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Spectatorii au încurajat frenetic

In. eea de a doua semifinală pe
rechea japoneză K. Watanabe-F. 
Eguchi a reușit să elimine după o 
luptă îndîrjită cu 3—2 pe A. Hay
don și D. Rowe (Anglia).

Peste 10.000 de spectatori au a- 
sistat la finala probei de dublu fe
mei, desfășurată miercuri seara.

Campionatele mondiale 
de tenis de masă au luat sfîrșit

Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
au cucerit pentru a doua oară consecutiv 

titlul de campioane mondiale 
de tenis de masă în proba de dublu

JRGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICA $1 SPORT OE PE UNGĂ CONSILIUL DE 
SI Al CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

„SA INTIMPINAM

y Din etapa raională 
<< a crosului

i
l La sfîrșitul săptămînii
ț cute s-au desfășurat întreceri

> raionale de cros, la care au 
> luat parte concurentele și con- 
< curenții calificați în prima e- 
> tapă — pe colective — a a- 
> castei competiții de mase
> • Aproape 250 de concurenți,
( dintre care 112 fete, s-au întîl- 
< nit duminică dimineață pe sta- 
> dionul Locomotiva din Craiova, 
Z pentru a-și disputa întîietatea 
< în faza de oraș a crosului de 
) mase. Iată rezultatele tehnice: 

<< juniori 15—16 ani: 1. Petre 
>> Boldici (Voința); junioare 15— 
ZZ 16 ani: Stela Dincă (Șc. Prof. 
<< 7 Noiembrie); juniori 17—18 
>> am: Gh. Ion ți (Șc. Ped. mix- 
zz tă) ; junioare 17—18 ani: Va- 
<< leria Popeangă (Șc. Prof. 7 
>> Noiembrie); seniori: Petre Sîia 

ZZ (Victoria); senioare: Ecalerina 
<< Pcnescu (Șc. Prof. Sanitară). 
» Constantin Mojoc, corespon- 
<< dent.
$> • După ce în prima etapă
zz a competiției s-au întrecut 
<< 25.000 de tineri și tinere, cei 
z> mai buni dintre aceștia au 
zz luat parte la faza pe oraș a 
<X crosului de masă, organizată 
>> în Parcul Copilului din Ținti- « „C.C.A. s-a
(( șoara. Prin _griia comitetului Așa spuneau 

torii care au 
nirea dintre C.G.A. și Dinamo Bucu
rești, la capătul căreia deținătoarea 
Gupei a înregistrat una dintre cele 
mai frumoase, mai valoroase, vic
torii și — mai ales — comportări 
din activitatea ei. Ieri, pe stadionul 
„23 August" jucătorii de la C-C A. 
și-au depășit adversarii — socotiți 
pe drept cuvînt ca cei mai pericu
loși din campionat — de o manieră 
netă și la capătul unui meci în care 
au demonstrat din nou că alcătu
iesc cea mai bună echipă a noastră 
la ora actuală.

Ceea ce a deosebit ieri pe C.C.A. 
de Dinamo a fost, înainte de toate, 
concepția de joc. In vreme ce fot
baliștii de la C.C.A. au jucat simplu, 
în adîncime, în viteză, în continuă 
mișcare, dinamoviștii au acționat 
lent, lateral, ineficace. Echipa C.C.A. 
a reușit să-și asigure o permanentă 
inițiativă în Joc datorită faptului că 
toate compartimentele au funcționat 
ca un ceasornic. In special, schim
burile dintre mijlocași și interi s-au 
făcut atît de corect, de rapid și <<'e 
variat, îneît apărarea dinamovistă 
a fost pusă de regulă ,,pe picior 
greșit" și s-a trezit cu tin adversar 
în plus în față. De la fund, mingile 
au venit cu precizie la partener, ast
fel că nu s-ati irosit, iar acțiunea 
în sine a avut o admirabilă con
tinuitate. O altă mare calitate a 
Jucătorilor de la C.C.A. a fost aceea 
că au șutat fără ezitare. Și nu numai 
că au tras mult, dar au tras și pre
cis, Două dintre cele patru goluri 
au fost realizate din șuturi de mare 
putere și precizie, trase de la dis
tanță. Intr-un cuvînt, echipa C.G.A. 
ne-a oferit o excelentă partidă de 
fotbal, cum de mult n-am mai văzut 
și pentru aceasta — după aplauzele 
pe care i le-au adresat spectatorii— 
îi adresăm și noi felicitările noastre. 
Important este însă ca toți jucătorii 
să continue munca ale cărei roade le 
culeg acum. Un rezultat sau cîteva 
comportări excelente nu înseamnă 
totul. Dimpotrivă! Socotim că ceea 
ce au realizat pînă acum, constituie 
o obligație pentru fotbaliștii echipei 
C.G.A. să continue a merge pe dru
mul pe. care au pornit cu perseve
rență și modestie însă 1

Există o expresie, cu care cititorii 
noștri s-au obișnuit: „fără să scă
dem cu nimic din meritele învingă
torilor... etc. etc.“. Expresia se r"*

w orășenesc C.F.S.. precum și « 
>> prin aportul comisiei orășenești « 
B de atletism întrecerea s-a bu- 
•' curat de o bună organizare. Re- 

fost 
15—16 

1. Otilia Sicoe (Șc. Prof
ani:

(<?< curat d_______________
<< zultate'-e înregistrate au

următoarele: junioare _ 
<< ani -«Chimie); juniori 15—16 am. z

Silviu Mureșan (Șc. Exploatare << 
C.F.R.); junioare 17—18 ani: y 
Marica Altenhofer (Șc. Medie V 

>> nr. 1); jun'ori 17—18 ani: Mi- << 
zz hai Popescu (Metalul Tehno- << 
« metal) ; senioare: Eiisabeta_ Se-$ 

cui (Șc. Prof.
zz trică); seniori: 
« (Dinamo 1).
>> V. Palade.

Energie Elec-
Vasile Hotnog

corespondent

O PROBLEMA...

« Aceste scurte relatări asu- >> 
<A pra felului în care s-au desfă- zz 
zz șurat întrecerile etapei raio- ss 
« nale ale crosului de masă ,.Să >> 

întîmpinăm 1 Mai" dorim să «
> le completăm cu o notă primi- S> 
i tă de la Reșița, din partea >>
> corespondentului nostru Gh.
z Dobrescu. In cîteva cuvinte, tt 
< ni se aduce la cunoștință că >> 
(Metalul Reșița, cel mai puter-

,< nic colectiv sportiv din centrul zz 
metalurgic de pe malurile « 

Bîrzavei, cu multe și puternice 
secții pe ramură de sport, nu zz 
a făcut nimic pentru a orga- 
niza prima etapă 

competiții.
S-a mai întîmplat 

dată ca asemenea 
sportive să... uite de 
rea crosului. Dar culmea este $ 
că în dimineața în care urma 
să se dispute etapa raională, 
spre stupefacția celor prezenți, 
la startul întrecerii s-au pre
zentat și... reprezentanții co
lectivului soortiv Metalul. Dar 
nu cei calificați din prima e- 
tapă, pentru motivul că această 
etapă nu s-a disputat, ci cîtiva 
membri ai secției de atletism 
a colectivului. Urmarea a fost 
că aceștia au cîștigat majori
tatea probelor.. Deci, fără să or
ganizeze prima etapă, colecti
vul sportiv Metalul Reșița a 
cîștigat majoritatea probelor 
etapei a doua.

< a acestei

și altă y 
colective z 

organiza- ?<
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TOKIO 11 (Agerpres).
Cea de a 23-a ediție a campiona

telor mondiale de tenis de masă 
de la Tokio a luat sfîrșit miercuri 
seara.

Maestrele emerite ale sportului 
din R.P.R., Angelica Rozeanu și 
Ella Zeller, au obținut 6 nouă vic
torie internațională de mare presti
giu. Jucînd cu o înflăcărare deose
bită pentru a aduce culorilor sporti
ve ale patriei noastre noi succese, 
cele două jucătoare (după ce au în
trecut în semifinală cuplul Tanaka- 
Okawa), au reușit să cucerească și 
titlul mondial al probei de dublu 
femei, învingînd după o luptă în
dîrjită cu scorul de 3—2, perechea 
japoneză Watanabe-Eguchi.

Astfel, Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller readuc la București cupele 
„Corbillon" și „W. J. Pope" ciștl- 
gate anul trecut la Utrecht, în <_>- 
landa

Marți, în semifinala probei de 
dublu, reprezentantele noastre An
gelica Rozeanu și Ella Zeller au în
trecut cu categoricul scor de 3—0 
(13, 14, 15) perechea japoneză 
Tanaka-Okawa, calificîndu-se în fi
nală. Despre acest meci corespon
dentul agenției United Press scrie: 
„Romîncele au avut acțiuni coordo
nate și au jucat excelent. De multe 
ori, prin jocul lor, Rozeanu și Zeller 
îți făceau impresia că nu alcătuiesc 
un cuplu, ci un om care are 4 
mîini.

e- 
chtpa japoneză încă de la intrarea 
în incinta sălii de joc. Iată cum 
descrie corespondentul agenției Uni
ted Press desfășurarea acestei pal
pitante finale : „Rozeanu și Zeller 
au dovedit de la început că formează 
un adevărat zid de piatră în apăra
re. Watanabe și Eguchi au atacat 
neîncetat, dar romîncele le-au dat o 
ripostă necruțătoare. Atunci cînd 
contraataca cu superbul său revers, 
Rozeanu le făcea pe japoneze să 
înceteze ofensiva. In primul set, 
romîncele au cîștigat cu scorul de 
21—14. Perechea japoneză a atacat 
violent în setul doi pe care l-a cu
cerit cu 21—14. Cuplul japonez 
cîștigînd setul III cu 21—15, a luat 
conducerea cu 2—1. in cel de al 
patrulea set japonezele au atacat 
din nou, dar Rozeanu și Zeller s_au 
apărat cu mult calm și au învins 
cu 21—19. Scorul a devenit astfel 
de 2—2.

Setul decisiv, cel de al cincilea, 
a fost tot timpul la discreția jucă
toarelor romîne care au arătat o 
vitalitate extraordinară. Net supe
rioare, Rozeanu și Zeller au termi
nat învingătoare cu categoricul scor 
de 21—9, obținind odată cu victo
ria finală și cel de al doilea titlu 
mondial".

★
Marți s-.au disputat semifinalele 

șl în probele de dublu bărbați, du
blu mixt, simplu femei și simplu 
bărbați.

In proba de dublu mixt, cuplul 
romîn T. Reiter—E. Zeller, după 
ce a eliminat în sferturile de finaSă 
pe Ogimura—Watanabe (Ja.ponia) 
cu 3—2 (11—21, 21—10, 17—21, 
21—9, 21—14), a cedat cu 0—3 în 
semifinalle în fața perechii Andrea -

(continuare în pag. a. 4-a)

i

joc excelent și o categorică victorie 
a fotbaliștilor de la C. C. A

pe sine l“.întrecut 
mu Iți dintre specta- 
asistat ieri la întîl- C.C.A.-DINAMO BUCUREȘTI

4-4 (2-«>

Teren: Stadionul „23 August", 
bun.

Speotatorl: peste 90.090.
Timp : admirabil.
Arbitru: D. Schulder, foarte 

bun.
C.C.A. : Voinescu—Zavoda II, 

Apolzan, V. Dumitrescu—Onisie, 
Bone—Cacoveanu, Constantin, A- 
lexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

DINAMO : Uțu—Toma, Băcuț 
II, Szoko—CăMnoiu, Băcuț I—An- 
ghel, NLcușor, Ene, Neagu, Suru;

Au marcat : Zavoda I (min. ÎS), 
Tătaru (min. 26), Alexandrescu 
(min. 74), Tătaru (min. 99).

S-au remarcat: întreaga echipă 
a C.C.A. De la Dinamo : Uțu, 
SzOkO și Anghesl (repriza a doua).

trivește de minune jocului C.C.A.— 
Dinamo. Intr-adevăr... fără să scă
dem cu nimic din meritele învingă
torilor și din valoarea unei victorii 
incontestabile, trebuie însă să spu
nem că Dinamo București a dezilu
zionat total. Departe de a se ridiea 
la valoarea obișnuită a jocului lor, 
dinamoviștii au fost aproape de ne
recunoscut. Ei nu s-au regăsit nici 
un moment și dacă apărarea a fost 
mereu surprinsă de lansările rapi
de ale înaintașilor de la C.G.A. și 
n-a reușit în general să deposedeze 
adversarul de minge — intervenind 
și tî ziii. aproape de careu, și defec-

tuos — înaintarea s-a comportat 
și ea lamentabil, prapticirid un joc 
confuz, static, lipsit de orientare. 
Așa se șl face că dinamoviștii au 
periclitat rareori poarta lui Voinescu 
și, cînd au făcut-o, intervențiile de
cise ale apărării echipei C.G.A. au 
înlăturat pericolul. Dinamo Bucu
rești n-a fost ieri Dinamo București 
si — de aceea — așteptăm ca vi
itoarele sale evoluții să lămurească 
comportarea acestei echipe de frunte 
a fotbalului nostru în unul din me- 
ciurile-cheie ale campionatului.

Vrem să dedicăm un capitol spe
cial notei de perfectă sportivitate în 
care s-a desfășurat jocul. Mai întfi, 
subliniem calitatea partidei care — 
deși s.a soldat cu un scor atît de 
categoric — și a demonstrat supe
rioritatea evidentă a uneia din părți 
a fost interesantă de la început 
pînă la sfîrșit. Dar, în mod special 
vom evidenția pe toți cei 22 de ju
cători care — exceptînd o ieșire de 
moment a lui Ene — au dovedit o 
perfectă sportivitate în întrecere. 
Afirmația o poate atesta mai bine 
decît oricine arbitrul Schulder care - 
n-a trebuit să intervină decît rareori. 
Meciuri disputate într-o asemenea 
atmosferă am dori să vedem cît mai 
multe. Ele ajută nemijlocit fotbalu
lui, a cărui frumusețe nu o poți a- 
precia decît în asemenea condiții

BOSKOV VUJADIN
Novisad) — mijlocaș 

echipa J ugaslaviei

(Vojvodiiw 
stingă in

Pregătirile 
fotbaliștilor 
iugoslavi

EFTIMIE IONESGU

AlexandrescuȚIn turtit ru Băc uț Z/f o reușit să trimilâ balonul, 
pe lingă, stoperul echipejJ)j^m<î. "r"~ ,(Foțov^-^x

La 22 și 29 aprilie, prima echipă 
reprezentativă a R.P.F. Iugoslavia 
va susține două importante întîl- 
niri: una amicală cu selecționata 
R. P. Romîne la Belgrad și alta ofi
cială cu R.P. Ungară la Budapesta, 
în cadrul Cupei Internaționale ..Dr. 
i. Gerd”.

Ca și la noi, lucrările de sclec- 
ționare a fotbaliștilor Iugoslavi au 
Ia bază forma arătată de jucători 
în campionat. La 15 aprilie se vor; 
disputa ultimele partide de campio^- 
nat înaintea jocului' cu RP. Ro-»- 
mînă. Intîlniriîe oficiale vor fi ur*. 
mărite de observatori. In baza ob
servațiilor acestora, căpitanul fede* 
ral Timanici va alcătui, la 16 aprî-> 
lie, lotul definitiv de 16-17 jucători 
pentru meciul cu echipa noastră.

-Față de forma arătată pînă acum,, 
o serfe de jucători vor figura cert 
în echipa iugoslavă la 22 aprilie:. 

•Beara, Trnkovici, Horvat, Krstici IT, 
Rajkov, Milutinovicr, Vukas, Ze- 
bec și Boșkov. Acesta din urmă,, 
mijlocaș stînga la Vojvodina-Noyi» 
sad, este una din vedetele fotbalu
lui iugoslav. Are 24 de ani și este 
de 37 ori internațional. In prezent, 
el lucrează la o carte despre tur
neul întreprins de echipa iugosla
vă, la începutul anulu:, în Burma^ 
Indonezia șt R.Pr ,Chineză-



r

întreprinderea chimică de industrie locală Ti
mișoara... „Ziua de 1 Mai cu noi succese în 
muncă 1“ Lozinca, afișată la loc vizibil, este vie 
în inimile tuturor. Ea însuflețește pe toți sala- 
riații din întreprindere. Și unul dintre aceștia este 
tehnicianul Rada Savici,. mult apreciat de între
gul colectiv al întreprinderii pentru contribuția 
sa la găsirea de noi soluții în 
ducție, la reducerea timpilor de 
(ia „carbonat de sodiu", pentru 
disciplina dovedită în muncă 
și pentru aportul său pe tere
nul sportiv, căci Rada Savici 
este jucător al echipei de ca
tegoria C, Progresul Timișoara.

Ceilalți sportivi îi urmează 
exemplul și nu mai încape în
doială că pînă la 1 Mai, pe 
panoul de onoare al întreprinderii vor figura 
și alte nume de sportivi, care vor fi rostite cu 
aceeași dragoste cu 
lui Rada Savici...

procesul de oro- 
fabricație tn sec-

norma: 104 la sută pe luna martie, 108 la sută, 
pînă acum, pe luna în curs. De luni de zile, el 
este fruntaș în întrecere. Secretul succeselor sale? 
E simplu... Muncă perseverentă, dar mai ales 
organizată. Și ceva mai mult: împletită tn mod 
armonios, în orele libere, cu activitatea sportivă. 
Cine nu l-a văzut oare printre alergătorii de 
cros, pe pista 
înțeles, printre

■

care este rostit astăzi numele

Sala Floreasca, ora 77

★
Koszo,

Cornel Popa 
corespondent

stadionului de atletism, și bine- 
boxeri ? I...

Cu fiecare zi care ne apro
pie de 1 Mai, efortul lui Tibe
riu Koszo este tot mai însufle
țit, depășirile sale de normă 
cresc tot mai mult. Așa Ințe- 
lege el să întîmpine măreața 
zi de sărbătoare a solidarității 
celor ce muncesc!

C. Florescu și P. Velțan 
corespondenți

★
„16 Februarie" Cluj, anga- 
se depăși planul pe luna 
a fost realizat. Printre cei 
acest succes se numără și

Două veritabile deibiuri pugiiistice: 
Toma Constantin-N. Mîndreanu și Gh. Fiat-Oănîlă DoL 
Ultimele pregătiri pentru intilnirea de tineret 

R. P. R. — R. P. Polonă
Spectatorii 

după-amiază

proaspătul campion 
categoria semi-gr ea.

La întreprinderea

Lăcătușul Tiberiu 
republican de box juniori la 
este un vrednic muncitor 1 
metalurgică bănățeană Timișoara, unde lucrează,
el este sufletul brigăzii U.T.M. nr. 4 de la secția 
de „ajustare-montaj*. Acest lucru îi subliniază 
loan Matei, “responsabilul brigăzii și-l recunosc, 
deopotrivă, toți componența ei.

Hotărît lucru, Tiberiu Koszo nici nu poale con
cepe să sfîrșească o zi de muncă fără a-și depăși

La atelierele 
jamentul luat 
martie cu 5 la sulă 
care au contribuit la 
montalorul losif Orondi... El a reușit acest lucru 
respectînd angajamentul de a da peste plan piese 
pentru două locomotive.

losif Orondi n-ar fi avui poate această izbîndă, 
fără o muncă stăruitoare și conștiincioasă. In tim
pul liber, losif Orondi este un neobosit animator 
al fotbaliștilor și cicliștilor colectivului. De unde 
găsește el atîtea resurse? O spune singur: „Ziua 
de 1 Mai îmi dă parcă aripi pentru a munci mai 
mult și mai bine, în atelier ca și pe terenul de 
fotbal*. Și, sintem siguri că la fel ca losif Orondi 
gîndesc și aiți cetățeni din patria noastră I

E. Bocoș și F. Gligor 
corespondenți

C.F.R. 
de a

A IX-a EDIȚIE A 
„CURSEI SCÎNTEII

Ca în fiecare an, sezonul pro. 
telor cicliste de lung kilome
traj se va deschide și anul a- 
cesta cu maraa competiție „Cursa 
Scînteii". întrecere tradițională, 
,,'Gursa Scînteii", stîrnește uin in
teres deosebit în rînduriie cicli
știlor din întreaga țară. In mo
mentul de față, alergătorii din 
toate orașele se află în plin an
trenament. Fiecare asociație va 
selecționa pe cei mai buni alergă
tori în vederea disputării acestei 
probe, la startul căre.ia se vor ali
nia peste 100 de concurenți.

înființată în anul 1948. „Cursa 
Scînteii" s-a disputat doi ani pe 
traseul Bucureștî-Predeal-Bucureș- 
ti, în două etape. Din 1950, tra
seul a fost mărit: București-Ora- 
șuil Stalin-București 332 km., tot în 
două etape. Incepînd din anul tre
cut (cînd proba a avut caracter 
internațional, prin participarea ci
cliștilor din R.D.G.) traseul a fost 
din ,nou mărit: trei etape, 446 km.

Anul acesta, cursa se va alerga 
pe traseul din 1955 și anume:

Vineri, 20 aprilie, etapa I : Bticu- 
rești-Orașul Stalin, 166 km.

Sîmbătă, 21 aprilie, etapa a Il-a: 
Orașul Stalin-Făgăraș-Orașul Sta
lin, 134 km.

Duminică, 22 aprilie, etapa IlI-a: 
Orașul Stalin-București 166 km.

ȘAHUL PE SCURT
■ S-au disputat șase runde în ca

drul celor două grupe de sferturi 
de finală ale campionatului repu
blican masculin de șah, care se 
desfășoară în Capitală. In prima 
grupă conduce fostul campion al 
Capitalei C. Botez, care a acumu
lat 5 puncte în cele 6 partide sus
ținute. II urmează în clasament T. 
Standu și D. Gram, amîndoi cu 
4’/2 puncte și o partidă întreruptă. 
Trebuie notat însă că amîndoi au 
poziții interioare la întrerupere, 
primul în fața lui Negrea și al doi
lea la Schlesinger. 4'/2 puncte- din 
5 posibile a acumulat tînănul dina- 
movist Fischer, o adevărată reve
lație a concursului. L. Zetlin are 
4*/2 puncte din 6 posibile. Ip cla
sament urmează: Milescu 4 p., 
Schlesinger 3*/2 p. (1), Gavriiă, 
Pușcașu și Nazarie 3 p., Tucă 21/2 
p. etc. O luiptă foarte strînsă se 
dă în cea de a doua grupă. Aci 4 
jucători slot la egalitate în fruntea 
tabelei de concurs. Macarie, V. 
Georgescu, Popov și Braunstein a- 
cumulează cite 41/, p. situîndu-se 
în frunte. La jumătate punct dis
tanță se găsesc Bondoc și fostul 
campion al țării Tr. Ichim, amîn
doi cu șanse de a urca în clasa
ment.

■ In faza regională a campiona
tului republican pe echipe au par
ticipat la Galați 8 formații care 
și-au disputat un concurs elimina
toriu. In semifinale s-au înregis
trat rezultatele: Voința Galați-Me- 
tahul Brăila 7*/j—1/2, Știința Ga- 
lați-Știința Brăila 5-3. Finala din
tre Voința Galați și Știința Galați 
s-a terminat la egalitate: 4-4. Cu 
un punct-averaj mai bun, Voința 
Galați a cucerit primul loc.

■ In timpul desfășurării turneu
lui de șah de la Ploești candidatul 
die maestru T. Popa a dat două si
multane. La clubul fabricii textile 
Dorobanțul el a obținut rezultatul 
+21 = 1, iar la R. Sărat, + 23=5—3. 
La clubul uzinelor 1 Mai câștigă
torul turneului E. Nacht a realizat 
în simultan +9—1, iar G. Alexan- 
drescu +20—2.

care vor ocupa astăzi 
cele peste 3.500 de 

locuri ale sălii Floreasca, vor avea 
prilejul să urmărească o adevărată... 
fraternizare între box și lupte 1 In
tr-adevăr, la ora 17 va începe reu
niunea pugilistică în cadrul căreia 
vor evolua unii dintre cei mai buni 
boxeri ai țării, iar la ora 19 luptă
torii romîni și egipteni vor lua lo
cul boxerilor, pentru a susține, la 
rîndu.1 lor, o pasionantă întîlnire. 
Iată, așa dar, că și boxul poate fi
gura în... program cuplat 1

Cei care-și vor îndrepta azi 
după-amiază pașii spre sala flo
reasca vor putea asista la cîteva 
întîlniri pugilistice care pot fi so
cotite adevărate „capete de afiș". 
Astfel, în limitele categoriei cocoș, 
dinamovistul Toma Constantin va 
fi opus vechiului său rival Nicolae 
Mîndreanu. La ultima lor „confrun
tare" — în cadrul campionatelor re- 
■ublicane individuale de anul trecut 

— Toma Constantin a fost declarat 
învingător la puncte, dar decizia nu 
a întrunit atunci unanimitatea pă
rerilor. Rămbie de văzut dacă acea
stă rivalitate își va găsi astăzi re
zolvarea...

Cu mult interes este așteptată 
„ciocnirea" dintre maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Fiat și me
talurgistul Dănilă Done. Nu mai 
puțin atractive se anunță reintrările 
lui Mircea Dobrescu, Francisc Am- 
bruș, Nicolae Linca, C. Dumitrescu 
și Eustațiu _ Mărgărit. Excelentul 
nostru campion la categoria muscă, 
Mircea Dobrescu, îl va întîlni pe 
tînărul și talentatul Ștefan Dumi- 
trache, Francisc Ambruș va avea 
de suportat „asaltul” lui Francisc 
Bucsay, Eustațiu Mărgărit îl va 
înfrunta pe Uie Gheorghe, C. Du
mitrescu va fi opus lui Mircea 
Albu, revelația ultimelor reuniuni, 
iar N. Linca își va măsura forțele 
cu Iosif Schwartz. In completarea 
programului: Octavian Eremia — 
Iulian Mihai.

★
cum primăvara nu pare încă de

finitiv hotărîtă să ia locul iernii, 
proiectul deschiderii sezonului pu
gilistic în aer liber prin întîlnirea 
internațională de tineret R. P. Ro- 
mînă — R. P. Polonă nu va mai 
putea fi realizat Deci, întrecerea

tinerilor boxeri români și polonez, 
se va desfășura duminică seara cu 
începere de la ora 19,30 în sala 
Floreasca.

In vederea acestei interesant 
dispute, lotul nostru reprezentații 
efectuează ultimele pregătiri. Antre 
namentele care au loc în sala Vom ' 
ța de la șosea, au constat îndeo 
sebi din luptă condiționată, lecții la 
mănuși și însușirea unor element • 
de tactică. Boxerii au lucrat în- 
grupe, sub conducerea celor patri 
antrenori. După cum ne-a declarai 
responsabilul colectivului de antre 
nori, Gheorghe Popescu, reprezen. 
tanții noștri se află actualmente îi 
formă satisfăcătoare și nu au di
ficultăți în îndeplinirea limitelor di 
greutate. In antrenamentele de să 
tămîna trecută și de săptămâna 
ceasta s-a căutat eliminarea lipsu 
rilor constatate la reuniunea de ve 
rificare. Echipa definiți’, ă va fi for 
mată în cursul zilei de azi, dar se 
lecționarea nu va fi de loc ușoară, 
mai ales la unele categorii (muscă! 
cocoș, pană, ușoară)

Oaspeții vor sosi în Capitală pro. 
babil în cursul zilei de azi. Dup; 
emi am mai anunțat, din lotul po 
Icnez fac parte o serie de pugilișt 
care, deși sînt foarte tineri, au pîns 
acum remarcabile „state de servi 
ciu”. Printre aceștia se numără: Po 
nanta, Walaszek, Dampc II, Bry-.. 
chlik, Adamczyk și alții. De aseme
nea, sînt așteptați să sosească ș 
cei doi arbitri neutri ai îmtîlniri 
Resko (Finlanda) și Delcev (R. P 
Bulgaria).

Aspecte din pregătirile echipelor de volei
De la Timișoara, coresponden

tul nostru Sever Șerban ne scrie 
că echipa locală Știința așteap
tă cu încredere începutul cam
pionatului, care Va însemna pen
tru jucători o oglindire a eforturi
lor depuse pentru a se pregăti cit 
mai bine. Noul antrenor al echi
pei, Niculae Mihăilescu, speră ca 
echipa să „meargă", mai ales că 
după antrenamentele efectuate pînă 
acum jucătorii au arătat o formă 
bună, practicing un joc superior 
celui 
trecut. Știința Timișoara va pre
zenta următorul Iot: I. Harasim,
B. Boldur, I. Perțache, M. Popes
cu, N. Mîrșan, P. Ionescu, I. Ur- 
su, I. Ciobotaru, H Munteanu, H. 
Toma, I. Klapauscak, N. Nicoîa,
C. Mircloiu.

Corespondentul! nostru ne sezi- 
•sează însă că antrenamentele au 
putut ff efectuate numai datorită 
eforturilor antrenorului Niculae Mi- 

’hăilescu și jucătorilor. Aceasta, 
deoarece conducerea secției... nu 
există pentru echipa de volei! Din 
cauza totalei neglijențe a condu
cerii secției, jucătorii au tăcut an
trenamente cu echipament și ma
teriale împrumutate; terenul de 
joc este neîngrădit, nearanjat. Ar 
fii bine ca măcar acum conducerea 
secției să devină mai activă sau, 
idacă nu, să lase locul altora.

Din Arad nî se relatează că an
trenorul Jitaru a dovedit multă 
conștiinciozitate și inițiativă. El 
a promovat în prima formație 
icîteva elemente tinere, cu ajutorul 
cărora speră ca echipa să meargă 
inai.bțne.

din campionatul de anul

In general, în întreaga țară se 
observă un mare interes, mani
festat prin antrenamente 
prin pregătiri tot mai intense. 
Sperăm că întrecerile 
începe duminică vor fi întîmpi- 
nate de o atmosferă corespunză
toare, de realizări care să ilus
treze grija colectivelor, secțiilor și 
jucătorilor pentru buna desfășu
rare a campionatului. Și sperăm 
de asemenea, că terenurile în aer 
liber vor fi pregătite pentru a 
găzdui meciurile în condiții cit 
mai bune.

serioase,

care vor

Sport la zi
— In în- 

masă din 
categoriei

Reprezentativa secundă de luate a R.P.R. 
Egiptului cu 5-3

meci echilibrat în care M. Belușica 
a fost totuși superior. In repriza 
sa de parter, luptătorul romîn și-a 
ridicat adversarul de trei ori pînă 
la centură. Categ. 87 kg.: V. Onoiu 
fR.P.R.) învinge la puncte pe Mo
hamed El Sayed (Egipt). Victorie 
meritată. Categoria grea: A. Suit 
(R.P.R.) învinge prin tuș în min. 7 
și 40 sec. pe Khalil Naby Khalil 
(Egipt). Luptătorul romîn s-a com
portat bine, mai ales ținînd 
de diferența de greutate a 
sarului

a învins echipa

A TENIS DE MASA, 
tîlnlrea de tenis de 
cadrul campionatului ___ „
A la tenis de masă, echipa masculină 
Progresul Satu Mare a învins forma
ția Dinamo Constanța cu scorul de 
5-1. Rezultate tehnice: Ferber (P)- 
Bojogian (D) 1-2, Grunfeid (P)-Ro- 
mașcanu 2-1, Leker (P)-J. Garabedian 
(D) 2-1, Grilnfeid-Bofoglan 2-0, Fer- 
ber-J. Garabedian 2-0, Leker-Romaș- 
eanu 2-0.
• ATLETISM. — Colectivul sportiv 

Locomotiva P.T.T. organizează du
minică cea de a Xl-a ediție a tradi
ționalei curse de marș „Circuitul Lo
comotiva p.T.T.“. Plecarea și sosirea 
se vor face în fața Ministerului Poș
telor și Telecomunicațiilor <îin calea 
Victoriei.
• POPICE. — In zilele de 13, 14 șl 

15 aprilie incepînd de la ora 9 dim. va 
avea loc pe arena de popice „23 Au
gust” din Capitală un concurs indivi
dual la care vor lua parte cei mai 
buni Jucători de popice din țară, con
cursul va consta din 200 lovituri (100 
Ia plin și 100 la izolat) și are menirea 
de' a verifica stadiul de pregătire 
a popicarilor noștri, în vederea în-

4 trecerilor internaționale'. , 1

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
Cei peste 1000 de spectatori pre- 
zenți în sala cinematografului Ma
xim Gorki din localitate au urmă
rit cu viu interes cea de a doua 
întîlnire prietenească de lupte din
tre sportivii romîni și cei egipteni. 
Echipa secundă a R P R. a obținut 
o frumoasă victorie învingînd re
prezentativa Egiptului cu scorul de 
5-3. întrecerile au fost, în general, 
mai spectaculoase decît cele de la 
București și ambele echipe au depus 
eforturi susțținuite pentru obține
rea victoriei. Meciurile au. fost ca
racterizate de o deplină sportivita
te, calm și atmosferă prietenească. 
Iată acum rezultatele tehnice: 
categ. 52 kg. Attia El Sayed (E- 
gipt) învinge la puncte pe I. Cer
nea (R.P.R.) Luptătorul romîn a 
furnizat un meci frumos, dinamic, 
în care ar fi putut cîștiga dacă 
n-ar fi mers cu multă ușurință în 
„pod”. Categ. 57 kg. Ibrahim La
tif (Egipt) cîștigă prin abandon 
în mim. 14 întîlnirea cu M. Cristea 
(R.P.R.). Luptătorul romîn, un tî- 
năr cu reale posibilități, selecțio
nat pentru prima oară în echipa 
reprezentativă, s-a comportat satis
făcător. El n-a fost însă destul de 
hotărît în repriza de parter. In 
min. 14, luptătorul egiptean l-a lo
vit cu capul în bărbie, — fără in
tenție — obligîndu-1 să abando
neze lupta. Categ. 62 kg.: I. Po
pescu (R.P.R.) învinge la puncte 
pe Mustafa Mansur (Egipt). A fost 
o victorie clară, deși meciul a fost 
echilibrat. Categ. 67 kg.: D. Cuc 
(R.P.R.) învinge la puncte Pe 
Mahmud El Sakkary (Egipt). Lup
tătorul romîn a dominat întîlnirea 
de la început și pînă la sfîrșit. 
Categ. 73 kg.: Kamel MahmudCuleg. 73 kg.: Kamel Mahmud 
Hussein (Egipt) învinge la puncte 
pe V. Bularca (R.P.R.) V. Bularca 
s-a prezentat mai bine ca în întîl
nirea de la București. Luptătorul 
egiptean a cîștigat însă datorită 
unui singur punct acumulat prin 
combativitate. Categ. 79 kg.: M. Be- 
lușica (R.P.R.) învinge la puncte 
pe Hassan Afli Rifaie (Egipt). Un

seama 
adver-

★
0 ASTAZI, OASPEȚII

TENI VOR SUSȚINE A TREIA SI 
ULTIMA ÎNTÎLNIRE CU SPOR
TIVII NOȘTRI, INCEPÎND DE LA 
ORA 19, IN SALA FLOREASCA. 
Vor evolua echipele reprezentative 
ale orașului București și Cairo. 
Oaspeții prezintă aceeași echipă de 
la București și Orașul Stalin. Din 
selecționata Bucureștiului fac parte 
I. Cernea, D. Pîrvulescu (Fr. Hor
vath), M. Solcz, Gh. Dumitru, V. 
Bularca, M. Belușica, D. Onoiu și 
A. Sufli. In deschidere vor avea loc 
demonstrații de lupte libere.

EGIP-

In sfîrșit, un ccncurs de schi 1; 
Borșa! Cu toate că în cele mai multe 
regiuni ale țării a venit primăvara, 
zăpada topindu-se cu desăvîrșire, 
în nordul țării. în masivul Rodnei 
în Giumalău, Rarău și în Călimări 
pantele sînt acoperite de un stra’ 
gros de nea. La Borșa, în parte: 
inferioară a pîrtiilor, nu mai există 
într-adevăr zăpadă suficientă, îns; 
din vîrful Galați, Gărgălău sau dit 
vîrful Cailor pot fi făcute coborîr 
în condiții bune. Desigur, problem 
care se pune este aceea a urcuș ulu
ia aceste pârtii, lipsa unui teleferi» 
sau schi-lift făcîndu-se serios resim 
țrtă.

Cu toate acestea, considerăm ci ' 
s-a procedat just insistîndu-se c: 
probele alpine din cadrai cupei Di 
namo să se desfășoare — oricît d> 
grele ar fi condițiile — în aceastr 
parte a Carpaților, foarte puțin cu 
noscută schiorilor noștri fruntași 
Trebuie să arătăm, în același timp 
că la Borșa-Gura Fîntînii exiști; 
excelente condiții de cazare, ma 
bune cu mult decît cele din Poian; 
Stalin, astfel că schiorii vor pute: 
să se odihnească, să se refacă dup; 
eforturile pe care le-au depus, ur 
cînd pînă la locurile de start.

Este de dorit ca tehnicienii aso 
ciației Dinamo care s-au deplasa 
la Borșa pentru organizarea con
cursului ce va avea loc în zilele d< 
14 și 15 aprilie, să și dea tot inte-j 
resul pentru ca această competiție: 
prima la care iau parte schiorii no
ștri fruntași în această regiune a 
Maramureșului, să înregistreze ur 
frumos succes .

A apărut STADION
nr. 7 (aprilie)

cu următorul sumar :
Note despre fotbalul iugoslav
Două zile de sport la Cluj de Al. Bănuș
Prima întîlnire internațională de fotbal de I. Habot 
Sportivi, aruncați țigara! de V. Chiose
Toni Sailer a greșit ceara... de Gh. Epurau 
Un leit motiv fotbalistic de Ef. Ionescu
Și totuși la șah nu se vede mai bine de pe margine de Radu 

Voia
Ceva despre stil și tehnic de Artur Vogel
Instantanee de la Budapesta de Petre Gațu

Acest număr al revistei STADION mai cuprinde numeroase 
articole și fotoreportaje.

de A. I. Dancu

T



Condiții atmosferice nefavorabile 
in campionatul republican 

motociclist de regularitate 
si rezistență

ORAȘUL STALIN 11 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — 
Marți dimineață a început în lo
calitate desfășurarea celei de a 
V-a ediții a campionatului repu
blican motociclist de regularitate 
și rezistență. Prima etapă (312 
km.) a supus pe concurenți unui 
examen extrem de dificil. Astfel, 
chiar de la plecare, vizibilitatea a 
fost foarte redusă din pricina nin
sorii; apoi, pe traseu gheața și la- 
povița au completat severitatea 
examenului. Aproape nici unul din 
concurenți nu a scăpat fără căză
turi, defecțiuni la instalația elec
trică sau pane de cauciuc.

După prima etapă au ieșit din 
cursă 16 participanți. Trebuie să 
notăm că cele mai multe' dintre 
abandonuri nu au constituit o 
surpriză, fiind vorba de elemen
te a căror pregătire tehnică (pen
tru a nu mai vorbi și de starea 
mașinilor respective) nu justifica 
întru nimic prezenta lor la star
tul unei asemenea competiții- O 
descriere, chiar sumară, a primei 
etape ne-ar cere prea mult spa
țiu, astfel că ne rezumăm la 
prezentarea cîtorva date. Au luat 
plecarea 60 de concurenți dintre 
care 7 alergătoare. Din rîndul con
curentelor au abandonat trei. In 
clasamentul individual masculin, pe 
primul lbc se află 20 de concurenți 
fără nici o penalizare. Din cele 
16 echipe doar una singură, Di
namo I, a terminat tot cu zero 
penalizării

Clasamentul individual: 1—20 
D. Dumitrache, Al. Lăzărescu, N. 
Sădeanu, C. Florin, M. Dănescu, 
+ Al. Huhn (C.C.A), Eug. Sza
bo, C. Nedelcu. M. Sărățeanu, V. 
Szabo, Gh. Stoleru, Paul Enescu 
+ I. Ionescu, L. Szabo, T. Popa,
I. Popa, M. Pop (Dinamo), N. 
Popescu (Metalul), Șt. Murgu 
(Recolta), P. Gheorghiu, (Meta
lul), C. Radovici (Met ) și B 
Surd (Voința).

Pe echipe: Dinamo I. (T. Popa, 
I. Popa, M. Pop), 0 pct.; 2—4. 
Dinamo III (I. Kereștes, M. Sără
țeanu, V. Szabo); Dinamo IV. (H. 
Szintzler, Gh. Stoleru. P. Enescu 
+ 1. Ionescu); C.C-A- I (G. Ioniță, 
D. Dumitrache, Al. Lăzărescu) 1 
pct.

Fete individual: 1—2 Ilona Ked- 
veș (Dinamo), Venera Vasilescu 
(Dinamo), 2 pct.; 3. Margareta 
Unghiu (C.C.A.) 29 pct.

9 Etapa a II-a s-a desfășurat 
astăzi (N. R- ieri) pe ruta Orașul 
Stalin-Prejmer-Sf. Gheorghe, Bara- 
clt-Feldioara-Orașul Stalin. Cir
cuitul a fost acoperit de două ori, 
totalizîndu-se 336 km. Vremea a 
fost mai bună (adică n-a ploat și 
n-a nins), dar traseul s-a prezen
tat la fel de dificil ca în prima 
etapă. In drum spre Prejmer. 
concurenții au făcut pe o lungă 
porțiune un veritabil motocros. La 
Sf. Gheorghe, cei sosiți cu avans 
au putut să facă o sumară cură
țire de noroi o motoarelor spre 
a ușura răcirea, pentru restul »- 
tapei.

De la Sf. Gheorghe la Bara- 
olt, pe șoseaua care urcă si co
boară în serpentină, pe o lungă 
distanță, sportivii au străbătut un 
adevărat covor de zăpadă, pe a- 
locuri muiat de soare, înaintarea 
făcîndu-se cu prețul unor eforturi 
nren do descris. Cu toate dificul
tățile, și la capătul acestei etapa 
numărul celor care au terminat 
fără penalizări este destul de ma
re. Nu putem da cifre precise și 
nici clasamentul etapei întrucît 

arbitrii s-au înapoiat de pe traseu 
seara tîrziu; astfel încît clasamen
tele vor fi cunoscute abia mî ne. 
(N. R. azi). Joi, se dispută etapa 
a 111-a, pe traseul primei etape 
dar în sens invers (312 km.).

GH. ȘTEFANESCU

^'onosport
Iată primele 6 rezultate exacte 

din concursul PRONOSPORT SPE
CIAL (etapa din II aprilie 1956).

I. Progresul București—Locomo
tiva București (cat. A.) 1

II. Dinamo București—C. C. A
București (cat. A.). 2

III. Locomotiva Timișoara—Ști
ința Cluj (cat. A.). X

IV. Dinamo Orașul Stalin—Fla
mura roșie Arad (cat. A). X

V. Minerul Petroșani—Știința Ti
mișoara (cat. A.). 1

VI. Flacăra Ploești-—Dinamo .Ba
cău (cat. A ) 1

Meciurile VII—XII se vor dispu
ta duminică 15 aprilie. -

C. C. A. A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI CATEGORIEI $
Progresul a cîștigat în... prima repriză!Rezultatele etapei a V-a '

Progresul București-Locomotiva București 3-1 (3-0).
Dinamo București-C.C.A. 0-4 (0-2). J
Dinamo Orașul Stalin-FI. roșie Arad 0-0.
Locomotiva Timișoara-Șiiința Cluj 0-0.
Minerul Petroșani-Știința Timiș oara 2.-1 (0-1).
Flacăra Ploești-Dinamo Bacău 3-0 (0-0). |

CLASAMENTUL
1. C.C.A. 4 3 I 0 8.T 72. Flamura roșie Arad 4 2 2 0 4:2 63. Dinamo București 4 3 0 1 6:6 64. Locomotiva București 5 1 3 1 7:6 55. Locomotiva Timișoara 5 0 5 0 4:4 56. Minerul Petroșani 3 1 2 0 4:3 47. Progresul București 5 2 0 3 8:9 48. Progresul Oradea’ 4 2 0 2 4:6 49. Știința Cluj 3 1 1 1 3:2 310. Flacăra Ploești 4 1 1 2 5:5 311. Dinamo Orașul Stalin 5 1 I 3 4:6 312. Știința Timișoara 5 1 1 3 4:7 313. Dinamo Bacău 5 1 1 3 3:7 3

Etapa viitoare (29 aprilie)
Dinamo București-Minerul Petroșani
Dinamo Orașul Stalin-Locomotiva Timișoara
C.C.A.-Știința Cluj
Flacăra Ploești-Locomotiva. București
Știința Timișoara-Progresul București
Flamura roșie Arad-Progresul Oradea.

Lipsita de portar,
Flacăra a obținut totuși victoria...

FLACĂRA PLOEȘTI - DINAMO 
BACĂU 3-0 (0-0)

Teren: Flacăra, bun.
Ttanp: admirabil.
Spectatori:. 15.000.
Arbitru: N. Mihăilescu, mulțu

mitor.
FLACĂRA PLOEȘTI: Miroși 

(Pahonțu) - Pahonțu, Marinescu, 
Topșa-Neacșu, Pereț-Zaharia, A. 
Teodorescu, Drăgan, Munteanu, 
Leucă.

DINAMO BACĂU: Munteanu- 
Giosanu, Weber, Lupeș-Cicerone, 
Cîrnaru-Lemnrău, Oaidă, Gram, 
Crețea, Hulea.

S-au remarcat: Neacșu (cel mai 
bun din 22) Munteanu, Leucă, 
Pereț, Munteanu și Hulea.

PLOEȘTI, 11 (prin telefon). — 
încă din primele minute, Flacăra 
și-a început asaltul spre poarta lui 
Munteanu. După 10 minute de do
minare, și ocazii ratate de Drăg.an, 
Munteanu și Leucă, ploeștenii scad 
însă ritmul, îngăduind oaspeților 
să_contraatace. In ultimul sfert de 
oră al reprizei, Flacăra revine în 
atac dar acțiunile ei,, duse mai 
mult pe centru, se termină fără re
zultat. In mih. 41, la. o acțiune pe
riculoasă a lui Lemnrău și Crețea, 
portarul Maroși plonjează curajos 
în picioarele lui Crețea, blocînd ba 
Ionul. Crețea nu-I mai poate evita

AL CINCILEA MECI NUL AL
LOCOMOTIVA TIMIIȘOARA-ȘTI- 

INȚA CLUJ 0-0

Teren Locomotiva.
Spectatori 12.000.
Arbitru: Gh. Dumitrescu (Bucu- 

: rc-ști).
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 

Franciscovici-Gall, Androvici, Ro- 
deanu-Ferenczi, Ivanenco-Țigă 
nine, Călin, Seorțan, Avasili- 
chinaiei, Bădeanțu,

ȘTIINȚA CLUJ: Catina-Szekely, 
Luca. Mureșan-Roman, Georges- 
eu-Suciu, Lutz, Dragoman, Zeană, 
Avram.

S-au remarcat: Gali. Androvici, 
Rodeanu, Țigăniuc, Avasillchioa- 
ier, Luca, Georgescu, Zeană și A- 

, vram.
Raport de cornere: 5-4 (1-3).

TIMIȘOARA 11, (priri telefon). 
— Și de această dată spectatorii 
timișoreni au asistat la o partidă 
de slabă factură tehnică, în care 
s-au remarcat doar apărările ime
diate. Ca o caracterizare de an
samblu, se poate spune că în a- 
cest meci, s-a jucat, tipic, pentru 
„cîștigaria unui punct. In generai 
s-au folosit pase laterale și s-au 
trimis mingi multe înapoi. Cele 
două echipe au folosii tactica cu 
interii retrași, lucru remarcat mai 
ales la echipa clujeană, în care 
Georgescu a fost al patrulea fun

Informație
• Biletele pentru întîinirea in

ternațională de lupte București— 
Cairo și reuniunea de box care se 
vor desfășura azi joi 12 aprilie 
era 17 în sala Floreasca, se gă
sesc în vînzare de azi la agenția 
Pronosport (calea Victoriei 9) și 
la Dinamo (Șos. Ștefan, cel Mare). 
Invitațiile nu sînt valabile.

Biletele pentru gala de box ro- 
mîno-ipoloneză care se va desfă

șura duminică 15 aprilie la ora 

și-l lovește serios. Maroși e scos 
de pe teren și în locul lui trece 
Pahonțu. Din acest moment, Fla
căra va continua partida în zece 
oameni.

La reluare, deși lipsită de apor
tul portarului, Flacăra atacă cu 
toate forțele. In min. 46, Drăgan 
deschide scorul. El primește o pasă 
de la Leucă și de la 8 metri în
scrie cu capul pe lîngă Munteanu. 
Flacăra continuă acțiunile dar Pe- 
reț, Drăgan și Teodorescu ratează 
noi ocazii. In min. 51, Drăgan îi 
pasează precis lui Zaharia, iar a- 
cesta expediază balonul în gol, de 
la dloi metri. Jocul e foarte în- 
dîriit și oaspeții fac eforturi să 
reducă scorul. In min. 77 înscriu 
însă tot gazdele: Munteanu com
bină cu Zaharia și acesta înscrie 
de la 16 metri al treilea gol. In 
minutul. 83, Drăgan scapă singur 
spre poartă. Weber îl faultează în 
careu, arbitrul acordă 11 metri, iar 
A. Teodorescu trage în bară. Jocul 
se termină' în nota de dominare a 
Flacărei care a acționat bine în 
atac (în special în repriza .a II-a) 
cînd_ aw „măcinat" apărarea dina- 
movista prin .acțiuni rapide pe 
centru și pe aripi,

Florian Albu, /. Rizoiu 
corespondenți

LOCOMOTIVEI TIMIȘOARA
daș. De-a lungul celor 90 minute 
de joc, înaintările ambelor echipe 
au tras foarte puțin la poartă și 
atunci cu multă imprecizie. De 
altfel, faptul că în repriza a II-a 
s-a șutat doar de cinci ori la 
poartă, este o dovadă elocventă.

In prima, repriză, jocul a fost 
mai vioi. Studenții clujeni au. o 
ușoară perioadă de dominare, to
tuși, linia de atac nu este sufi
cient^ sprijinită de halfi, din care 
cauză nu reușește să întreprindă 
acțiuni periculoase. După pauză, 
și în special spre sfîrșitul jocului, 
echipa feroviarilor din Timișoara 
pare să se regăsească dar numai 
în jocul de cîmp.

In această perioadă timișorenii 
încearcă să deschidă scorul dar nu 
reușesc, dlin cauza aceleași lipse 
de ineficacitate. Cu cîteva minute 
înainte de fluerul final, Locomotiva 
are totuși o mare ocazie de a des
chide scorul. La o centrare, Iva- 
nenco sare la cap și trimite puter
nic mingea spre poartă dar în tra
iectoria sa balonul se lovește tot 
de un jucător feroviar și nu mai 
intră în plasă.

Paul Velțan—Sever 
Șerban—coresp.

19,30 în sala Floreasca, se dis
tribuie contra cost prin asociațiile 
sportive, începînd de azi ora 10 
și pînă mîine vineri ora 16, la se
diul întreprinderii, de Exploatare 
a Bazelor Sportive din Aleia 
Ștrandului (Stadionul Tineretu
lui). Sînt valabile carnetele roșii 
șl albastre în piele, carnetele ne
gre (ziariști), carnetele roșii în 
pînză și carnetele de maeștri ai 
sportului, eliberate de C.C.F.S./ 
C-M.

• PROGRESUL BUCUREȘTI-LOCO- t
MOTIVA BUCUREȘTI 3-1 (3-0) I

Au marcat: Banciu (min. 25 și
35), Ozon (min. 27) pentru Progre
sul șl Georgescu (min. 62) pen
tru Locomotiva.

Stadion „23 August”; teren bun; 
timp excepțional pentru joc de 
fotbal:

Spectatori: peste 36.000.
Arbitru: Alexandru Toth (Ora

dea).
PROGRESUL: Cosma-Maior, Bra- 

tu, Soare-Ciocea, Știrbei-Cruțiu, 
Tîrcovnicu, Ozon, Banciu, Bluj- 
dea.
LOCOMOTIVA: Coman-Dodeanu, 

Stancu, Macri-Bodo, Neamțu-Ene 
II, Ferenczi, CKaru, Georgescu, 
Filote.

S-au remarcat: Ozon, Cosma, 
Știrbei, Soare, Ene II, și Geor
gescu (ultimii doi numai în repri
za secundă).

Raport de cornere: 6-5 (0-4) pen
tru Locomotiva.

Este o plăcere pentru noi să co
mentăm un meci de fotbal rite bună 
calitate, spectaculos, dinamic și dis
putat în limitele sportivității și, mal 
cu. seamă, încercăm un sentiment 
de satisfacție atunci cînd putem a- 
nunța pe numeroșii amatori de fot
bal desose revenirea în formă a 
unei echipe fruntașe, care, în ulti
ma perioadă deziluzionase prin 
comportarea sa.

Ei bine, întîinirea de ieri dintre 
Progresul și Locomotiva ne-a oferit 
din plin această dublă satisfacție: 
jocul a fost bun (pe alocuri chiar, 
foarte bun), iar Progresul București 
s-a comportat la adevărata ei va
loare de echipa fruntașe, redevenind 
formația care prin jocul său rapid, 
plin de inițiativă creatoare și e- 
ficace, a adunat, anul trecut, simpa
tiile .a zeci de mii de spectatori. In 
meciul cu Locomotiva București, 
Progresul s-a bazat pe aportul deo
sebit al unor jucători ca Ozon (în 
zi excepțională și cu o poftă de 
joc remarcabilă), Cosm,a („salvato
rul" a _ numeroase goluri „gata fă
cute" în repriza secundă), Știrbei 
(„alimentatorul" atacului și „stîlp" 
în apărare) și Soare (un fundaș 
care s-.a impus), dar s-a prezentat 
ca o adevărată echipă, închegată, 
care știe să practice un fotbal mo
dem atît în apărare, cît și în atac RENATO ILIESCU

Nu este suficient să domini
DINAMO ORAȘUL STALIN-FLA-

MURA RO'ȘIE ARAD 0-0

Stadionul Tineretului, bun.
Timp frumos, puțin rece.
Spectatori 8.GG0.
Arbitru Th. Firan (București) 

bun.
DINAMO: Bucur-Mtoarcăș, Lazăr, 

Sereș-Szakacs II, Florescu-Ristin, 
Radulescu, Szakacs I, Csegezi, 
Mihai.

FLAMURA ROȘIE: Faur-Szucs, 
Duș an, Farmati-Capaș, Serfozd- 
Jurcă, Dudaș, Mateon, Petschovs- 
ki, Boitoș.

Raport de cornere G-3 pentru 
Dinamo.

ORAȘUL STALIN 11 (prin te
lefon).

Prima repriză a fost, ca as
pect general, egală. Ambele îna
intări s-au pierdut în combinații 
eu pase greșite, jucătorii fiind 

nehotărîți în acțiuni. Fiecare e- 
chipă a tras cîte un singur șut la 
poartă.

In repriza a doua insă, dinamo-

Minerui și-a 
in repriza II-a
MINERUL PETROȘANI—ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 2-1 (0-1)

Teren : stadionul „Minerul”, 
bun.

Timp : frumos.
Spectatori : peste 6.000.
Raport de cornere : 8-2 (4-2) în 

favoarea gazdelor.
Arbitru : D. Russu (Arad), foar

te bun.
Minerul Petroșani : Gram — 

Coidum, Vasiu, Panait—Tîrnă- 
veanu, Deleanu—Paraschiva, De- 
mien, Munteanu, Gabor, Sima.

știința Timișoara : Curcan — 
Zbîrcea. Brînzei, Floreseu—Coje- 
reanu, Nicolin—Gîrleanu, Tănase; 
Filip, Dinulescu, Boroș.

Au marcat : Boroș (min. 43), 
Sima (min. 47) și Munteanu (min. 
84).

S-au remarcat : Paraschiva, De- 
mien, Sima, Cojereanu, Dinules- 

'' cu și Boroș.

Iată cîteva faze mai importante. 
Timișorenii atacă de la început, 
iar Dinulescu, Gîrleanu și Boroș 
ratează bune ocazii de gol. Para
schiva execută o lovitură liberă 
peste zid, dar Demien, din apro
piere, ratează. Min. 17: Gîrleanu 
pătrunde pe aripă, însă Gram sal® 
zează, plonjîndu-i în picioare. Min. 
43; Tănase îl deschide pe Gîrlea- 

și care are resurse multiple pentru 
aș?i . asigura victoria în cele mai 
dificile meciuri. Comportîndu-se 
astfel, Progresul a marcat de 3 ori 
din acțiuni spectaculoase și a fost 
la un pas de a mai înscrie, de alte 
cîteva ori prin Ozon. Banciu și Tîr
covnicu.

Locomotiva a jucat numai o re
priza — în cea secundă — cînd a- 
tacul său .a reușit să combine a- 
gresiv și să-și termine acțiunile 
cu numeroase șuturi puternice pe 
poarta (puțin a lipsit ca șuturile 
lui line II, Olaru, Georgescu. Fi
lote și Ferenczi să nu însemne go
luri m poarta Progresului !). In 
primele 45 de_ minute, nici în atac 
și nici în apărare, jucătorii Loco
motivei n-au dat satisfacție, echipa 
feroviară părînd. mai tatîi, sur
prinsă și apoi, resemnată, în fața 
viguroaselor atacuri ale Progresu
lui, conduse cu multă dibăcie de 
Ozon. Bodo n-a dat satisfacție în 
calitate de „umbră" a lui Ozon, 
Neamțu s-a mișcat anevoie, Dodea- 
nu și Macri ieșeau neîncetat din 
zidul de apărare, iar Stancu — de 
cele mai multe ori singur în' fața 
tripletei adverse — a fost ușor de
pășit.. In acest timp, înaintarea, 
combmmd lateral și pasînd mereu 
înapoi, a schițat numai cîteva a- 
tacun (unul s-a încheiat cu un șut 
,u,Șjer.at?r 3 lui Georgescu, balonul 
Ințîlnind bara — min. 22). In re
priza secundă. Locomotiva a dat 
satisfacție, înaintarea sa găsindu-și 
cadența obișnuită. N-a înscris de-’ 
cit o singură dată, deoarece apă
rarea Progresului (ta frunte cu 
Gosma), a rezistat cu strășnicie 
iar Ferenczi a „stopat" de multe 
°rI> prmțr-un joc lent și prin lipsă 
de hotarire, atacurile agresive con
struite de colegii săi.
. Arbitru^ Alexandru Toth a greșit 
inadmisibil de grav, lăsînd ne- 
sancționat fatultul clar (faza nu 
permitea nici o interpretare), co
mis în careu, de portarul Coman 
asupra lui Banciu (portarul l-a a- 
pucat de picioare pe Banciu în plină 
fază de gol, împiedieîndu•' 
ceasta să împingă 
poartă).

L-l pe a- 
mingea în

viștii au dominat categoric In- 
stalîndu-se în terenul advers timp 
de 45 minute; au avut două bare 
fMihai și Csegezi) și numeroase 

alte ocazii. Jocul localnicilor s a 
mai îmbunătățit față de partidele 
anterioare, înaintașii, în special 
trăgînd mai mult la poartă. In a- 
ceastă repriză ei au șutat la poar
tă de 16 ori, dintre care 5 lovituri 
au fost pe suprafața porții și 

două în bară, ta timp ce Flamura 
roșie a avut numai 4 lovituri 
dintre care 2 pe poartă. Revenirea 
dinamoviștilor este desigur satis
făcătoare, însă nu putem irece cu 
vederea faptul că față de ocaziile 
avute, Mihai, Csegezi. Radulescu 
șl ^Szakacs I ar fi putut concretiza 
măcar odata. Arbitrajul a fost bun 
si trebuie subliniat faptul că s-a 
aplicat cu curaj legea avantaiului, 
fiuierindu-se numai atunci cînd a 
fost necesar.

I. ȘEINESCU 
si AL DINCA

revenit puternic 
și a ciștigat..,
nu, acesta pasează lui Boroș care 
deschide scorul printr-un sut pu
ternic de la 5 metri. 1—0.'

La reluare, Minerul intră decis 
să schimbe rezultatul și reușește 
acest lucru, după numai două mi
nute de joc: Paraschiva trimită 
mingea pe partea opusă, la Sima, 
acesta trage, spre poartă, iar 
Curcan scapă balonul fo plasă? 
1 I- însuflețiți de egalafe, local® 
meii atacă tot mai închegat șl 
pun stăpînire de joc. Munteanu 
ratează in min. 56, dar peste trei 
minute apărarea Minerului tace 

cu greu față unui atac al stu
denților: Boroș pasează lui Dinu® 
leșcu iar acesta, de la opt metri, 
trimite cu capul afară, deși Gram 
părăsise poarta. Lacalnicii pre

sează mereu și în min. 84, obțin 
golul victoriei. O combinație De- 
mien-Paraschiva-Sima, face ca 
balonul să ajungă la Munteanu, 
care, cu capul, marchează impara» 
bil- Minerul atacă dezlănțuit șl 
Demien, Sima și Gabor trimit 
mingi periculoase, cu greu apărate 
de Curcan.

4 Zamora, corespondent /



Harlequins—tina din cele 
de rugbi din lume va
Rugbiui englez se bucură de 

un frumos prestigiu în întreaga 
lume. De aceea, pe drept cuvîrtt, 
atunci ctad se anunță un turneu 
al unei echipe engleze, acest eve
niment este întîmpinat cu mare 
interes. Țara noastră a mai fost 
vizitată în vara anului 1954 de o 
echipă engleză — Swansea — 
care a lăsat o excelentă impre
sie amatorilor de rugbi, dovedind 
înalta valoare a rugbiului prac
ticat în insulele britanice. Cu a- 
tît mai mare a fost însă bucuria 
sportivilor romîni, cînd au aflat 
că va juca în Romînia o echipă 
și mai puternică, una din ce’e 
mai bune formații de club din lu
me : Harlequins. „Hariequinii 
(spiridușii) practică — așa Prc' 
cum le arată și numele — un 
rugbi rapid, cu execuții tehnice 
de oi mare spectaculozitate. For
mația engleză va susține la Bu
curești două întîlniri : la 9 mai 
(cu selecționata de tineret a Ca
pitalei) și la 12 mai (cu repre 
zentativa orașului București).

★
La ora cînd scriem aceste rin- 

duri, nu cunoaștem încă în între
gime lotul pe care-1 vor deplasa 
londonezii la București Totuși 
din lectura Drimei liste permite 
de forurile noastre de specialita
te, desprindem numele cîtorva ju
cători cu mare faimă. C. G. Wo
odruff (aripă) este un internațio
nal cu vechi state de servici în . 
echipa Angliei. El a jucat în ne
numărate întîlniri internaționale 
începînd din anul 1951, împotriva 
Franței, Irlandei, Țării Galilor, 
Scoției etc. D. L. Sanders (pi
lier) este unul din cei maii buni 
înaintași ai echipei și totodată ai 
naționalei engleze. El a jucat în 
ultima întilnire împotriva Irlan- 
d.i, avînd o mare rutină datori
tă numeroaselor meciuri interna
ționale cu Noua Zeelandă, Irlaiii- 
da, Scoția, Franța, la care a par
ticipat. R. M. Bartlett (căpitanul 
«rhipei) este de asemenea foarte 
cunoscut. El joacă pe posturt de 
jumătate de deschidere. Pontin 
(jumătate de grămadă) și Gard- 
n r (fundaș) sînt de asemenea 
jucători valoroși care posedă 
o remarcabilă tehnică indivi
duală. Este interesant de subli
niat faptul că Harlequins poate 
folosi în întîlnirile internaționale 
orice student, chiar dacă acesta 

joacă la alt club. De aceea este mai 
mult ca si„ur că în formația care 
va veni la București vor figura și 
cei mai buni jucători de la cu
noscutele universități engleze Cam
bridge și Oxford, care de asemenea 
posedă nume oși internaționali.

Cu o as el de carte de vizită, 
toirnația engleză, care va fi con
dusă de însuși președintele ei,

—..----------J-UEX?.----------------

Un nou recora mondial 
al halterofilului sovietic 

Bogdanovski
In cadrul concursului, interna

țional de la Moscova cunoscutul 
halterofil Feodor Bogdanovski 
(U.R.S.S.) a doborît recordul mon
dial la triat'.on la categoria- mij
locie, totaiizînd 415 kg. Vechiul 
record al iumii era de 410 kg. șl 
aparținea halterofilului american 

Tommy Konno.

Boxeru sovietici 
învingători la Paris
PARIS 10 (Agerpres).
La 9 Aprilie a avut loc la velo

dromul de iarnă din Paris, în pre
zența unui numeros public, întîl- 
nirea internațională de box din
tre echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. și Franței. Boxerii so
vietici, în formă excelentă, au 
obținut victoria cu scorul de 
14—6.

Dave Stephens 
va concura la Varșovia

VARȘOVIA — La 15 iulie va 
avea loc la Varșovia un mare con
curs de atletism al cărui scop este 
verificarea formei atleților polonezi 
în vederea Jocurilor Olimpice. A- 
lături de concurenții polonezi va 
lua startul și cunoscutul alergător 
australian Dave Stephens. Nu este 
exclus ca fondistul australian să 
participe și la concursul atletic 
Memorialul Kusoczinski"

mai miMce formații 
evolua la București

lordul Wawell-Wafte field, mem
bru al Parlamentului, va satis
face, desigur, prin vaioarea jocu
lui ei, și cele mai înalte exigențe 
ale spectatorilor bucureșteni, con
tribuind totodată la strîngerea le
găturilor prietenești dintre sporti
vii țării noastre și cei ai Marii 
Britanii.

Partidele cu valoroasa forma
ție britanică vor constitui pentru 
rugbiștii romîni Un preludiu la 
..Cupa celor patru orașe“, competi
ție care va urma la o săptămînă 
după turneul formației insulare și 
la care vor lua parte, pe lîngă re
prezentativa orașului București, e- 
chipele orașelor Paris, Roma și 
Praga.

In vederea acestor mari confrun
tări, ca și a întîl-nirilor de peste 
hotare, rugbiștii romîni au dato
ria de a se pregăti cu cea mai 
mare atenție, deoarece le revine 
sarcina de onoare, și în același 
timp de mare răspundere, de a 
duce rugbiui romînesc la victorie 
în întîlnirea cu cele mai valoroa
se echipe continentale. In același 
timp, rugbiștii noștri, care au dat 
dovezi de certă valoare, cucerind 
un frumos prestigiu în arena in
ternațională, au acum prilejul să 
racă un pas mai departe pe calea 
deplinei afirmări a rugbiului ro
mînesc.

D. C.

După 8 runde;

Un nou lider in turneul de la Amsterdam
In runda a VlII-a a turneului 

internațional de șah de la Amster
dam, doar două partide au luat 
sfîrșit în cele cinci ore regula
mentare de joc. Întîlnirile Filip— 
Keres și Petrosian—Szabo s-au ter
minat cu un rezultat de egalitate. 
Celelalte partide s-au întrerupt și 
au fost continuate a doua zi odată 
cu reluarea partidelor neterminate 
din rundele a Vl-a și a VH-a

Ziua de întrerupte a adus poate 
mai multe surprize decît toate ce
le opt runde la un loc. Astfel Ghel. 
Ier, jucînd excelent, a reușit să 
acumuleze 2*/2 pot. din cele trei 
partide pe care le reluase. El a 
remizat la Bronstein, a cîștigat la 
Spasski și Pilnik, trecînd astfel în

Echipa U.R.S.S. conduce detașat in campionatul 
mondial universitar de șah pe echipe

UPSALA (prin telefon). — In 
turneul final al campionatului 
montai universitar de șah pe 
echipe s-au jucat patru runde, 
lată rezultatele întîlnirilor:

După cum se știe, în runda 
t-a echipa R.P.R. a făcut meci 
nul (2—2) cu puternica formație a 
studenților iugoslavi, iar U.R.S.S. 
a întrecut cu 4—0 echipa R.P- 
Bulgaria. In celelalte două întîl
niri, echipele R. Cehoslovace și 
S.U.A. att terminat la egalitate 
iar RP. Ungară a învins cu 3—1 
Spania care are la prima masă 
pe cunoscutul maestru internațio
nal Toran.

In runda a doua, echipa R.P.R- 
a obținut un nou succes, învin- 
gind cu 2'/2—IV2 echipa R. Ce
hoslovace. Cefe patru partide s-au 
soldat în felul următor. Szabo— 
Alster */2—'/■■; Drimer—Gosman 

'It—'/?; Ghițescu—Vuslottzil 1—0; 
Voioulescu—Novak */2—*/2. Confir- 
mîndu-și valoarea echipa Iugo
slaviei a întrecut cu 3—1 pe cea 
a R.P. Bulgaria. Cu același scot 
a învins U.R.S.S. echipa Spa
niei. Echipa RP. Ungare a dis
pus de S.U.A. cu 2‘/2—1'/2.

întîlnirea centrală a rundei a 
IH-a a fost cea dintre echipele 
U.R.S.S. și Iugoslavia favorite ale 
turneului. Jucînd excepțional, șa
hiștii sovietici au obținut o victo
rie categorică cu scorul de 4—0 
(Korcinoi-Matanovici; Tal-Ivkov; 
Antoșin-Marici; Vasiukov-Lucici). 
Deși aveau poziții avantajoase în
tr-o serie de partide reprezentanții 
noștri au jucat slab după între
rupere. pierzînd cu 1—3 meciul
cu R.P. Ungară. (Sabo-Bilek '/2— 
*/2; Gunsberger-Portisch */2— 
Ghițescu-Forintos 0—1; Suta-No- 
varovski 0—1). Prima victorie în 
turneu a obținut echipa R.P. Bul
garia întrecînd cu 2'/2—1'/2 for
mația cehoslovacă. Meciul Spania-

! Campionatele mondiale de tenis de masă an Ivat sfîrșit
(Urmare din pag. l-a) 

dis (R. Cehoslovacă) —A. Haydon 
(Anglia).

O luptă aprigă a caracterizat 
semifinalele probei de simplu femei 
Tinăra noastră jucătoare Ella 
Zeller s-a comportat foarte bine Iii 
partida cu experimentata jucătoare 
japoneză Watanabe. Zeller a jucat 
cu multă siguranță în apărare în 
prima carte a întîlnirii, reușind să 
o depășească pe cea mai bună jucă
toare japoneză și să conducă la un 
mortient dat cu 2—0 (21—16; 21— 
14). Putini erau aceia în tribune 
care mai sperau într-o victorie ja
poneză. Watanabe a condus în se
tul al treilea cu 20—18; dar tră- 
gînd două mingi afară, situația a 
devenit egală : 20—20. In continua
re, Watanabe a încercat din nou o 
lovitură prin surprindere, dar Zeller 
a parat extraordinar trimițlnd min
gea pe masă.

Watanabe a tras din nou, dar ți 
de data aceasta a ratat, astfel că 
scorul a devenit 21—20 în favoarea 
reprezentantei R.P.R. Watanabe a 
continuat să atace puternic obținînd 
consecutiv trei puncte. Ea a cîștigat 
setul al treilea cu 23—21. In setu
rile următoare, japoneza a avut 
inițiativa. Zeller, epuizată de e- 
fortul făcut, a pierdut la rînd două 
seturi cu 16—21 și 15—21, astfel 
că Watanabe a cîștigat cu 3—2 un 
meci în care putea tot atît de bine 
să învingă și Zeller. In cealaltă se- 

fruntea clasamentului. Keres și-a 
realizat avantajul de un pion din 
partida cu Panno, obținînd o pre
țioasă victorie. In fața mezinului 
turneului, Boris Spasski, Smîslov 
a înregistrat prima înfrîngere care 
„l-a aruncat" de pe primul loc pe 
al treidea. Pilnik a obținut prima 
victorie în fața lui Szabo. Partida 
Panno—Bronstein a ajuns aproape 
de mutarea 100 și s-a întrerupt a 
doua oară într-o poziție în care 
marele maestru sovietic continuă 
să-și mențină avantajul de un pion.

Iată clasamentul după opt runde; 
1. Gheller 5'/2 p.; 2. Keres 5 p.;

3. Smîslov 4'/2 p.; 4. Bronstein 4 
p. (1); 5—6. Filip, Petrosian 4 p; 
7—8. Spasski, Szabo 3'/* p.; 9.
Panno 2’/a p. (1); 10. Pilnik 2'lt P-

S.U-A. s-a terminat la egalitate 
2—2.

In runda a IV-a desfășurată a- 
seară nu s-a terminat nici o în- 
ttlnire. U.R.S.S. conduce cu 2’/2— 
'li în meciul cu S.U.A., o partidă 
fiind întreruptă. In cadrul întîlni
rii R.P- Ungară-R P- Bulgaria trei 
partide s-au terminat remize, iar 
tina s-a întrerupt. In meciul R. Ca- 
hoslovacă-R.P. F. Iugoslavia toate 
cele patru partide s-au întrerupt

In meciul cu Spania Iuliu Sza
bo. la prima inasă, a fost întrecut 
de Toran. Celelalte trei partide au 
fost întrerupte.

Iată clasamentul turneului final 
după patru runde, în paranteză 
fiind trecut numărul partidelor în
trerupte:

1. U.R.S.S. 13'/, (Dl 2. R.P. 
Ungară 9'/2 (1); 3. S.U.A. 6 (1); 
4—5. R.P.R., Spania 5'/2 (3); 6—7. 
R.P.F. Iugoslavia, R. Cehoslovacă 
5 (4); 8. RP. Bulgaria 5 (1).

Turneul internațional de șah 
de la Palanka (R. P. F. Iugoslavia)
ZAGREB 11 (prin telefon). — 

Turneul internațional de șah de la 
Palanka a continuat cu desfășura
rea rundelor II și III. Șahiștii ro
mîni Ciocîltea și Radulescu au 
realizat performanțe bune. Astfel, 
Ciocîltea a obținut o victorie și o 
remiză, iar Rădufescu două remize, 
dintre care una cu marele maestru 
internațional Trifunovici. Rezulta
tele tehnice înregistrate au fost: 
Runda 11-a: Dely-Ciocîltea 0-1 ; 
Robatsch-Srbu 1-0; Vladislavle- 
vici-Pirc 'lt-'/i; Vukovici-Dittman 
‘A-1/,; Tcmovici-Karaklaici între
ruptă ; Trifunovici-Sier ’/s-1^; 

mifinală, Okawa a întrecut cu 3—2 
pe Eguchi.

Rezultate înregistrate în semifi
nalele probei de simplu bărbați: I. 
Ogimura (Japonia) — Y. Tomita 
(Japonia) 3—2; T. Tanaka (Japo
nia)—A. Nohira (Japonia) 3—1.

! Antrenorul echipei S. U. A.
i
' despre jocul Iui Matei Gantner
I lntr-o declarație făcută ziariș

tilor, antrenorut echipei S.U.A., 
Bill Gunn, a spus: „romînul Ma
tei Gantner mi s-a părui cel mai 
complet jucător. El putea cîștiga 
titlul mondial dacă nu era în
vins de Bergman cu 3—2, deoa
rece stilul său îi oferea șansa 
să-i bată pe japonezi".

Miercuri s-au jucat finalele tu
turor probelor individuale.

In proba de dublu-bărbațl, pere 
ehea japoneză Ogimura—Tomita a 
devenit campioană mondială, tn-

Lucrările Congresului
de Tenis

TOKIO, 11" (Agerpres). —
Lucrările congresului Federali, i 

internaționale de tenis de masă 
(F.I.T.T.) s-au încheiat marți la 
Tokio. Cu acest prilej, președintele 
federației internaționale Ivor Mon
tagu (Anglia), a declarat că după 
cea de a 24-a ediție a campionate
lor mondiale de la Stockholm 
(1957) campionatele din anul 1959 
vor fi organizate de federațiile din 
R.D. Germană și R.F. Germană.

Congresul a admis înscrierea 
ca noi membre, federațiile de tenis 
de masă din Siria și Ecuador. In 
prezent, numărul federațiilor națio
nale afiliate la federația interna
țională de tenis de masă se ridică 
la 70.

La sfîrșit, congresul a procedat 
la alcătuirea clasamentelor celor

A fost alcătuită echipa de box a R. P. Polone 
pentru meciul de la București

VARȘOVIA 11 (prin telefon). — 
In vederea meciului de box cu re
prezentativa de tineret a R.P. R°- 
mîne, care se va desfășura sîmbătă 
la București, Comisia Centrală de 
box din R.P. Polonă a alcătuit ur
mătoarea echipă în ordinea catego
riilor; Sztupecki, Adamczyk, Brych-

SELECȚIONATA SOFIEI-GREEN 
CROS (CHILE) 4-0 (2-0)

SOFIA, 11 (prin telefon). Marți 
s-a desfășurat la Sofia întîlnirea 
internațională de fotbai între echi
pele Green Cros (Chile) și selec
ționata orașului, care a fost de fapt 
reprezentativa „B” a R.P. Bul
garia, ce va juca la 22 aprilie la 
Sofia cu reprezentativa „B” a Iu
goslaviei. Victoria a revenit fot- 
bahștilor bulgari cu scorul de 4-0 
(2-0). Au înscris: Diev, Panaiotov, 
Abadjiev și Kostov. In acest meci 
selecționata Sofiei a folosit ur
mătoarea echipă: Iosifov (Ando- 
nov)-Vasilfev, Kîrcev, Enișeinov- 
Patev, Dragomirov-Diev (Abadji
ev), Kostov, Panaiotov, Ignatov, 
Gugalov.

TOMA HRISTOV

Georgevici-Răduiescu 'li-'/2. Runda 
a 111-a : Pirc-Robatsch '/„-'fc ; 
Srbu-Dely 0-1; Dittman-Vlanislav- 
levici 1-0; Karaklaici-Vukovici în
treruptă; Sier-Tomovici '/a-'/s- Ră- 
dulescu-Trifunovici '/2-V2 ; Ciocîl- 
tea-Geoigevic! ‘/2-V2.

BELGRAD (serviciul nostru de 
radio). Miercuri s-a desfășurat 
cea de-a IV-a rundă. Iată rezulta
tele tehnice: Robatsch-Dittman 
1-0; Srbu-Pirc */2—'fe Vladislav- 
Ievici-Karaklaici 0-1; Vukovici-Sier 
1-0; Tomovici-Rădulescu 'li—'li', 
Trifunovici-Ciocîltea 'li—*/2; Dely- 
Georgevici '/2—'li-

ving nd cu 3—0 (13, 10, 11) pe 
foștii campioni mondiali ceho
slovacii Andreadis—Stipek.

Ceilelalte 3 finale s-au încheiat 
cu rezultate puțin așteptate. Ast
fel, în proba de’ dublu mixt pere
chea americană Klein — Neuberger 
a întrecut cuplul Andreadis (R 
Cehoslovacă)—Haydon (Anglia) cu 
3—2 (18; —17, 18; —17; 14), iar 
în proba de simplu femei, Okawa 
(Japonia) a învins cu 3—2 (15; 
— 15; 21; —9; 16) pe compatrioata 
sa Watanabe. Okawa este conside.. 
rată cea de a treia jucătoare japo
neză, și e în vîrstă de 23 ani. Ea 
joacă cu o paletă acoperită cu bu
rete.

Pentru titlnl mondial al probei 
de simplu bărbați s-au întîlnit ja
ponezii T. Tanaka și I. Ogimura. 
Jucînd foarte bine în atac, I. Ogi
mura a devenit campion ăl lumii, 
obținînd victoria cu scorul de 3—2 
(13; —22; 18; —18; 13). Ogimura 
cîștigă pentru a doua oară titlul 
mondial. Prima oară el l-a cucerit 
în anul 1954 la Londra. Anul tre
cut, la Utrecht, titlul a revenit lui 
Tanaka.

F e de rației Internaționale
de Masă

mai bune echipe din lume în vede
rea formării seriilor la viitoarele 
campionate mondiale. La baza al
cătuirii acestor clasamente au stet 
performanțele înregistrate anul a- 
cesta de echipele diferitelor țări.

Iată configurația acestor clasa
mente :

ECHIPE MASCULINE: 1. Ja- 
ponia, 2. R. Cehoslovacă, 3. R.P.R.,
4. R.P. Ungară, 5. Anglia, 6. R.P. 
Chineză, 7. Germania, 8. Vietnam, 
9. Iugoslavia, 10. Hong-Kong, 11. 
Suedia, 12. India, 13. S.U.A., 14. 
Franța.

ECHIPE FEMININE: 1. R.P.R , 
2. Anglia, 3. Japonia, 4. R.P. Un
gară, 5. Austria, 6. Țara Galilor, 
7. Franța, 8. R. Cehoslovacă, 9.
5. U.A., 10. Coreea de sud, ÎL R.P. 
Chineză.

lik, Obala, Zielinski, Ponanta, Wa- 
lasek, Dampc II, Bfel II și Al
brecht.

împreună cu echipa fac depla
sarea antrenorii Stăm și Nowara, 
arbitrii Landau și Masiowski. Lo- 
tirf polonez pleacă cu avionul în 
cursul dimineții de astăzi.

WOTim
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL R.P. ALBANIA

TIRANA. — (Telegramă de la 
corespondentul nostru). In cadrul 
celei de a cincea etape a campio
natului de fotbal al R.P. Albania 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Dinamo Tirana-Puna Ka- 
vajia 3-0; Puna V'.ora-Puna Tirana 
2-1; Lokomotiva Tirana-Puna Scho- 
dra 2-1; Puna Korcia-Puna Berat 
2-1. Pe primul loc în clasament a 
trecut Dinamo Tirana cu 10 puncte, 
Partizan 8 puncte, Lokomotiva Ti
rana 6 puncte, etc.

V. KRAJA

NUMEROASE ECHIPE STRĂINE 
DE FOTBAL VOR EVOLUA 

IN POLONIA

VARȘOVIA. — Anul acesta nu
meroase echipe străine vor evolua 
în R.P. Polonă. Astfel, în zilele de 
6, 8, 13 și 15 iunie echipa brazilia
nă Atletica Portugueza va întîlni 
echipele C.W.K.S., Ruch, Garbarnia 
și reprezentativa de tineret.

Comisia centrală de fotbal a pri
mit oferte din partea următoarelor 
cluburi străine: Spielverein Furțh 
din R.F. Germană, A. S. Roma 
(Italia), Belenenses din Lisabona 
și din partea echipei reprezentative 
a principatului Monaco.

ELVEȚIA—BRAZILIA 
1 — 1 (1—0)1

Aseară la Zurich, s-au întîlnit, 
în fața a 30.000 de spectatori, re
prezentativele Elveției și Brazi i;!- 

Meciul a luat sfîrșit cu un re
zultat nedecis: 1—1 (1—0).

Redacția și Administrația, București, str. Const Miile Nr 17 teleton 5 30.36-5.30.37 Nr.l—9 52 STAS 3452 Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23— 25. 
& Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


