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SUB STEAGUL ÎNVĂȚĂTURII LENINISTE
LA 22 APRILIE, întreaga ome

nire muncitoare sărbătorește 
a 85-a aniversare a nașterii 

lui Vladimir Ilici Lenin, întemeie
tor și conducător al partidului co- 
mumist și al Statului sovietic, cori
feu al științei revoluționare, învă
țător al întregii omeniri muncitoare.

Măreața figură a lui Lenin tră
iește in inimile a sute de milioane 
de oameni de pe tot globul pămin- 
tesc pentru că Lenin și-a dedicat 
întreaga sa viață luptei pentru li
bertatea și fericirea celor ce mun
cesc, pentru că în Lenin și-au găsit 
întruchiparea gîndirea avîntată, 
voința dîrză, ura nemărginită îm
potriva robiei și asupririi, credința 
de neclintit în puterea creatoare 
a poporului.

Continuator credincios al învă
țăturii lui Marx și Engels, Lenin 
a dezvoltat în mod creator marxis
mul în noile condiții istorice, în 
stadiul imperialist al capitalismului 
și în cel al revoluțiilor proletare, 
răcind o profundă analiză a im
perialismului. Lenin a demonstrat 
că acesta este uh'mul stadiu al 
capita listmă ui, ajunul revoluției 
socialiste. Totodată. Lenin\a arătat 
că imperialismul este generator de 
suferințe și calamități împingind 
omenirea pe calea crizelor și răz
boaielor. Pe baza analizei profunde 
a imperialismului. Lenin a ajuns la 
concluzia posibilitâții victoriei so
cialismului intr-o singură țară. Vic
toria Revoluției Socialiste din 
Octombrie a confirmat apoi această 
strălucită teorie a revoluției socia
liste cu care Lenin a înarmat cla
sa muncitoare.

O importantă contribuție știin
țifică la teoria marxismului a adus 
Lenin prin învățătura sa despre 
dictatura proletariatului, arătînd că 
aceasta reprezintă tipul cel mai 
înalt de democrație deoarece exprimă 
interesele majorității muncitoare a 
poporului.

• Lonin este făuritorul învățăturii 
despre partid și creatorul partidului 
de tip nou care și-a găsit cea mai 
înailtă și glorioasă expresie în 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice. Lenin a arătat că numai 
un partid înarmat cu teoria revolu
ționară, strîns unit și centralizat, cu 
o voință și o disciplină unică, legat 
indestructibil cu poporul, este ca
pabil si conducă masele la victorie. 
Sub conducerea directă a lui Lenin, 
Partidul Comunist a călăuzit po
poarele Rusiei la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, sub steagul leninismului 
P.C.U.S. în frunte cu credinciosul 
discipol al lui Lenin, I. V. Stalin, a 
aplicat cu hotărîre politica de cons
truire a socialismului în Uniunea 
Sovietic^ In cei 37 de ani, Uniunea 
Sovietica a făcut progrese nemai
văzute, transformîndu-se dintr-un 
stat agrar înapoiat într-o mare 
putere socialistă, cu o industrie 
și o agricultură înaintate. In Uni
unea Sovietică a fost construită pri
ma centrală electrică d'n lume care 
funcționează pe baza energiei ato
mice, are loc un avint nemaicunos
cut al producției bunurilor de larg 
consum, crește bunăstarea și ni
velul cultural al oamenilor muncii. 
Tot în această perioadă cultura fi
zică și sportul au luat o dezvoltare 
fără precedent; milioane de t’neri 
și tinere au posibilitatea să practi
ce diferite discipline, iar în între
cerile internaționale sportivii so
vietici au cucerit victorii strălu

cite. pentru realizarea acestor 
transformări fără precedent în 
istoria omenirii, Lenin a decla
rat încă din 1919 că Țara So
vietică „dorește să trăiască în 
pace cu toate popoarele și să-și 
îndrepte toate forțele spre construc
ția internă". Și, în permanență, 
Lenin a subliniat faptul că Uniunea 
Sovietică, năzuind spre pace, con
sideră posibilă coexistența pașnică 
a celor două sisteme — capitalist 
și socialist. Pe baza acestui prin
cipiu, țările lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză duc 
o consecventă politică de pace și 
colaborare internațională.

Zdrobirea fascismului de către 
glorioasa armată sovietică în cel de 
al doilea război mondial a adus 
după sine desprinderea din lanțul 
capitalist a unor noi țări ale căror 
popoare și-au cucerit libertatea și 
independența, au pus capăt robiei 
capitaliste și au instaurat regimul 
de democrație populară. Printre 
popoarele care au pășit pe calea 
leninismului se află și poporul 
nostru. Ideile marelui Lenin au 
călăuzit și călăuzesc în permanență 
partidul și poporul nostru in opera 
de industrializare a țării, în trans
formarea socialistă a agriculturii, 
în opera de electrificare, în des
fășurarea revoluției culturale.

Călăuzindu-se după planul leni
nist de construire a socialismului, 
partidul nostru a pus în centrul 
politicii sale făurirea unei puter
nice industrii grele, bază trainică 
pentru dezvoltarea celorlalte ramuri 
ale economiei și ridicarea bunăstării 
poporului.

Urmînd învățătura lui Lenin, 
Partidul Muncitoresc Romîn con
sideră că principala chezășie a 
succesului în construirea socialis
mului este întărirea continuă a 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, dezvoltarea și 
consolidarea rolului conducător al 
clasei muncitoare în această a- 
îianță. Aplicarea acestor principii 
leniniste se vede limpede în spri
jinul acordat de partid și guvern 
gospodăriilor colective, întovărăși
rilor agricole și gospodăriilor ță
rănești individuale în vederea dez
voltării producției de cereale și 
a creșterii de animale precum și 
în dezvoltarea sistemului de con
tractări și achiziții.

Lenin a arătat că opera de cons
truire a socialismului se desfășoară 
într-o ascuțită luptă de clasă îm
potriva exploatatorilor. De aceea 
partidul ne învață să sporim vigi
lența față de uneltirile dușmanului 
de clasă și ale cercurilor imperia
liste agresive.

Poporul nostru, aflat pe calea 
luminoasă a leninismului, privește 
cu încredere viitorul pentru că se 
bucură de ajutorul frățesc, de ali
anța și prietenia Uniunii Sovietice, 
pentru că face parte din marea fa
milie frățească a popoarelor din 
lagărul păcii și socialismului.

Puternic atașat cauzei păcii și 
leninismului, poporul nostru săr
bătorește cu însuflețire cea de a 
85-a aniversare a zilei de naștere 
a marelui Lenin. Poporul nostru 
este hotărît să apere cu fermitate 
cuceririle sale, realizările sale so
cialiste, să întărească necontenit 
puterea patriei și capacitatea ei de 
apărare, contribuind astfel la întă
rirea lagărului păcii, democrației 
și socialismului

Lenin este nemuritor
Întreaga viață a toi Lenin, întreaga activitate a discipolilor 

și tovarășilor săi de luptă sint indisolubil legate de viața maselor 
muncitoare. M ntea toi Lenin e mintea poporului, inima toi — ini
ma poporului, faptele toi — faptele maselor populare. Lenin este ne
muritor — așa cum nemuritor e poporul.

De aceea fiecare aniversare a nașterii lui Vladimir Hici este săr
bătorită pe scară atît de largă de către întreaga omenire progresis
tă. De aceea dragostea și devotamentul popoarelor față de Lenin se 
contopesc cu dragostea Și devotamentul lor față de Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, făurit de Lenin, față de Statul sovietic, a 
cărui piatră de temelie a pus-o Lenin.

Lenin n-a murit. Lenin trăiește. Marele adevăr cuprins în aceste 
cuvinte a pătruns de mult în conștiința oamenilor. Lenin trăiește 
în succesele patriei noastre sovietice, în eforturile Partidului Comu
nist îndreptate spre îmbunătățirea prin toate mijloacele a vieții po
porului. Lehn trăiește in mărețele victorii ale popoarelor chinez și 
coreean, în lupta istorică a oamenilor muncii din țările de democra
ție populară pentru construirea socialismului. Lenin trăiește în 
eforturile eroice ale popoarelor în robite din țările capitaliste, în nă
zuința lor de a-și cuceri dreptul la o existență independentă, liberă. 
Lenin trăiește în ideile invincibile ale internaționalismului și priete
niei între popoare; el triumfă in lupta pe care întreaga omenire 
progresistă, înaintată, o duce astăzi pentru pace, pentru pretntîmpi- 
narea unui nou război, pentru fericire.

Măreața forță a ideilor leninismului a cuprins sute (te milioane 
de oameni de pe glob. De aceea Lenin este nemur,tor. (Din „Tim
puri Noi" nr. 17/1954).

ALEXANDR CEAKOVSKI

AICI A VORBIT LENIN
Intrînd sub bolta stadionului de iarnă din Lenin

grad îți atrage atenția un mic monument așezat 
în vestibul. In fața arenei sportive se înalță o 
piramidă albă pe care strălucește o inscripție 
cu litere aurii:

„In această clădire a luat cuvintul die două ori 
V. I. Lenin : 15 (28) aprilie 1917, la mitingul
soldaților diviziei blindate și 1 (14) ianuarie 
1918 în fața detașamentului de marș al Gărzii 
Roșii din Petrograd".

Pagini de istorie eroică pot fi retrăite în aceste 
rlnduri laconice. In anul de luptă 1917, chiar în 
această arenă ședeau, umăr la umăr, soldații divi
ziei blindate, ascultînd cuvîntul înflăcărat al con
ducătorului revoluției. Mai tîrziu, -de aci, V. 1. 
Lenin îi însuflețea pe ostașii Gărzii Roșii, care 
plecau să apere tînăra Republică Sovietică...

In zilele noastre, o viață nouă freamătă în 
această clădire istorică. In fiecare zi, la 8 dimi
neața, se deschid ușile masive și stadionul pri
mește sub cupola sa tineretul voios, plin de 
viață. Școlari și studenți, elevi ai școlilor pro
fesionale și muncitori al uzinei Kirov, ies pe pista 
de alergare, la sectoarele de sărituri și arun
cări, pe terenurile de joc. Aci se antrenează atlețl 
și gimnaști, baschetbaliști și voleibaliști...

Cu cinci ani și ceva în urmă, fostul manej 
Mihailovsk a fost reconstruit și transformat în
tr-o sală de sport bine utilată. Sub acoperiș, pe 
un teren de 6.300 m. p., se întinde, un întreg corn- 
plen de terenuri sportive* _

Stadionul de iarnă din Leningrad este cunoscut 
nu numai de către„ sportivii sovietici. El a prl* 
mit adesea oaspeți de peste hotare: gimnaști din 
R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, Finlanda, R. Dt 
Germană, baschetbaliști din R. P. D. Coreeană*

Adunări festive 
in Capitală și in tara
In Capitală și în întreaga țară, 

au loc adunări ale oamenilor mun
cii consacrate celei de a 85-a ani
versări a nașterii toi Vladimir Ilict 
Lenin.

★
In cadrul unei adunări festive^ 

colectivul uzinelor „Republica" din 
Capitală a cinstit aniversarea a 85 
de ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin. ț

Tov. Leontin Sălăian, membru 
al C-C. al, Partidului Muncitoresc 
Romîn, a evocat cu acest prilej! 
viața și lupta marelui învățător și 
conducător al omenirii muncitoare^ 
V. I. Lenin

A
Oamenii muncit de la fabrica da 

confecții „Gh. Gheorghiu-Dej “ au 
cinstit cea de a 85-a aniversare ai 
marelui Lenin printr-o adunare fes
tivă care a avut loc marți diupăl 
amiază. Sutele de muncitori și 
muncitoare, care au participat Ia 
adunare, au ascultat expunerea 
despre „Vladimir Ilici Lenin, Înte
meietorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al primului 
stat socialist din lume, învățător 
rul iubit al tuturor oamenilor mun- 
cii din lumea întreagă", făcută 
de tovarășa Constanta Crăciun, 
membru al C.C. al P.M.R.

★
Numeroși oameni ai muncii din 

regiunea Cluj vizitează în aceste 
zile premergătoare aniversării a 85 
de ani de la nașterea lui Lenin 
expoziția ,,Aspecte din viața și lup
ta lui Vladimir Ilici Lenin".
Expoziția, care s-a deschis la sediul, 

organizației regionale A.R.L.U.S. 
din Cluj, cuprinde nimeroase 
planșe, portrete, fotomontaje, re
produceri după operele pictorilor 
sovietici și hărți care ilustrează 
momente din viața și lupta tui 
V. I. Lenin.

★
Zeci de mii de oameni ai muncii 

din orașul și regiunea Iași cinstesc 
în cadrul a numeroase adunări 
festive aniversarea nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin.

Adunări festive consacrate celei 
<te a 85-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin au avut loc în toate 
centrele raionale. Astfel da adunări 
s-au ținut și la Complexul CFR 
„Socola", fabrica de tricotaje 
„Moldova", fabrica „Textila Ro
șie", „Trustul regional «te con
strucții" și la alte întreprinderi și 
instituții din orașul Iași.

(Agerpres),



Să pornim la organizarea întrecerilor!
' Peste puțină vreme va începe 
să se desfășoare în toate 
vele sportive d'n țara noastră o 
mare și importantă competiție de 
mase: Concursurile Sportive ale 

Tineretului, organizate în cinstea 
celui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia-

Concursurile Sportive ale Tinere
tului sînt întreceri complexe, care 
vor cuprinde în desfășurarea lor 

'numeroase discipline sportive. A- 
ccste întreceri se desfășoară nnmat' 
în două etape, urmînd ca prima 
ct pă să înceapă la 25 aprilie.

j- Uru! din sporturile ia care se 
vor întrece participanții la Con- 
cu-surile . Sportive ale .Tineretului 
va fi at'et smul. Interesant de re
marcat este faptul că probele de 
atletism din cadrul Concursurilor 
Sportive aie Tineretului se vor 
desfășura sub forma unui triatlcn, 
care va cuprinde probe'e de 100 m. 
plat, săritura in lungime și »-un- 
carea greutății. Clasamentul r.u s;
V»
ternaționale de punctai, 
un s;stem mult mai simp'u- 
fiecărui concurent i se dă 
Care probă un număr de 
ech valent cu locul pe care 
cnnat în proba respectivă, 
gător va fi acel tînăr care va avea 
ce>c mai puține puncte, d'opă adu
narea punctelor realizate în ccJe trei 
prote.

Să dăm un exemplu. Un concu
rent ocupă locul I la 100 tn., lo
cul III la săritura in lungime și 
locul V la aruncarea greutății. El 
va avea 1 punct (100 m.), 3 punc
te (săritura în lungime) și 5 punc
te (aruncarea greutății). In total, 
acest concurent va avea 9 puncte. 
Și procedînd în ace'ași fel pentru 
toți concurenții, cel care va avea 
cel mai mic număr da puncte va 
fi declarat cîștigător. Bineînțeles că 
desfășurarea probe-'or se va face 
conform regulamentului concursuri
lor de atletism.

La etapa a II-a, pe orașe, pot 
participa toți tinerii care au inda- 
plinit anumite norme, iar pe cen
trele de cotnună, acei tineri care 
s au clasat pe primele trei locuri. 
Normele pent-u etapa de oraș 
sînt următoarele: 100 m.: pentru 
băieți pînă la 18 ani — 14.5 sec.. 
iar pentru cei de la 18-28 ani 
14.0 sec.: pentru fete pînă la 
18 ani — 17,0 sec-, iar pentru fe
te de la 18—28 ani, 16,0 sec ; 
săritura în lungime: băieți pînă 
la 18 ani — 4.G0 m; băieți 18—23 
ani — 4,40 m; fete pînă Ia 18 ri — 
3,20 m; fete de la 18—28 ani — 
3,50 m; aruncarea greutății: băieți 
pînă la 18 ani — 6,50 m: băieți de 
Ia 18—28 ara — 7 m; fete pînă la 
18 ani 6.00 m.; fete <fe la 18—28 
ani. 6.50 m.

Un regulament interesant vor 
avea și întrecerile de ciclism, care 
se vor desfășura numai in etapa 
a Il-a. Concursurile de ciclism din 
cadru! acestri competiții vor fi or
ganizate pe patru etape (pentru 
fete trei etape), la următoarele 
date: etapa 1: 8 mai; eta~a a 
11-a, 15 mai; etapa a III-a 5 iu
nie, iar etapa a IV-a, care se va 
desfășura numai pentru băieți, 12 
iunie. întrecerile de ciclism se vor 
organiza ne șosele sau pe drumuri, 
concurenții partlcipînd 
întreceri p= biciclete

Activitatea șahistâ
DINAMOVIADA

Turneul final al ___________
de șah 1954-1955 desfășurat la 
Orașul Stalin s-a terminat cu vic
tor a tmăruiui I. Schlessmger 
(Iași) care a totalizat 14'/, pet 
în cele 17 runde. El a fost urmat 
in clasament de Al. Gama (Baia 
Mare) cu 14 pcf, a. Belbe (Pi- 
teș.i) 13'/2 pct. St. Ta na .Sucea
va) 13 pct., A. Biro (Hunedoara) 
127î pct., G. Nedelcu (Craiova) 12 
pct., I. Gali (Orașul Stalin) 10'/2 
pct., N. Tudor an (Arad) 10 pct. 
(18 fînaliști). Concursul s-a des
fășurat în condiții optime de or
ganizare.
CAMPIONATUL REPUBLICAN

In sferturile de finală ale cam
pionatului republican de șah, cu 4 
rundle înainte de sfîrșit, în grupele 
din Capitală conduc: Țucă cu 11 
pct., Samarian, Stanciu și Băla
nei 8'/2 pct. (grupa I); Andrițoiu 
10'/2 pot., Suteu 10 (1) pct., Ro
taru 10 pct. Israilovici 8’/2 (1) 
pct. (grupa II-a).

In întrecerile pe regiunea Bucu
rești s-au calificat I. Avachian 
(Recolta Vidra) cu 12‘/2 pct. din 18 
posibile și V- Magereanu (Progre
sul Alexandria) cu 12 pct.

colecti-

ce însă cu ajutorul ‘abetei in- 
ci după 

Astfel, 
la fie- 
puncte 
l-a o- 
Cîști-

la aceste 
de orzș- Dis-

DE ȘAH 
Dinamoviadei

O’a

I

tanțele prevăzute de regulament 
pentru etapele concursului sînt ur
mătoarele: etapa I și a 11-a : 8 
km. pentru băieți și 5 km. pen
tru fete ; etapa a III-a : 10 km. 
pentru băieți și 8 km. pentru fete ; 
iar etapa a IV-a 
băieți : 15 km.

Clasamentul se 
după un sistem

numai pentru

și aici 
sim- 

se va

Astăzi
A dm intîlnire intre reprezentativele de velei 

ale R P. Roine și R. P Pohr.e

ft

va face 
foarte 

piu. Fiecărui concurent i 
da un număr de puncte echivalent 
cu locul pe care l-a ocupat în fie
care etapă. Cum în ciclism se pot 
întimpla foarte des ca scs’rile să 
se facă în pluton, regulamentul a 
prevăzut pentru această eventuali
tate ca toți concu-ențîî care sosesc 
în grup să primească zcelași punc
taj. După term starea etapelor se 
rchmă punctele obținute de fiecare 
concurent in cele patru etape și 
cel care va avea cel mai mic nu
măr de puncte va fi declarat câști
gător. In caz de egalitate, cîști- 
gător va fi concurentul mai ti- 
năr-

In priv nța întrecerilor de ciclism 
trebuie să mii facem o precizare 
și anume aceea câ. dacă intr-o 
etapă un concurent nu participă 
sau abandonează, el va primi un 
număr de puncte echivalent cucei 
al ultimului clasat, plus 1 punct. 
In cazul cînd un concurent nu 
rtrîicipă sau abandonează m două 
etape, el va fi eliminat

Firește că în cadrul Concursuri
lor Sportive ale Tineretului vor 
avea loc și întreceri de fotbal. La 
meciurile de fotbal nu pot lua par
te insă decît acei sportivi care nu 
participă Ia vreo competiție ofi
cială (-aicnală. orășenească, regio
nală, de categoria B sau A), In 
prima etapă, echipele de fotbal se 
vor întrece după sistemul turneu, 
(cu tur și retur), iar în cea de a 
doua etapă, competiția se va des
fășura sistem eliminatoriu Meciu
rile se vor desfășura in două re
prize a 45 minute, iar în caz de 
egalitate va cîștiga ech pa cea mai 
tinără.

Un loc important Tn cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului 
îl ocupă natația. Concursurile de 
natație se pot organiza atît în ba
zine, cît și în lacuri sau ape curgă
toare. Aceasta constituie un serios 
sprijin dat colectivelor sportive, 
care pot organiza întreceri de na
tație chiar dacă nu au o bază 
sportivă corespunzătoare. Un de
ment important din regulamentul 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului este acela că, la natație, în
trecerile se vor desfășura fără a fi 
nevoie de înregistrarea timpului, 
iar stilul va fi lăsat la alegerea 
concurentului. Pentru băieți, se pot 
desfășura probe de 100 și 200 me
tri, iar pentru fete de 50 și 100 m. 
In cazul cînd sînt prea mulți con- 
curenți, probele se vor wgan za 
pe scrii, trrmînd ca învingătorii din 
serii să Sg întreacă în finală. Pen
tru etapa a II-a a competiției se 
califică primii trei Ia băieți și fete 
de Ia întrecerile desfășurate in sa
te și comune și numai primul cla
sat (la băieți și fete) de la între
cerile desfășurate în orașe.

Ne-?m ocunat » ru_r.ai de cîte- 
va din sporturile care sînt cuprin
se in regulrmenful de desfășurare 
a Ccncursurilor Sportive ale Tine
retului. arătînd lucrurile cele mai 
im-ort an te.

Timișoara este uniri din centrele 
în care activitatea ia sporturi riau- 
lice se desfășoară actua'mente cu 
cea mai mare intensitate. Caba
nele Știința, Locomotiva, Metalul, 
de pe malul Begăi, cunosc în fie
care zi o deosebită animație. Zeci 
de canotori fruntași din diferite 
colective și-au început, ca în fie
care an, pregătirile pentru noul se
zon nautic, prin antrenamente pe 
Rega

in această perioadă, schifiiștii 
pun accentul, pe însușirea tehnicii 
noi de vîslit, inspirată din expe
riența canotorilor sovietici. Pînă 
acum, cele mai bune rezultate în 
însușirea acestei tehnicj le-au ob
ținut echipajul de 8+1 fete al 
Științei și cel de 8+1 băieți al 
Casei Centrale a Armatei, antre
nate de S. Zelinschi și Z. Benedek. 
Antrenorul Fr. Cserhati care se o- 
cupă de pregătirea sportivilor di- 
namoviști are mult de lucru nu 
numai cu ambarcațiunile „consa
crate" (simplu fete, duhlii fete, 4 
’ ................... cu un echi
paj nou de 8+1 băieți, alcătuit din
fără cîrmă băieți) ci și

începători.
In ciuda timpului nefavorabil,

Echipele reprezentative de volei 
ale R-.P. Polone susțin astăzi al 
doilea joc în țara noastră, întîl- 
nind în partîdă-revanșă echipele 
R.P. Romine. *

După meciurB? de acum cîteva 
zile, care au oferit întreceri sporti
ve deosebit de interesante si spec
taculoase, întîlnirile de astăzi sînt 
așteptat^ firește, cu mare interes

Cele patru eciiipe au făcut an
trenamente serioase în intervalul 
d>ntre cele două partide. Echipele 
poloneze s-au anirenat luni dimi
neață, marți după-amiazâ și 
miercuri, iar echipeie noastre au fă
cut antrenamente marți și miercuri. 
In cursul acestor ședințe de pregă
tire, antrenorii au insistat asupra 
hpsurilor observate în îniîlnlrik de 
duminică. Jucătorii noștri, de pildă, 
au exersat intens serviciile care 
— cum s-a văzut — act fost și slabe 
ș; neplasate, precum și blocajul 
care de asemenea a funcționat ne
satisfăcător.

Iată ce ne-a declarat antrenorul 
echipei foaioine a R. P. Polone. 
Lucian Tyszecki in legătură cu 

•primele miluiri ale celor patru 
reprezentative: ^Formația noastră 
feminină nu a jucat la cea mai 
bună valoare a ei- După antrena
mentele efectuate in aceste ultime 
zile am toată încrederea că ea va 
face un ioc superior in a doua în-

Campionatul de tir pe echipe 
al Capitalei

In etapa a treia a campionatului 
pe echipe la armă sport 3x10 al 
orașului București s-au înregistrat 
o serie dz rezultate strinse care 
dovedesc că, pa măsură ce com
petiția înaintează în desfășurarea 
sa, întîlnirile sînt mai aprig dis
putate. Dintre rezultatele obținute 
tn această etapă se remarcă Victo
ria cu 6-4 a echipei Flamura roșie 
Comerț asupra echipei C.S. Armata, 
precum și victoria la scor reali
zată de formația Tînărul Dinamo- 
vist asupra Rezervelor de Muncă I 
Q10-0). O luptă apriga a prilejuit 
întîlnirea dintre Dinamo 1 A și 
Metalul IPROMET, cîștigată la li
mită de dinainovisti cu scorul de 
6—4.

Mai sînt însă unele echipa care 
nu înțeleg importanța acestei com
petiții pentru dezvoltarea nivelului 
trăgătorilor din categoriale inferioa
re. Aceste echipe continuă să absen
teze de la meciuri îngreunînd buna 
desfășurare a campionatului. In a- 
ceastă elapă a fost cazul echipei 
Constructorul 1PC care nu s-a 
prezentat la întîln’rea feminină cu 
Dinamo. I.

In etapa a treia s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

Masculin: Flacăra Baza 1-Știința 
1: 8-2, Cons'ructorul iPC-Avîntul 
8-2, Tînărul Dinamovist-Rezervele 
de Muncă I : 10-0, Flamura roșie 
Comerț-C.S.Armaia: 6-4. Progresul 
IIB-Minerul MIC : 8-2, Dinamo 

I A-Metalul IPROMET: 6-4, Ști
ința 11-Progresul O.MC.: 4-6. Pro
gresul MGCIL—Recolta MAS 8-2, 
Progresul Sănătatea—Loc. Gr. Ro
șie 0-10.

Feminin : Di rar no I-Constructo- 
nil IPC 10-8 (reprezentare).

canotorii noștri, schif.ști, caiaciști, 
camoiști, caută să folosească din 
plin fiecare antrenament, fiecare 
ieșire pe apă, conștienți că munca 
temeinică de acum este chezășia 
succeselor în competițiile de mai 
tîrziu.

b După cum ne anunță subredac- 
ția noastră din Constanța, în lo
calitate se fac intense pregătiri 

pentru primul mare concurs de vele 
a! anului, „Cupa Victoriei". Acea
stă importantă competiție se dis
pută între 1 și 9 mai pe Siuitghiol 
și va reuni la start pe cei mai buni 
veliștj din țară, care se vor în
trece la ciliasa saiaip. Organizatorii 
contează pe participarea a peste 
30 de echipaje. Comisia locală de 
sporturi nautice a trecut mai de 
mult Jn primele măsuri organizato
rice (măsurarea ș; balizarea tra
seului și zonelor de parcare a am
barcațiunilor).

In ciuda timpului rece și a vîn- 
tului .puternic, veliștii constănțeni 
au început antrenamentele pe lac. 
Printre primii caire a-u ridicat velele 
anul acesta se numără: M. Băi- 
eeanu, Costin Mușat, Gh. Hiisăre-- 
scu, N. Calcan, Mircea Runcu.

tilnire cu voleibalistele din R.P R., 
despre care trebuie să spun că, 
fa(ă de forma arătată la turneul 
din cadrul Festivalului de la Buda
pesta unde le-am văzut ultima oa
ră, au marcat un serios' progres 
in special sub aspectul ofensiv. 
Echipa masculină a R. P. Romine 
a intrat prea sigură de posibili- 
tăfile ei șl atacurile reușite de 
voleibaliștii noștri de la primele 
mingi au surprins-o. Pot să spun 
că echipa noastră masculină a ju
cat bine in acest meci și putea 
obține victoria dacă se concentra 
suficient ia ultimele mingi ale 
setului V. Așteptăm partidele de 
joi care, sperăm, se vor ridica la 
un nivel superior, oferind sporti
vilor bucureșteni întreceri specta
culoase iar celor patru reprezenta
tive un bun prilej de pregătire in 
vederea campionatelor europene”.

Dăm mai jos loturile pe care le vor 
folosi cele patru echipe in jocurile 
de astăzi. In paranteză sînt trecut 
numerele de pe tricouri.
FEMININ

R. P. POLONA: Msros'ava Ko- 
iula (4), căpitana echipei, Krys- 
tyna Hajec (3), Krystyna Zakoiska 
(5), Teresa Konopka (6), Barbara 
Kocan (7), Bogumita Jasînka (8), 
Vanda Zarzycka (9), Klementina 
Zielniok (10), Danuta Chwal'nska 
(11), Jady/iga Abisiak (12), Bar

bara Czczolka (13), Danuta Joskc 
(14).

R.P. ROMINA: Rodica Sădeanu 
(5), capifania echipei, Tatiana 
Vvacum (2), Doina Corbeanu (3), 
Natalia Cernat (4), Tinela Pieșo- 
ianu (6), Adriana 
iiia Colceriu (7), 
șanu (8), Florina
MASCULIN

R.P. POLONA : 
wiez ȚI), căpitanul 
Radomski (2),

Honet (1), So-
Ccrnelia Timo- 
Popovici (9).

Jerzy Lewko- 
echipei, Marian 

Jan Woluch (3), 
\Valdamar Poleszczu'; (4), Zenon 
Kurpios (5), Tadeusz VVleciat (6), 
Kazimier Feliszewicki (7), Aleksy 
Szstomicki (8), Eugenius Pindel- 
ski (9). Miroslaw Schziet (10), 
Henryk Zcszcz (11), 
Adamczyk (12).

R.P. ROMÂNA: Ștefan Roman 
(6), căpitanul echipei, Horaț u Ni- 
cciau (2), Dumitru Mediana (1), 
Marcel Rusescu (7), Emil Ciaici 
('). Nkclae Răducanu (8), Sebas
tian M i ăilescu (3), Bănică Tec- 
dcrescu (4), Sebastian Apostol 
(10), Constantin Mitroi (11), Ion 
Crivăț (9), Mihai Chez3n (13).

Ambele jocuri vor fi conduse deX 
Boris Anisenko (URSS).

ÎNTÎLNIRILE DE ASTĂZI AU LOC 
IN SALA FLOREASCA CU ÎN
CEPERE DE LA ORA 17.

Stanislaw

Azi, etapă in campionatele republicane de baschet
In programul camp.onatelor ca

tegoriei A la baschet este prevăzută 
disputarea unei singure etape în 
cursul săptămînii. Ea se va desfă
șura astăzi cînd au loc șase me
ciuri în campionatul masculin și 
cinci jocuri in campionatul femi
nin.

Dintre partidele echipelor mascu
line foarte interesante se anunță 
cele de la București (Progresul F.B. 
— Progresul Tg. Mureș) și Oradea 
(Dinamo-Știința 1CF). In prima 
întîlnire, se întrec două echipe 
care au mare nevoie de puncte: 
Progresul FB, pentru a se men
ține în ............... ' • -
greșul 
păstra 
Oradea, 
dea una 
faptul că 
să obțină o prețioasă victorie în 
deplasare în ultima etapă, misiu
nea echipei Știința ICF nu este 
de loc ușoară. Un joc echilibrat 
va fi și Știința Timișoara-Locomo
tiva PTT- In celelalte meciuri ale 
etapei campionatului masculin, 
Dinamo București primește replica 
echipei Știința lași. CCA se va 
deplasa la Orașul Stalin unde va 
întâlni echipa Progresul, iar Di
namo Tg. Mureș primește vizita 
echipei Constructorul Sibiu.

plutonul fruntaș, iar Pro-
Tg. Mureș pentru a-și 

locul 1 în clasament. La 
Dinamo se comportă tot- 

bine. Ținînd seama și de 
dinamoviștii au reușit

i D.n programul camp ona'.u.ui 
feminin, pe prim plan se situează 
jocul Locomotiva București-Știința 
Cluj. După partida slabă făcută in 
compania Științei I.C.F. este de 
așteptat ca bucureștencrie să pres
teze un joc de calitate in compania 
Științei Cluj, care, deși nu mat ma
nifestă valoarea de anul trecut, 
poate realiza rezultate surprinză
toare. Alt joc echilibrat va fi la Tg. 
Mureș, unde Progresul — care be
neficiază .acum de aportul jucătoa
relor Zo’.ds. și Catone — se va în
trece cu Constructorul București.

Celelalte întîlniri ale campiona
tului feminin sînt: Știința Invă- 
tămînt București-Flanura Roșie Tg. 
Mureș, Progresul Arad — 
1CF București, Progresul 
— Flamura Roșie Oradea.

Programul jocurilor din 
lă, care au Ioc azi în 
Iești, este următorul: 
Știința Invățămînt 
FI. roșie Tg. Mureș 
16: Știința Iași — 
curești (masculin) ; 
Știința Iași— Dinamo
(rezerve) ; ora 19-: Locomotiva Bu
curești — Știința Cluj (fem.) : ora 
20.30: Progresul FB București — 
Progresul Tg. Mureș (mase.).

Știința
Oradea

Capita- 
i sala Giu- 

ora 14,30: 
București — 
(fem.) ; ora 

Dinamo Bit
er a 17.30 : 

B' mrești

ultimele recorduri realizate de înotătorii
noștri

Către sfîrșitul săptămînii trecute, 
numeroși Înotători au stabilit noi 
recorduri repuWioane. O parte din
tre ei, — înotătorii Casei Centrale 
a Armatei — au reușit acest lucru 
la bazinul acoperit de la Floreasca, 
iar, altă parte — formată din îno
tători dinamoviști — la Cluj, în 
bazinul colectivului Locomotiva.

Cînd duminică seara, după teile- 
loniul primit dte la subredacția noas
tră din Cluj, am confruntat per
formanțele dinamoviștilor cu cele 
realizate de înotătorii C.C.A., ne-am 
oprit o clipă mai mult asupra unui 
rezultat: 1:05,1 la 100 m fluture. 
Din nou un salt evident, realizat 
de tînărul maestru al sportului 
Alexandru Popescu, la prima „ie
șire" pe această distanță, în 1955. 
Cu 1:05,1, A. Popescu a trecut pe 
locul doi pe listo celor mai buni 
„delfiniști" din Europa, în imedi
ata apropiere a lui Tumpek (1:02,0) 
urmat de maghiarul Acs și cehoslo
vacul Samuhel, .amîndoi cu 1:06,0. 
Revenind la celeilalte performanțe 
ale înotătorilor noștri, vom conti
nua cu rezultatul obținut sîmbătă 
seara de Felix Heitz (1:14,8). La ca
pătul probei 100 m. bras ei a reușit 
să coboare cu dtouă zecimi de secun
dă sub „bariera" celor 75 de secunde 
„neridicat", și cu trei zorim: de 
secundă sub vechiul record. Timpu
riile realizate de Heitz cît și de Al. 
Schmaltzer, proaspătul recordman 
de 1a juniori de categoria I, ne în
dreptățesc să sperăm la rezultate 
superioare înir-un viitor aprop'at.
Tot la bras, pe 200 metri, Heiiz (2:

fruntași
45,5) la București și A. Oanță, (2: 
46,3) Lj Cluj au obținut timpuri 
apropiate de cele mai bune perfor
manțe ale lor.

înotătorii de viteză în stilul liber 
și spate au înotat și ei mai repede 
decît pînă acum, reușind să co
recteze, unii cu secunde întregi iar 
ceilalți cu zecimi de secundă, vech 
ie recorduri republicane. Astfel, ma
estrul sportului Zottan Hospodar, 
după ce acum două sâptămîni par
cursese distanta de 290 me ri liber 
doar cu două zecimi de secundă 
sub vechiul record (2:17,6) a reușit 
vineri seara să „meargă" cu 23 
sec. sub propriul său reco-d Se 
pare că lungimea bazinului Loco
motiva dm Cluj (25 metri) le-a con
venit dinamoviștilor, căci ș; fosarl 
record la 100 metri spate a ios: 
din nou modificat înotătorul Aurel 
Măndoiu, a obținut 1:12,7 fzlă de 
1:13,1 cît era vechiul record. De
spre recordul obținut de mlrtari 
în ștafeta 4x200 metri fiber (9:15. 
2), ca și despre cel realizat în 
ștafeta 4 x 100 metri mixt (4: 39, 
2) am vorbit in cronica anterioară. 
Dar asupra acestuia din urmă vom 
insista, pencru ca o altă echipă, 
ștafeta dinamoviștlor, (Măndoiu, 

Oanță, Popescu, Ruj în ski) nu l-a 
lăsat să „trăiască" decît o singură 
zi. După csle patru schimburi, se
cretariatul de concurs înreglslra un 
nou record: 4:38,3. Nimeni nu 
nuia că intr-o singură zi două 
fete de club sînt capabile să 
treacă un record stabilit de o 
fetă a setecfiaaKtei (4:401).

G.NICOLVESCU

bă- 
?'a- 
în- 

șta-



Boxerii suedezi susțin duminică 
prima intilnire in Capitală

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui duminică o n-ouă reuniune 
pugilisticâ internațională. De data 
aceasta oaspeții noștri sînt unii 
dintre cei mai buni boxeri suedezi, 
care întorc astfel vizitele priete
nești lăcute de boxerii noștri in 
Sued a in iarna acestui an și în 
toamna anului 1953.

După cum se știe, selecționata 
boxerilor suedezi, care va întîlni 
duminică reprezentativa orașului 
București, este alcătuită din ele
mente de valoare recunoscută. In 
fruntea acestora se situează, fără 
îndoială, excelentul „mijlociu" Stig 
Sjolin, care a cucerit la Milano 
in 195! titlul de campion al Euro
pei. La ultima ediție a campionate
lor europene, Stig Sjolin a tost 
întrecut cu mare greutate de ac
tualul campion Wemhonner. Sjolin 
s-a in-tîlnit de două ori cu boxerii 
romîni. El deține o victorie la 
puncte asupra lui Vasile Tiță, iar 
în fața lui Gheorghe Negrea a fost 
nevoit să cedeze la puncte după o 
dispută dramatică. Nu mai puțin 
valoroși sînt și ceilalți boxeri oas
peți. In mod deosebit se impun cei 
trei campioni ai Suediei: Roland 
Weissbrot, Lenart Risberg și Bertil 
Larsson. Roland Weissbrot i-a fost 

Șase seri de box la Orașul Stal’n

de două ori adversar lui Gheorghe 
Flat. Acesta a avut muit „de fur
că" pentru a trece peste dîrzeriia 
campionului suedez Fiat consideră 
că Weissbrot a fost unul dintre 
cei mai dificili adversari ai săi de 
pînă acum. Lenart Risberg se pre
zintă cu o „carte de vizită" con
cludentă: o victorie recentă asupra 
lui Ghețu Velicu. Cit despre Bertil 
Larsson, ultimul din această serie 
de campioni, cel mai bine vorbesc... 
performanțele sale. In afara rezul
tatelor excelente obținute în nume
roasele întilniri internaționale pe 

care le-a susținut, Bertil Larsson 
are la activ și două victorii asu
pra unor pugiliști romîni: Șertxj 
Neacșu șl Petre Popescu Specta
torii bucureșteni vor mai putea ve
dea ,,la lucru" pe Roland Jo
hansson (care a reprezentat Sue
dia la J. O- de la Helsinki), Stig 
Johansson (un greu înalt de 2 me
tri), Wemer Wa6sen (care a fost 
un adversar dificil pentru Mircea 
Dobrescu), Evert Hoegberg, Folke 
Strandberg, etc.

După cum s-a stabilit, boxerii 
suedezi vor susține două întilniri 
in țara noastră. Prima se va des
fășura duminică in Capitală, iar 
cea de a doua va avea loc miercuri 
după-amiază la P'oești

Astăzi pe Stadionul Republicii, joc international de fotbal
Locomotiva București - Selecționata Tineretului din R. P. Chineză

Primul joc internațional de fot- | 
bal al anului se dispută astazi I 
după-amiază pe Stadionul Repu- | 
bficii din Capitala Selecționata 
tineretului din R.P. Chineză îtrtîl- 
nește echipa Locomotiva Bucu
rești. La jocul acesta, care «Ur
nește un viu interes printre spec
tatorii bucureșteni, vor participa 
următoarele formații:

SELECȚIONATA TINERETU
LUI DIN R.P. CHINEZA: Tan 
Suisiu, Pio Van-fu, Se hon-tsun, 
Van Kho-pin: Ten Ten-da, Tan I 
Tsin-tsen; Tui Tan-si, Tan Hun- I 
cen, Nen Vi-si, Fan D»n-cu, Van 1 
Lu.

Rezerve: Tan Sie-lin (portar). 
Tin Tan-si, Van Tien pong. Tin 
Cen-dze și Ten Sui-ho (jucători de 
cîmp).

LOCOMOTIVA: Dungu Vakarcs 
II, Busch, Macri-Kajlik, Langa-Că- 
lin. Ispas, Olaru. Avasilichîoaie, 
Bădeanțu.

Rezerve: Com;.n, Chercsteș, Zea- 
nă. Roman.

Meciul va începe la ora 16-30 și 
va fi condus de arbitrul D. Schul- 
der.

In cursul jocului pot fi schimbați. 

tot timpul, portarul și trei jucă
tori da cîmp.

DIN PERFORMANȚELE . 
OASPEȚILOR

Lotul fotbaliștilor oaspeți, sosit 
marț: tEmmeață în Capitală, cu
prinde o serie de trieri jucători 
— în virstă de 17-21 de ani — 
care practică un joc rapid și fru
mos. La antrenamentul pe care 
l-au făcut marți după-amizză pe 
terenul Locomotiva PTT, ei au 
dovedit reale calități. Fotbaliștii 
ch.-nez. poseda in special o tehni
că individuală remarcabilă

Selecționata Tineretului Ari R.P. 
Chineză a sosit la noi in țară ve- 
n ’nd din R P. Bulgaria, unde a 
susținut cinci meciuri. Aceste 
jocuri, ca și cele pe care le va 
disputa in R.P.R., lac parte din 
programul de pregătire in vederea 
competiției fotbalistice din cadrul 
Festivalului de la Varșovia. Aces
te întilniri prietenești Ti ajută pe 
fotbaliștii chinezi — cum sublinia 
antrenorul lor Ember Jozsef — să 
ciștige experiența meciurilor in
ternaționale.

In R. P. Bulgara. Selecționata 

Tineretului din R.P. Chineză a în-i 
IHirit formații redutabile în compa
nia cărora a avut o comportare 
bună: a cedat la mare luptă 
(cu 2-0) echipelor V.V-S. Sofia 
și Spartak Orașul Stalin (clasate 
pe locurile 3 și 4 în campiouatnl 
bulgar), cu 2-1 echipei Spartak 
Plovdiv și a terminat la egalitate 
(3-3) cu a șasea clasată Minior 
Dimitrovo. In ultimul joc, dispu
tat duminică la Rusciuk, îotbaJ 
I știi chinezi au întrecut echipa 
Spartak cu 1-0. Dar oaspeții noș
tri mai au la activ și alte rezuU 
fate bune: 3-2 cu reprezentativa 
secundă cehoslovacă (anul trecut) 
și două victorii cu 2-0 și 2-1 asu
pra reprezentativei de juniori a 
R.P. Ungare.

TREI JOCURI IN R.P.R.
In țara noastră, în afară de hkj 

ciul de astizi, fotbaliștii chinezi 
vor mai susține două partide: du
minică 24 aprilie îa Constanța cu 
formația locală Locomotiva, iar 
joi 28 aprilie la Arad, cu Fla
mura roșie Arad. Aceste două in- 
tîlniri vor fi conduse de arbitrii 
I. Drăghici — București și res
pectiv. T. Astaîos — București.

«6 boxeri s-au prezentat la Orr- 
țul Stalin pentru finalele campio
natului republican de calificare. 
Timp de șase seri ringul din sala 
Driiamo a adăpostit meciuri care 
au pasonat, datorită dîrzeniei și 
energiei cu care combatanții și-au 
apărat șansele.

ELEMENTE VALOROASE. Din 
numerosul lot care a evoluat, am 
reținut numele următorilor pugiliști 
care s-au impus în mod deosebit: 
Vasile Vintilă, Ștefan Dumifrache, 
A. Olteanu. C. Calinciuc, I. Croi
torii, George Popa, V. Teodorescu, 
Pavel Enache, Fr. Dobeș. N. Ene, 
L Ha;magy, Tîrziu Ivanciu, Gleor- 
ghe Nicolae, Valeria Galeș, Adolf 
Cristea, Icn Militam, 1. Boceam» 
Ion Grigore. Pe cei mai mu Iți din
tre aceștia, vom avea prilejul să-i 
întrlnim la București cu ocazia fi
nalelor campionatelor republicane,, 
ej urmîrid să dea replica celor #.ai 
valoroși pugiliști ai țârii noaslre.

LA UN SLAB NIVEL s-a.i pre
zentat ceilalți concureoț:: Gh. G;!- 
că (PIoești) s-a bătut dez'ănțv.t, 
lovind deseo-i cu mânuța deschisă. 
Dar o" singură lovitură a adversa- 
rn-ui său, I. Cocoș l-a prins com
plet „descoperit", trrmi țîndu-1 la 

podea. El nu s-a mai ridicat decît 
după zece secunde. Gîlcă a putut 
apoi să reflecteze în colțul său, 
ce înseamnă să te bați orbește, 
fără să te ,,păzești" cîtuși de pu
țin.

Alt exemplu. I. Cucurezan (Bi- 
caz) a băgat spaimă în adversari, 
de cum s-a arătat la Orașul Stalin. 
Aveam de-a face cu un „munte de 
cm" (116 kgr) al cărui pumn dă
dea serioase îngrijorări adversari
lor săi din categoria grea. A fost 
însă suficient' ca acest uriaș sâ 
apară pe ring ca să ne dăm seama 
că el nu are nimic comun cu 

boxul. Urmărindu-și adversarul (D. 
Stupani — 90 kgr) cu loviturj fără 
vlagă, a primit deodată o laterală 
la bărbie. Cucurezan a căzut. S-a 
ridicat, a reluat lupta, dar o altă 
lovitură a găsit drumul liber spre 
bărbia lui Cucurezan. „Colosul" s-a 
prăbușit și meciul s-a încheiat în 
favoarea lui Stuparu. O mare vină 
poartă și cei ce l-au povățuit pe 
acest tînăr să se prezinte la o ast
fel de competiție, fără să posede 
nici un fel de cunoștințe tehnice. 
Nu putem trece cu vederea nici 
atitudinea „vcdetistă" a lui St.

Concursuri
CLUJ 20 (prin telefon). Azi după 

amiază (N.R. ieri) a avut loc la 
Cluj un concurs de verificare a 
lotului de atletism care s-a soldat 
cu următoarele rezultate: 800 m.: 
F. Moscovici 1:56,5; Aurel Palade 
Ursit 1:56,8; 100 m.: M. Pop 11,1; 
L Mădgaș 11,4; suliță: P. Demeter 
58,43 m.; suliță fete: I. Micloș 
41,30 m.; prăjină: M. Dumitrescu 
4.00; disc: L. Purdea 40.86 m. Men
ționăm că pista de alergare de pe 
stadionul „Gh. Gheorghiu Dej" a 
fost foarte moale, din cauza ploi
lor, fapt care a influențat rezul
tatele.

Concursul continuă astăzi.
(R. Fisch)

★
Pe s'.adionul Dinamo din Capi

tală au avut loc ieri după-r.miază 
primele întreceri din cadrul con-

Voican care s-a dedat la ciudata 
exhibiții. ca apoi să dea dovadă de 
lașitate, abandonînd o luptă pe 

care o mai putea continua
C1TEVA PARTIDE DE UN BUN 

NIVEL TEHNIC. Ne referim la în- 
tîînirile I. Croitcru—G. Popa, St. 
Dumftrache—V. Vintilă, 1. Bocea- 
nu—I. Mîlitaru, I. Grigore — N. 
Bărbulescu. C. Calenciuc—I. Croi
torii, I. MTitaru—Tîrziu Ivanciu. 
In deosc-bi V. Vintilă, I. Militam, 
I- Grigore ș; C. Calenciuc au făcut 
dova+a x?a buna orientări tactice. 
C. Caienciuc a trecut în finală de 
periculosul I. Croitorii, pstcnindu-1 
atent cu directa de stingă, nelăsin- 
du-se surprins de nici un atac.

DECIZII. Un numeros corp de 
arbitri (B. Robert, Pui-t Dumitre
scu, Emil Marinescu. C. lorgu'escu, 
Ferber Zoltan, M. Bîrsănescu, Ma
rin Craciunescu. etc.) a asigurat 
o. normală desfășurare a competi
ției, pr n decizii juste. Natural. îa 
85 de meciuri, pot exista și gre
șeli. Etg au fost :nsă foarte puține. 
Am numărat numai trei sau patru 
decizii eronate. Una din ele (meciut 
Irei Grigore—M. V:șocu) l-a frus
trat pe Grigore de o meritată vic
torie.^ Judecătorii arbitri au greșit 
aplecind urecliea Ia „părerea" spec- • 
tătarilor. Nepotrivită cu situația 

din ring a fost și deciz'a din me
ciul I. Boceanu—Militarii care >-a 
avantajat pe Militaru.

UNII ANTRENORI (I. Stoian:- 
iici, Gh. Lungu, C. Cnpu. Gh. Roș
ia, St Iordache, etc.) au ales „me- ‘ 
toda" protestelor și contestațiilor 
cu sau fără temei. Cit de frumoasă 
s fost în schimb p Ida unor antre
nori ca: Petre Aîexandrescu. Victor 
.Alexandru, Florea Stanomir, Con- 
stantinescu Martac, Cr. Panaiteseu, 
etc. care au asigurat în „colțiri"’ 
lor_ o atmosferă cu adevărat spor
tivă, dîr.d dovadă de cătai, serio
zitate și disciplină.

ORGANIZAREA n-a fost la înăl
țimea acestei importante competi
ții. Sala a fost neîncălzită, popu
larizarea insuficientă, iar ringul ne
corespunzător.

Totuși, această întrecere a avut 
darul să ne arate că în ultima vre
me ooxul nostru s-a îmbogățit cu 
cadre de nădejde, pugiliști tineri, 
cu un cuvînt greu de spus în vii
toarele competiții.

G. MIHALACHE

de atletism
cursului atletic rezervat lotului re
publican. Timpul nefavorabil și 
pista foarte moale au influențat 
direct rezultatele înregistrate. Iată 
acum cele mai bune performanțe : 
110 m. garduri: Ion Opriș 15.1,; 

Gh. Stânei 15.6; liie Savel 16,0; 
100 m.: Ilie Savel 11,6; Ernest Ra- 
dulian 11,8; 1.500 m.: Ion Puică 
4:08; C Aioanei 4:11,2; Nic Bunea 
4:13,0; 400 m. (f.)i Georgeta Mo- 
goș 63,3; 400 tu.: St. Mihaly 51,2; 
Ion Ehedi 53,2; D-tru. Bîrdău 53,6; 
disc: Romeo Coveianu 44,37; M. 
Raica 43,42; Sergiu Știrbu 41,52; 
Eug. Vîlsan 40,08; înălțime: Don 
Knaler 1,90; Al. Merică ' 1.85; X. 
Boboc 1,75; 3000 m.- D. Tîlmaciu 
8:54,2; 5.000 m.: Victor Pop 15:09,6;

Concursul continuă astăzi pe s'a- 
dionul Dinamo, de la ora 17.00. " 

Constantin Greceseu, coresp.

In campionatul 
categoriilor A și B

■ Jocuri.e de duminică d:n Ca
pitală, din cadrul categoriei A, au 
fost astfel programate:

C.C.A. — Locomotiva Timișoara, 
ora 16.30, Stadionul Republicii (la 
ora 14.45: meciul de tineret).

Dnamo—Avîntul Reghin, era 
16 30, Stadionul Dinamo (ia ora 
14.45- meciul de tineret).

■ Locomot va București joacă 
sîmbătă meciul său cu FI. roșie St. 
Gheorghe. Partida va avea loc pe 
Stadionul Giulești, de la ora 16.30.

■ Tot sîmbătă se va disputa și 
meciul de la Orașul Stalin: Meta
lul St. Roșu—Metalul București

■ Restanțele Metalul C. Turzii— 
Metalul Hunedoara și Locomotiva 
București—Progresul CPCS Bucu
rești se vor disputa la 27 aprilie 
la C. Turzii și București.

■ Jocul Leccmotiva Constanța— 
Flacăra PJoeștî, care trebuia*să se 
dispute dumin'ca aceasta, va avea 
'ce fa sfîrșitul turului.

■ Dinamo 6 București joacă sîm. 
bâtă, pe teren Dinamo II, ora 16.30, 
cu Știința București-

Biletele pentru meciurile 
de fotbal

B ietele pentru intîlnirea de fot
bal dintre Locomotiva Grivița Ro
șie și Selecționata Tineretului dâi 
R.P. Chineză, ce se dispută pe 
Stadionul Republicii, azi 21 aprilie 
ora 16.30, s-au pus în vînzare la 
Agenția Pronosport, Ca’ea Victo
riei 9, Agenția Pronosport Aristide 
Briand 6, Agenția Pronosport str. 
Witting

★
Iar pentru meciul de duminică 

21. IV dintre C.C.A. — Loco
motiva Timișoara, se pun în vîn- 
zare — vineri — la aceleași agen
ții, inclusiv Agenția C.C.A. din 
b-dul 6 Martie și Agenția Dina
mo — Șos. Ștefan Cel mare.

Este valabilă seria nr. 46.

INFORMAȚII ^^onosport

PREMIILE CONCURSURILOR SPECIAL și Nr. 15
In urma trierii și omologării buletinelor de

puse la concursul special (13 aprilie) și Nr. 15 
(17 aprilie) au fost stabilite următoarele premii :

CONCURSUL SPECIAL

Buletine depuse : 408.699. Premiul I în va
loare de 97.066 lei a fost obținut de 17 buletine 
ou 12 rezultate exacte, revenind fiecăruia cite 5709 
lei. Premiul II în valoare de 116.479 lei a fost 
obținut die 411 buletine cu II rezultate exacte.

revenind fiecăruia cîte 283 lei. Premiul III :n va-s 
loare de 174.718 lei a fost obținut de 4233 bule
tine cu 10 rezultate exacte, revenind fiecăruia cîte 
41 lei.

Pentru premiile de consolare a fost alocată 
suma de 20.435 lei.

CONCURSUL Nr. 15

Pînă la închiderea ediției omologarea rezulta
telor nu s-a terminat.

Absențe nemotivate
Marți a avut loc în Capitală o 

consfătuire foarte importantă pen
tru bunul mers al fotbalului nostru, 
mai ales din punct de vedere al 
muncii de instruire-antrenament 
Preluciarea planului de perspectivă, 
ca și trasarea obiectivelor și sar
cinilor imediate legate de proble
mele esențiale ale acestui sport (ri
dicarea nivelului tehnic generai, 
realizarea unei concepții unitare 

de joc cu accent mare pe ofensivă, 
pregătirea în bune condiții a echi
pelor reprezentative în vederea vii
toarelor întilniri internaționale), 
constituiau chestiuni de mare im
portanță pentru cadrele conducă- 
trare și tehnice ale echipelor noa
stre fruntașe. De aceea, la consfă
tuire au fost invitați din t mp toți 
antrenorii care activează în cadrul 
categoriilor A și B, precum și res
ponsabilii secțiilor de fotbal ale 
colectivelor sportive din categoria 
A. Or, dintre antrenorii echipelor 
din categoria A au lipsit trei (Ști
ința Ouj, Știința Timișoara și Lc- 
cometiva Timișoara), din categoria 
B 13 (Progresul Sibiu, Știința 
București, Dinamo 6 București, Me
talul Hunedoara, Metalul C. Tur- 
z:i. Locomotiva Cluj, Metalul B- 
Mare. Metalul Reșița, Metalul A- 
rad, Progresul S. Mare, Locomoti
va iași, Dinamo Galați și Loco
motiva Galați), iar dintre respon
sabili secțiilor de fotbal nu s-au 
prezentat decît 6! (Minerul Petro
șani, Avîntul Reghin, Dinamo O- 
iașuf Stalin, Locomotiva Tg Mu
reș, Progresul București Ș* Știința 
Cluj). Față de sccpa! consfătuirii 
și importanța problemelor discuta
te, atitudinea aceasta este condam
nabilă. Ea dovedește cel puțin lip
sa de interes și înțelegere din par- 
iea unor colective sport’ve și an
trenori. întrebările pese și discu
țiile care au urmat în cadrul aces
tei consfătuiri au arătat că sînt 

antrencri pe C3re-i frămintă pro
blemele principale ale fotbalu'ui 
nostru (A. Șepci, I. Savu, E. Vogi 
etc.). Prin pârtie pa rea lor activă 
la discuții, prin problemele r dicate 
și propunerile făcute ei au conlri- 
buit la ridicarea nivelului ședinței. 
Dar absențeie înregistrate (V. De- 
hekanu. St. Covaci. I. Lengheriu, 
Fr. Spielman, Glassman, I. Ba- 
ratki etc.) -- care în nici un caz 
nu pot fi motivate dacă avem în 

vedere scopul consfătuirii, ca și 
cele ale responsabililor de secții de 
Ictba! — au dovedit că sînt și 
antrenori pe care nu-j preocupă 
problemele fotbalului din taro noa
stră Un alt aspect negativ al con
sfătuirii l-a constituit modul cum 
unii antrenori au înțeles sâ p?arte 
discuțiile. Avînd un caracter mai 
mult revendicativ — ca șj in alte 
ccazii, — ele s-au depărtat de pro- 
b’entele puse în discuție și au fă
cut ca scopul consfătuirii sâ nu 
fie atins decît în parte. Este cazul 
ca antrenorii și colectivele sportive 
să-și revizuiască atitudinea, să pri
vească cu mai mult interes și jus
tețe problemele fotbalului și să 
sprijine din toate puteri! ier ac
țiunile și eforturile Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport și 
Comisiei centrale de fotbal, în
dreptate spre progresul acestui 
popular sport.

Progresul C.P.C.S.— 
Locamotiva Tr. Severin 3-1 (2-1)

In cadrul seriei îniîi a catego
riei B, a avut loc ieri după-amiază, 
pe terenul Progresul FB, meciul 
restant dintre Progresul C.P.C.S. 
și Locomotiva Tr. Severin. Terenul 
desfundat și timpul ploios au în
greunat desfășurarea meciului, însă , 
cei 22 de jucători au depus toate 1 
eforturile pentru a obține un re
zultat cît mă; bun. Pînă în momen
tul cînd a ajuns să conducă cu 2-0, 
prin punctele marcate de Anghel 
și Georgescu, Progresul C.P.C.S. a 
jucat foarte bine, cu acțiuni rapide 
terminate cu șuturi ptilernice la 
poartă. Spre sfîrșitul reprizei însă, 
Locomotiva pune stăpînire pe joc și, 
la capătul unei dominări insistente, 
reușește să marcheze prin Ludwig 
care transformă o lovitură liberă 
de la 25 de metri.

După pauză, deși tet Locomotiva 
este cea care are inițiativa Pro
gresul reușește eă înscrie prin 
Georgescu, în urma unui contraatac. 
Ludwig are ocazia să micșoreze 
scorul spre sfîrșitul meciului, însă 
de la 3 metri de poartă trage în 
bară.

V. Păunescu-corespondent



Niine, se dă plecarea în cea de a 8-a ediție 
a „Cursei Scînteii"

Miine, 22 aiprilie, ora 11,30, Pia
ța Universității: plecarea în cea de 
a 8-a ediție a „Cursei Scînteii", 
care ia — anul acesta —• caracte
rul unei competiții, internaiționaile 
datorită prezenței la 6tart a echi
pei de ciclism a R.D.G. care se 
pregătește pentru cursa Praga- 
Berlin-Varșovi a.

Desfășurarea cursei se anunță, 
așadar, sub cele mai interesante 
auspicii. Ea va constitui o serioa
să verificare a cicliștilor noștri 
fruntași și — totodată criteriu 
de selecționare a celor șase aler
gători oare vor purta culorile na
ționale in cea mai mare probă ci- 
clistă internațională amatoare, 
,,Cursa Păcii", Din punct de ve
dere tehnic sînt de așteptat rezul
tate de o valoare deosebită, com
petiția constituind și un prețios 
schimb de experiență. De aseme
nea, ca o urmare firească a dina
mismului întrecerii, sint de aștep
tat și medii orare ridicate.

Din echipa germană, cu care 
alergătorii lotului nostru s-au pre
gătit la Cluj timp de o lună, fac 
parte valoroșii cicliști Tave Schur, 
campion mondial universitar pe 
anu.1 1954 și Grtuppe, recentul ciști- 
gător al cursei de selecție Leipzig- 
Berlin.

Acestor alergători, bine cunos- 
cuți pe plan internațional, replica 
Ie va fi dată, în primul rînd, de 
către componenții lotului R.P.R., 
în frunte cu C. Dumitrescu, cîști- 
gă torid circuitului R.P.R- 1954, Ga
briel Moiceanu, campion (te fond 
pe anul 1954, Nicolae Vasiilescu 
cîștigătorul circuitului R.P.R. 1953, 
Ștefan S’ebe, Rudolf Schuster și

Azi încep campionatele mondiale de lupte clasice
Incepted de azi și pînă dumi

nică — inclusiv — se desfășoară la 
Kamlsmlhe — Germania occidentală 
campionatele mondiale de lupte 
clasice. 283 luptăitori — c?i mai 
buni din lume — iși dispută cin
stea de a purta timp de 2 ani ti
tlul de campon mondial la una 
din cele 8 categorii de greutate. 
Luptătorii din lumea întreagă au 
făcut pregătiri deosebite. De aceea 
nu este de mirare că în ultimul 
timp s-a mărit numărul întîlnirilor 
internaționaite amioaile. Acestea au 
avut ca principal scop verificarea 
formei luptătorilor și selecționarea 
lor pentru campionatele mondiale-- 
Printre cele mai importante întîl- 
niri internaționale desfășurate la 
începutul acestui an Se numără, 
desigur, cele dintre echipele repre
zentative ale URSS și Suediei, care, 
după cum se știe, au ocupat locu
rile I și respectiv 2 la precedenta 
ediție a campionatelor mondiale, 
de la Neapole.

In toate cele patru întilniri care 
s-au desfășurat anul acesta între 
luptătorii suedezi și cei sovietici, 
victoria le-a revenit reprezentanți
lor URSS. Aceștia au cîștigat 28 
întilniri individuale din cele 32 
care au avut loc. Printre cei care 
au trebuit să părăsească învinși 
salteaua de lupte cu ocazia acestor 
întilniri se numără și campionii 
mondialii Gustav Frei și Oile An- 
derberg. Rezultă deci marea supe
rioritate a luptătorilor sovietici 
față de principalii lor adversari la 
aceste campionate. Reprezentativa 
URSS care se află la Karlsruhe 
pentru a participa la întreceri, este 
alcătuită din luptători cu o înaltă 
măiestrie. Printre «ceștia se află 
campionii mondiali A. Teriam, 
Ghivi Kartozia, Gurghen Șatvorian, 
A. Engflas și ailți luptători cumos- 
«uți și sportivilor noștri, ca VI.

Echipa de rugbi 
a întrecut echipa R.

BRNO 20 (prin telefon). Pe sta
dionul Sparta din Brno s-a dispu
tat astăzi după-amiiază întrlnrjrea 
de rugbi dintre echipele reprezen
tative ale R.P. Rpmîne și R. Ceho
slovace. La acest joc au asistat 
5000 de spectatori, care au fost 
martori la o întrecere foarte dis
putară. datorită numeroaselor a- 
tacuri inițiate de jucătbrii romîni 
și jocului excelent de apărare pe 
care l-a prestat echipa cehoslovacă. 

ceilalți. Alături de aceștia, o con
tribuție efectivă la valoarea între
cerii vor aduce și alergătorii frun
tași ai diferitelor formații- De pil
dă, Ion Ioniță, E. Norhadian, G. 
Șerban, I. Hora, C. Datcu (de la 
C.C.A.), Șt. Ștefu, Petre Mufă, G. 
Văleanu (Dinamo), C. Stănescu 
(FI. roșie), Dumitru Munteanu 
(Locomotiva), Dan Marin (Recol
ta) și alții.

Desigur că și în acest an o se
rie de tineri vor realiza perfor
manțe frumoase, știut fiind că din 
1948, anul înființării „Cursei Scîn
teii", această întrecere a prilejuit, 
de fiecare dată, afirmarea a noi ta
lente. Din rindurile tinerilor, no
tăm pe: C- Tudose (Progresul 
C.P.C.S.), N. Stepsnian, I Baciu 
(C-C.A), C. Szabo (FI. roșie). D. 
Rosenberg. Dan Dumitrescu (Con
structorul), G. Cakișcă, C. Bâlă- 
nescu (Vo nța), Ion Angetescu. M. 
Alexiu (Șc. de tineret Ploești), V. 
Buzbuiaș (Dinamo) și încă mulți 
alții.

Toți cei 87 de alergători, fie 
debutanți în „Cursa Scinteii", sau 
maeștri ai sportului trebuie să 
dovedească o dtrzenie deosebită și 
multă combativitate. In felul aces
ta, de la primul și pînă la ultimul 
clasat, alergătorii vor avea sats- 
facția de a fi contribui din plin la 
succesul unei competiții cu ade
vărat sărbătorești.

EMIL IENCEC

Toți cicliștii, antrenorii și dele
gații de asociații vor participa la 
ședința tehnică de astăzi, care va 
avea loc la ora 16, la Casa Scân
teii.

Maneev, VI. Staschevici, Val. Ni- 
colaev, Alex. Mazur, Rudolf Gal- 
chin precum și tineri ca Nail Ga
raev, Gr. Gamaimik, Nic. Solovev 
etc.

O altă întîlnire amicală impor
tantă s-a desfășurat între echipele 
Suediei și Turciei. Meciul le-a re
venit suedezilor cu scorul de 6-2. 
In sfîrșit, amintim de turneul 
întreprins la începutul anului de 
reprezentativa R.P. Ungare în Tur
cia. Aci luptătorii maghiari au a- 
vut de susținut meciuri foarte 
strînse, victoriile împărț indii-se 
Fără îndoială, un rol important 
in desemnarea celor mai buni lup
tători îl va avea și echipa R.P. Un
gare, care are în rindurile sale lup
tători de valoare ca Tarr, Baranya, 
Soiyom. Reprezentativa R-P- Un
gare va fi lipsită insă de servicii
le lui I. Hodos, campion olimpic, 
care s-a accidentat grav la unul 
din uit-mefe antrenamente.

Ca și 1a Neapole, luptătorii noș
tri vor avea un cirvînt greu de 
spus și, desigur, vor ocupa locuri 
de frunte. Este suficient să amin
tim — pentru a ilustra acest lucru 
— de victoriile lui M- Schultz 
asupra lui I. Hodos și B. Gurevici. 
campion mondial, ca și de excelen
ta comportare a lui D. Cuc, M. Be- 
lușica, Fr. Horvath m întrecerile 
internaționale. De altfel, agenția 
„France Preș se “ amintește printre 
cei ce concurează cu șanse la titlul 
categoriilor respective pe D. Cuc și 
M. Belușica.

In încheiere reamintim că în 1953 
au cîștigat titlurile <te campioni 
mondialii următorii : B. Gurevici 
(URSS), A. Teriasn (URSS), Oile 
Anderberg (Suedia), G. Frei (Sue
dia), G. Șatvorian (URSS). G. 
Kartozia (URSS), A. Eng'as 
(URSS), B. Antonsson (Suedia).

a R. P. Romine 
Cehoslovace cu 3-0
Cele trei puncte ale echipei noas
tre au fost obținute în min. 25 de 
joc de către Dumitru Ionesru, care 
a transformat o lovilură de pe
deapsă.

Echipa romînă s-a prezentat iu 
următoarea formație: Buda, Glrti- 
zelea, Dobre, Ilie Ion. Kramer 
(Nanu Radu), Chiriac (Die Ion) 
Dumitru lonescu. Pîrcălăbescti, So- 
cu'lescu, Luric, Blăgescu (M'adin), 
Marinache, Paloșanu, Voicu, Mo
rarii.

Echipa feminină a R. P. R. 
campioană mondială la tenis de masă'
In meciul decisiv Ella Zeller a invinc-o pe Rosa’înde Rowe
UTRECHT.- (Prin telefon). — 

„Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
au luptat excepțional!“ ne-a de
clarat la telefon tov. Marcel Vlai- 
cu conducătorul delegaț'ei de spor
tivi din R.P.R. care participă la 
campionatele mondiale de tenis de 
masă din Olanda. De altfel, din 
relatările referitoare la meciul din
tre echipa R.P.R. și echipa Japoniei 
reiese că jucătoarele noastre, care 
nu ieșit învingătoare cu scorul de 
3-2, au reușit acest lucru datorită 
atit pregătirii lor tehnice, cît și 
puterii deosebite de luptă de care 
au dat dovadă în cele mai grele 
momente ale întîlnirilor. Meciul cu 

Japonia — primul din turneul fi
nal — a trezit un mare interes în 
rindurile spectatorilor olandezi, ca
re la ora începerii partidei veni
seră în număr foarte mare.

In prima partidă s-au întâlnit 
Eguchi și Ella ZeHer. Victoria i-a 
revenit cu 2-0 (19,7) jucătoarei 
japoneze, care a atacat cu succes. 
Cel de al doilea meci a pus față 
în față pe Angelica Rozeanu și 
Tanaka. Cele două jucătoare s-au 
mai întâlnit anul trecut la Londra 
în . finala campionatului mondial. 
Ca și atunci, victoria i-a revenit ju
cătoarei noastre. Angelica Rozeanu 
a învins cu 2-1 (21-18, 19-21, 21-9). 
In primele două seturi reprezen
tanta noastră a jucat -prudent, fapt 
care a făcut ca seturile să fie oa
recum echilibrate. In ultimul set 
însă. Angelica Rozeanu, jucînd de
gajat, apărînd sigur și contraata- 
cînd cu vigoare a cîștigat ușor. 
Deci, scorul pe echipe a devenii 
1-1. Al treilea meci — cel de du
blu — s-a terminat în favoarea ju
cătoarelor japoneze Eguchi și Wa
tanabe cu 2-0 (19, 13). In partida 
următoare în oare s-au întîlnit An
gelica Rozeanu și campioana Ja
poniei Eguchi, victoria a fost obți
nută cu destulă ușurință de cam
pioana noastră cu scorul de 2-0 
(13, 16). Angelica Rozeanu a făcut 

o adevărată demonstrație, folosind 
întreaga gamă a loviturilor, apă
rînd aproape toate mingile și tră- 
gînd de o manieră care n-a lăsat 
adversarei sale nici o speranță- 
Scorul întâlnirii pe echipe a de
venit 2-2. La masa de joc au tost 
chemate pentru partida decisivă tî- 
r,ăra noastră reprezentantă Ella 
7eller șj Tanaka. Tanaka este o 
jucătoare pur ofensivă, care lo
vește mingea foarte rapid și variat. 
Primiri set a fost cîștigat de jucă- 
toarea japoneză cu scorul de 21-14. 
Setul al doilea. începe în mijlocul 
unei încordări foarte mari. Ella 
Zeller face eforturi vizibile pentru 
a o împiedica pe adversara sa să 
ia avantaj și pînă la 15-15 setul 
decurge într-o notă de egalitate. 
De la acest scor Ella Zeller își 
creează treptat un avantaj și reu
șește să ciștige setul cu 21-16. Și 
mai emoționantă a fost lupta în 
ultimul set. Tanaka trage mult mai 
decis, dar și Ella Zeller apără 

foarte bine. De la 10-10 scorul a- 
junge însă la 13-10 și 15-11 pentru 
Tanaka. Ella Zeller joacă totuși 
calm, se plasează bine ș; reușește 
să respingă toate mingile. Egalea
ză la 15 și ia apoi conducerea cu 
17-15. Scorul devine din nou egal 

— 17-17 — Ella Zeller cîștigă apoi 
un punct și este din nou egalată. 
După cîteva schimburi spectacu

loase, in care Tanaka a tras foarte 
bine dar reprezentanta noastră a 
„pus" totul pe masă, EH a Zeller

Efim Gheller campion de șah al U. R. S.S.
MOSCOVA (Agenpres). — TASS 

transmite:
La 19 aprilie s-a jucat cea de a 

7-a partidă a meciului de șah 
pentru titlul de campion al URSS, 
dintre maro maeștri Vasili Smîslov 
și Efim Gheller. Această partidă 
s-a terminat cu victoria strălucită 
a lui Gheller, care a cucerit astfel 
medalia de aur de campion al 
țării.

Partida a avut o desfășurare 
foarte interesantă, fiind urmărită 
cu emoție de amatorii de șah din 
Moscova, prezenți în ma e număr 
în sala Casei centrale de cultură a 
feroviarilor. Smîslov a avut ailbele. 
Pentru prima oară în acest meci, 
cei doi parteneri au ales o varian
tă bine studiată .în apărarea ind a- 
na veche. Cea de a 11-a mutare a 
lui Smîslov a fost legată de o ncuă 
idee strategeă. Ghe’ler z reușit to- 
tuș. să răstoa’n planurile adver
sarului său printr-o mutare foarte 
puternică, înaintarea pionului f5-f4. 
In continuare, albele au fost nevo-

■??

Maestra emerită a sportului Angelica Rozeanu și maestra sportu
lui Ella Zeller au reușit strălucita performanță de a aduce patriei 
noastre, pentru a patra oară, titlul de echipă campioană mondială, 
performanfă unică în istoria Cupei Corbillon.

are mecibal la 18. Totuși, jucătoa- 
rea japoneză reușește să egaleze 
din nou... 20-20 1 In emoția gene
rală urmează o serie de schimburi 
de mingi care rețin încordată aten
ția spectatorilor. Tanaka atacă ex
traordinar din orice poziție, dar 
Zeller răspunde cu precizie. In cele 
din urmă Tanaka greșește o min
ge, care intră în plasă: 21-20 pen
tru Ze'.ler. Din nou o serie de a- 
tacuri respinse și Tanaka, dînd 
semne vădite de nervozitate, trage 
afară. Ella Zeller cîștigă cu 22-20. 
Ech'pei R.P. Romine îi revine acest 
meci cu scorul *de 3-2, prin cele 
două victorii realizate de Angelica 
Rozeanu și punctul adus de Ella 
ZeHer în partida cu Tanaka.

Trebuie menționat faptul că în 
tot timpul întîlnirii jucătoarele 
noastre au fost încurajate frenetic 
de spectatori, care le-au făcut la 
sfîrșit o călduroasă manifestație 

de simpatie.
In aeeași zj echipa feminină a 

Japoniei a învins echipa Angliei 
<u scorul de 3-1. La echipe bărbați 
în cele două semifinale s-au înre
gistrat următoarele rezultate: R. 
Cehoslovacă—Anglia 5-1, Japonia— 
R.P. Ungară 5-4. Ferenc Sido a 
obținut trej victorii, iar Koczian 
l-a învins pe Ogimura.

★
Echipa noastră masculină a fost 

întrecută de reprezentativa Angliei 
cu 5-1. Iată rezultatele tehnice: 
Merret—Reiter 1-2, Bergman—Ha- 
rasztosi 2-0, Leach—Popescu 2-1, 
Bergman—Reiter 2-1, Merret—Po
pescu 2-1, Leach—Harasztosi 2-1. 
Jucătorii noștri, deșj au p’erdut, 
au opus o dîrză rezistență, fapt 
care se vede de altfel și din rezul
tatele strînse ale jocurilor indivi
duale. In meciul cu Liban echipa 
noastră — care a cîștigat întîlni- 
rea cu 5-0 — a realizat următoa
rele rezultate: Harasztosi—Ohane- 
sian 2-0, Reiter—Barjumian 2-0, 
Pesch—Morhy 2-0, Reiter—Ohane- 
si,an 2-0, Harasztosi-Morhy 2-0 

ite sa e.edueze cîteva mutări dfâ 
strictă apărare în centru, renun- 
tînd pentru moment la rocadă. Ghel
ler a continuat să exercite o. pre
siune puternică asuipra flancului 
damei. La muiarea 20, pe tablă s-a 
creat o poziție foarte tăioasă în 
care negrul avea inițiativa. După 
cîteva mutări, Gheller a schimbat 
damele și printr-un sacrificiu pro
vizoriu de cal a forțat aipoi schim
bul pieselor ușoare. In acest mo
ment Smîslov s-a hotărît să ia pio
nul negru de la a7, ceea ce n-a 
făcut decît să ușureze atacul ad
vers pe aripa regelui. In momentul 
decisiv, Smîslov a căutat să res
tabilească echilibrul prin schimbul 
turnurilor, dar piesele sal3 ocupau 
poziții extrem de vulnerabile. Prin- 
tr-o înaintare energică marele ma
estru Gheller, profited de faptul 
că nebunul alb era imobilizat pe 
prima verticală, și-a creat un atac 
irezistibil. In fața pierderilor ma
terial?, care deveniseră inevitabile, 
Smîslov s-a recunoscut învins la 
mutarea 35.

In înibîtniirea decisivă ou echipa 
Angil,iei reprezentaiiiva Republică 
Populare Romine a realizat o stră
lucită victorie, cucerind și titlul tte 
campioană monxîiailă pe anrri 1955.

Ella Zeller întîlneșie în prima 
«partidă pe Diana Rowe. Victoria îi 
revine acesteia cu scorul de 2-0 
(21-19, 21-17). Anglia canduoe cu
1- 0. E rînduil Angaiicăi- Rozwawt 
să joace. Adversară îi este campi
oana Angliei, Rosailinde Rowe, came 
intr-adevăr îi opune o rezistență 
serioasă. Primul set este cișiigat 
de reprezentanta noastră cu 21-17. 
In setul doi se dă o luptă foarte 
dîrză și Rosaliri.ie Rowe cîștigă 
setul cu 22-20. Setul decisiv se 
desfășoară sub semnul unei tuple 
emoționante, vicjo.*a revenind Wi 
cile din urmă Angelticăi Rozxianu 
cu 21-19. Scorul tetîtairii este deci 
1-1.

Meciul, de dublu, !n mod teore
tic era oel decisiv. Reprezentantele 
noastre reușesc să învingă cu
2— 0. (21 —17, 21—15). Conducem 
ou 2—1. Urma meciul dintre Ange
lica Rozeanu și Diana Rowe. Din 
acest moment ori care ar fi fost 
rezultatul general al întîlnirii e- 
chipa Angliei nu s-ar fi putut cla
sa decît pe locul trei. Diana Rowe 
joacă deci fără emoție. încearcă 
loviturile cele mai variate și toate 
...reușesc. Angelica Rozeanu este 
surprinsă de atacurile insistente 
ale adversarei și pierde primul 
set la 12. In al dioillea, aspectul 
jocului este același. Diana condu
ce ou 18—11. Angelica Rozeanu 
face un efort deosebit ajunge la 
18—17, cînd greșește două acțiuni 
de atac și pierde pînă la urmă la
18. Scorul este de 2—2. Meciul 
decisiv se dispută între Ella 
Zeller și Rosalinde Rowe. Aceste 
două jucătoare s-au mai teflmt 
deseori și victoria a revenit numai 
reprezentantei engleze. De data a- 
ceasita însă... dar mai bine să vă 
redăm evoluția scorului. In primul 
set Rosalinde Rowe conduce cu 
12—7. Ze'.ler egalează la 15, con
duce cu 18—15 și este egalată la
19. Jucînd cu o dirzenie deosebită 
Ella Zeller cîștigă setul cu 21—19. 
Al doilea set este cîștigat de Ro
salinde Rowe cu 21—12. Urmea
ză setul decisiv al meciului. Ella 
Zeller luptă pentru fiecare minge. 
Conduce cu 12—5, 15—11, 17—Ii 
Este egalată la 17 și chiar condusă 
cu 18—17 ș; 19—18. Voința rape 
rioară a reprezentantei noastre 
iese însă învingătoare și m aplau
zele spectatorilor Ella Ze'ler câș
tigă cu 21—19 I Echipa noastră a 
adus patriei un rezultat strălucit 
cîștigînd pentru a patra oară titlul 
de campioană a lumii I

In foaia masculină Japomîa a 
întrecut echipa R. Cehoslovace cu 
5-3. Rezultate tehnice: Ogimura- 
Vana 2-0, Tamasu-Stipek 2-0, Ta- 
naka-Arriltead's 0-2, O gimur’a-Sti
pek 2-0 Taimasu-Andread'ls 0-2, 
Tanaka-Vamia 2-0 Ogimina-An- 
dneiad.is 0-2, Tauaka-Stipek 2-0.

Astăzi încep primele jocuiri aJe 
«robelor individ uaJe.
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