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CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL UE IttNIȘTRIORGAN Al COWTCTBLUI RfflîRR
51 Al CONSILIULUI CENTRAI Al SINDICATELOR OUI LR.lt

Odată cu primele zile însorite, 
activitatea sportivă a căpătat un 
puternic impuls, sutele de terenuri 
și stadioane au prins viață, găz
duind întreceri sportive îndîrjite 
și pasionante.

Alături de marile competiții 
sportive care pasionează masele 
de spectatori, a început însă de 
cîteva zile o altă întrecere sporti
vă, în care nu se vor întîl.ni nici 
maeștri ai sportului și nici ailți 
sportivi fruntași. Sute de mii de 
tineri, poate viitori maeștri 
sportului sau viitoare cadre
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frunte ale mișcării sportive din 
țara noastră vor fi prezenți la

După succesul fotbaliștilor noștri juniori la Turneul F. I. F. A

DECLARAȚIA LUI GUSTAV SEBEȘ
pentru frumosul spectacol fotbalistic pe care ni l-au oferit

„Felicit pe juniorii romîni

Marți am părăsit Budapesta. Cele 
10 zile petrecute în capitala Un

gariei vor rămîne de neuitat, nu 
numai pentru că aici echipa noa
stră de juniori reeditînd performan
ța de anul trecut din Italia a cîș- 
tigat noi și binemeritate galoane 
ci și fiindcă gazdele noastre au 
făcut totul pentru a ne simți cît 
mai bine.

Ecourile excelentei comportări a 
echipei noastre în meciul cu Austria 
nu s-au stins atît de repede. După 
joc, majoritatea tehnicienilor 
conducătorilor de delegații 
grăbit să-i felicite pe jucătorii noș
tri și pe antrenorii lor pentru ceea 
ce au arătat în întrecerea cu ju
niorii austrieci. Importantă este 

declarația Iui Gustav Sebeș, vice
președinte al C.C.F.S. din R. P. 
Ungară, o somitate recunoscută în 
problemele fotbalului: „Juniorii ro
mîni mi-au plăcut nespus de mult. 
Ei folosesc cu succes concepția mo
dernă a fotbalului. Dacă vor lucra 
și mai departe cu seriozitate și 
mai ales cu MODESTIE viitorul te 
va surîde. Ii felicit pentru frumo
sul spectacol fotbalistic pe care ni 
l-au oferit în ultima zi a Turneului 
F.J.F.A.".

Firește, foarte bucuroși de succe
sul obținut, sînt membrii reprezen
tativei noastre. Iată ce ne-a spus 
Augustin Botescu, antrenorul echi
pei: „Budapesta mi-a oferit o a doua 
mare satisfacție. După cîștigarea 
turneului de fotbal la Jocurile Mon
diale Universitare, în anul 1954, 
am obținut acum cu echipa de ju
niori locul I în seria Il-a a Turneu
lui F.l.F.A. Succesul juniorilor noș
tri se datoreșle în primul rînd a- 
tenției cu care ei s-au pregătit. Per
formanța de la Turneul F.l.F.A. îi 
obligă insă să muncească cu rivnă 
sporită, pentru a obține și alte re
zultate de valoare. De asemenea, 
trebuie acordată o grijă deosebită 
echipelor noastre de juniori".

★
Iată acum alte vești în legătură 

cu activitatea delegației noastre la 
Budapesta:

• In discuția .avută cu dl. Stanley 
Rouss, secretarul Federației engle
ze de fotbal și membru al Comite
tului Executiv F.l.F.A., acesta a 
amintit că echipa noastră reprezen
tativă datorează o revanșă echipei 
Angliei. El a declarat că — odată

Ș‘
s-au

reîntors la 
demersurile 
cestei întîlniri.

Londra — va face toate 
pentru perfectarea a-

• Comitetul Cupei Europei Cen
trale s-a întrunit duminică dimi
neața în sala de festivități de la 
Nepstadion. Reuniunea a fost posi
bilă datorită prezenței la Buda
pesta a tuturor delegărilor țârilor 
participante la această competi
ție.
• Cu ocazia ședinței delegați- 

lor țărilor participante la' Turneul 
FIFA, reprezentantul FIFA, prof, 
dr. M. Andrejevici a comunicat că 
FIFA a făcut un sondaj printre 
țările participante la turneele pre
cedente în legătură cu forma de 
organizare a turneului. Majorita
tea părerilor converg către încre
dințarea organizării competiției 
U.E.F.A.-ului (Uniunea Europea
nă de Fotbal). F.l.F.A. își rezervă 
dreptul — a arătat delegatul ei— 
să decidă asupra acestor sugestii 
la Congresul care va avea loc în 
iunie la Lisabona.

• Conducerea delegației noastre 
a continuat schimburile de vederi 
cu delegațiile participante la tur
neu. Astfel, conducătorul secției 
de fotbal a R.D.G., Langelehr, a 
arătat că fotbaliștii din R.D.G. do
resc să se întîlnească tot mai des 
cu cei romîni. El a arătat că e- 
chipa Motor Karl Marx-Stadt va 
veni în țara noastră și că o echi
pă romînă este așteptată în R D. 
Germană cu ocazia „Zilei Mine
rului". Revanșele întîlnirilor repre
zentativelor A, B și juniori vor 
avea loc în 1957.

® Antrenorul Federației Turce 
de Fotbal, Sabri Kjraz, a accentuat 
că fotbalul romînesc se bucură de 
unanime aprecieri în țara sa. El a 
înștiințat pe delegații noștri că 
cunoscuta echipă Galata Serai a 
invitat o echipă romînă să joace 
Ia Istanbul în cursul acestui an. 
De asemenea, echipele romine vor 
fi primite cu plăcere să joace în 
Turcia în cursul iernii.

• Reprezentantul Federației de 
Fotbal a R. F. Germane, prof. dr. 
Zimermann, s-a declarat de ase
menea de acord ca echipele din 
țara sa și cele romîne să susțină 
o serie de întîlniri amicale.

PETRE GAȚU

fotbal juniori a R. P. Romine — care a sosit ieri îndeEchipa
Capitală — a fost întîmpinată în Gara de Nord de numeroși spor
tivi care au felicitat-o pentru excelenta ei performanță, lată-i pe 
juniorii noștri și antrenorul Augustin Botescu, folografiafi după 
sosire.

i

Să organizăm 
etapa raională a crosului

Cu toate că în unele centre de 
raion s-au disputat duminica tre
cută întrecerile etapei a doua a 
crosului de masă „Să întîmpi- 
năm 1 Mai" sînt încă multe ra
ioane unde asemenea întreceri 
nu au putut avea loc din cauza 
timpului nefavorabil. Acolo unde 
vremea a fost mai... îngăduitoa
re, comitetele CFS raionale au 
programat faza a doua a crosu
lui, care s-a bucurat de un fru
mos succes.

Astfel, la Lupeni, Cluj, Făgă
raș și în Capitală mii de concu- 
renți au luat startul în disputate 
întreceri de cros, la sfîrșîtul că
rora au fost cunoscuți o parte 
din cei ce vor concura la etapa 
regională.

In raioanele unde nu a fost or. 
ganizată etapa a doua trebuie 
luate de îndată toate măsurile 
pentru ca întrecerile să aibă ioc 
in cele mai bune condițiunt

startul unei noi competiții de 
masă : Spartachiada de vară a tP 
neretufui.

De fapt, față de cele afirmate 
mai sus, sîntem datori o precizare: 
este drept că Spartachiada de vară 
a tineretului a început, dar este 
tot atît de adevărat că pînă în pre
zent nu a fost organizat nici un 
concurs din cadrul acestei com
petiții. Aceasta nu înseamnă că 
nu s-a făcut nimic pînă acum și 
că activiștii sportivi stau co bra-' 
{ele încrucișate. Nu, dimpotrivă 1 
In multe regiuni ale țării se lu-' 
crează intens pentru pregătirea în-> 
ceperii activității propriu-zise din 
cadrul Spartachiadei de vară, lu- 
îndu-se toate măsurile organiza4 
(orice necesare asigurării condiții-’ 
lor optime pentru desfășurarea In-' 
trecerilor.

Astfel, corespondentul nostru de 
la, Craiova, C. Motoc, ne informea
ză că în regiune există o serioasă" 
preocupare pentru Spartachiada de 
vară. Comisia regională de orga4 
nlzare a Spartachiadei a ținut, nu 
de mult, o ședință în carew ana
lizând felul cum s a desfășurat în-’ 
trecerile Spartachiadei de iarnă, 

a tras, prețioase concluzii privind 
îmbunătățirea muncii. Printre alte 
măsuri a fost luată și aceea de a 
se reorganiza comisiile raionale 
șt orășenești, activizîndu-se în a- 
celași timp și o serie de orga-’ 
nizații de bază U. T. M. care nu 
au sprijinit pe măsura posibilită
ților lor activitatea din cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

ConsHerînd că aceste măsuri, 
șl altele caire au mai fost luate, 
vor duce nemijlocit la o serioasă- 
remediere a lipsurilor, comisia re4 
gională de organizare a Sparta
chiadei din regiunea Craiova, și a 
luat angajamentul să mobilizeze 

300.000 de tineri la întrecerile Spar, 
tachiadei de vară.

Iată, deci, că deși nu au fost 
organizate întreceri, totuși se mun. 
cește pentru asigurarea succesului 
Spartachiadei de vară.

Dinamo București
și Locomotiva I.C.F.

învingătoare în meciurile cu echipele Spartak-Sofia

(la
București (la volei)

Marți după-amiază, în sala spor
turilor de la Floreasca, echipele de 
baschet și volei Spartak-Sofia au 
susținut cel de al treilea meci din 
cadrul turneului întreprins în țara 
noastră. De data aceasta, adversare 
le-au fost formațiile Dinamo Bucu
rești (la baschet) și Locomotiva 
I.C.F. București (la volei), care au 
terminat învingătoare întîlnirile: 
Dinamo cu 48—45 (24—28), iar 
Locomotiva cu 3—0 (15—6; 15—6; 
15—13).

Deși învinși, oaspeții au produs 
din nou o foarte bună 
confirmînd întru totul valabilita
tea frumoaselor aprecieri de care 
s-au bucurat în urma primelor două 
meciuri. Desigur, echipa lor de vo
lei este cu mult inferioară forma
țiilor noastre fruntașe pe care le-a 
întîlnit, ceea ce face mai puțin con
cludentă desfășurarea jocurilor (și

impresie,

nu numai în ceea ce-i privește pe 
oaspeți, dar și pentru a ne da sea-» 
ma de pregătirea echipelor noastre 
înaintea începerii campionatului). 
Aceasta însă nu ne-a putut împie
dica să observăm calitățile jucăto
rilor de la Spartak și însemnatele 
perspective ale echipei pe care ei o 
compun. Care sînt aceste calități?. 
Numai trei, dar suficiente pentru a 
se căili cu ajutorul Iar voleibaliști 
cu o tehnică din ce în ce mai bună, 
și, deci, o echipă de valoare: volei
baliștii bulgari de la Spartak au o 
destul de bună pregătire fizică, știu 
să lupte și se încumetă să dea via
ță teoriei, aplicînd în joc tot ceea ce 
învață, fără a se înspăimînta de 
faima adversarului. Dintre ei cel 
mai mult ne-au plăcut în jocul de 
marți: Ghencef, Polcef și Matef,

Observațiile prilejuite de jocurile 
de sîmbătă și duminică ni le-a în
tărit însă mai cu seamă desfășu
rarea partidei de baschet, în cursul 
căreia jucătorii bulgari au făcut 
dovada unor însușiri fizice, tehnice 
și tactice pe care vom fi oricînd 
fericiți să le subliniem în jocul 
echipelor noastre. Iată-le pe cele mal 
de preț: detentă și viteză, precizia 
paselor și a aruncărilor la coș, calm 
și o remarcabilă stimă pentru gîn- 
direa și orientarea tactică, ab
solut fiecare acțiune fiind chibzuită 
cu grijă, pentru a aduce, cu cît mal 
multă economie de efort, maximum 
de avantaj posibil.

Dinamoviștii au cîștigat. Și pe 
deplin merit, după părerea noastră, 
pentru că au știut să termine pu
ternic și decis un meci de-a lungul 
căruia momentele de derută le-au 
fost pricinuite tocmai de lipsa de 
hotărîre și de calm, capitole la care 
n-ar strica să urmeze exemplul bas4 
chetbaliștilor de la Spartak.

*1 
VOLEIBALIȘTII BULGARI 

JOACA AZI LA ORAȘUL STALIN
1

Jucătorii de baschet și volei de Ia 
Spartak-Sofia ne mai sînt oaspeți 
pînă miercurea viitoare, pînă la 
plecare urmînd să facă antrena
mente în comun cu echipele noastre 
fruntașe. înainte de aceasta însă 
voleibaliștii bulgari susțin azi un 
nou meci, la Orașul Stalin, unde 
întîlnesc echipa Metalul Uzinele de 
tractoare.

că

funcționa ca

echipele R.P.jj 
va avea loc R

Reprezentativa de lupte a Egiptului a sosit la București
Ultimele noutăți în legătură cu 

turneul întreprins în R.P. Polonă 
de către echipa de lupte a Egip
tului ni le-au furnizat chiar... lup
tătorii egipteni, care au sosit îeri 
seară la București, venind pe ca
lea aerului de la Varșovia. In
tr-adevăr, după urările de bun 
venit, după cuvîntul conducătoru
lui oaspeților, după strîngerile de 
mînă și îmbrățișerile sportivilor 
care s-au cunoscut în alte concur
suri, au început întrebările în le
gătură cu întrecerile la care lup
tătorii egipteni au luat parte în 
R.P. Polonă. In afară de prima 
victorie obținută la Stalinogrod 
(cu 5—3), după meciul nul de la 
Wroclaw, sportivii egipteni au sus
ținut ultimul meci la Varșovia 
unde au cucerit o victorie catego
rică asupra unei selecționate polo
neze (6-2).

Cu Ahmed Safar Yalil, condu
cătorul lotului eg’Mean, am stat 
de vorbă mai mult timp. Pentru 
un ziarist Ahmed Safar este o 
adevărată „comoară", în primul 
rind fiindcă el cunoaște și limba 
franceză și apoi pentru că răs
punde cu multă plăcere la între
bări.

„Sportivii egipteni sînt încîntați 
de ospitalitatea rominească pe care 
au cunoscut-o chiar la... Varșovia 
unde membrii ambasadei - romine 
ne-au înconjurat cu multă atenție, 
au asistat la meciurile noastre și 
ne-au condus chiar ta aeroport la

plecarea spre București, ne-a spus 
Safar Yalil. Luptătorii polonezi 
ne-au fost adversari puternici, dar 
consider că luptătorii romîni 
pe care i-am văzut în Egipt 
sînt mai buni și de aceea cred

Echipa de lupte a Egiptului foto grațiată în holul hotelului Atbenee 
„ Palace

întrecerile de aci vor fi și mai 
strînse".

Printre oaspeți am recunoscut 
cîțiva luptători care ne-au mai 
vizitat țara fie cu ocazia Festiva
lului de la București, fie cu prile
jul întîlnirii din 1954. Unul din 
aceștia, El Sakkary a ținut să ne 
spună: ,,Mă simt fericit că pot 
vizita din nou Romlnia unde mă 
simt între prieteni".

Oaspeții vor alinia aceeași for
mație care a evoluat în Polonia 
și în care nu vor interveni modi
ficări pentru simplul motiv că au 
făcut deplasarea doar... 8 luptă
tori. Astfel, echipa oaspe are ur
mătoarea componență: Attia El 
Sayed, Ibrahim El Latif, Hamed 
Mansouri, Kamel Hussein, Abd 
Alla El Sakkary, Hassan Aly Ri- 
faie, Mohamed El Sayed, Khalil 
Maby Khalil.

Tot ieri a sosit și arbitrul inter
național Branco Tegeltija (R.P.F. 
Jugoslavia), care va 
arbitru neutru.

Sir
Primul meci dintre 

Romîne și Egiptului 
sîmbătă 7 aprilie la ora 19 în 
sala Floreasca din Capitală,

• i



Numai două neînvinse fh campionatul ’ C ARNE T A T L E T I C
masculin de baschet... ULTI

și al doilea meci 
un nivel tehnic și 
abundînd în gre-

au fost in

Etapa a Vl-a a întrecerii repu
blicane dintre echipele masculine 

, de baschet a luat sfîrșit marți, 
orin jocurile desfășurate .în sșla 
Floreasca : Știința I.Q.F.-Progresul 
Arta și C.C A.-Locomotiva P.T.T.

Publicului (destul de numeros 
pentru o zi de lucru și mai cu 

• seamă pentru valoarea scăzută a 
meciurilor de baschet din ultimul 
timp) i-au fost oferite două me
ciuri similare din mai toate punc
tele de vedere:

— și primul 
s-a disputat la 
tactic inferior, 
șeii.

— amîndouă
schimb — extrem de echilibrate 
și deosebit de interesante prin e- 
voluția scorului;

— și Știința l.C.F. și C.C.A. au 
Învins în mare măsură mulțumită 
„ajutorului” larg pe care învinșii 
li l-au dat în ultimele minute de 
joc ; și

— în sfîrșit, ambele partide 
S-au „bucurat” de arbitraje nesa
tisfăcătoare, supărătoare în primul 
tind prin aceea că au îngăduit de 
muilte ori un joc excesiv de dur. 
(„Impricinații” de la acest ultim 
punct: Petre Spiru și Gr. Birsan, 
dr. Dan Chiriac și A. Szalteleky).

lată rezultatele tehnice:
Știința I. C. F.-Progresul Arta 

63-58 (28-3H

C.C.A--Locomotiva P.T.T. 66-56 
(31-30). — Observați cît de bine 
seamănă pînă și scorurile 1 
, Și... încă o asemănare: ambele 
echițte învingătoare datoresc suc
cesul îri cea" mai maie parte ac
țiunilor îrfdivîduale întreprinse de 
cîte un jucător, și anume, Știința 
l.C.F. celor ale lui Borbely, care 
a martat 32 de puncte, iar C.C.A. 
lui Folbert, care a înscris 23

Cît privește desfășurarea jocu
rilor și lipsurile din pregătirea ju
cătorilor și echipelor pe care în- 
tîlnirile le-au reflectat, ne rezer
văm pentru un viitor (și nece
sar) articol de revenire. Deocam
dată, să observămidoar că tn urma 
rezultatelor de marți în campio
natul republican masculin r.-au mai 
rămas decit două echipe neînvinse 
(Dinamo București și C.C.A.) și 
să vă arătăm cum se,prezintă elj-ț 
samentul acum, înaintea eta-pei a 
Vll-a. lată-1:

1. Dlnamo București 6 0 498:308 12
2. C.C.A. « 6 0 399:287 12

3. Locomotiva P.T.T. 6 5 1 420:309 11
4. Constructorul Cluj 6 3 3 341:332 9
S. Știința I.C.F. 6 3 3 341:347 9
S. Dlnamo Oradea 6 3 3 388:373 9
1. Prog. Arta Buc. 6 2 4 343:407 8
8. Dinamo Tg. Mureș C 2 4 368:437 8
S. Progr. Tg. Mureș 6 2 4 415:404 8

1». Progr. I.M.F. Cluj 6 2 4 301:330 8
11. Știința Timișoara S 1 5 277:370 7

12. Progresul Or. Stalin e 1 5 268:455 7

MAI TREBUIE SĂ SE LUCREZE CU

PINA LA MECIUL CU R. P
întîlnirilor din 
pugilistice de

Majoritatea 
drul reuniunii _ _ 
seara s-au situat Ta un slab nivel 
tehnic. Boxerii noștri au vădit din 
nou serioase lipsuri în ce privește 
tehnica, tactica și pregătirea fi
zică. Mulți din ei au boxat uni
form, fără acțiuni variate (N. Min- 
dreanu, St. Bogdan. E. Cismaș, 
A. Călărașu, P. Deca, etc.) Toma 
Iile, de asemenea a fost prea în
cet, a urmărit numai o lovitură 
decisivă pe care pînă la urmă n-a 
găsit-o, uișurîndu-i astfel lui Puiu 
Nicolae drumul spre victorie. Deși 
foarte combativ, rezistent și ra
pid în acțiuni, dinamovistul Puiu 
Nicolae nu a „stat bine pe picioa
re” și nu și-a organizat satisfă
cător „blocajul”.

Mai puțina... griji ne dă tînărul 
Martin Farkaș. care probabil că 
ne va reprezenta la categoria „co
coș”. In meciul cu Mindreanu el 
s-a „descurcat” foarte bine. Per
fect blocat, punînd mereu în ac
țiune „directa” de stînga, cu un 
„ochi” bine format și mai ales cu 
foarte buna „reflexe”, Farkaș a dat 
luptei cursul pe care l-a dorit, cb- 
ținînd victoria fără emoții. In ul
tima repriză, el a greșit însă, ac- 
ceptînd lupta de aproape în care 
Mîndreanu vedea singurul... colac 
de salvare. Farkaș s a dovedit însă 
și de data aceasta atent, evitînd 
„seriile” lui Mîndreanu la corp și 
plasînd rapide și eficace directe și 
croșeu ri.

La categoria „pană”, cei doi în
vingători, Ștefan Văcaru și Emil

ca- 
luni

Cismaș nu ne-au mulțumit pe de
plin. E drept că Văcaru s-a văzut 
de la început împiedicat să-și des
fășoare... activitatea din cauza lui 
Bogdan, care, slab pregătit, a a- 
les caJea nepotrivită a obstrucți- ' 
iior, dînd luptei un aspect nespor
tiv. Emil Cismaș, care a primit 
replica lui Al. Că'ărașu, s-a avîn- 
tat la atac din primul moment im- 
punînd luptei un ritm vijelios care, 
evident, nu i-a prea... surîs adver
sarului său. Acesta a ales, de alt
fel, calea... retragerii permanente, 
dar de multe ori „directa” sa a 
străpuns blocajul neorganizat 
lui Cismaș.

M. Biedl și V. Szekely 
furnizat o întrecere însuflețită 
spectaculoasă, dominată de primul 
boxer care a sezisat mai repede 
„spărturile” din garda lui Szekely 
și și-a dozat mai bine efortul.

Nu putem încheia sumarele noa
stre concluzii asupra acestei re
uniuni fără să remarcăm pe tt- 
nănul /. Grigore. El La trim’s de 
două ori la podea pe experimenta
tul Al. Trancă. Al doil'ea „upercut” 
plasat de Grigore la stomac l-a 
„ridicat” pur și sșmnlu în- aer pe 
Trancă. Ambele st'ngi au fost nă- 
praznice și desigur Trancă își va 
aminti multă vreme de ele... Ceea 
ce avem să-i reproșăm lui 1. Gri
gore și mai ales antrenorului Ion 
'Chiriac, care l-a „dirijat” din colt, 
e' faptul că după aceste ,.isprăvi” 
surprinzătoare s-a retras în apă
rare încă de la începutul reurizei 
a doua îngăduindu-i lui Trancă

al

au
Și

Printre sportivii de la
— Wesigur? Marea majoritate a 

celor care lucrează aici o consti
tuie tineretul! El este prezent pre
tutindeni, în fiecare sector, în toate 
operațiile care se fac pentru a da 
viață noului produs.

Era simplu. Așa se explica rit
mul furtunos care ne impresionase 
de la început. Muncitori, tehni
cieni, biologi, chimiști. Toți, tineri.

— In ce sector vreți să intrăm 
mai întîi?

Am arătat că n-avem nici o pre
ferință. Ritmul de muncă era pre
tutindeni același. Mai avea ros* 
să ne formulăm vreo dorință spe
cială?

Sectorul de fermentație... Un pa
vilion în care sînt instalate nenu
mărate țevi, alambice și cuptoare. 
Intr-adevăr, peste tot, numai tineri. 
Cu priviri deschise, senine. Ni se 
explică procesul specific sectorului 
Se pare că explicațiile nu-s com
plete. O tînără, operatoarea Viorica 
Ciornei, vine să aducă unele com
pletări.

— „E una din fetele cele mai 
bune, ni se precizează. Ea lucrează 
în aceeași echipă cu Osias Moro- 
vitz și Ion Lozneanu și sînt me
reu în fruntea întrecerilor”. Apoi, 
după o pauză: „Uitasem. Vă inte
resează mai mult sportul: Ciornei 

iar

La Iași, se ridică astăzi, impu
nătoare, prima fabrică de produse 
antibiotice din țara noastră. Ce cre
deți că surprinde mai întîi pe cel 
care poposește prima oară aici? 
Ritmul vijelios în care se lucrează, 
faptul că fiecare își are un rol bine 
determinat în complicatul proces 
de finisare al prețiosului produs? 
La drept vorbind, toate la un loc... 

.Rămîi surprins de tot ceea ce în- 
.tîlnești, de tot ceea ce cuprinzi cu 
privirea.

Fabrica e foarte tînără. Are nu
mai cîteva luni de existență.

— Prima șarjă de penicilină ro- 
mînească am scos-o în decembrie 
Trecut în cinstea Congresului Par
tidului, ne explică unul din condu
cătorii acestei unități. Ni se arată 
cum a luat ființă fabrica, una din 
cele mai mari din Europa, ni se 
vorbește de ajutorul frățesc al Uniu
nii Sovietice acordat prin lucrările 
de proiectare, prin livrarea de uti
laj și prin participarea la construc
ție a specialiștilor sovietici. Am 

turmărit explicațiile cu vie atenție. 
.Ne-am amintit însă și de rostul vi- 
rzitei noastre.

— Aveți lucrători țineri în fa-
îbricl? și Morovitz șînț baschețbaliști.

mare- măsură, de un sjnt puternic, 
care a bătut lateral. Iată1 cîteva din
tre rezultatele obținute: BARBA11: 
260 m.; Z. Vamoș 23,7; 400 m.:,-
Z. Vamoș.51,7; 1.50Q m.:j£h. Bă' 
ruță 4:14,0; 5.000 m.: I. Veliciu^i 
15:18,6; 3.000 m.: I. David 9:20,3; j 
10 km. marș: C. Nourescu 50:26,0; > 
lungime; D. Petrescu 6,93; M. Nis- î 
tor 6,47; înălțime: I. Anghel 1,70; 
disc; E. Statnic 42,26; FEMEI: 
200 m.: Lucia Luca 28$; 500 m.: 

i /Ana Pop», 1:23,3; lungime: Ana 
(AAcoZae D. ATcoZae, corespondent) 5,30; Maria Mariș 5,14; Eli-

sabeta Bernatzki 4,93; Luiza Pascu 
sbTER:'1;9? METRI ‘ 4,90; înălțime^ ffl. Mâriricu 't35; ,

greutate; Olga Jaba 9,87; disc: H.
Oster 30,71. (Al. PandeZe-corespon- 

. dent).

0 6.6; Elena
ngitne: Iuliana 

Clatidia Ruse

DE SALA S. BăUlgescu 
--------- ‘^streza (LW6.8;

Marin (P) 5,14; „„„„
(M) 5,02; înălțime: Georgeta Mo- 
goș (M) 1,38; greutate: Melania 

a«. ,-De . Velini (FI. 12,50; - Maria Vin- 
sft.va Xtiirț (Sfe lf4U;5(7 m.

La sîîrșitul săptămînii trecute 
avut* Foe în Capitală ultimul 

de -sală din aceri a«. -De. Velicii (FI; r^- 12,50; M 
tivitat^i sfe va^tilRțțOh lTĂlî^fnJfcre 

întreceri au fost am, /d- -- -

a avut1 
concur 
acum 
desfășura 
cadrul acestor 
înregistrate următoarele rezultate: 
BAUBAȚ.L Mniori 50, m, (finală): 
T. ÂWPantL (Sf- 6;3f A- Camba- 
nis (S) 6,3 C. Gagiu JS), 6,4;
55 m. g. (finală) : G.Vintrfă (Py 
7,8; N. Bercaru (L) 8,2; P. Pău- 
nescu (P) 8,2; lungime: I. Nico- 
!escu’(D) 6,60, T. Ardeleanu (S) 
6,47; triplu salt:- Paul Pău- 
nescu (P) 13,45; V. Vencu (M) 
13,68*- înălțimeC. Dumitre»-. 
cu (S) 1,90; V. Cincă (V) 1,80; 
C. Stăneșcu (V) 1,75; prăjină: Z. 
Dragorrrfr (S) 3,70; D. Gîtleahu
(S) 3,50; Gh. Zîmbreșteanu (C.C.A.) 
3,50; greuthte: N. Ivanov (D) ^L DOILEA CONCURS TN AER 
14.85; I. Heller (C) 13,79;
rovenciu (S) 13,
m. (finală): FI. 
P. Mănescu (C) 
Duțu (L) 6,51; 
6,19; triplu: R.

fu
Karin AMilIP) 7,3; 40 
nală): Xenia Miliutin (S) 6,5;

'• , lungimea-Victoria Seitan, (Q) 4^86
.. __ ■ -■ ■. ? Anwaneta Dragomirescu (L) 4^0;

. ■ înălțime: E. Miiilee (S)
g. (finală): G. ViătHă fPf Areulate- V Seitan (DT‘ 9

Rorrsrn /I 1 R 9- P Păli. greuiuie. v . sciian țL>) y, .

In cadrul unui concurs de sală 
desfășurat h Arări, Ion.Sdter a sta
bilit un nou record republican pe 
teren acoperit, cil rezultatul de 1,97 
metri. Vechiul record îi aparținea 
din 1950 cu 1,94 ni.

CONCURSUL REPUBLICAN DE 
'PRIMAVARX

.1. Vo- 
l,5«;' JUNIORI : 50 

Dinescu (L) 6,3;
I 6,3; lungime: V. 

Al. Bruchner (S) 
Licker (R) 13,61; 

înălțime: Gr. Marinescu (P) 1,70; 
prăjină: St. Popescu (M) 3,10;
greutate: R. Licker (R) 11,16;
FEMEI: senioare: 50 m. (finală): 
Claudia Ruse (M) 7,1; Silvia Băl- 
tăgescu (M) 7,3; 40 m.g. (finală):

LIBER LA TIMIȘOARA

Comisia orășenească de atletism 
a organizat pe stadionul „23 Au
gust” al doilea concurs în aer liber. 
Rezultatele au fost influențate, în

Sîmbâta și'duminică se vor des
fășura pe stadionul 
Capitală întrecerile 
cursului republican 
care vor participa
atleți din întreaga țară.

Tineretului din 
din cadrul con- 
de primăvară la 
cei mai buni

7 ETAPE—NICI O ZI DE ODIHNA

BOXERII
POLONĂ

NOȘTRI

să-și revină și 
vantajul luat 
de Grigore s-a dovedit, însă, ho
tă rîtor.

M. Stoian s-a orientat bine din 
pu.net de vedere tactic în meciul 
cu Ciobanu „mareînd” mult cu di
recta de dreapta pe care a declan
șat-o scurt și precis. Foarte slab 
s-a comportat /. Schwartz care s-a 
menținut într-o formă defensivă e- 
xagerată. Petre Deca a boxat con. 
fuz și fără orizont, iar V. Mariuțan 
ar fi putut obține un rezultat mai 
buin în fața lui E. Furesz, diacă ar 
fi fost mai hotărît în atac. Dar pen
tru aceasta este necesar să aii mai 
multă îndrăzneală. Antrenorii tre
buie să-l dezvețe pe Mariuțan să se 
arunce „descoperit” și cu ochii în
chiși, la atac. Furesz a folosit cu 
succes mai ales la început „un — 
idioi“-ut. „Directele” sale au mers 
bine și la țintă. El se „descumpă
nește” însă, la prima lovitură mai 
puternică a adversarului.

Pînă la întîlnirea cu echipa de 
tineret a R.P. Polone au mai ră
mas puține zile. După cum re
marca și antrenorul de stat Ion 
Popa, ne așteaptă meciuri grele. 
Antrenorii lotului de tineret (Gh. 
Popescu, Ion Chiria?, Tr. Ogrin- 
jeanu) care au tras, desigur. în
vățăminte din această reuniune, 
trebuie șă-și intensifice munca 
pentru lichidarea lipsurilor tineri
lor noștri pugiȚști fruntași.

să-l... asedieze. A- 
în prima repriză

G. MIHALACHE

La începutul săptămînii viitoa
re, motocicliștii fruntași din în
treaga țară vor porni să îi»frunte 
un traseu de peste 2000 km. în 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campioni ai țării la concursurile 
de regularitate și rezistență.

Concurenții vor avea de stră
bătut cele șapte etape ale cam
pionatului, fără nici o zi de odih
nă. Această noutate, precum și 
altele pe care le vom anunța la 
timp, au fost adoptate de comisia 
centrală de automoto și incluse în 
regulament în, urma schimbului de 
experiență făcut anul trecut în 
R. Cehoslovacă, cu prilejul Con
cursului internațional de șase zile, 
de către tehnicienii sportului cu 
motor din țara noastră și condu
cătorii Federației Internaționale 
de automoto.

Departajarea echipelor și 
vidualilor aflați la paritate 
puncte penalizare în cursa
se va face prin participarea con- 
curenților la un circuit de viteză 
programat imediat după încheierea 
ultimei etape a campionatului. Pro
ba de viteză pe circuit nu va 
servi numai la departajarea celor 
cu punctaj 
obligatorie, 
grantă din

de 
cia 
va 
de

indi-
de 

moto

viteză concurenții vor benefi- 
de un punctaj auxiliar care 

fi adăugat la punctajul obținut 
ei în cursa de regularitate.

Concurenții fiecărei clase vor
trebui să îndeplinească la circuit 
a medie orară fixată de organiza
tori; în cazul ctnd nu o vor în
deplini vor primi puncte de pena
lizare în raport cu secundele și 
turele deficitare.

Iată acum traseele celor șase e- 
tape ale campionatului : etapa I : 
Orașul Stalin—Tohanul Vechi— 
Sinea Veche—Hoghiz—Feldioara— 
Orașul Stalin (și din nou aceeași 
rută), total 312 km.; etapa a Il-a : 
Orașul Stalin—Prejmer—Sf. Gheor- 
ghe —Baraolt—Feldioara—Orașul 
Stalin (și din nou aceeași rută) 
total 336 km.; etapa a IlI-a : ace
lași traseu ca în prima etapă, pe 
care concurenții îl vor acoperi în
să în sens invers; etapa a IV-a: 
același traseu ca și al etapei a 
H-a, pe care concurenții îl aco
peră însă în sens invers; etapa a 
V-a : Orașul Stalin—Bran—Podul 
Dîmboviței—Cîmpulung—Stîlpeni— 
Pitești și retur,
etapa a Vl-a : Orașul 
Vlădeni—Făgăraș—Scotei 
nou Orașul Stalin, total

egal. Ea este o probă 
care face parte inte- 

campionat. La circuitul

total 280 km.;
Stalin—

Și
210

din
km.

ȘAHUL PE SCURT
n S-a încheiat etapa pe regiuni 

(sferturi de finală) a campionatu
lui republican de șah pe echipe. 
Corespondenții n&ștsi ne relatează 
rezultatele definitive ale acestei 
prime etapa și calificările jentrv 
semifinale.

La lași, în turneul final pe re
giuni s-au întrecut trei echipe, cla- 
sîndu-se în ordine: Progresul I 
lași 12'/2 p„ Progresul II Iași 7

fabrica de penicilină...
firesc, pentru câ Iot ce-vezi aici 
este atît de nou, de interesant.

— Ce-ar mai fi de văzut? între
băm într-un tîrziu,

— Multe, multe! Centrala termi
că, sectorul de compresoare, stația 
de frigorifereș sectorul de control 
tehnic!.,.

Pășind în noi locuri de muncă, 
cunoaștem alți tineri. La fel de di
namici, de hotărîți: Operatoarea 
Maria Garilă, jucătoare de tenis de 
masă, controioarea Ana Munteanu, 
voleibalistă, laborantul Willy Der- 
barindiger, instructor sportiv, sînt 
numai cîțiva d’ntre tinerii acestei 
fabrici, care, împletesc munca de 
producție cu activitatea sportivă și 
obțin succese importante.

Muncitorii, tehnicienii, biologii și 
chimiștii primei fabrici de antibio
tice din țara noastră sînt oameni 
de nădejde. Peste puțină vreme 

vom Dutea vedea în vitrinele far
maciilor și alte produse antibiotice: 
strepfomicină, aureomicină și altele 
plecate din această fabrică. închi
nată ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii din țara noastră, munca 
plină de elan a salariaților fabricii 
chimice nr. 2 este o chezășie că 
hotărîrMe Congresului Partidului 
prind viață cu fiecare zi, cu fie
care ceas.

Lozneanu jucător de'fotbal”.
— Parcă s-au potrivit. Toți spor

tivi...
— Asta așa-i. Oare sportul nu 

are calitatea de a înfrăți, de a apro- 
pia?...

La sectorul de purificare ne în- 
tîmpină un alt grup: Constantin 
Sturza, Barbu Ciubară si Pavel 
Chinole.

— Despre aceștia se poate spu
ne că sînf chiar nedespărțiți!

— ???
— M'ă refer atît la producție cît 

și la sport. Aici, după cum vedeți, 
ei lucrează în aceeași echipă. In 
timpul Fber, în aceeași „formație”, 
pot fi văzuți pe terenul de sport. 
De altfel, ei alcătuiesc tripleta echi
pei de fotbal.

Operațiile prin care trece liche
nul de penicilină pentru a ajunge 
în starea pe care o cunoaștem sînt 
numeroase și merg ciclic, în lanț; 
fermentație, cristalizare, purificare. 
Si apoi, ambalajul. In acest ultim 
sector facem o nouă cunoștință. O 
fată bucălată, dar zveltă și plină 
de viață; operatoarea Elena Calis- 
tru, o bună gimnastă și o fruntașă 
în muncă. Zilnic, depășește norma 
de ambalare a produselor cu 1000 
de flacoane! Au trecut mai multe 
ore de cînd ne aflăm în fabrică. 
Minutele se scurg foarte reped^ E Ț1BLRILJ ȘȚAMA

S-ap, Progresul Vaslui S'/s 
calificat Progresul I lași.

Tot trei echipe, s-au întrecut și 
la Sighet, calificîndu-se Știința 
Saht Mare cu 13 puncte, urmată 
de Progresul Sighet 7 p„ și FI» 
căra Baia Mare 4 p.

Cele două echipe ale Progresu
lui dîn Cluj au luptat în finală 
cu campioanele din opt raioane. 
Primul loc a revenit surprinzător 

. echipei Progresul 1! Cluj, cate a 
lăsat în urmă prima garnitură. 

. Regiunea Constanța va fi .rspre 
zentată de Flamura Roșie, cam
pioană a orașului, iar regiunea Su
ceava a desembat ca semiftnalistă 
echipa Progresul Rădăuți. care a 
eliminat Progresul Suceava ou 
5—3.

n Incep’nd din anul trecut, o 
frumoasă inițiativă a Consiliului 
central al Colegiilor de avocați a 
dus la organizarea unui campionat 
pe țară al echipelor formate din 
avocați, nragistrați și funcționari 
judecătorești. Fiecare echipă re- 
prezentînd cîte o regiune a fost 
formată din 10 jucători și 2 jucă
toare. Competiția s-a desfășurat 
în patru zone, pentru semifinale 
calificîndu-se reprezentativele re
giunilor București, Timișoara, O- 
radea și Iași. De notat că echipa 
Rucureștiului (în care joacă la 
primele mese candidatii de mae
ștri A. Theiler și A. Topa) a eli
minat în meciuri strînse echipele 
din Galați, Orașul Stalin. Pitești, 
Suceava și Ploești. In prima se
mifinală, desfășurată la Oradea, 
reprezentativa regiunii Oradea a 
întrecut pe cea a lașului cu 8’/2— 
3'/2. Semifinala 
rești, va avea 
Finala urmează 
în această lună

P-

Timișoara-Bucu- 
loc la 15 aprilie, 
să se desfășoare 

la București,

pu.net


e nor
“ '■ li i T I

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL 
CUPEI R.P.R.

q Știrile primite din țară, de la 
diferitele colective sportive cu sec
ții de rugbi, au determinat , ins-ții de r-ugbi, au determinat ins- . jy yor. continua, activitate# .. prin 
pecția de specialitate să modifice Jocurile din cadrul campirtnâtnîui
programul primei etape a Cupei 
R-.P.R., deoarece anumite terenuri 
nu permit încă buna desfășurare a 
jocurilor. ;

Astfel, prima etapă a importan
tei competiții are următoarea în
fățișare : Constanța: Constructo- 
rul-Știința Galați; lași: Știința- 
Progresul Tecuci; Ploești: Flacă- 
ra-Meta’ul Mao Tze dun Bucu
rești ; Arad: Știința — Știința Ti
mișoara ; Timișoara: Locomotiva- 
Reprez. Tîrnăveoi: Cluj: Vwnța- 

■ Progresul I.A.T. Sibiu.

0 FINALĂ A ȘCOLARILOR
GIMNAȘTI

La 7 și 8 aprilie va avea loc 
la Tg. Mureș finala campionatu
lui republican școlar de gimnas
tică pe anul 1956. Se vor întîlni 
echipele clasificate în etapa de 
zonă care a avut loc la Arad, 
Cluj, Craiova, Galați și București.

Din rezultatele de pînă acum 
reiese că nivelul tehnic al echipe
lor campioane de zonă este cu 
mult superior celor din edițiile an
terioare. In acest fel se întrevede 
o luptă dîrză, mai ales la fete, 
între echipele regiunilor Constan
ta și Timișoara, și cea a orașului 
București, în a căror componență 
au intrat numai gimnaste de ca
tegoria a Il-a. La băieți, cu toate 
că majoritatea echipelor sînt for
mate din gimnaști de categoria a 
IlI-a, lupta se anunță de aseme
nea strînsă, în special între e- 
chipele regiunilor Stalin și Pitești.

Cinci întrebări
1. De ce conducătorii colectivului 

Progresul Oradea, unii dintre acti
viștii comitetului C.F.S. Oradea și 
o serie de conducători ai întreprin
derilor șî instituțiilor locale caută să 
Influențeze pe antrenorul Zilahi în 
alcătuirea formației Progresul Ora
dea ?.

2. De ce activiștii din comisiile re
gionale de fotbal Oradea și regi
unea Stalin, membrii colectivelor 
Progresul Oradea și Dinamo Ora
șul Stalin, precum și numeroși alți 
susținători ai echipelor Progresul 
Oradea și Dnamo Orașul Stalin, s# 
înghesuie în cabinele jucătorilor 
înainte, în pauză sau după jocuri 
făcînd imposibilă atmosfera din ca
bine și „încurajînd" (mai ales cînd 
rezultatul nu este favorabil) pe fot
baliști? Cred acești tovarăși că în 
felul acesta fac un serviciu jucăto
rilor și antrenorilor care au nevoie 
de liniște în aceste momente?

3. De ce unii jucători ca Florea, 
Capaș, Bădeanțu continuă să ducă 
o viață nesportivă (abuzînd în spe
cial de băuturi alcoolice)? Nu se

e.

PROGRAMUL JOCURILOR DE ora >.15: CCA —. Locomotiva
FOTBAL DIN CAPITALĂ București; stadion Locomotiva

Duminică 8 aprilie P.T.T. ora 10.30: Metalul Bucureș-
Stadlonul „23 August": ora 14.15 ti-Progresul

— Progresul București — Dinamo 
București; ora 16: C.CA. — Loco
motiva București (jocuri campio- 
hatul categoriei A).

Stadionul Giulești, ora 10.30: Lo
comotiva M.C.F. — Fi. roșie Giur
giu (camp. cat. C.). Stadionul 
Progresul FB ora 9,15: Progresul 
FB-Metalul Brăila; stadion CCA,

INFORMAȚII

re- 
va-

La concursul Pronosport nr. 13 
etapa din 1 aprilie a.c., au fost de
puse 825.803 variante.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse fondul de premii 
în valoare de 784.513 lei a fost re
partizat la următoarele premii sta
bilite:

Premiul I: 2 variante cu 12 
zutate, exacte, revenind fiecărei 
riante cîte 98.064 lei.

Premiul II: 54 variante cu 11 
zultate exacte, revenind 
variante cîte 4.358 lei.

Premiul III: 935 de variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fiecă
rei variante cîte 377 lei.

Premiul 1 a fost obținut de ur
mătorii participanți:

Welt Iosif din Timișoara str-.

re-
fiecărei

JU
CIND SE VOR JUCA MECIURILE 

CATEGORIEI B
s După prima etapă a Cupei 

R.P.R. formațiile de categoria B

categoriei B a cărui primă etapă 
■ este prevăzută la data de 15 apri
lie. Echipele se vor'întrece în două 
serii, în zilele următoare: luna 
aprilie: 15, 22, 29; luna mai: 6, 
1-3, 20, 27; luna iunie ; 3, 17.
CLASAMENTUL CATEGORIEI A 

a Cea de a IV-a etapă a cam
pionatului republican categoria A 
se va desfășura duminică 8 aprilie, 
după următorul program : la Bu
curești: Dinamo IX..Locomotiva 
I.C.F.; Constructorul T.S.P.-C.G.A.; 
Progresul Sănătatea-Constructorul 
Orașul Stalin; Cluj: Știința-Lo- 
comotiva Grivița Roșie; Petroșani: 
Minerul-Dinamo București.

■ După primele trei etape, în 
fruntea clasamentului se află’trei 
echjpe la egalitate de puncte, 
parate doar de esaveraj Iată 
altfel clasamentul complet:

3 3 0 0 59:
3 3 0 0 38:
3 3 0 0 35: 3 9 
3 2 1 0 26: 6 8 
3111 11:17 6 
3 0 12 9:24 4
2 0 11 0: 6 3
3 0 0 3 3:26 3 

se- 
de

1.
2.
3.
4.

Orașul
3 0 0 3 6:49 3
2 « 0 2 0:44 2

ROM IN PENTRU

c. c. A.
Dinamo București 
Locomotiva Gr. Roșie 
Constructorul T.S.P.

5. Locomotiva I.C.F.
8. Progresul Sănătatea
7. Minerul petroșani
8. Dinamo IX
9. Constructorul

Stalin
10. știința Cluj

UN ARBITRU
UN JOC INTERNAȚIONAL

■ In vederea meciului. interna
țional pe care urmează să-l sus
țină echipa reprezentativă a R. Ce
hoslovace în luna mai, în compa
nia formației R. D. Germane, s-a 
cerut forurilor noastre sportive să 
delege un arbitru pentru a conduce 
acest joc.

gîndesc ei că ar putea juca de zece 
ori mai bine dacă ar renunța la a- 
ceastă viață complet nesportivă?

4. De ce nu se ia nici un fel de 
măsură pentru îngrijirea terenurilor 
de joc de la stadioanele Locomotiva 
și „23 August" din Timișoara și 
Locomotiva Orașul Stalin? Oare co
tele încasate pentru întreținerea te
renurilor nu trebuie folosite în acest 
scop? Atunci de ce de doi ani tere
nurilor din Timișoara și Orașul 
Stalin nu li s-a adus nici cea mai 
mică îmbunătățire?

5. De ce conducerea colectivului 
Locomotiva Timișoara nu a ridicat 
nici pînă acum, la trei săptămînî 
de la începerea campionatului, cota 
de mingi ce i-a fost repartizată? De 
ce o parte dintre jucătorii echipei 
Locomotiva București nu au bo
canci de calitatea corespunzătoare 
unor fotbaliști din prima categorie ?

Așteptăm ca acestor întrebări să 
li se dea în cel mai scurt timp răs
punsul cuvenit prin fapte. Masa iu
bitorilor de fotbal va aplauda cu 
căldură curmarea .lipsurilor, semna
late.

ȘTIRI DIN FOTBAL

C.P.C.S. (toate trei; 
campionatul republican de juniori)

ARBITRII JOCURILOR DIN 
CAMPIONATUL CATEGORIEI A

PROGRESUL BUCURESTI-D1- 
NAMO BUCUREȘTI: Mircea Cru- 
țescu (St. Geac și N. Năstase).

C CA—LOCOMOTIVA BUCU
REȘTI: C. Mitran (N. Mihăilescu 
și St. Ionescu).

C^onosport
Shakespeare nr. 15 și Marinescu 
Onofrei din Pitești, str. Gh. Dimi
trov nr. 55.

Bucu-

'A'
Ieri a avut loc în Capilaiă tra

gerea din urnă a premiilor atribuite 
concursului anexă din luna martie 
a. c. Premiile au revenit următo
rilor participantei:

Automobilul I.F.A.: Steriade Gh. 
din comuna Florești Reg. 
rești.

Cîte un ceas Doxa de 
Brandabur Gheorghe din 
rești str. Penciu 15.

Brădescu Moise din 
str. Albinelor 3.

Garbuz Leonid din 
str. Ghenadie Petrescu

nichel:
Bucu-

București

București
41.

J $.009 de spectatori au urmărit Ia Cluj m joc de calitate

Teren: 
ghiu-Dej’’

Spectatori: 15.000.
Timp: ideal pentru fotbal.
Au marcat: Zeană (min. 42) pen

tru Știința, Prevot (min. 65)’ și 
Beerens (min. 83) pentru S.C 
Charleroi.

S-au remarcat: Cătină (cel mai 
bun de pe teren), Szekely, Nedelcu 
I. Milaire, Henriet, Op. de Becq.

Arbitru: Adalbert Varga (Cluj), 
satisfăcător. Nu a aplicat legea a- 
vantaîului.

Raport de cornere: 7-4 (4-1) pen
tru Știința.

ȘTIINȚA: Catina-Szekely, Dr. 
Luca, Nedelcu I-Moldoveanu (din 
min. 70' Cojocaru), Georgescu-Su- 
ciu, Lutz, Dragoman, Zeană (din 
min. 70 Nedelcu II), Avram.

S'.C. CHARLEROI: Mazzolini-««- 
laire, Henriet, Bricmont-Matheus- 
sens, Van Overmaire-Op de Becq 

| (din min. 70 Flatteau), Burton, 
' Mion, Prevot, Beerens.

Milaire, căpitanul echipei S. C. Charleroi (dreapta), a fost ieri 
Cluj unul din cei mai buni oameni ai echipei sale. II vedeți in/a . ___ ___ r_. ____ .. ___

fotografia noastră în luptă pentru balon cuÂiexar.drescu fC.C.A.) 
Van Overmayer este gaia să inter vină.

(Foto: /. MIHĂICĂ)

După echipele din categoria A 
și cele din categoria C., duminică 
8 aprilie alte 118 echipe de fotbal 
își vor începe activitatea. Este 
vorba de cele 27 echipe din cate
goria B și cale 91 din campionatul 
republican de juniori. Deci, de la 
8 aprilie, duminică de duminică, 
cele patru campionate de fotbal cu 
caracter republican (A. B. C. și 
juniori), vor pune în „mișcare" 
182 de echipe, iar spectatorii (anul 
acesta parcă mai numeroși ca ori- 
cînd) vor avea ocazia sa aplaude 
pe cei mai buni din 2002 jucători 
care se vor întrece în lupta spor
tivă pe terenul de joc.

Revenind la campionatele care 
încep peste trei zile, se poate spu
ne despre cel de categoria B că 
anul acesta întrecerea echipelor 
pentru promovarea în categoria A 
și evitarea retrogradării în cate
goria C, va fi mai aprigă ca ori- 
cînd. Este normal, pentru că prin 
reorganizarea campionatului numai 
pe două serii s-a urmărit în pri
mul rînd problema calității jocului, 
care, după cum se știe, în anii 
trecuți nu era {ie cel mai ridicat 
nivel tehnic. Se poate spune că 
prin reorganizarea care a avut loc 
în toamna lui 1955, categoria B 
s-a mai „curățat" și că în 1956 
această categorie cuprinde într-a- 
devăr cele mai bune echipe din 
țară, după cele de categoria A.

Este suficient să privim com
ponența seriei I, socotită drept cea 
mai echilibrată. Din cele 13 echipe 
multe au activat de-a lungul ani
lor în categoria A (Metalul Cîm- 
pia Turzii, Avîntul fost Locomoti
va Tg. Mureș. Avîntul Reghin, 
Locomotiva Cluj, Metalul Hune
doara) iar celelalte sînt de ani de 
zile printre cele mai bune echi
pe de categoria B In aceste for
mații sînt mulți jucători talentați,

BACAU-MINERUL 
I. Ianopol-Constan- 

și V. Suciu-Iași). 
TIMIȘ0ARA-D1NA-

DINAMO 
PETROȘANI: 
ța (N. Bolan

ȘTIINȚA
MO ORAȘUL STALIN: V. Fieru- 
București (I. Folescu-T. Severin și
1. Petrescu-Craiova).

PROGRESUL ORADEA-FLA- 
CARA PLOEȘTE Gh. Osiac-Titii- 
șoăra (N Vizireanu și I. Lungu< 
Cluj).

FLAMURA ROȘIE ARAD-LO- 
COMOTIVA TIMIȘOARA: T. Fi- 
ran-București (1. Liculearru și N 
Dobre-Deva)

ALTE ȘTIRI
■ Dinamo București, care după 

cum se știe a susținpt două jocuri 
în Belgia, va reveni azi în Capi
tală

■ Intrucît terenul din Sf. Gheor- 
.ghe nu este omologat, jocul FI.
roșite Sf. Gheorghe-Minerul Baăa 
Mare (cat. C.) va avea loc la Ora
șul Stalin. De asemenea, echipele 
(juniori și seniori) Metalul Si

naia vor disputa meciurile de du
minică la Cîmpina.
BILETELE PENTRU CUPLAJUL 

DE PE STADIONUL „23 
AUGUST"

Biletele pentru cuplajul de du
minică de pe stadionul „23 Au
gust" se pun în vînzare de azi la 
stadioanele: Dinamo, Giulești, Pro
gresul FB, „23 August" și la agen
țiile CCA, Pronosport (calea Vic
toriei 9).

din 
aȘ-

de valoare apropiată cu cei 
categoria A. Din partea lor 
teptăm meciuri cît mai lrumoase, 
pe măsura pregătirii și experienței 
lor.

La fel de echilibrată va fi și 
întrecerea din seria a II a, unda 
echipele se bazează mai mult pe 
elan și pe dorința unei comportări 
cît mai frumoase. Este interesant 
să urmărim comportarea fostei 
formații de categoria A, Locomo
tiva Constanța. Ea va avea de 
înfruntat destui adversari puter
nici de-a lungul celor 26 de eta
pe.

Echipele de juniori își încep anul 
acesta activitatea avînsi în față 
strălucitele rezultate realizate de 
reprezentativa celor mai tineri fot
baliști din țară în marea întrecere 
care s-a încheiat acum cîteva zile 
la Budapesta.

Fotbalul romînesc a realizat în 
acest început de sezon internațio
nal succese frumoase, pe măsura 
pregătirilor ce s-au făcut și a 
grijii speciale ce i s-a acordat de 
la terminarea campionatului tre
cut. Sperăm că și întrecerile in
terne care încep duminică vor 
merge pe aceeași linie, aceea a u- 
nei cît mai bune comportări și a 
unui joc de calitate.

Pe marginea articolului „Cu intenție sau fără“

de Petre 
meciul de fotba) 
București—Flamura

Ziarul „Munca" de miercuri 
4 aprilie publică Ia rubrica de 
sport, sub semnătura Iul Florin 
Șerban o notă intitulată „Cu 
intenție sau fără" ?

Nu vrem să discutăm compe
tența în materie a autorului 
dar socotim că este necesar să 
facem anumite puneri la punct.

Ziarul nostru în cronica sem. 
nată de Renato Iliescu, și-a 
precizat poziția cu privire la 
arbitrajul prestat 
Kroner la 
Progresul 
roșie Arad. Este surprizător 
Faptul că punctul nostru de 
vedere a fost combătut de Flo
rin Șerban. Și es-te surprinzător 
cu atît mai mult cu cit repor. 
ferul ziarului „Munca" nu a 
văzut faza respectivă (deși în 
nota sa pretinde contrariul), 
după cum nu a văzut nici des
fășurarea altor faze ale me
ciului, pentru simplul motiv 
că, făcîndu.i-se rău, a părăsit 
grupul de gazetari în care se 
afla, odihnindu-se pînă la sfir- 
șitul jocului lingă cabina de 
radio de la stadionul Dinamo

Se naște atunci o întrebare 
firească : cum se face că Florin 
Șerban a semnat croniqa unui 
meci pe care, de fapt, nu La 
văzut ? Foarte simplu ! El a in
dus în eroare redacția ziarului 
„Munca", prezentîni ca „docu
mentație personală", însemnă, 
rile copiate chiar din... bloc-nc- 
tesul 
nato 
său.

In

cronicarului nostru Re. 
Iliescu cu asentimentul

legătură cu aceasta cerem 
scuze ziarului „Munca" pentru 
informarea eronată a reporteru
lui său, care, în cronica apăru
tă marți 3 aprilie a.c., a scris, 
credincios datelor extrase dm

■sss

j. CLUJ — S.C CHARLE
ROI 1-2 (1-0)'
Stadionul ,Gh. Gheor- 

I”, bun.

CLUJ 4 (prin telefon). —- încă de 
la ora 12, mii de spectatori venițf 
cu trenuri speciale ’ din Bistrița,- 
Cîmpia Turzii, Dej și alte localități 
din jurul Clujului, așteptau să se 
deschidă porțile stadionului „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“. La ora 16,45 
cînd a început jocul, în jurul tere
nului nu se mai găsea nici un loc. 
Cei 15.000 de. spectatori au asistat 
la un meci foarte frumos, de o ridi
cată valoare tehnică, în care cele 
mai multe merite le-au avut juca- 
torii belgieni.

Studenții sînt însă cei care do
mină la început și în min. 13 Dra
goman trage din voie cu puțin lîngă 
bară. Oaspeții își revin și un șut la 
fel de puternic al centrului atacant 
Mion obligă pe Cătină să trimită 
mingea în corner. Fazele se succed 
cu repeziciune la o poartă și la cea
laltă și fot Știința este echipa care 
are cele mai multe ocazii de a în
scrie. Astfel în min 22 Dragoman 
trage dar Mazzolini apără, în min. 
25 Suciu și în min. 37 Zearță trag 
în bară. Cinci minute mai tîrziu stu
denții deschid scorul: Nedelcu I de
marează pe extremă, și centrează 
la Zeană care din voie trage puter
nic pa jos și mingea intră în poartă.

In a doua parte a jocului oaspeții 
au o revenire puternică, domină șî 
realizează un foarte frumos joc de 
cîmp. Egalareâ survine, totuși, 
în minutul 65 cînd Prevot în
scrie: 1-1. In ultimul sfert de oră 
al partidei inițiativa aparține oas
peților, care joacă din ce în ce maf 
frumos și reușesc să obțină o vic
torie meritată prin golul înscris în 
min. 88: Luca degajează greșit și 
mingea ajunge la Beerens, care, din 
colțul careului de 6 m. marchează 
nestingherit: 1-2.

RADU F1SCH

carnetul redactorului nostru, 
despre eliminarea lui Jurcă, 
deși, în realitate, fusese vorba 
de Dudaș. In ziarul nostru a. 
«-eastă greșeală n-a apărut, de
oarece, după meci, cronicarul 
„Sportului popular" și.a verifi
cat însemnările în prezența ar
bitrului șî a antrenorilor, ceea 
ce reporterul ziarului „Munca" 
n-a moi făcut.

Acestea sînt faptele, pe care 
nici Florin Șerban nu le.ar mai 
putea nega.

Astfel stînd luciurile se pune 
în modul cel mai firesc între
barea : cum de îndrăznește Flo
rin Șerban să atace probleme pe 
care nu le-a cunoscut și, mai 
mult decît atît, să dea lecții de 
atitudine nu numai cronicarului 
nostru — în fapt autor anonim 
al cronicii din zilarul ..Mun
ca" — dar și ziarului „Sportul 
popular" ca atare î

Considerăm că aci nu este 
vorba numai de o evidentă lip
să de modestie ci și de absența 
totală a celei mai elementare 
probități profesionale, ceea ce 
considerăm a fi mult mai grav 
pentru un membru al unei re
dacții de organ central.

De vreme ce faptele sînt atît 
de elocvente, orice comentariu 
suplimentar ni se pare de pri. 
sos.

Totuși, considerăm de dato
ria noastră să recomandăm zia
rului „Munca" mai multă exi
gență în controlul activității 
cronicarului său sportiv.

Aceasta, pentru ca de aci 
înainte să se evite publicarea 
unor materiale inexacte, ten
dențioase, în materie de sport, 
care știrbesc prestigiul ziarului 
„Munca".

•I



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ 
JUNIORIPENTRU

LUXEMBURG, 4 
In orașul gazdă al 
mondiale de scrimă 
comportarea floretistelor 
se află încă în centrul discuțiilor. 
Persoanele oficiale, tehnicienii, tră
gătorii și spectatorii au numai cu
vinte de laudă pentru rezultatele 
obținute de Maria Taitiș-Vicol, E- 
caterina Orb și Olga Orban. Preșe
dintele Federației Luxemburgheze 
de Scrimă a dăruit Măriei Taitiș- 
Vicol o splendidă tavă de argint, în 
amintirea excepționalei sale corn- 
portari. La solemnitatea de pre
miere, președintele a declarat: „Mă
ria Taitiș-Vicol și compatrioatele ei 
au fost revelația acestor anevoioa
se campionate mondiale. Locul II 
ocupat de Taitiș reprezintă numai 
• parte din realele ei posibilități. 
Considerăm că in acest concurs 
trăgătoarea cu stilul de luptă cel 
mai corect, mai complet și mai ele
gant, a fost Maria Taitiș-Vicoj și 
de aceea ei îi acordăm acest pre
miu”.

Locurile 2, 5 și 6 ocupate de re
prezentantele noastre în finala cam
pionatului mondial de floretă pentru 
junioare au fost realizate în urma 
rezultatelor: Maria Taitiș-Vicol — 
Oiga Orban 4-1, Ecaterina Orb 4-3, 
Salbach (R.P.P.) 4-1, Rejto
(R.P.U.) 4-2, Portaille (Franța) 4-3 
Agoston (R.PU.) 1-4, M'es (Saar) 
2-4; Olga Orban — Ecaterina Orb 
4-2, Agoston 3-4, Portaille 2-4, Mees 
4-1, RejtS 3-4, Salbach 4-2; Ecate
rina Orb — Agoston 4-2, Portaille 
4-2, Mees 0-4, Salbach 4-2, Rejto 
2-4. De remarcat că Olga Orban a 
condus cu 3-1 în asalturile cu Rej- 
tb, campioana mondială și Agos-

(prin telefon), 
campionatelor 
pentru juniori 

noastre

ton, dar a fost întrecută cu 3-4. Cîș- 
tigînd aceste asalturi, Orban s-ar 
fi clasat pe locul II, iar Taîtiș, prin 
înfrîngerea tui Rejto. ar fi trecut pe 
primul loc

*
In proba de floretă băieți, dispu

tată lună pînă noaptea tîrziu, a fost 
înregistrat următorul clasament fi
nal : 1. Fullop (R.P.U.) 7 v. — 
campion mondial de juniori. 2. 
Comuti (R.P.U.) 5 v., 3. Steinin- 
ger (R.F.G.) 4 v., 4. Curletto (Ita
lia) 3 v., 5. Milanesi (Italia) 3 v., 
6. Debeurre (Belgia) 3 v., Ling 
(■Luxemburg) 2 v„ Papp (R.P.U.) 
'I v.

★
de spadă, cei trei re- 
ai noștri (Horwath, 
Hovany) nu s-au 

departe de valoarea 
i buni spadasini. To-

In proba 
prezentanți 
Csilag șl 
dovedit < 
celor mai 
tuși, rezultatele pe care le-au ob
ținut sînt inferioare posibilităților 
lor. Toți trei și mai cu seamă Ho
vany, au tras reținut, timorați, 
fără încredere în forțeie proprii și 
din această cauză Hovany și Csi
lag au fost depășiți în seriile elimi
natorii, iar Horwath în sferturi de 
finală. De remarcat că și toți spa
dasinii maghiari au fost eliminați 
în prima parte a turneului.

reprezintă
la campiMiatele mondiale

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ
După ce a învins categoric echipa Suediei, reprezentativa 

masculină a R.P.R. a pierdut la mare luptă in fața echipei 
campioane mondiale Japonia cu 4-5

TOKIO, 3 (Agerpreș). — Cam
pionatele mondiale de tenis de masă 
au continuat marți în sala gimna
ziului municipal din Tokio în fața 
unui public numeros.

In cupa „Corbillon", echipa fe
minină a R.P.R.. compusă din An
gelica Rozeanu și Ella Zeller a sus
ținut 3 meciuri care s au încheiat 
cu tot atîtea victorii. Sportivele 
noastre au întîlnit mai întîi echipa 
Coreei de Sud, pe care au învins-o 
cu scorul de 3-0. Rezultatele aces 
tul meci au fost următoarele: A. 
Rozeanu-Han Yung-ja 2-0 (10, 14); 
E Zeller-Wie Sang-suk 2-0 (15,
13) ; A. Rozeanu, E.Zeller-Han 
Yung-ja, Wie-Sang suk 2-0 (8, 5). 
Apoi echipa R.P R. a jucat cu echi
pa S.U.A. Reprezentantele noastre 
au demonstrat o mare superiori 
tate .terminînd victorioase cu sco
rul de 3-0.

In meciurile de simplu Ella Zeller 
a dispus cu 2-0 (17, 14) de L. Neu
berger (S.U.A.) iar A. Rozeanu a 
întrecut cu 2*0 (13, 14) pe P. Ro
binson (S.U.A.). In întîlnirea de 
dublu perechea A Rozeanu, E. 
Zeller a dispus cu 2 0 (10,16) de L. 
Flam, L. Neuberger (S.U.A.). In 
cel de al treilea meci echipa R.P.R. 
a întrecut cu 3-0 echipa Hong 
Kongului, rezultatele tehnice fiind 
următoarele: A. Rozeanu-Lau Vai- 
lim 2-0 (16, 11); E. Zeller- Bagnio 
Wong 2-0 (17, 13); A. Rozeanu, E. 
Zeller-Lau Vai-lim Fan Sin-kwan 
2-0 (14, 7).

Sase tineri jucători 
universitar din R. P. R. 

de la Upsala (Suedia)

Rezultate obținute 
de Gh. Viziru in Liban

BE1RU1 3 (prin telefon). — La 
27 martie au început la Beirut 
campionatele internaționale de te
nis ale Libanului, organizate de 
clubul de tenis Alumni și de Fe
derația de Tenis die Cîrhp a aces
tei țări. La aceste campionate, de
venite tradiționale, iau parte o se
rie dintre cei mai buni jucători 
de tenis din lume, printre care și 
Budge Patty (SU.A), Hood (Au- 
stralia), Larsen (S.U.A.), precum 
și jucători de renume internațio
nal din Franța, Turcia, R. P. Ro
mînă, Anglia, R. F. Germană, 
Norvegia, Liban și alte țări.

Delegația noastră, formată din 
maestrul sportului Gh. Viziru și 
tînănul jucător Dumitru Viziru, a 
ajuns la Beirut cu cîteva zile îna
intea începerii campionatelor. La 
jocuri participă însă numai maes
trul sportului Gh. Viziru, deoarece 
Dumitru Viziru a răcit în timpul 
călătoriei de la București la Bei- 
<riut și doctorii i-am recomandat 
cîteva zile de odihnă. Acum este 
Restabilit și va participa la antre
namente comune cu jucătorii liba
nezi.

Maestrul sportului Gh. Viziru a 
Întîlnit în primul tur pe Bahry 
(Turcia) Cu jocul său caracteris
tic, în forță, care a Impresionat 
miile de spectatori prezenți în tri
bune, Gh. Viziru a dispus de ad
versar cu scorul de 6-2. 6-1. In tu
rul II el l-a întîlnit pe australia
nul Arkinstaal Deși a condus în 
ambele saturi, Gh. Viziru nu și-a 
(putut depăși emoția (firească, dacă 
ținem seama că avea în față un 
adversar deosebit de puternic) și 
a cedat la mare luptă cu 6-8. 9-11.

La dublu bărbați, unde participă 
alături de campionul Libanului, 
Khoury, Gh Viziru a realizat per
formanțe de valoare. Astfel ei au 
învins în turul I cuplul libanez 
Yahmed-Falah cu scorul de 6-1, 6-0. 
In sferturi de finală ei au întîlnit 
puternica pereche formată din Se- 
kers (Anglia) și Petinger (R. F. 
Germană). Luptînd cu deosebită 
ardoare și fiind puternic încura
jat de spectatori, cuplu! romîno- 
libanez a obtinut victoria cu sco- 
îul de 2-6. 6-3. 6-4 țalificîndu.se 
pentru semifinale. Jocurile conti
nuă, finalele urmînd să se dispute 
în zilele de 8 și 9 aprilie.

emil malciu

Marți a plecat în Suedia echipa 
șahiștilor romîni care va participa 
la campionatul mondial studențesc 
de șah pe echipe ce va avea loc în 
orașul Upsala. Din echipa studenți
lor romîni fac parte maeștrii spor
tului Paul Voiculescu și Iuliu Sza
bo, candidații de maeștri Teodor 
Ghițescu, Adolf Drimer, Alexandru 
Grunsberger și Mihai Șuta. Antreno
rul echipei este dr. R. Alexandres- 
cu. Campionatul va începe la '5 a- 
prilie și va reuni echipele U.R.S.S. 
(cîștigătoarea ediției de anul tre
cut), R. Cehoslovacă, R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Ungară, R.P. Bulga
ria, Anglia etc.

MOSCOVA, (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 3 aprilie a plecat în Suedia 
echipa studențct scă de șah a Uni
unii Sovietice care va participa la 
campionatele mondiale universitare 
de șah organizate între 5 și 15 a- 
prilie în localitatea Upsala.

Din echipă
V. Korcinoi, 
gaevski, M. 
precum și
Rusă A. Lutikov. Conducătorul 
legației este marele maestru 
Kotov.

fac parte maeștrii : 
V. Antoșin, L. Polu- 
Tal, E. Vasiukov, 
campionul R.S.F.S. 

de-
A.

Meciul Italia-Franța a evidențiat progresul 
rugbiștilor italieni

La Padova, în fața unei nume
roase asistențe, s m întîlnit echi
pele naționale de rugbi ale Italiei 
și Franfei. In mare progres, rug- 
biștii itadieni au opus o dîrză re
zistență, jucînd mult timp de la 
egal la egal cu " 
franceză. Prima repriză s-a termi
nat la egalitate : 3—3. După pau
ză, francezii își impun jocul și 
mai înscriu 13 puncte, partida ter- 
min’ndu-se cu scorul de 16—3. Au 
marcat tn ondine: Vannier (3 — 
din lovitură de pedeapsă), Can-

rutinata formație

toni (It.—3). Baalon (3). Rogi 
(6) și Vannier (4 — din transfor
mări).

♦
La Toulon echipa B de rugbi a 

Franfei a întîlnit echipa națională 
a R.F. Germane. Victoria le-a re
venit francezilor cu categoricul 
scor de 32—6. In aceeași zi, la 
Brunswick (Germania occidenta
lă) s-au întîlnit echipele de ju
niori ale celor două țări. Și în a- 
ceastă partidă victoria le-a reve
nit tinerilor rugbiști francezi 
scorul de 21—3.

Alte rezultate în cupa „Corbil
lon": Anglia-S.U.A. 3-0; Japonia- 
India 3-0; Anglia-R.P. Chineză 3-1 
(Diana Rowe a pierdut la Sun 
Mei-yng; Japonia-Hong Kong 3-0; 
Coreea de Sud-India 3-0; Coreea 
de Sud-S.U.A. 3-0; Japonia-R. P. 
Chineză 3-0.

In competiția masculină echipa 
R.P.R. a jucat două partide. In 
cursul dimineții echipa R.P.R. for
mată din T Harasztosî, T. Reiter 
și M. Gantner a învins puternica 
echipă a Hong Kongului cu scorul 
de 5-2. Echipa R.P.R. a obținut cea 
de a patra victorie de la începu
tul campionatelor Învingînd cu 5-1 
reprezentativa jucătorilor din Sin
gapore. Punctele echipei romînești 
au lost realizate de M. Gantner 
(2v), T. Reiter (l v) și T. Ha- 
rasztosi (2v). Iată celelalte rezul
tate Înregistrate în cupa „Sway
thling" :

Grupa A: Hong Kong-Filipiue 
5 0; Germania-Suedia 5-2; Japonia- 
Australia 5-0; Suedia Singapore 
5-1; Germania-Filipine 5.1; Japonia- 
Hong Kong 5-1 (Tomița (Japo
nia) a pierdut un joc); Germania- 
Australia 5-0.

Grupa B : R. Cehoslovacă-Portu- 
galia 5—0; Anglia-R.P. Chineză 5-2; 
(meciul a durat 4 ore. Van Chi-lao 
l-a învins pe Kennedy iar Cian lu- 
nin pe Leach); S.U.A.-Coreea de 
Sud 5-2; Vietnam.India 5-1; R. Ce- 
hoslovacă-R.P. Chineză 5-2 (Wih
nanowski a pierdut două meciuri); 
Vietnam-Portugalia 5-4.

TOKIO 4 (Agerpres). —
In ziua a treia a campionatelor 

mondiale de tenis de masă de la 
Tokio echipa masculină a R.P.R. 
a susținut două întîlniri foarte 
grele cu echipele Suediei și Japo. 
niei. Jucătorii romîni au dominat 
categoric în meciul cu echipa Su
ediei, cîștigînd cu scorul de 5-i 
Aceasta a fost cea de a cincia vie. 
torre consecutivă a echipei noas
tre.

Matei Gantner, cei mai bun ju
cător al nostru, l-a învins pe Mel- 
stroern, care reușise să-l întreacă 
pe Reiter. In formă bună s-a do
vedit și T. Harasztosi care a cîști- 
gat la campionul suedez Fliesberg. 
Iată rezultatele tehnice : T. Reiter. 
Fliesberg 2-0 (15,8) ; Melstroetn- 
Reiter 2-1 (12,-10, 20); T. Harasz- 
tosI-Brohlin 2-0 (4,14) ; T. Haras- 
ztosi-Fliesberg 2-0 (17,14) ; M. 
Gantner—Brohlin 2-0 (11.9); M.
Gantner-Melstroem 2-0 (17,12).

Cu mare Interes a fost așteptată 
întîlnirea dintre echipele Japoniei 
și R.P.R., singurele neînvinse în 
grupa A. Aproape 6.000 de specta
tori au urmărit această partidă pa
sionantă. Pentru a desemna un în
vingător s-au disputat 9 meciuri 
care au durat peste 3 ore de încor
dată luptă sportivă. Echipa romînă 
a avut o comportare bună, cedînd 
la marea luptă, cu 4-5, echipei Ja
poniei, deținătoarea titlului mon
dial. Din nou Gantner a fost jucă
torul de bază al echipei, reaFzînd

victorii prețioase împotriva lui O- 
gimura fost campion mondial și 
Tomita. El a fost învins de cam
pionul lumii Tanaka într-un mec! 
foarte strîns, după ce cîștigase pri
mul set la 6. Rezultatele în ordinea 
meciurilor: 
2-0 (18, 
2-0 (12,
2-1 (-15; 17, 13); Tanaka-Haras- 
xtosi 2-0 (18,10) ; Gantr.er-Ogimu- 
ra 2-1 (19,-20, 20) ; Reiter-Tomita 
2-0 (16,17) ; Tanaka—Gantner 2-1 
(6-21 ; 21-17; 23-21) ; Harasztost- 
Tomita 2-1 (19.-20, 18) ; Ogimura- 
Reiter 2-0 (15,22).

Alte rezultate din grupa A: 
Singapore-Australia 5-2; JaponU- 
Germania 5-0; Filtp’.ne.Singapore 
5-1; Germania-Hong Kong 5-0 ; 
Hong Kong- Suedia 5-4.

In grupa B cel mai important 
meci s-a disputat între echipele
R. Cehoslovace și Angliei. După 
o întrecere echilibrată echipa ceho
slovacă a repurtat victoria cu 
scorul de 5—4, rămînînd mai de
parte neînvinsă. In partida deci
sivă Wihnanowski l-a întrecut pe 
Leach cu 2—1. 
j produs echipa 
șit să învingă
S. U.A. Celelalte
trate în grupa 
toarele: R. Cehoslovacă—Vietnam 
5—2; Anglia—S.U.A. 5—1; India
—Coreea de Sud 5—2; Vietnam 
—S.U.A. 5—3; R.P. Chineză—Por
tugalia 5—1.

Echipele Japoniei și R. Ceho
slovace virtuale cîștigătoare ale 
celor două grupe se vor întîlni 
astăzi în finala Cupei Swaythling. 

• In competiția feminină au avut 
loc de asemenea meciuri hotărî- 
toare pentru stabilirea echipelor 
care vor lupta pentru victoria fi
nală. Echipa R.P.R. a jucat un 
singur meci cu echipa R.P. Chi
neze, terminînd învingătoare cu 
scorul de 3—0. Iată rezultatele 
tehnice: A. Rozeanu— Ciu cin-
hui 2—0 (12,9); E„ Zeller — Sum 
Mei-yng 2—1 (14,—-17,17); A. Ro
zeanu, E. Zeller—Ciu cin-hui, 
Sum Mei-yng 2—0 (14,12). Echi
pa Angliei a învins Japonia cu 
scorul de 3—1. Ann Haydon a 
pierdut cu 1—2 la Eguchi. Alte 
rezultate: Coreea de Sud—Hong 
Kong 3—1; S.U.A. — India 3—2; 
Japonia — Coreea de Sud 3—0; 
Anglia—India 3—0; R.P. Chineză 
—Hong Kong 3—0; Hong Kong— 
India 3—2.

Astăzi echipa feminină a țării 
noastre va juca ultimele două par
tide care sînt și decisive 
desemnarea 
Corbillon.

Dimineața, 
tră feminină 
Angliei, iar 
tîlni echipa Japoniei. Echipa mas
culină a R.P.R. va susține ulti
mul meci în cadrul cupei ..Sway- 
thling“, lntîlnind echipa Germa
niei.

Og’îmura-Harasztosi
14) ; Tanaka-Reiter

19) ; Gantner-Tomita

O mare surpriză 
Indiei care a reu- 
cu 5—4 echipa 
rezultate înregis- 

B au fost urmă

cîștigătoarei

reprezentativa 
va juca cu 

după-amiază

cu

pentru
Cupei

noas- 
echipa 

va în-

U.R.S.S., Austria și Italia și-au anunțat echipele 
pentru „Cursa Păcii”

FOTBAL PESTE HOTARE
ECHIPELE CEHOSLOVACE AU SUS
ȚINUT INTlLNIRI INTERNAȚIO

NALE

PR AGA.. — In cadrul turneelor de 
fotbal desfășurate în diferite orașe 
din R. Cehoslovacă cu prilejul săr
bătorilor de primăvară s-au mai în
registrat următoarele rezultate: La 
Praga: Spartak Sokolovo-I. F Kam- 
raterna Goteborg 1-1; Dynamo Praga- 
Hajduk Split 3-1. Turneul a fost cîș- 
tigat de Dynamo Praga. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine, Haj- 
duk Split, Spartak Sokolovo și Kam- 
raterna.

La Kosice, Spartak din localitate a 
dispus de Gornik Zabrze (Polonia) cu 
2-1, iar Tatran Preșov a pierdut în 
fața echipei Turun Toveritt Turku 
(Finlanda) cu 0-3. La Zilina, Jiskra a 
dispus de Sparta Sarpsborg (Norve
gia) cu 6—0, iar Banik Ostrava a ter
minat nedecis cu Vasas Cstpel 0-0. 
La Bratislava, Slovan a pierdut cu 
1-2 în fața echipei Dozsa Budapesta. 
Cu același scor a pierdut și Spartak 
Trnava în fața echipei Spartak Su- 
botița.

U.D.A. Praga a participat la un 
turneu în Belgia. In ultimul meci, 
echipa cehoslovacă a dispus de An- 
derlecht cu 5-0. clasîndu-se pe primul 
loc.

■ Zilele trecute au avut loc în 
D. Germană mai multe întîlniri ... 
ternaționala iată rezultatele: Ein- 
heit Dresden — F. C. Ztirich 1_ 1;
Fortschritt Weisenfeld — Neichirch 
(Saar) o—1; Dinamo Berlin — A I. K. 
Stockholm 4—2; Turbine Erfurt — 
Idrotsland (Suedia) 1—1; Empor Ros
tock — Sturm Gratz 1—1 și 1—3; Lo
komotive Leipzig — F. C. Zurich 1—1;

Ktfvist Brieske — Borusia (Germa
nia Occidentală) 6—0; Motor Zwi
ckau-National (Luxemburg) 5—1; Mo
tor Karlmarxstadt — Sturm Gratz 
3—1; Wismuth Karlmarxstadt — Zu
rich 3—1; Einheit Dresden — Boru
sia 2—1; Dinamo Berlin — National 
(Luxemburg) 5—0; Turbine Erfurt — 
Selec. Lodz 1—1; Fortschritt Weisen- 
feld — Sturm Gratz 3—2,

R. 
In-

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL. R.P. ALBANIA

TIRANA (radiogramă). In cea de a 
patra etapă a campionatului s-au 
înregistrat rezultatele: Partizan-Puna 
Kavajia 3-0; Puna Tirana-Puna Berat 
3-1; Dinamo Tirana-Puna Korcia 4-1; 
Puna Skodra-Puna Vlora 1-0. In cla
sament conduce Partizan cu 8 p., ur
mată de Dinamo cu 8 p., Lokomotiva 
și Funa Tirana cu 4 p, etc.

Pînă la începerea celei de a 
IX-a ediții a cursei cicliste „Var- 

• șovia-Berlin-Praga" — Cursa Pă
cii —, ne mai despart 27 de zile. 
La 2 mai. la Varșovia, cicliștii 
înscriși în această grandioasă com
petiție vor lua startul urmînd să 
se întreacă pe un traseu lung de 
2213 km. Odată cu ultimele pre
gătiri pe care le fac cicliștii, și 
organizatorii pun la punct toate 
problemele legate de această mare 
întrecere sportivă.

De curînd, comisia de organi
zare a competiției a ținut o șe
dință la Varșovia, cu care prilej 
au fost luate noi măsuri de ordin 
tehnic și organizatoric. Astfel, ser
viciul medical va fi mult îmbună
tățit, în coloana de mașini se va 
afla și un autobus ambulanță cu 
remorcă, înzestrat cu cele mai mo
derne aparate medicale, printre 
care aparate Roentgen și un ca
binet dentar.

Zilele trecute 
nizare a primit 
re a cicliștilor 
felul acesta numărul țărilor parti
cipante s-a ridicat la 23. Este cea 
mai largă participare de pînă a- 
cum Iată numărul țărilo. partici-

Comisia de orga- 
cererea de înscrie- 
din Luxemburg. In

pante în edițiile de pînă acum: I 
1948: 6; 1949: 8; 1950: 12; 1951: 
11; 1952: 16; 1953 : 16; 1954: 19; 
1955: 18.

Unele țări au și trimis lista no
minală a alergătorilor. Astfel, Uni
unea Sovietică a anunțat următoa
rea echipă : Verșinin, Cijikov, lev-. 
seev, Kriucikov, Zebenin, urmînd 
ca al șaselea participant să se a- 
leagă între Vostriakov, Klevțov și 
Baiadșan. Austria va fi reprezen
tată de următorii cicliști: Walter, 
Muller, Fritz Rauner, Wilfred Tho- 
ler, Worfried Wagner, Ernst Bu
zek și Edvin Simic.

Echipa Italiei va fi alcătuită în 
felul următor: Giuseppe Fallarini, 
cîștigătorul întrecerii din cadrul 
Jocurilor Mediteraneene desfășu
rate anul trecut la Barcelona, și 
clasat pe locul 6 la campionatele 
mondiale, Quinto Furloni, munci
tor agricol în vîrstă de 23 ani 
cîștigător a 8 curse desfășurate a 
nul trecut, Sergio Semprini, me 
canic, în vîrstă de 24 ani, Benitc 
Romagnoli, muncitor agricol, ît 
vîrstă de 23 ani, Aurelio Cestar 
mecanic. în vîrstă de 21 ani. A 
șaselea concurent n-a fost încă de 
semnat.
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