 2 klinker, 20 km.: Metalu’
(Donici, Nour) lh.27.30. Au participa
40 concurenți. Jumătate din traseu 
s-a desfășurat contra curentului. 
(G. Ștefănescu, corespondent).

— In cadrul unui concurs organi
zat la Galați de colectivul Locomo
tiva Navrom, s-au înregistrat rezul
tatele: caiac 1 'uni oare: Aurelia
Blandu. Caiac 1 juniori: G. Gher- 
menis. Caiac 1 senioare: Cornelia 
Constantin. Caiac 2 senioare: Ma- 
rioara Mircea, Fanica Scarlet. Caiac 
1 juniori: V. Crăciun. Caiac 2 juni
ori: Blandu, Crăciun. Seniori: Caiac 
simplu, 500 m: Ion Pavel, Caiac 2,500: 
Teodoru, Baicu. Canoie 1000 m.: Afc 
Szabo. Canoe dublu, 1000 m.: Țuțu- 
ianu, Dumitrache (Manole Virgil 
coresp.).



Consfătuirea tehmco-r>rofesionalâ 
a medicilor de cultură fizicâ
In sala de festivități a Ministe- 

tului Sănătății a avut loc o con
sfătuire tehnico-profesiona'ă orga
nizată de secția de medicină a cul
turii fizice de pe lingă Societatea 
Științelor Medicale — filiala Bucu
rești. La această consfătuire au 
participat numeroși medici de cul
tură fizică din toate regiunile ță
rii, a nitron ori, sportivi, ip roiesc ni 

de cultură fizică medicală. Au mai 
luat parte reprezentanți ai direc
țiilor medicale din Ministerul Să
nătății, medici din diferite asociații 
sportive, reprezentanți ai comite
tului central al muncitorilor sani
tari etc. Din partea C.C.F.S./C.M. 
au participat tov. vicepreședinte I. 
Vaida, președintele consi iu’ui me- 
todico-științi'ic și tov. Em. Ghibu, 
candidat în științe pedagogice.

După cuvîrutul de deschidere ros
tit de tov. academician prof. dr. 
Ștefan Milcu, au fost prezentate o 
serie de lucrări referitoare la unele 
aspecte pe care le îmbrățișează 
munca medicului de cultură fizică.

Iată lucrările prezentate :
„Contribuții Ia studiul teoretic 

al medicinii culturii fizice” (dr. N. 
Zega), „I.egătwa între clinica o- 
rmdui sănătos și bolnav” (dr. C. 
Obrașcu), „Despre cadre și pregă
tirea k>r în medicina cu'turii fizi
ce” (dr. V. Nioolau), „Munca me
dicului de cultură fizică în rețeaua 
de adulți” (dr. Gr. Bir s an), „Mun
ca medicului de cultură fizică de 
bază sportivă” (dr. Al. Nanulescu), 
„Munca medicului de cultură fizică 
medicală în spitalul unificat de a- 
drilți” (dr. Tr. Vasilescu), „Cul
tura fizică în pediatrie” (dr. E. 
Marinescu Eojoiu), „Organizarea 
și aplicarea culturii fizice medicale 
în institutele curative și profilac
tice pentru sugaci și copii mici” 
(dr. O. Chețianu și dr. Palia Che- 
fianu), „Cultura fizică medicală în 
ortopedie și traumatologie in’anti- 
lă” (dr. A. Strugurescu), „Mhinca 
medicului d? cultură fizică în rețea
ua de copii” (dr. Ion Dorgo), „Or
ganizarea dispensarelor de cultură 
fizică medicală pentru copii” (dr. 
Edit Petrul), etc.

Din concluziile consfătuirii teh- 
nico-profesionale a reieșit că me
dicii de cultură fizică trebuie să 
țină legătura cît mai strinsă cu te
renul în scopul unei cunoașteri c t 
mai minuțioase a activi ații de care 
se ocupă. De asemenea, medicii 
trebuie să se apropie cit mai mult 
de munca antrenorilor și sportivi
lor cu care lucrează. Tot din con
cluzii a reieșit că învățămîntul me
dical trebuie adîncit cît mai mult 
tn problemele practicării sportului.

Camp'cnatele individuale de scrima $ Reprezentanții asociațiilor sportive sindicale
R. P. R. ia schiîncep joî la Orașul Stall’d au cucerit Cupa

Peste două zile. Orașul Stalin 
găzduește cea mai importantă 
competiție internă de scrimă: 
campionatele republicane indivi
duale pentru maeștrii sportului și 
pentru trăgătorii de categoria t 
In vederea acestor întreceri, toate 
colectivele sportive și toți trăgă
torii cu drept de participare s-au 
preocupat în mod deosebit, inten- 
sificînd pregătirile. Lupta pentru 
cele patru titluri individuale de 
campion — floretă bărbați, floretă 
femei, sabie și spadă — se anunță, 
de această dată, mai încordată ca 
oricînd. Scrimerii noștri — așa 
după cum au demonstrat în nltî- 
;mele lor ieșiri internaționale — au 
'ajuns la o maturitate în ceea ce 
privește sistemul și procedeele de 
luptă, iar numărul' lor a crescut 
în mod deosebit.

Sistemul de desfășurare a cam
pionatelor este la rîndul său mult 
schimbat față de cel din edițiile 
trecute. Iată de altfel cîteva amă
nunte organizatorice i

Demonstrația tineretului studios in

luminoasa decadă care a

e’iberării sale de către glo- 
Armată Sovietică. Cu 11 
urmă, în primele zi'e ale 
luni, tancurile sovietice in-

victorioase în Praga sfărî- 
cătușele cruntei robii hitle-

La 9 mai poporul cehoslovac 
sărbătorește cea de a Xl-a aniver
sare a 
rioasa 
ani în 
acestei 
trau 
mînd 
riște.

In
trecut de atunci. Cehoslovacia a 
suferit transformări uriașe în toate 
domeniile de activitate. Fabricile
și uzinele avariate sau distruse 
de la temelie de hitieriști au fost 
refăcute rapid. Au luat ființă în
treprinderi noi, au fost construite 
combinate uriașe în cele mai im
portante sectoare ale vieții indu

striale, a crescut nivelul de trai 
al oamenilor muncii. Inplinirea cu 
succes a primului pian cincinal
a făcut posibilă desființarea sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele, iar de la reforma monetară de acum trei ani au avut loc 
șase reduceri de prețuri, ultima reducere efectuîndu-se anul a- 
cesta la 1 aprilie.

Schimbări radicale au fost înregistrate și în domeniul culturii 
fizice. In înt-eaga țară cultura fizică și sportul a îmbrăcat un ca
racter de masă angrenînd sute și sute d« mii de tineri și vîrstnici.

In anii primului plan cincinal (1949—1953) a fost simțitor lăr
gită baza materială a sportului cehoslovac. Numai în acești cinci 
ani au fost construite 150 terenuri de fotbal, 150 bazine de înot, 
50 săli de gimnastică, 12 stadioane de iarnă — astăzi Cehoslovacia 
posedă nu 
trambuline 
de sport.

In anul
care studiază și se pregătesc viitorii activiști ai mișcării sportive. 
De asemenea, a fost înființată o școală pentru antrenori. O cifră

mai puțin de 18 stadioane cu gheață artificială —, 30 
de schi, 4 bazine acoperite de înot, peste 1000 terenuri

Pe pistele de atletism din lume
O La un concurs organizat ia La

wrence (S.U.A.) atletul O'Connor a 
obținut 52,2 la 400 m.g., Dumas a să
rit 2,04 la înălțime iar O’Brien a a- 
runcat discul la 53,38 m. La Colum
bus, Dillard a obținut 14,0 la 110 m. 
garduri, iar la prăjină Velbourne, 
Laz și Mattos au sărit 4,48 m. La 
New-York, atletul Bantum, a arun
cat 17,57 m. cu greutatea.

• Atleții din Pakistan au reușit 
în ultima vreme cîteva rezultate ex
celente. Ciocan: Ikbal 57,60 m.; su
liță: Navaz 67,45; 100 m. Malik 10,4; 
110 m.g.: Malik 14,3 (record al Asiei); 
prăjină: Ditta 4,05; lungime: Ram
zan Aii 7,32 m.

O Recent s-a desfășurat la Leipzig 
un concurs al R.D. Germane rezer
vat aruncătorilor. Ciocan; Niebisch 
54,54 (record), suliță: Frost 68,98 m. 
disc: Krupper 47,05, suliță femei: 
Gtinther 43,14.

noastră va avea Ioc un concurs x SINAIA, COTA 1400 (prin tele- 
complet de floretă electrică. X fon). — In Bucegi, pe platoul din

X fața cabanei Piatra Arsă și pe firul
• Ordinea desfășurării celor pa- X văii Carp s-au disputat ultimele

tru probe prevăzută în regulamen- X probe ale Cupei Flamura roșie la
tul internațional (floretă băieți, C schi și totodată ultimele întreceri
floretă fete, spadă și sabie) va fi Z ale sezonului competițional din a-
de această dată inversată, în așa X cest an țjn soare puternic a fu
fei îneît să poată fi prezenți la X m;nat zăpada Bucegilpr, astfel că 
concurs și fîoretiștii fruntași care Z parțîciparțjj ]a această întrecere 
se află actualmente la Karlovy > . ■
Vari. Campionatele vor începe deci X au avut satisfacția sa încheie o 
cu proba de sabie (joi, 10 mai) și Z frumoasă perioadă de întreceri pe 
vor continua astfel: vineri—-spada, un timp minunat, sărbătorind tot-
sîmbăță—f/ore/ă fete și duminică— odată pe învingătorii Cupei R.P.R. 
floretă aieți. C pe echipe, reprezentanții asociații-
• Ținîndu-se seama de progre- X lor sindicale. Trebuie să remarcăm 

sele realizate în ultima vreme de X în primul rînd faptul că echipa 
numeroși trăgători tineri care n-au < care a reprezentat asociațiile spor- 
încă clasificarea sportivă la ca- Z tive sindicale a fost alcătuită din 
tegoria I, Biroul Comisiei Cen- Z elemente tinere, juniori și junioare, 
traie a aprobat ca la aceste cam- > aproape imbatabili în probele la 
pionate să fie invitați și pârtiei- X care au luat parte. Lucrul acesta 
panții la campionatele mondiale X este demn de toată lauda.
de juniori de la Luxemburg, cîțiva C în probele disputate luni s-au 
dintre juniorii evidențiați în pro- Z înregistrat următoarele performan. 
ba de sabie a recentelor canipîo- Z țe : fond 5 km. seniori — Cimpoia 
nate republicane pentru juniori, / (C.C.A.) 21:56,0, Stelian Drăguș 
precum și toți finaliștii concurau-.X (C.C.A.) 22:10, Pescaru (C.C.A.) 
lui republican individual pentru X 22:19, 3 km. juniori: Bogdan (Vo- 
categoria a Il-a. In felul acesta C ința) 10:29, Leampă (Voința) 10: 
participarea se ridică la aproape < 32, Muscoi (as. sport, sind.) 11:07. 
100 trăgători. "'“VJț km- jun*oare — Grete Bontert

• Aparatul electric va fi cel ca- 
e va hotărî învingătorii în trei 
lin cele patru probe de campionat 
floretă băieți și fete și spadă). 
Astfel, pentru prima dată în țara

O Iată rezultatele complete ale 
campionatelor de atletism ale Ame- 
ricii de Sud care au avut loc recent 
la Santiago de Chile. Bărbați: 100 m. 
Cabrai (Brazilia) 10,6; Bonhoff (Ar
gentina) 10,7, Pires (Brazilia) 10,7, 
200 m.: Pires 21,5, Aparicio (Colum
bia) 21,7, 400 m.: Aparicio 47,7, Guar- 
dolia (Columbia) 48,2, 800 m. Sando
val (Chile) 1:49,0 (record sudameri- 
can), Balduci (A), 1:51,5; 1.500 m.;
R. Sandoval 3:48,4 (record sudame- 
rican), Balduci 3:53,4; 5.000 m.: Sua
rez (A), 14:30,8, Correa (Chile) 14:47,8, 
10.000 m.: Suarez 30:12,2, Lemos (A) 
30:27,4,maraton redus (21,1 km.) Sua
rez lh 08:53,6, Lemos lh 08:59,6; 110 
m.g.: J. R. Da Silva (B) 14,7. 400 m.g. 
Aparicio 52,0, Guardolia 53,1, 3.000 m. 
obstacole: Nova (Chile), 9:09,0 (record 
sudamerican) 4x100 m.: Brazilia 41,4, 
Argentina 41,5, 4x400 m.: Columbia
3:14,6 (record sudamerican), Argen
tina 3:16,1, înălțime: Bartoli (A) 1,93

cadrul primei Spartachiade Națio nale desfășurate anul trecut la 
Praga

ni se pare foarte semnificativă: la o populație de 13 milioane locui
tor;, cît numără Cehoslovacia, peste 1 milion de oameni practică 
sportul fiind încadrați în diferite asociații sportive voluntare.

In întrecerile disputate cu prilejul campionatelor mondiale și eu
ropene sportivii cehoslovaci^ au repurtat succese deosebite în spor
turi ca : atletism, gimnastică, ciclism, motociclism, volei, hochei, tra
gerea cu arcul. Rezultatele obținute de sportivii cehoslovaci la Jocu
rile Olimpice, de la Helsinki dovedesc de asemenea nivelul înalt 
al măiestriei lor sportive

O trecere în revistă a succeselor obținute de sportivii cehoslovaci 
a prilejuit-o prima Spartachiadă Națională desfășurată în anul 1955. 
Spectatorii prezenți pe uriașul stadion din Praga au rămas îneîn- 
tați de frumusețea reprizelor prezentate de cei aproape 300.000 de 
particiipanți.

Anul acesta sportivii cehoslovaci își desfășoară activitatea sub 
6emnul pregătirilor în vederea Jocurilor Olimpice de la Melbourne. 
Ei sînt animați permanent de dorința de a se pregăti cît mai bine 
pentru a înregistra noi victorii, spre gloria patriei lor dragi.

m., lungime: Donazar (Uruguay) 7,23 
m., Da Sa (B) 7,14 m., prăjină: In
fante (Chile) 3,90 m. Triplusalt: J. 
Dos Santos (B) 15,14 m., greutate: 
Dambros (B) 14,97 m., disc: Kruse 
(A) 47,61 m., Haddad (Chile) 47,24 m.; 
suliță: Heber (A) 64,65 m., ciocan: 
Diaz (Chile) 52,83 m., decatlon: Me
nace (Peru) 56,70. Punctaj general:
1. Brazilia 182,5; 2. Argentina 174; 3.
Chile 155,5. Femei: IDO m. Erbetta 
(A) 12,2, 200 m.: Kretschmer (Chil?) 
25,5; 80 m. g. W. Dos Santos (B) 
11,5; 4:100: Argentina 48,6, înălțime: 
Gomez (Chile) 1,50 m., lun
gime Erbetta 5,88 m. (record sud- 
american), greutate: Bahamedes
(Chile) 11,95 m.; suliță: Ahrenz (Chi
le), 48,73 m. (record sudamerican). 
Punctaj general: 1. Chile 109 pct.;
2. Argentina 85,5 pct.; 3. Brazilia 39 
pct.

O Juniorul maghiar Bognar în 
vîrstă de 16 ani a aruncat greutatea 
la 13,63 m. (record de juniori al 
R.P.U.).

(Voința) 8:26, Anellese Bilies (Vo. 
ința) 8:29, Rose Bonfert (Voința) 
8:30. 3 km. senioare — Iuliana Si
mon (D inn mo) 13:02, Lucia Tabără 
(Voința) 13:56, Emilia Borzea (Di
namo) 15:30.

In probele alpine au fost obținu
te următoarele rezultate: slalom 
uriaș seniori, pe firul văii Carp 
1300 m. 30 porți — Panvrea 
(C.C.A) 1:12,9, Theil (Voința)
1:14,2, Bîră (C.C.A.) 1:14,3, Crîs- 
toloveanu (Dinamo) 1:16,6, Lupan 
(Dinamo) 1:17,0, Letcă (Dinamo) 
1:17,8, slalom uriaș juniori, același 
traseu cu seniorii — Banu (asoc. 
sport, sind.) 1:14,5; Hanisch (asoc 
sport, sind.) 1:18,5; P. Clinei (a- 
soc. sport sind.) 1:19,2; slalom u- 
riaș junioare — Gabriela Ghioarcă 
(Voința) 1:23,8;H. Schuleri (asoc. 
sport, sind.) 1:25,1; R. Bucur (a- 
soc. sport, sind.) 1:30,0, slalom u- 
riaș senioare—Marotineanu (C.C.A.) 
1:09,8, Kleirj (Voința) 
ber (Voința) 1:16,8. 
cupei Flamura roșie: 
sind. 11.234,8, Voința 
namo 8.660,4, C.C.A.
samentul Cupei R.P.R. pe echipe: 
Asociațiile Sportive Sindicale 
33.828, Voința 32.555, Dinamo 
28,476, C.C.A, 25.587,4,

1:12,0, We- 
Clasamenlul 
Asoc. sport. 

11.036,2, Di- 
8.175,7. Cla-

I
Turneul echipei Știința București 
(baschet-feminin) in R. P. Poiană

Echipa feminină de baschet Ști
ința București va întreprinde sap- 
tăinina viitoare un turneu în R. P. 
Polonă. Echipa Știința București 
va părăsi Capitala duminică, iar 
meciurile le va susține Ia Varșo
via, cu selecționate din capitala 
R.P. Polone, în zilele de 16. Î9 și 
20 mai.

--------- ,-----------------

Întâlnirile internaționale 
ale sportivilor bulgari

SOFIA 7 (prin telefon). — Du
minică 6 mai sportivii bulgari au 
participat la numeroase întreceri 
internaționale desfășurate peste 
hotare.

La VIENA a avut loc întîlnirea 
de haltere dintre reprezenta''veic 
Bulgariei și Austriei, terminată cu 
victoria oaspeților cu scorul de 
5—2. Cu acest prifej, sportivii bul
gari au stabilit 10 noi recorduri 
ale țării. Iată rezultatele obținute 
de halterofilii bulgari în ordinea 
categoriilor: Petkov,,295 ’kg. Ni- 
kolov 307,5 kg.; Abadiiev 355 kg.; 
Konstantinov 352,5 kg.; Savov 
372,5 kg.; Veselinov 407.5 kg.; 
Atanasov 375 kg.

La NEAPOLE a avut loc întîl- 
nirea internațională de baschet 
dintre echipa Italiei și echipa de 
tineret a Bulgariei. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 64—53 
(27—21). Iată formațiile: BULGA*  
RIA (tineret) ; Radev, Peicinski, 
Rașkov. Kînev, Toșev. Au mai fost 
schimbați: Lazarov, Gheorerhiev, 
Stoiainov, Vladimirov și Kolev. 

ITALIA : Capeletti, Constanzo, 
Macoratti, Gambini, Nesti. Rimi- 
nucci, Gamba, Lucev. Canna. Ale- 
sini.

La BELGRAD a avut loc întîl- 
nirea de lupte dintre echipele Par
tizan Belgrad și Torpedo Sofia. 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 5—3.

*
La 13 și 15 mai va avea loc la 

Sofia dubla întîlnire de volei din
tre reprezentativele Bulgariei și 
Cehoslovaciei. Arbitrii întîlnirii vor 
fi: Sotir (R.P.R.) și Zeț (Iugo
slavia).

TOMA HRISTOV



Cu cinci etape
Fiorentina este

înainte de
campioana Italiei

ScIhh (R. Q G.)
GORLITZ 7 (prin telefon de ta 

trimisul nostru). — Odată cu ple
carea în. cea de a V-a etapă a 
Cursei PădL părăsind orașul Wro
claw cicliștii au avut de înfruntat 
un vînt foarte puternic care su
fla din față. Cu toate acestea, un 
grup de 23 de alergători, printre 
care se aflau Schur, Vostriakov, 
Sto’per. Dimov, Wisniewski, ro 
mînii Moi cea na, Poreceanu. Ion 
Vasile și alții, nu ezită și își iau 
zborul din pluton. Cestari. „tri
coul galben”, surprins în mijlocul 

plutonului cel mare, face eforturi 
disperate să ajungă grupul con
dus de Schur si Ion Vasile, dar 
în cele din urmă cedează. Astfel, 
avantajul plutonului fruntaș crește 
necontenit La km. 18 el și-a creat 
uri avans de 52 secunde, la km. 
25 de 1 m. 12 secunde iar la km. 
30 de 2 min. 22 sec. Intre timp, 
din rîndurile celor fugiți Knstev 
sparge. Trecem prin Martinove. In 
dreapta se zărește turnul Swideni-

a îmbrăcat „tricoul galben0 la Gorlitz!
zistibi! și cîștigă etapa, întrecîndu-l 
la sprint, pe Stadionul Priteniei, pe 
Wisniewski. Iată clasamentul eta
pei 1. Schur a parcurs 190 km. în 
5h.34: 42 (bonificație 1 minut). 2. 
Wisniewski același timp — boni
ficație 30 sec., 3. Dimov 5h 34:44, 
4. Hristov. 5. Kolumbet. 6. Clev- 
țov. 7. Vostriakow. 8. Krivka. 9. 
Novak. 10. Karlen. 11. Sto'per. 
12. Kolev. 13. G. Moiceanu, toți a- 
celașr timp. Ion Vasile a venit 
pe locul 20 (timp 5h35:12). C.
Dumitrescu a înregistrat timpul 

de 5h40:52. Porceanu 5h44:43. San
dru 5h48:01, iarZanoni tot5h48:01. 
Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de R.P. Bulgaria cu timpul de 
16h44:16. Pe locul II s-a clasat 
echipa R.P. Polonă 16h44:29 iar pe 
locul III U.R.S.S. cu același timp. 
Echipa R.P.R. a ocupat locul 6 
înregistrînd timpul de 16h50:48.

In această etapă alergătorii noș
tri au reușit să cucerească poziții

Du-mai bune în clasament. C. 
mitrescu s-a menținut pe locul 8 
Moiceanu a „săltat" în clasament 
18 locuri, iar Ion Vasile. 14 locuri. 
„Tricoul galben" a fost îmbrăcat 
la Gorlitz de 
Schur, care 
timpul total 
cui 2 se află 
cu timpul de 
Dimov R.P. 
21h30:ll. iar 
(U.R.S.S.) — 
clasamentul
U.R.S.S. continuă să dețină primi i 
loc (64h26:57). Pe locul 2 se află 
echipa R.P. Polonă cu timpul de 
64h.29.42. Echipa R.P.R. a cucerit 
3 locuri în clasamentul general 
trecînd pe locul 9.

Mîine (n. r. marți) se dispută 
etapa Gorlitz-Berlin.

alergătorul german 
înregistrează acum 
de 21h28:43. Pe lo- 
Kolumbet (U.R.S.S.) 
21h29:10, pe locul 3

Bulgaria — timp 
pe locul 4 Cijikov 
timp 211130:32, In 

general pe echipe,

etape pînă laDeși mai sânt cinci 
terminarea campionatului italian, 
echipa Florentina poate fi. conside
rată campioana Italiei pe anul 1955- 
1956. Florentinii conduc In momen
tul de față cu nu mai puțin de 11 
puncte, și chiar dacă cea de a doua 
clasată Milan ar cîștiga toate parti
dele ea nu mai poate recupera dis
tanța ce-o desparte de lider. In 
schimb, în „coada clasamentului” 
lupta pentru evitarea penultimului 
loc (ultima clasată Pro Patria nu are 
nici o șansă de a evita retrograda
rea), este deosebit de pasionantă. 
Novara, Lanerossi, Torino, Genova, 
sînt candidate pentru locul 17. Se 
pare totuși că în urma rezultatelor 
slabe obținute in ultima vreme La
nerossi va fi cea de a două echipă 
pare va retrograda în oaitegoria B, 
unde activa în trecut.

După 29 etape, clasamentul se pre-
zintă astfel;

1. Fiorentina -9 18 11 0 53:16 47
2. Milan 29 14 8 7 61:40 36
3. Internazionale 29 14 6 9 53:33 34
4. Sampdoria 29 11 10 5 46:44 32
5. Laz o 29 10 11 8 44:40 31
6. Roma 29 10 11 8 37:35 31
7. Spăl 29 10 10 9 39:36 30
8. Bologna 29 12 5 12 57:16 29
9. Triestina 29 10 9 10 24:34 29

10. Atalanta 29 10 8 11 47:4.8 28
11. Padova 29 12 4 13 37:40 28
12. Juventus 29 6 16 7 23:29 28

francez, disputată în cursul săptă- 
piînii trecute, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Troyes-Reims 
2-3; Lille-Toulouse 1-2; Sedan-Lens 
1-0; Nice-Racing 2-0; Strasbourg- 
Nancy 4-0; Lyon-Sochaux 3-1; Nî- 
mes-Marseille 1-1; Bordeaux-St. E- 
tienne 4-3; Metz-Monaco 1-2. In cla
sament continuă să, conducă Nice cu 
39 pct. urmată de Lyon cu 36 pct.. 
Lens și Sedan cu cîte 35 pct., Ra
cing, St. Etienne și Monaco cu cîte 
34 pct.

13. Napoli 29 9 9 11 42:43 27
14. Genova 39 9 8 12 43:47 26
15. Torino 29 9 8 12 36:49 26
16. Lanerossi 29 7 11 11 24:37 25
17. Novara 29 7 10 12 38:40 24
18. Pro Patria 29 1 9 19 24:80 11

• In etapa a 30-a din campionatul

ce, inait de peste 100 m. Pe cal- | 
dariinui șoselii este scris numele 
ciclistului polonez: Wisniewski,
originar din această localitate. 
Prin orașul Zidenice. sprintul gru- 
pi.’ui fruntaș e cîștigat de Kro- 
lak urmat de Novac și Wretman. 
Avansul fugarilor crește neconte
nit. El a ajuns la 3 min. 42 sec. 
Să vedem ce se întîmplă pe pla
nul secundar al cursei. Enervat, 
Cestari atacă turibund și la km. 
50 fuge din plutonul cel mare îm
preună cu Brittain, Clevțov, Amell, 
Funke, Petersen, Ray Jacobs și 
Guglielmonti. Cu tot contraatacul 
lansat de Cestari, grupul fugarilor, 
compus din 22 alergători, continuă 
sa se distanțeze. El are acum un 
avans de 4 minute. Al treilea plu
ton, condus de C. Dumitrescu, tre
ce și el la acțiune, căutînd să a- 
îungă din urmă „coaliția" lui Ces
tari. Trecem prin orășelul Dobro- 
mieriez care are o vechime de 
700 de ani. Avansul fugarilor din 
primul pluton s-a mărit aiungînd 
la 4'/i minute. Nori negri ame- 
n nțători au acoperit cerul și 
un vînt și mâi puternic pune 
s:avilă în fața cicliștilor, 

pedalează greu, aplecați pe ghi- 
doane. Iată că din plutor.ul con
dus de C. Dumitrescu atacă pu
ternic Le Menn. Van der Lincten. 
Schneider fi Baudechon. După cîți- 
va kilometri cei 4 cicliști vor in
tra și ei în plutonul lui Cestari. 
Dino Bruni suferind de furun- 
cu oză, pedalează mai mult în pi
cioare. Ne oprim la 50 km. de 
sosire. Prin fata noastră trece plu
tonul fruntaș. în care avem și noi 
trei reprezentanți. Un scurt calcul 
n» arată că echipa noastră a săl
tat pe locul 9 în clasamentul ge

neral. Dar ce s-a întîmplat? Po- 
receanu e galben, cu fata crispată 
de durere și face mari eforturi 
la oeda’ai. Doctorul nostru îi o 
feră picături anticolerice și Po- 
receanu reintră în cursă cu mult 
curai. Intre timp aflăm că Cestari 
și Bruni, resimțindu-se după efor
turile făcute, au pierdut timp pre
țios. La Gorlitz Schur atacă ire-

care

Prin
Cm a
1,74 m

In R.D. Germană s-a disputat 
duminică etapa a VIII-a: Rotation 
Babelsberg — Turbine Erfurt 3-2; 
Lokomotive Stendal — Empor Ros
tock 2-1; Motor Zwickau — Einheit 
Dresden 0-3; Vorwărts Berlin — Di
namo Berlin 1-1. In clasament con
duce Wismut Kartmarxstadt cu 11 
pct. din 7 jocuri urmată de Loko
motive Stendal cu 11 pct. d:n 8 jocuri 
și Aktivist cu 10 pct. din 6 meciuri.
• In campionatul maghiar, derbiul 

dintre echipele fruntașe Voros Lo- 
bogo și Honved, partidă cîștigată 
de primii cu 3-2, a consolidat pozi
ția de lider a echipei Voros Lobogo 
care conduce în clasament cu 3 
puncte față de Honved. Clasament: 
Voros Lobogo 14 pct., Honved 11 pct., 
Kinizsi 9 pct., Salgotarjani 9 pct., 
Dozsa și Vasas cîte 8 pct.
• Rezultate internaționale: Ful

ham — Spartak Subotița 3-1 (la Lon
dra). Newcastle United — Hamburg 
1-1 (la Hamburg); Victoria 89 Berlin 
(zona de vest) — Teheran 1-1 
Teheran), Londra — Basel 1-0 
Londra), Wroclav — Fraga 1-2 
Wroclav).

O La 9 mai se va desfășura 
stadionul Wembley din Londra 
tîlnirea dintre reprezentativele An
gliei și Braziliei. Englezii vor alinia 
următoarea formație: Mattews-Hall, 
Wright, Byrne -Dickinson, Edwards- 
S. Matthews, Atyeo, Taylor, Haynes, 
Grainer. La 16 mai, Anglia va juca v 
la Stockholm cu Suedia, la 20 mai 
la Helsinki cu Finlanda, iar la 24 mai 
la Berlin cu R.F. Germană.
• In vederea meciului cu Anglia, 

echipa R.F. Germane și-a început 
pregătirile sub conducerea lui Iosef 
Herberger și ~ 
același timp 
prezenta ti vei.
• Jucătorii 

glund și Liedholm, 
Italia de mai mulți ani, au anunțat 
în mod oficial că se vor reîntoarce 
în scurt timp în țara lor. F ind 
întrebați dacă vor ;uca în echipele 
suedeze, cunoscuții jucători au de
clarat că aceasta depinde de Fede
rația de fotbal a Suediei. In această' 
direcție Federația s-a pronunțat că 
este de acord cu dorința jucătorilor 
care se vor repatria și va fa.ee tot 
posibilul ca aceștia să fie reaimato- 
rizați. In orice caz, dacă ei vor fi 
în formă bună în 1958, foștii inter
naționali suedezi vor juca în repre
zentativa națională a Suediei în ca
drul campionatului mondial.
• In cadrul celei de a 7-a etape

a campionatului de fotbal al R.P. 
Polone au fost înregls*̂ate  urmă
toarele rezultate: Wisla Krakow-
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Gornik Zabrze 7-1; C.W.K.S.-Gar- 
barnda Krakow 1-4); Budowlane O- 
pole-Gwardia Varșovia 1-1; Ruch 
Chorzow-Gwardia Bydgoszcz 3-9; 
Kole;‘arz Poznan-Lechia Gdansk 9-2. 
In clasament conduce Wisla Krakow 
cu 12 puncte.
• In campionatul cehoslovac de 

fotbal s-au jucat duminică doar pa
tru întîlnir . Rezultatele tehnice au 
fost: Spa-rtak Hradeț Kralove-Banik 
Ostrava 1-2; Dynamo Zilina-Ruda 
Hvezda Bratislava 0-3; Spartak Tr- 
nava-Spartak Kosice 1-9; U.D.A.-Ta- 

tran Preșov 3-0. In clasament con
duce Banik Ostrava cu 10 puncte.

ne scrie Toma Reiter
mare...

EMIL IENCEC

Și totuși, succesul nostru ia Tokio, putea fi mult

Acum cîteva zile redactorul nos
tru de tenis de masă era căutat cu 
insistență pentru a i se remite 
două scrisori, care purtau o sume
denie de peceți. Ele veneau de 
la mii de kilometri, din Extremul 
Orient, și erau semnate de maes
trul sportului Toma Reiter. Să vă 
împărtășim din conținutul primei 
scrisori, urmînd ca despre cea de 
a doua să vorbim în numărul 
viitor al ziarului.

„Rîndurile de față le-am început 
în sala aeroportului de pe insula 
Okinawa, în drum spre Hong
kong ți le-am încheiat chiar în 
timpul zborului peste Marea Chi
nei. Mă gindeam acolo că delega
ția noastră la campionatele mon
diale de la Tokio a avut, în ge
neral, succes. Jucătoarele noastre 
au continuat să-ți mențină titlu
rile la probele pe echipe ți dublu, 
ți de asemenea noi, băieții, ne-am 
clasat pe locul III pe echipe. Tot
odată. la simplu femei Ella Zeller 
a ajuns între primele patru jucă
toare din lume, iar mixtul nostru 
a realizat aceeași performanță. 
Și, totuși, succesul nostru putea fi 
mult mai mare, mai complex. Nu 
pot uita încă dramatica întîlnire 
cu echipa masculină a Japoniei, 
pînă la urmă campioană mondială 
Desigur că „Sportul popular" a 
informat la timp pe cititorii săi 
despre unele amănunte ale acestei 
dispute. Sint altele însă pe care 
poate nu le cunoașteți. Mă refer, 
de pildă, la un moment care putea 
înclina balanța victoriei de nartea 
noastră. Scorul era de 3—3 și 
Gantner îți disputa șansele in fața 
campionului mondial Tanaka în 
cel de al șaptelea meci al întîlnirii. 
După ce cîștigase cu ușurință pri
mul set la șase, și îl pierduse apoi 
pe cel de al doilea, Gantner. prin- 
tr-o extraordinară revenire, a reu-

Unul din cele mai interesante ți pasionante meciuri de la cam
pionatele mondiale de tenis de masă de la Tokio, a fost cel dintre 
japonezul Tana'ka și rominul Gantner din cad'al întîlnirii masculine 

Japonia — R.P.R. Iată o fază din timpul acestei partide.
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Fritz Walter care în 
este și jucător al re-

suedezi Nordhal, Sko- 
care se află în

telefon de la Londra: 
realizat Thelma Hopkins 
la săritura in inălțimev

săritura înRecordul mondial la 
înălțime stabilit shnbătă de atleta 
engleză Thelma Hopkins a stimtt 
o adevărată senzație în lumea iubi
torilor de atletism. Pentru a afla 
mai multe amănunte asupra aces
tei extraordinare performanțe, am 
socotit util să telefonăm la Londra, 
la redacția revistei sportive „World 
Sports”. Iată ce am aflat din rela
tările pe care ni le-a pus la dispo
ziție Anthony Mills unul din re
dactorii de atletism ai acestei com
petente publicații de specialitate.

Thelma Hopkins, în vîrstă de 20 
ani actualmente studentă în me
dicină dentară la Londra, s-a 
înscris la coocursurile desfășurate 
în capitala Irlandei de nord, pentru 
a participa, numai la săritura în lun
gime și cursa de 80 m. garduri. La 
ambele aceste probe, Hopkins a rea
lizat performanțe : 5,99 m. și respec
tiv 11,2 sec. Rezultate de valoare in
ternațională 1 La insistențele orga
nizatorilor, cea care acum un an 
stabilise cea mai bună performanță 
mondială la săritura în înălțime

(1,71 m.) s-a hotărît să participe 
și la proba sa preferată. Și în timip 
ce pe stadionul care văzuse în acea 
zi atîtea întreceri pasionante, se lă
sase o liniște impresionantă, șta
cheta urca mereu mai sus, uimitor 
de sus. La 1,74 m. Thelma Hopkins 
a devenit recordmenă a lumii.

După marea victorie, primul gînd 
al tinerei atlete a fost să dea o 
telegramă îln Australia, lanunțînd 
vestea aceasta antrenorului ei, cel 
care a călăuzit-o ■ spre treptele 
măiestriei. E vorba de Stan Stam
pei, antrenorul care și-a legat nu
mele și de recordurile celebrului 
semi-fondfet Roger Bannister. Stam
pei este de origine austriac și are 
două profesiuni : antrenor de atle
tism și pictor... Actualmente el 
se află în Australia, pregătind pe 
atleții australieni pentru Jocurile 
Olimpice.

Evident, valoarea recordului sta
bilit de Thelma Hopkins este ex
cepțională și el marchează o dată 
însemnată în istoria atletismului.

șit să conducă cu șase puncte di
ferență și încă la scorul de 20—14! 
Totuși, Gantner nu a putut fructi
fica acest mare avantaj... CumHa- 
rasztosi l-a invins apoi pe Tomita, 
este ușor de înțeles că am trecut 
foarte aproape de o răsunătoare 
victorie. La scorul de 4—4, am ur
mat eu cu Ogimura și trebuie să 
spun că la un moment dat am 
fost aproape de victorie. Din pă
cate însă, ca de altfel de-a lungul 
întregului campionat, nu mi-am 
regăsit nici în acest meci calmul 
ți cadența, care îmi erau absolut 
necesare în dificila confruntare cu 
actualul campion mondial.

Nu ar fi fost de loc imposibil să 
fi ciștigat titlul suprem la dublu 
mixt, împreună cu Zeller, dacă nu 
am fi jucat în condiții vitrege. 
Meciul nosiru cu Haydon—An
dreadis, a urmat numai la 20 mi
nute după partida obositoare pe ca
re Ella Zeller a susținut-o în com
pania lui Watanabe. Și, se știe că 
Ella a condus în această semifi
nală cu 2—0 la seturi, avînd în al 
treilea mecibal. Este de la sine 
înțeles că jucătoarea noastră a 
venit în joc alături de mine tare 
demoralizată și obosită, compor- 
tîndu-se cu mult sub valoarea ei.

Cit despre Angelica nu este ne
voie să mai subliniez că este de 
departe cea mai bună și că deși 
a pierdut, specialiștii prezenti la 
Tokio o consideră și mai departe 
drept „paleta" nr. 1 a lumii. Nu 
am văzut meciul pe care l-a pier
dut, pentru că nu eram în sală. 
Vă închipuiți cît am fost de sur
prins c’nd am aflat că a pierdut 
un meci pe care l-am considerat 
extrem de ușor. Mi s-a spus că a 
fost de nerecunoscut în timpul 
jocului. Se deplasa cu multă greu
tate, abia se putea mișca.

Un fapt foarte comentat de toată 
presa japoneză a fost acela petre
cut în timpul finalei de simplu fe
mei: Okawa—Watanabe. Prima ju
cătoare acuza dureri mari la glez
nă. In această situație, reprezen
tanta noastră Ella Zeller i-a oferit 
glezniera ei. Acest gest a fost su
bliniat de public, cu aplauze pre
lungite, iar a doua zi numeroase 
fotografii ilustrau în cotidiane'e 
japoneze scena respectivă. De fapt,

această finală a fost bogată în pi
toresc. Este suficient să amintesc 
în acest sens ți faptul că in tot 
timpul jocului, Watanabe, văz'nd 
suferința partenerei ei de joc, a 
plins aproape continuu, deși în a- 
celași timp îți apăra șansele cu 
multă vigoare.

După campionatele mondiale de 
la Tokio, am mai evoluat în două 
centre industriale: Osaka ți Kyoto, 
iar apoi ne-am reîntors la Tokio 
Aci am luat parte la o serie de re
cepții ți ieri (n.r. 17 aprilie) am 
fost primiți de Hatoyama, primul 
ministru al Japoniei, iar seara am 
term!nat-o la un „lunch" chine
zesc".

Jucătorii romîni de 
din nou învingători

PEKIN, 7 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă transmite :

Jucătorii romîni de tenis de ma^ă 
și-au încheiat turneul întreprins în 
R.P. Chineză susținînd la 6 mai o 
ultimă întîlnire în oraștd Pekin.

Cu mare ir.teres a fost așteptată 
întîlnirea de dubiu femei dintre cu
plul campion mondial Angelica Ro
zeanu, Ella Zeller și perechea Sun 
Mei-ir;, Ciu iun-hui. După cum se 
știe, în primul joc disputat la Can. 
ton cu două săptămîni în urmă ju
cătoarele chineze reușiseră exce
lenta performanță de a învinge cil 
2—0 cuplul romînesc. De data a- 
ceasta Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller au practicat un joc la înăl
țimea reputației lor obținînd victo
ria cu 2—0 (21—16; 21—15). De 
asemer.ea în probele de simplu fe
minin Angelica Rozeanu și Ella 
Zeljer au realizat frumoase victo
rii în fața sportivelor chineze Sun 
Mei-în și Ciu iun-htif.

In meciurile de simplu masculin 
Matei Gantner l-a învins cu 2—0 
(21—17; 21 — 11) pe licărul Quo 
Iu-pin, iar Yarn Kai-iun l-a întrecut 
greu cu 2—1 (21—11. 18—21; 26 
—24) pe campionul romîn Tiberiu 
Harasztosi. Toma Reiter a cîștigat 
cu 2—0 (21—16; 21—16) în fața 
lui Cian Ciu-fu iar Mircea Pope-

tenis de masă 
in R. P. Chineză

seu a realizat un frumos succes în- 
vingînd cu 2—1 (21 —16; 10—21; 
21—17) pe Lian Hti-hai. In singu
rul meci de dublu mixt, perechea 
A. Rozeanu—M. Gan'iner (R.P.R.) 
a întrecut cu 2—0 (21—13; 21— 
17) pe Sun Mei-in și Wan Ciuan- 
iao (R.P. Chineză). Dir; ce’e 8 me
ciuri disputate sportivii romîni au 
cîștigat 7.

La sfîrșitul întîlnirii, ANGELICA 
ROZEANU a făcut următoarea de- 
elaratie reprezentanților presei : 
„Jucătorii din R P Ch'neză vor a- 
vea șanse serioase la viToarek 
campionate mondiale ce vor aveî 
Ioc în anul 1957 la Stockholm. I>u 
pă campionatele mondiale de la To 
kio și recentul turneu din R.P 
Chineză pot să afirm că jucători 
chinezi posedă o tehnică îraltă ins, 
le lipsește experiența competiție 
nală internațională. Membrii echi 
pei R.P R. sînt încîn*ați  de turneu 
întreprins în R. P. Chineză. Pest 
tot am fost întîmpinati cu mult 
căldură. Sîntem impresionați de t 
riașa dezvoltare a sportului în R.I 
Chineză".

In declarația sa, antrenorul ech 
pelor R.P. Chineze LIAN TSU-hu 
a spus: „Tinerii noștri jucători a 
învățat foarte mult din experiem 
sportivilor romîni care au atins 
clasă mondială".


