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ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LÎNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

ECHIPA ENGLEZĂ DE FOTBAL LUTON TOWN 
JOACĂ DUMINICĂ ȘI MIERCURI IN CAPITALĂ ‘
După. turneul în Cehoslovacia, unde a jucat marți și susține și 

astăzi un joc la Bratislava, echipa engleză de fotbai din prim-a ligă 
profesionistă Luton Town va evolua în București. Fotbaliștii englezi 
vor disputa două jocuri m Capitala țării noastre : duminică cu Dinamo 
București și mier-curi ou C.C.A. In campionatul Angliei pe arv.il 
1955-56, Luton Town a ocupat lociul IO cu 42 de puncte din 42 ds 
meciuri. -Printre alte succese, formația oaspeților are la activ o fru
moasă victorie cu 3—2 în returul campionatului, asupra echipei Man
chester City, ciștigătoarea ediției dte anul acesta a faimoasei com
petiții ,,Cupa Angliei". Echipa engleză urmează să sosească mi ine, 
în Capitală.

Cele două jocuri ale fotbaliștilor englezi îit București vor fi înca
drate de meciuri die campionat, după următorul program :

DUMINICA 20 MAI, -Stadionul 23 August, ora 15,30: C.C.A. — 
Flamura roșie Arad; ora 17.15 : Dinamo București — Luton Town 
(arb. D. Schulder).

MIERCURI 23 MAI, Stadionul 23 August, ora 15.30: Dinamo Bucu
rești.— Locomotiva Timișoara; ora 17.15: C.C.A. — Luton Town.joi 17 mai 1956 ★ 4 pagini 25 baniANUL XII Nr. 2816 *

Krolak (R. P. Polonă)

C. Dumitrescu

PRAGA (Prin telefon de la tri
misul nostru special)

— „Nazdar, Nazdarl"
Cu aceste cuvinte — salutul 

cehoslovac de rămas bun — cu
vinte izvorîte din mii dP pieoturi. 
ne-a întovărășit imensa mulțime 
pînă la marginea orașului Brno. 
de unde urma să se dea pleca
rea efectivă, în ultima etapă a 
„Cursei Păcii". ■

Cu două ore înainte de acest 
ultim start, într-una din camerele 
cicliștilor romîni de la hotelul din 
Brno, avea loc cea din urmă con
sfătuire din a lX-a ediție a „Cursei 
Păcii". Erau adunați antrenorul 
Marin Niculescu, Ervant Norha- 
dian și cicliștii noștri : C. Dumi
trescu. G. Moiceanu, Constantin 
Șandru, Ion Vasile. Ștefan Pore- 
ceanu și Ludovic Zanoni.

2 minute și 24 secunde! Atîta 
îl mai separa De Constantin Du
mitrescu de „tricoul galben"! Mai 
era oarP posibilă o schimbare în 
clasamentul general, în ultima eta
pă? Perspective favorabile existau, 
e drept: eta©a era lungă și pe 
deasupra mai avea și o mulțime de 
dealuri care îi conveneau de mi
nune lui Dumitrescu. El se numă
ră, după cum se știe, printre cei 
mai buni „cățărători" (ca și San
dru și Moiceanu) iar ceilalți com
ponent! ai echipei hotărîseră să 
nti-și precupețească eforturile pen
tru a aiuta echipa și în special 
pe C. Dumitrescu în dificila bătă
lie pe care acesta se hotărîse s-o 
dea -pentru a cuceri prima poziție 
în clasamentul general și mult in
vidiatul „tricou galben".

— Nu e greu de loc, interveni 
antrenorul Norhadian. Krolak a 
terminat destul dP „marcat" ulti
ma etapă și e posibil să’hu dea 
cel mai bun randament în această 
încercare care a mai rămas»

Rezistînd „asaltului" lui C, Dumitrescu în ultima etapa ...

KROLAK (R.P. Polonă) a cîștigat cea de a IX-a ediție a „Cursei Păcii“
U. R. S. S. pe primul loc în clasamentul general pe. echipe

Reprezentantul nostru C. DOMITRESCO și-a iiwnținui ii în clasament
— E clar că trebuie să încerci 

totul acum în „ultimul ceas" a- 
daugă Marin Niculescu, punîndu-i 
lui Dumitrescu mîna ne umăr. 
Gîndește-te... în fond nu sînt la 
miiloc decît două minute și jumă
tate...

Pe chipul lui C. Dumitrescu stă
rui cîteva clipe o umbră, o părere 
de rău. Plin de ciudă, el excla
mă :

— N-am să uit toată viata a- 
cele circi minute pe care te’?rn 
pierdut în etapa Wroclaw-Gorlitz. 
hui dau seama ce mare nechib- 
zuință anr comis atunci cînd nu 
am urmărit plutoanele din frunte, 
împăcîndu-mă cu gîndul că ac
țiunea lor nu-mi periclitează locul 
în clasament. Cu acele 5 minute 
cîștigate, de mult aș fi -purtat 
„tricoul galben". Azi o să fie mat 
greu să-l cuceresc. E ultima eta- 
,pă, Krolak probabil că va fi tot 
timpul cu ochii în patru, iar co
legii săi polonezi îl vor ajuta cu 
toată puterea, apărîndu-i primul 
loc în clasamentul general. Totuși, 
voi încerca...

Trebuie să încercăm! Trebuie!
Cu aceste gînduri au plecat cei 

șase cicliști ai noștri spre startul 
care urma să se dga în curînd !

,..Abia am ieșit din Brno și 
ploaia ne și întimpină... punctua
lă. Dar acesta nu este singurul 
neajuns! Un vînt năpraznic se 
face curînd simțit și el. Suflă pu
ternic în față, iar ccncurențij sînt 
vizibil ienati de acțiunea iui. In 
aceste condiții, nu este de loc de 
mirare că după o oră, controlînd 
kilometrajul, constatăm că nu s-an 
parcurs decît 27 km! Vîntul suflă 
tot mai tare ca și cum și-a pus în 
gînd să nu-i lase cu nici un chip 
pe cicliști să ajungă la Praga ! 
Deseori, chiar pe porțiunile plate, 
pentru a putea înainta. cicliștii 
sînt nevoiți să se ridice în șa 
și să apese cu energ'e pe pedale. 
Si e frig, foarte frig... Vîntul aprig 
și ploaia nu-i sperie însă pe spor
tivi! Cîțiva dintre ei se hotărăsc 
chiar să încerce marea cu degetul: 
o evadare. Inițiatorul acestei ac
țiuni este c’c’istul bulgar Kolev, 
care în clasamen'ul general s? 
află la o distanță de 8 minute dc 
Krojak. El încearcă marea lovi
tură. luîndu-și aliați 10 cicliști, 
printre care îi remarcăm pe Kriv- 
ka, Klevțov, Meister II. Torok, 
Cahoj, Komor și Ludovic Zanoni. 
Grupul condus de Kolev reușește 
să se distanțeze, scăpînd de sub 
supravegherea fruntașilor clasa
mentului, care nu acordă „credit" 
aceste: evadări. Dar ii'ă că. ia 
plutonul cicliștilor evadați, lucru
rile merg ca pe... roate. Si avan
sul lor crește necontenit... La km. 
82, la Jiklava. primul sosește 
Kr.vka, urmat de Zanoni și Ko
lev Nu vor trece însă decît 5 km. 
și Zanoni va sparge. In plus, 
grupul fruntaș mai înregistrează 
două defecțiuni. Torok rupe lan
țul, iar Komor nu mai poate re
zista ritmului. Nu trece mult si 
în ajutorul acestui pluton fruntaș 
vin alți 6 alergători conduși de 
Wolf. La km. 120 se face jonc
țiune? și acum grupul din frunte 
numără 13 cicliști. Să vedem ce se 
întîmplă însă pe planul secund al 
cursei. Cum era și de așteptat, 
asistăm la un duel surd între Kro
lak, purtătorul „tricoului galben" 
și C. Dumitrescu, principalul său 
adversar. Lupta e aprigă și cei 
doi cicliști se supraveghează tot 
timpul fără să-și acorde nici o 
clipă de răgaz. Unde e Dumitres
cu, e și Krolak. Unde e Krolak. în 
spatele lui. ca o umbră. îl întîl- 

nim și pP Dumitrescu! Pe [dreapta 
șose’ii,. în stînga el. în‘fata plu
tonului, în spatele lui, situația e 
totdeauna aceeași. Cei doi cicliști 
nu se slăbesc o clipă din ochi. La 
un moment dat Dumitrescu -se ho
tar fe să treacă la acțiune și 
după vreo cîțiva kilometri „întin
de" serios plutonul, care se rupe 
în trei grupuri. Dumitrescu, flan
cat de romîni, cîștigă 100 de me
tri, în ciuda vîntului potrivnic, dar 
echipa poloneză contraatacă cu ho- 
tărîre și, cu ajutorul lui Schur, 
reușașU să anihileze această ac
țiune. Totul reintră în normal. A- 
sistăm la regruparea plutonului

Aspect din cea de a 7-a etapă a Cursei Păcii. Plutonul condus 
de ciclistul polonez Bugalski, care este urmat de francezul. Corteggi- 
ani, gonește pe străzile orașului Wittenberg.

(Continuare in pag. IH-a)

însemnări după un concurs

CHEMAREA TINERILOR
DE LA GRIVIȚA ROȘIE |
Participarea la competiții spor- | 

tive în întimpinarea unor eveni-1 
mente deosebite a devenit o tra
diție pentru tineretul nostru. Ex- 
primîndu-și ți în acest fel en
tuziasmul cu care întîmpină con
ferința orășenească U.T.M. șl cel 
de-al doilea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor, tinerii de la 
comp'exul Grivița Roșie din Ca
pitală și-au luat angajamente me
nite să întărească v"'ața sportivă 
a marii lor întreprinderi, să ducă 
la un progres în toate domeniile 
activității sportive din cadrul com
plexului. Printre angajamentele 
lor, cele mai importante sînt: des
fășurarea unei largi acțiuni de 
popularizare a Spartachiadei de 
vară a tineretului, în rîndul ma
selor de salariați, mobilizarea a 
1.800 de participant la Spartachia- 
dă în 7 discipline sportive, folo
sirea Spartachiadei ca prilej de 
trecere a normelor G.M.A., atra
gerea a 250 noi membri în colec
tivul sportiv, înființarea a trei 
noi secții pe ramură de sport și 
reamenajarea și dotarea cu noi 
instalații, prin muncă voluntară a 
bazei sportive a complexu'ui.

Pentru realizarea acestor obiec-, 
tive, comitetul U.T.M. și colectivul) 
sportiv al complexului au chemat | 
la întrecere toate colectivele spor-j 
tive și orgairzațiile U.T.M. din | 
Capitală, proporțional cu numărul | 
de salariați ai unității de muncă { 
respective. ! 

secvpd. Mai țîrziu, pe la km. 150, 
Schur și Krofak cîștigă 200 m. 
asupra lui C. Dumitrescu, care 
se resimte de pe urma efortului 
precedent. Ion Vasile și Constan
tin Șandru sezisează însă situa
ția și intervin cu dîțzgjiie, aiutîn- 
du-1 pe Dumitrescu să-l ajungă 
din urmă pe Krclak, Efectiv, as
tăzi. echipa noastră nu se poate 
bizui decît pe C. Dumitrescu, San
dru și Ion Vasile, căci Moiceanu, 
Poreceanu și L. Zanoni au pier
dut minute prețioase, avînd o xi 
mal slabă. Cele cîteva hărțuieli, 
prilejuiesc mai tîrziu lungi mo- 
men'e de stiid’u. ceea ce duce la

Spectatorilor obișnuiți ai marilor 
competiții sportive li se par poate 
lipsite de interes întrecerile celor 
mai tineri prieteni ai sportului care, 
în cadrul unui concurs al Sparta
chiadei de vară, fac primii pași oe 
stadion. Totuși, un astfel de con
curs merită să fie văzut. După nu
mai cîteva minute de zăbavă prin
tre tinerii participant la Sparta- 
chiadă ești cuprins parcă de entu
ziasmul general, începi să te agiți 
și să încurajezi pe unul sau altul 
dintre concurenți, să trăiești emo
țiile uneia sau alteia dintre echi
pele care luptă pentru intiietate. 
Recent, pe stadionul Dinamo 
unde se adunaseră vreo 300 
de oameni de toate virstele, 
veniți din întreprinderile și ins- 
tituțiite raionului 1 Mai să se în. 
treacă în cadrul Spartachiadei, am 
avut ocazia să „verificăm" practic 
această afirmație. Este adevărat că 
primele probe de atletism au întrunit 
sportivi înarmați mai mult cu... bu
năvoință decît cu temeinice cunoș
tințe tehnice iar voleibaliștii și fot
baliștii care evoluau pe celelalte te
renuri erau mai mult însuflețiți decît 
bine pregătiți. Cu toate acestea, an

în
L 

_____ jul 
fruntaș al Iui Kolev care, la un 
moment dat, își asigură un avails
de peste 6 minute. Un lucru foar
te important. In grupul fruntaș e 
înregistrată prezenta finlandezului 
Nyman, aflat pe locul 4 în cla
samentul general. In acest mo
ment c-i a refăcut handicapul care-1' 
despărțea de „ti icoul galben" și 
pare dispus să și-l maioreze, țin
tind ci: perseverentă primul loa 
Ar fi într-adevăr o lovitura teri
bilă pentru clasamentul generai 
dacă în disputa de azi dintre Kro
lak și Q Dumitrescu ar ieși în cele 
din urmă învingător un al.... trei- 
tea : Nyman și Kolev s-au
așternut foarte serios pe treabă 
și conduc cu schimbul trena, asi- 
gurînd un ritm îndrăcit.- Wolf îi 
ajută și el cu toate puterile. Du
mitrescu, Șandru și Ion Vasile,- 
informați asupra situației, își mo
bilizează ultimele resurse de ener
gie. Ei duc acum tot greul în plu
ton și caută cn dirzenie să mic
șoreze handicapul care-i despart* 
de grupul fruntaș. Trec rînd pe 
rfnd la trenă și plutonul secund 
iese din toropeală. Incet-încet a- 
vansul fugarilor scade Ta 6 mi
nute, 5 minute 34, 5 minute. La 
km. 170 plutonul secund nu mai 
e despărțit de grupul fruntaș de-* 
c)t cu 2 minute și iumătate. Iată, 
îpsă că în echipa noastră inter-, 
vine o defecțiune. Ion Vasile spar
ge la 40 km. de sosire. Această 
pană ne va costa un loc în cla
samentul general pe echipe. C. 
Dumitrescu și Șandru depun toata 
sforțările pentru a se distanta de 
Krolak, dar acesta e literalmente 

fost suficiente cîteva minute pentru 
a ne da seama de înrîurirea pe 
care o are asupra tinerilor mișcarea 
in aer liber, pe stadion: fiecare din
tre ei era preocupat numai și nu
mai de întrecerea la care partici
pa, de gîndul de a învinge. Iar. 
victoriile înregistrate de Gh. Drăgan 
pe !00m, de Cristina Atanasiu, Gh. 
Vlădescu și alții care au cîștigat 
celelalte întreceri atletice, ca și cea 
a voleibaliștilor de la Progresul 
„Cartea Rusă" căpătau aci, pe loc. 
aceeași emoționantă semnificație Pe 
care o are, in rîndul sportivilor frun
tași, victoria intr-o mare compe
tiție republicană sau internațională.

Astfel de concursuri se desfășoară 
cu zecile, în toată țara. Și este de, 
ajuns să asiști la o singură între
cere a participanților la Spartachia- 
dă, pentru a înțelege pe deplin cită 
bucurie iți poate oferi primul pas 
pe stadion, primul concurs. Deci, 
nu ocoliți întrecerile sportivilor în
cepători ! S-ar putea ca ele să vă 
placă într-atit incit să deveniți, la 
rîndul vostru, obișnuiți ai stadia 

canelor și nu numai ca Spectatorii



ACTIVITATEA LA1 * * * LUPTE

REUNIUNEA DE MARȚI IN SU
PERLATIVE

Cei mai buni boxeri: C. Dumi
trescu, V. Czekely, A. Blank.

Cei mal slabi boxeri: I. Șerban. 
Păun Marin, Gh. Rossier, A. Co
vaci, I. Cocoț.

Cea mai frumoasă intîlnlre: V. 
Czekely-M. Biedl.

Cel mai înverșunat meci: Ghe
țu Velicu — Al. Ghiță.

Cel mai slab
A. Covaci.

Cel mai bun 
trescu.

Așteptată cu 
întîlnirea dintre C. Dumitrescu șt 
Dumitru Adam, în limitele catego
riei ușoară, s-a desfășurat în nota 
de superioritate a primului pugi
list. C. Dumitrescu a știut să evite 
repetatele asalturi ale Iui D. Adam, 
care căută lupta de aproape, și prin- 
tr-un derutant joc de picioare l-a 
făcut pe acesta să loveașcă, de cele 
mai multe ori, in gol. Lateralele 
de stingă ale lui Dumitrescu au 
funcționat promt și cu precizie, a- 
sigurîndu-i acestuia avantajul încă 
din prima repriză. In ultimele trei 
minute de luptă atacurile lui D. 
Adam sînt tot mai insistente, dar 
blocajul ermetic al lui C. Dumi
trescu funcționează foarte bine și 
el cîștigă la puncte.

Un singur reproș, însă, avem 
să-i facem lui C. Dumitrescu: fap
tul că s-a menținut într.o defen
sivă exagerată, căutînd să specu
leze numai micile greșeli ale ad
versarului, fără să întreprindă ac
țiuni organizate de atac.

In limitele categoriei mijlocie și- 
au măsurat puterile, D. Gheorghiu 
și Petre Deca. In prima repriză D. 
Gheorghiu avantajat de alonjă, 
caută să impună lupta de la dis
tanță, dar Petre Deca găsește unele 
„găuri" în garda adversarului și 
trimite prompt croșeuri foarte pu
ternice care îl indispun vădit pe 
boxerul dinamovist. In repriza a 
douăi lupta devine tot mai îndîrjită 
și Gheorghiu, părăsind expectativa 
se avîntă curajos la atac, lovind 
din toate pozițiile. Lâ o ciocnire în 
colțul ringului Petre Deca își lo
vește adversarul cu capul, provo- 
cîndu-i o rană serioasă. Juriul îi 
dă boxerului Deca un avertisment, 
iar la începutul reprizei a treia, ar
bitrul de ring I. Dumitrescu,—orien- 
tîndu-Se foarte just, — oprește me
ciul, declarîndu-1 pe D. Gheorghiu 
învingător prin descalificarea ad
versarului.

Reapariția pe ring a campionului 
republican Albert Blank a însem
nat, atît pentru spectatori cît și 
pentru specialiști, o plăcută reve
dere și chiar o surpriză. In meciul 
cu V. Galeș, Albert Blank,—mereu 
tînăr și plin de vitalitate, în ciuda 
celor 37 ani ai săi, — a desfășu-.

1 M'îine dimineață încep la Ora
dea finalele campionatului indivi
dual pentru juniori, la lupte libere. 
Evenimentul este cu atît mai im
portant cu cîl întrecerile vor trebui 
aă ,,pună în lumină" acele demen
te, care vor trebui să îmbogățească 
actualul lot republican, destul de 
6ă-rac în elemente tinere și mai 
ales bine pregătite. întrecerile se 
vor desfășura în sala Dinamo pe 
două saltele și angrenează peste 
100 concurenți din 11 regiuni. Pe 
lîngă foarte multi concurenți caii, 
ficați pentru prima oară în finalele 
acestui campionat vor concura și o 
serie de elemente cu mai multă ex
periență, campioni pe anul trecut, 
participanți la campionatul repu
blican pe echipe, ca I. Pintea, A. 
Rozsonczi, Gh. Toth, D. Toth, O. 
Lustig, St. Kinces, O. Rettfalvi etc.

★
■ In etapa de duminică a campio
natului republican pe echipe, gru
pa a IlI-a Cluj, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Flamura ro-

romi în vederea 
intîlnirii co echipele R. D. Germane

ETAPA A ll-a A CAMPIONA
TULUI DE ATLETISM PE

U ECHIPE

Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura la București, Ploești și 
Orașul Stalin cele trei întîhniri din 
cadrul etapei a ll-a a campiona
tului republican de atletism pe e- 
chtpe. Este vorba de următoarele 
faitîlniri: Casa Centrală a Arma- 

Dinamo — Constructorul; 
— Locomotiva — Metalul;
— Știința — Progresui.

Pentru aceste meciuri au fost de
semnați următorii arbitri princi
pali: Ion Paraschivescu (Bucu
rești), Corvin Avram (Ploești) și 
Vintilă Cristescu (Orașul Stalin), 

întrecerile din București se vor 
desfășura pe stadionul Tineretului 
sîmbătă (de la ora 16,00) și duiriiJ 
nică (de la ora 16,30).

înaintea acestei etape clasamen
tul campionatului
*ei:

se prezintă ast-

1. Dinamo
Știința 
Locomotiva 
Constructorul 
Voința

3.
4.
&
0. Metalul
•r. c.c.a.
0. Progresul 
». Recolta

2 8 0 0 539:380 4
12 tt 497:357 4

Ut» 478,5:302,5 4
3 10 1 400,5:413,5 2

2 1 4 1 444:432 2
2 1 4 1 397:490 2
3 0 4 2 374:451 4
2 0 0 2 357:400 0
2 0 0 2 322:533 0

'' In clasamentele separate, bărj 
»Mi și femei, conduc la bărbați: 
lOtaio (410:218), Locomotiva 
1X316:245) și C.C.A. (299:264) toa- 
I te cu 4 puncte; Știința (225:82), 
l,Voința (164:110) și Constructorul 
: 176,5:141,5) de asemenea cu 4 
'puncte, la femei.

' ICF-iada DE ATLETISM PE 1956 
!
•' Zilele acestea s-au desfășurat 
(întrecerile de atletism din cadrul 
campionatelor de „casă" ale stu
denților și studentelor Institutului 

’de Cultură Fizică. Iată cîteva din- 
I tre cefe mai bune rezultate înre- 
I gistrate: BARBAȚI: 100 m: A, 
1 Caimbanîs 11,0; 400 m.: E. Danciu 
151,5; T Comeșan 52,2 (aceasta a 
I fost prima Iui cursă pe 400 m.); 
1 110 m.g.: I. Vittmati 15,5; C. Ga- 
! giu 16,2; înălțime: C. Dumitrescu 
M,94; prăjină: D. Gîrleanu 3,82;
lungime; St. Stoian 6.70; triplu’ 
St. Stoian 14,30; FEMEI: 100 m.: 
St. Chioseaua 13,2; 400 m.: M. Mi- 
cflea 63,0; E. Ghimpu 63.6; înălți
me: P. Lucacî, V. Gavriluț și G. 
Kfein toate 1,40; lungime; E. Na- 
metz-Stănescu 5,18; L. Holhoș 
5,06.

ATLETISMUL LA CIM.PIA
! TURZI1...

't“ ...are o situație destul de grea 
'din cauză proastei întrețineri a 
pistei stadionului Metalul. Este 
interesant de arătat că, deși există 
15 vagoane de zgură chiar 
curtea stadionului, totuși

în 
nu se 

face nimic pentru amenajarea pis
tei de atletism. Directorul Ion Sta- 
maitiev dorește să sprijine amena
jarea pistei, însă conducerea co
lectivului sportiv în frunte cu tov. 
Ovidiu Pop, președintele colectivu
lui, nu face absolut nimic în a- 
ceaistă direcție. (V. Șlefănescu, co- 

i Respondents 

șie Cluj învinge Progresul Bucu
rești cu 6-2 și FI. foșie Galați cu 
5-3 și termină la egalitate (4-4) 
cu Dinamo Satu Mare. Progresul 
București întrece Dinamo Satu Ma
re și Flamura roșie Galați cu 6-2, 
iar Dinamo Satu Mare dispune de 
Flamura roșie Galați cu 6-2.

Clasamentul după această etapă:

1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 88: 8 36
2. C.C.A. 12 10 1 1 68:28 33

S. Progresul Lugoj 12 9 2 1 68:28 32
4. Locom. Tim. 12 8 3 1 59:35 31
5. Dlnamo Or. St. 12 8 1 3 61:33 29
6. Progresul Buc. 12 5 4 3 49:47 26
7. Voința T. Mureș 12 5 4 3 44:52 26
8. Metalul Reșița 12 4 4 4 47:47 24
9. Constr. S.M.P1. 12 5 2 5 46:49 24

10. Flacăra B.M. 12 4 2 6 48:46 22
11. FI. roșie Cluj 12 3 2 7 37:59 20
13. Din. S. Mare 12 3 0 9 38:56 18
13. Constr. Cluj 12 2 2 8 32:63 18
14. FI. roșie Arad 12 1 4 7 30:66 18
15. Metalul Huned. 12 2 0 10 28:67 16
10. FI. r. Galați 12 • 0 12.10:95 12

TI •! • ■ *1

Peste cîteva zile, reprezentati
vele de gimnastică ale țării noas
tre vor părăsi Capitala cu destina
ția Erfurt, unde vor susține Ia £6 
și 27 mai o întîlnire cu echipele 
R. D. Germane.

Apropiata întîlnire internațio
nală este privită de componenții 
loturilor noastre de gimnastică cu 
toată seriozitatea, jînlrucît ea 
constituie un examen dificil. Evo
luția din ultima vreme a gimnaș- 
tilor noștri fruntași a fost nesa
tisfăcătoare, departe de posibili
tățile lor și de renumele pe care 
și l-au creat. Giiniiaștii romîni 
știu însă că la Erfurt vor primi 
o replică dîrză și de aceea, învă- 
țînd din lipsurile manifestate cu 
prilejul concursurilor de la Kiev 
și Budapesta, și-au intensificat 
pregătirile, căutînd să înlăture 
lipsurile de pînă acum. Așa cum 
spuneam, întîlnirea va fi dificilă 
nu numai pentru echipa masculină 
/care are mai puțină experiență în 
Cntîlnirile internaționale) ci și 
pentru cea feminină deoarece gini-

Camp io natul republican de șah pe echipe
S-au încheiat sem.finalele cam

pionatului republican de șah pe 
echipe.

BUCUREȘTI Progresul D.C.S — 
Știința Politehnica 37s—4’/î (Bon
doc—Ghițescu 1—0, Israilovici— 
Drimmer 0—1, Urseanu—Sama
rian 7a—7a, L. Rădulescu—Botez 
0—1, Nazarie—Pavlov 1—0, Schi- 
eld—S. Negrea 7a—7a, Natalia 
Iliescu—Elisabeta Ionescu 0—1, 
Lidia Giuroiu—Maria Tarapănov 
'li—'li). Metalul Craiova—Dinamo 
Pitești 4'/a-3'/2.

Clasament final : 1. Știința Po
litehnica I6V2 p., 2. Progresul
D.C.S. 137a p., 3. Metalul Craiova 
9 p., 4. Dinamo Pitești 9 p.

CONSTANȚA Runda 1 : Voința 
Galați—Flamura roșie Constanța 
5'/2—2'h, Dinamo București—Con
structorul II Buc. 5—3; runda a
II- a : Voința Galați—Dinamo Buc. 
2'/2—572, Flamura roșie Constanța 
— Constructorul II 2—6; runda e
III- a : Dinamo Buc.—Flamura roșie

Nicolae Maxim și echipa Dinamo I București 
conduc in circuitul ciclist al regiunii Stalin

SIGHIȘOARA, 16 (prin telefon). 
Etapa a treia a circuitului ciclist 
al regiunii Stalin, organizat de 
ziarul „Drum Nou" organul comi
tetului regional de partid Stalin, 
a fost foarte grea, și a cerut ci
cliștilor calități tehnice deosebite 
și o condiție fizică excepțională. 
La sfîrșitul celor 115 km. ai eta
pei (Orașul Stalin—Bran—Podul 
Dîmbovicioara—Orașul Stalin), cla
samentul individual arată astfel:
1. N. Maxim 3h55:34; 2. Călin 
Tudose și 3. Mircea Gherman — 
același timp. CLASAMENTUL PE 
ECHIPE: 1. Dinamo I București 
llh59:28: 2. Dinamo II București 
12h03:52; 3. Dinamo I Orașul Sta
lin 12h 18:36.

Etapa a patra s-a alergat pe ru
ta Orașul Stalih—Sighișoara (116 
km.). Etapa a fost foarte grea; 
o ploaie torențială a desfundat 
drumul. Un obstacol foarte greu 
a fost dealul Bogata. O mențiune

pre finale

E. Furesz a reușit să-l ,.marcheze" pe V. Ma- 
riuțan cu un clar „direct" de dreapta la figură I

nastele vor avea, în plus, sarcina 
de a suplini lipsa din echipă a 
Elenei Leuștean, invitată la un 
mare concurs în Portugalia

Respectînd programul de pregă
tire alcătuit în vederea concursu
lui cu echipele R. D. G., loturile 
noastre de gimnastică s-au depla
sat duminică la Giurgiu, unde au 
participat la un concurs de veri
ficare. De ce tocmii la Giurgiu? 
Pentru că antrenorii au hotărît să 
se organizeze concursuri de veri
ficare în diferite alte orașe spre 
a-i obișnui pe gimnaști să lucreze 
și în alte condiții decît cele obiș
nuite. De altfel, asemenea con
cursuri sînt prevăzute și pentru 
viitor și ele prezintă un dublu a- 
vantaj : întîi, prilej de acomodare 
cu condiții variate de concurs șî, 
apoi, bun mijloc de popularizare 
a gimnasticii. Concursul de la 
Giurgiu — care s-a ținut pn aer 
liber—a fost urmărit de peste 1000 
spectatori, cifră record la o între
cere de gimnastica în acest oraș. 
=«« —'L

Constanța 6—2, Constructorul II— 
Voința Galați 5—3.
. Clasament: 1. Dinamo Bur 
1672 p.,. 2- Constructorul II Buc. 
14 p,,. jț. .Voința Galați 11 p., 4. 
Flamura roșie Constanta 672 P

ORAȘUL STALIN. Runda 1 
Constructorul I Buc.—Voința Tg. 
Mureș 6*/2—P/2 (Ciocîltea-Soos 
0—1), M'nerul Ploești—Progresul 
Sibiu. 5—3 ; runda a Il-a : Con
structorul 1—Progresul Sibiu 672— 
172, Voința Tg. Mureș—Minerul 
Ploești 472—372; runda a III-a: 
Constructorul I — Minerul Ploești 
572—272 (Ciocîltea-Radovici 0—1, 
Voiculescu—Milroiu 1—0, Se’mfa- 
nu—Diaconescu 'fa—'h).

Clasament: Constructorul I Buc. 
1872 P- Minerul Ploești 11 p, 
Voința Tg. Mureș 10 p., Progresul 
Sibiu 872 p.

D. Mtmteanu
Decebal Cioca 

corespondenți

specială pentru Glodea, Schuster și 
Maxim care au mers foarte bine. 
CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI: T. D. Glodea 4hl5:00;
2. R. Schuster 4h 17:22; 3. N. Ma
xim 4h 17:24; CLASAMENT PE 
ECHIPE: 1. Dinamo I București 
13h08:03; 2. Recolta-Avîntul 13h 
10:45; 3. Dinamo I Orașul Stalin 
13hl2:26.

După patru etape primii 1'5 în 
clasamentul general individual 
sînt: 1. N. Maxim 15h35:05; 2. R. 
Schuster J5n37:35; 3. G, Petrescu 
15h46:08. CLASAMENT GENERAL 
PE ECHIPE: I. Dinamo I Bucu
rești (N. Maxim, N. Vasilescu, 
Gh. Calcișcă) 47hl6:21; 2. Dina- 

București 47h22:43; 
‘ ‘ 47h42:55.

zi de odihnă 
mîine circuitul con- 
a cincea: Sighișoa-

3.mo 11 L 
Recolta-Avîntul

Astăzi este 
Sighișoara, iar 
t'nuă cu etapa 
ra—Mediaș—Tîrnăveni— Mediaș — 
Sibiu.

la

Cu cît ne apropiem 
de ziua în care 
vor fi desemnați 
cei 10 campioni re
publicani de box, 
pe anul 1956, cu 
atît disputele cîști
gă în dinamism șl 
în spectaculozitate. 
Marți seara, de 
pildă, chiar primul 
meci — Maximi
lian Biedl — V. 
Czekely — ne-a o- 
ferit perspectivele 
unei reuniuni in
teresante. cn me
ciuri de bună cali- 
țate. Și, în mare 
măsură, așteptării*

noastre au fost confirmate...
V. Czekely a început foarte bine 

meciul, desfășurînd un box mai 
ordonat, în linie, lovind variat la 
față și la corp. Directe'e sale de 
stingă trimise cu „adresă" la figu
ră și dublate apoi cu croșeuri la 
corp, i-au asigurat superioritatea 
încă de la început. Biedl a încer
cat să ia conducerea luptei, dar a 
fost, de fiecare dată, temperat. In 
repriza a doua, Czekely se dovedeș
te mai puțin inspirat ca în primele 
minute de luptă și Biedl, bine în
drumat din colț, execută foar'e co
rect pasul înapoi, reușind să pla
seze unele lovituri eficace. Czekely. 
răspunde, însă, cu o serie foiarte 
bună de lovituri și echilibrează si
tuația. Ultima repriză este disputa
tă cu multă ardoare, iar Czekely 
mai calm și orientîndu-se bine în 
ring, își conservă avantajul fiind 
declarat, pe merit, învingător la 
puncte. 

meci: I. Szekely— 

arbitraj: I. Duml-

justificat interes,

rat un box mult schimbat în bine, 
lucrînd în linie și folosind cu pri
cepere stingă cu care ș:-a pistonat 
adversarul cînd a vrut! Dozîudu-și 
foar'.e judicios eforturile, Blank a 
dezlănțuit în ultimele trei minute 
un adevărat „asediu" asupra luî 
Galeș, care a terminat destul de 
greu acest meet După forma ară
tată, Blank se anunță din nou un 
pretendent îndreptățit la titlul de 
campion al categoriei mijlocii.

Bogat în fa2e dramatice și marcat 
de lovituri foarte puternice a fost 
meciul dintre ,,semigreii" Ghețu 
Velicu și Alexandru Ghiță. In pri
ma repriză, Ghiță, calm și atent, 
a .,stopat* toate atacurile Ini Ghețu 
Velicu, plasînd îndeosebi, cu un 
remarcabil succes, zeci de contre 
și laterale de stînga. El a termi
nat în avantaj această repriză. In 
repriza a doua atacurile lui Ghețu 
Velicu sînt tot mai insistente și 
deși „contrat" cu regularitate, el 
își „sufocă" adversarul. Un fulge
rător croșeu de dreapta l-a trim’s 
pe Ghiță la podea pentru 8 secun
de. Ghiță reia lupta curajos, con
trele sale intră din nou în acțiu
ne, ian mai tîrziu Ghețu primește 
avertisment pentru lovituri cu mă
nușa deschisă. In repriza a tre;a 
Ghiță face greșeala să se „aven
tureze" într-o luptă de uzură 
fără perspective pentru el — si 0 
puternică serie de lovituri îl zdrun
cină foarte serios. Ghiță recurge 
la obstrucții, este avertizat, iar 
după cîteva secunde o puternică 
lovitură a lui Velicu îl trimite din 
nou la podea pentru 8 secunde. 
Cu tenacitatea și rezistența sa, 
Ghețu Velicu cîștigă astfel o mun
cită victorie la puncte.

E. Fiiresz a aplicat o foarte po
trivită tactică de luptă împotriva 
tînărului V. Mariuțan, urmărindu-1 
încă din primele secunde de luptă 
cu insistente serii de un.doi la cap. 
Mariuțan, intimidat, s-a descurcat 
foarte greu în prima repriză îngă- 
duindu-i adversarului său să-și 
creeze avantaj. Repriza a doua 6-a 
desfășurat tot în nota de dominare 
a lui Fiiresz, Mariuțan întîrziind 
mereu pe contraatac și păs'rîndu-și 
stînga într-o rezervă exagerată! In 
ultima repriză lupta devine foarte 
pasionantă; Furesz domină, deși în- 
tîmpină unele „dificultăți*’ din cau
za upercuturilor-de sîffinga ale Iul 
Mariuțan.

Spre sfîrșitul celei de a treia re
prize Mariuțan l-a „găsit" pe Fu
resz descoperit și cu o puternică 
laterală de stînga l-a trimis pe a- 
cesta la podea. Furesz n-a stat de- 
cît trei secunde jos, deoarece gon
gul i-a venit în ajutor. Deși acea
stă „sclipire" a lui Mariuțan a 
avut urmări atît de grave asupra 
lui Furesz noi, privind meciul în 
ansamblul său. socotim că victoria 
ar fi trebut să-î revină totuși lui 
Furesz. Arbitrii judecători au fost 
însă de altă părere și l-au „gra
tificat" pe Mariuțan cu o victorie 
nesperată nici chiar de el.

Alte rezultate tehnice: I. Deme
ter b. p. Gh. Eremia; N. Alexan
dru este declarat învingătorul lui 
C. Ghiță după un meci în care ul
timul a boxat mai frumos; I. Pin- 
tea l-a învins categoric la puncte 
pe I. Șerban; Gh. Negrea, T. Nicu- 
lescu și P. Zaharia n-au avut ne- 
voie nici măcar de un minut pen
tru a.și scoate din luptă adversarii 
prin k.o. (respectiv Gh. Rossier, 
M. Păun și I. Cocoș). In ultimul 
meci, I. Szekely l-a învins prin k.o. 
tehnic în repriza a treia pe A. Co
vaci. Cei doi „grei" au dovedit însă 
puține „contingențe" cu boxul.

I. ȘEINESCU 
, G M1HALACHE

PROGRAMUL SEMJUNAI.BLOR
ASTA SEARA, ORA 19: muscă: 

Mircea Dobrescu — Ludovic Ambruș; 
Puiu Nicolae — Toma Iile; pană: 
Andrei Olteanu — Emil Cișmaș; ște
fan Văcaru — Matei Godeanu; ușoară: 
Gheorghe Gui — Franc:sc Aiubruș; 
Constantin Dumitrescu — Iosif De
meter; mljlocie-ușoară: Vasile Tiță— 
Dumitru Rizea; Simton Gheorghe — 
Vlrgil Mitrache; semigrea: Teodor 
Niculescu — Petre Zaharia; Gheor
ghe Negrea — Ghețu Velicu.

M1INE SEARA, ORA 19: cocoș: Vic
tor Schlopu — Ion Zlătaru; Toma 
Constantin — Nicolae Mîndreanu; 
semi ușoară: Constantin Gherasim — 
Luca Romano; Gheorghe Fiat — Va
sile Czekeli; Semimijlocie: Constan
tin Iordache — Mihai Stoian; Iosif 
Schwartz — Șerbu Neacșu; mijlocie: 
Ion Pintea — Albert Blank; Nicolae 
Alexandru — IJumitru Gheorghiu; 
grea: Vasilp Mariuțan — I. Szekely; 
Dumitru Cfobotaru — Vladimir Iz- 
rael.

Reuniunile au loc în sala Flo- 
reaeca.



DUPĂ CONCURSUL INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE DE LA DRESDA (I)
— însemnările unui participant —

Intre două etape de categoria Ă1

30 aprilie — 2 mai: Călătoria 
spre Dresda 1 Firește, s?n<t atîtea 
și atîtea lucruri care ne-au-Jmpre- 
siona’t. Am străbătut locuri noi,, 
am legat noi ’ prietenii, ne-am bu
curat de interesul și dragostea ou 
care eram primiți pretutindeni. 
Poate că am greși dacă n-am a- 
minti printre cele mai frumoase 
surprize pe cele care ne-au fos* 
rezervate pe teritoriul Republicii 
Populare Ungare, unde în fiecare 
gară eram întâmpinați de numeroși 
iubitori ai sportului. Aceștia își în
soțeau numeroasele întrebări în ie. 
gătură cu sportul'călare din țara 
noastră, cu e'tde, din cele mai 
dliferite :

— Va cîștiga C.C.A. meciul ca 
Dinamo Bacăiu? (Prietenii noștri e- 
rau, desigur pasionați participant! 
ai Toto-ului).

— Cum se vor comporta rugbiștii 
romini în întilnirea cu Harlequins?

Și, totdeauna, scurtele discuții 
prietenești luau sfîrșit cu o sin1- 
ceră și călduroasă urare: SUC
CES 1

Dresda : orașul gazdă al maridof 
întreceri hipice ne-a întîmpinat des
tul de „neprietenos”. Era o după- 
amiază mohorîtă, ploaia începută 
de aproape două oăptămîni nu-și 
vestea încă sfârșitul, ceea ce ne 
îngrijora destul de mult, glrwimdu- 
ne la condițiile neprielnice de des
fășurare a concursului

O puternică impresie a produs 
asupra delegației noastre înfățișa
rea orașului ce poartă din plin ur
mele războiului.

Drumul spre hotehil Ezcelsioi 
l-am făcut intr-un omnibus al aso
ciației Dinamo, apreciind cu acest 
prilej li nevoitoare a atitudine a ce
lor cîțiva membri ai comitetului <k 
organizare, care ne însoțeau, dlndu- 
ne absolut toate explicațiile în le
gătură cu străvechea așezare ce se 
pregătea să-și sărbătorească 750 de 
ani de la înființare.

Popasul <la hotel J-am folosit 
pentru a ne interesa în primul rînd 
de starea cailor după lunga k>r 
călătorie, de condițiile în care li 
se asigurase cazarea la Reick-Dres-

KROLAK (l P. Polonă) i cea de a IX a ediție a „Cursei Păcii”
(Urmare din pag. l-a)

,,'toiț" de tînărui nostru ciclist. Se 
zăresc în depărtare primele case 
din cartierele mărginașe ale ora
șului Pragn. Cei 10 cicliști din 
frun'e (căci 10 au mai rămas) 
încep lupta pentru sprintul final. 
Pe stadionul Spartak din capitala 
Cehoslovaciei s-a adunat foarte 

multă lume. Klevțov (U.R.S.S.) 
cîștigă bătălia la sprint în fata lui 
Butzeji (Belgia), lată clasamentul 
etapei: 1. Klevțov a parcurs 224 
km. în 6h40:27 (meidie orară 
33,600) 2. Butzen: 6h40:29. 3. Kriv- 
ka 4. Meister II. 5. Cahoj. 6. Wolf 
7. Kolev. 8. Edv Jacobs. 9. Ny
man — același timp, 10. Romag- 
noli: 6h40:57. 11, Meister I: 6h42: 
40, Koltimbet, Krolak. C. Dumi
trescu, C. Sandru același timp... 
42. G. Moiceanu: 61154:28... 46.
Ion Vasile 7h02:20... 50. Porecea-' 
nu 7hll:37, 61. Zanoni 7hll:53.

Pe echipe, ultima etapă a fost 
cîștigată de R. Cehoslovacă cu 
timpul de 20h03:38. Clasamentul 
general individual :

1. Krolak (R.P. Polonă) 59hll: 
56, 2. C. Dumitrescu (R P. Romî- 
nă) 59h 14:20. 3. Kolumbet
(U.R.S.S.) 59hl6:ll, 4. Nvman
(Finlanda) 59hI7:41, 5. Kolev (R. 
P. Bulgaria) 59h 18:00. 6. Cestari 
iltalia) 59h20:15, 7. Wolf (Olan
da) 591120:53. 8. Borra (Belgia) 
59h25:18, 9. Vostriakow (U.R.SS) 
59h27:38, 10. Chwiendacz (R.P-
Polonă) 591127:45......  21. G. Moi
ceanu 59h55:o8. 24. C. Sandru 60h 
06:03, 57. L. Zanoni 621138:23,59. 
Șt. Porecea nu 62h45:43, 64. Ion 
Vasile 63hI7:54. Pe ultimul loc 
(1011 în clasamentul general indi
vidual s-a clasat Derviși (R.P. Al
bania) cu timpul de 76h45:01. Pe 
echipe „Cursa Păcii” din acest an 
a fost cîștigată de Uniunea So
vietică (Kolumbet. Vostriakow, 
Verșinin, Klevțov, Ciiikov. Baiad- 
ian) cu , timpul de 177h37:19. Pe 
locul al doilea s-a clasat echipa’ 
R.P. Polonă (1771144:25), 3. Bel
gia 178hl0:01, 4. R.D.G. 178hll:18. 
5. R. Cehoslovacă 1781124:15, 6. 
R.P.R. 178h29:14, 7. Olanda 179h 
08:09, 8. R.P. Bulgaria 179hll:57, 
9. Suedia 179h31:52, (0. Italia
179h53:34... 21. Egipt 210 h.19 02.
...S-a terminat cea de a IX-a edi

ție a „Cursei Păcii" în care echi

Călărsfii romini participanfi în probele de dresaj au impresio
nat prin buna lor pregătire, cucerind cele mai multe premii. In 
fotografie N. Mihalcea pe' calul Mihnea (âștigător în proba de 
dresaj special în care a ocupat și locul 5, clasat pe locul 2 și 3 
în proba de dresaj C și pe locurile 3 și 5 in proba de dresaj B) 
și Gh. Teodorescu pe calul Palatin Câștigător in probele de dresaj 
categoria B și C, clasat pe locul 2 în proba de dresaj special).

den și, bineînțeles, de starea tere
nului de concurs, programul între
cerilor și de... partkhpaniți. Aproa
pe toate explicațiile ne-au satisfăcut 
pe deplin. Totuși, n-am nut ut re- 
zista îndemnului de a vizita chiar 
în aceeași seară lotul nostru de 
cai. E poate greu de crezut, dar a- 
ceasta „revedere” n-a fost lipsită dc 
unele momente cu adevărat emo
ționante.

In pragul întrecerilor : ne despăr
țeau două zile de primele întreceri. 
Două zile pe care am căutat să 
le folosim cît mai bine. Joi, încă 
din primele ceasuri ale dimineții 
ne-am deplasat la Reick-Dresden (la 
o distanță de 18 ion. de orașul Dres
da) unde am făcut recunoașterea te. 
renurilor de antrenament și concurs, 
am vizitat grajdurile și hipodromul 
orașului. O simplă vizită nu era însă 
tot ceea ce doream noi atunci. Ne-am 
simțit cu adevărat mulțumiți numai 
după ce am făcut un ușor antre
nament pentru repunerea cailor în 
condiție și pentru acomodarea că

pa noastră a realizat o frumoasă 
performanță iar C. Dumitrescu a 
fost la un pas de o mare victorie! 
După cină, spre deosebire de alte 
zile, nici un ciclist nti s-a mai 
g:ăbit să meargă la culcare. A 
doua zi nu-i mai aștepla rici o 
etapă! Spre seară am făcut o 
plimbare prin Praga, iar Constan
tin Dumitrescu a ținut să ne îm
părtășească ’mpresiile sale:

„Am încercat toate posibilită
ți!; ca să cuceresc primul loc in 
etapa Tabor-Brno. Dacă aș fi avut 
pe ultimii kilometri concursul lui 
Schur și Kolev, cu siguranță că 
la Brno aș fi îmbrăcat „tricoul 
galben*1 și vă asigur că de aci nu 
mi l-ar mai fi luat nimeni. Vîntul 
a bătut năpraznic in ultima etapă 
și nu am putut realiza nimic din 
ceea ce îmi pusesem în gînd. Pe 
de altă parte, Krolak și-a apărat 
cu multă atenție locul fruntaș în 
această ultimă etapă, dovedind re
surse neașteptate. Regret că n-am 
adus în țara noastră iubită ..tri
coul galben" din „Cursa Păcii"! 
Era un lucru pe care îl doream 
de foarte multă vreme! In orice 
caz, în această competiție am avut 
de invătat multe și mă consolez 
cu gindul că mai sînt curse și că 
eu sînt desiul de tînăr..."

EMIL IENCEC

INFORMAȚII

Succesul înregistrat de Mari
nescu Constantin din Pitești la 
ultimul concurs Pronosport de du
minică 13 mai a. c., cind pe un 
buletin colectiv de 16 lei a obți
nut 1 premiu I, 3 premii II și 
3 premii III în valoare totală de 
308.622 lei a întrecut toate aștep
tările.

Pentru prima oară de la în
ființarea Pronosportului, o sumă 
atît de însemnată este atribuită 
unui singur participant.

Fiind întrebat ce l-a determinat 
să meargă „solist" cu Minerul Pe
troșani la Timișoara, tov. Mari
nescu ne-a declarat că echipa din 
Petroșani joacă mult mai b’ne în 
deplasare decît acasă și rezultatul 
de egalitate 1—1 făcut cu Dinamo

lăreților. După-amiaza ne-am pe
trecut-o de partea cealaltă a Elbei 
vizitînd vechiul oraș, mai puțin dis
trus de război.

...Ultima zi înainta de concurs, ul
timele pregătiri! Un nou antrena
ment de data aceasta mai „sever” 

împreună cu ceilalți participants 
am petrecut apoi o seară din cele 
mai frumoase răspunzând invitației 
primarului orașului Dresda, care a 
oferit o masă în cinstea concuren. 
ților.

A fost o seară în care s-au întă
rit vechile noastre legături de prie. 
tenie cu sportivii R. P. Ungare, cu 
care ne-am mai întl'lnit cu prileju' 
diferitelor concursuri, o seară în ca
re am închegat noi prietenii ou spor
tivii din celelalte țări participante 
ta concurs, legături de prietenie care 
aveau să se desvcJte de-a lungul în
trecerilor.

Și, de primele întreceri nu ne mai 
despărțeau decit cîteva ceasuri.

M1HĂ1 TIMU 
maestru al spartului

Prima fază a campionatului 
motociclist de viteză pe circuit
Duminică vor avea loc în Capi

tală alergările motocicliste din ca
drul primei faze a campionatului 
republican de viteză pe circuit.

întrecerile se vor desfășura pe 
traseul pe care se aleargă în mod 
obișnuit marile competiții motoci- 
cliste și anume : Sos. Kisselef, Ar
cul de Triumf, Bd. Mareșal Voro- 
șilov, Str. Alexandrina, Str. Po- 
rumbacu, cu punctul de start și de 
sosire pe Bd. Mareșâl Voroși Iov 
în dreptul foișorului de cronome
traj.

Anul acesta la probele campio
natului de viteză pe circuit va 
participa un număr restrînș de 
concurenți, numai acei care s-au 
dedicat întrecerilor de viteză în 
urma împărțirii loturilor de aler
gători ai asociațiilor sportive pe 
genuri de competiții. Prin aceasta, 
lupta dintre motocicliști se anunță 
mult mai strînsă și mai intere
santă.

In vederea alergărilor de cam
pionat, în cursul dimineților de 
.■țstV- și mîine, pe traseul de con
curs se va desfășura antrenamen
tele oficiale pentru (studierea tra
seului și verificarea motoarelor.

pronosport
la București l-a îndemnat să 
„meargă" cu „2“ la Timișoara.

Din cele 42 variante cu 11 re
zultate exacte ieșite la concursul 
Pronosport nr. 19 din 13 mai, 29 
var ante au fost „încuiate" la me
ciul IV Locomotiva Timișoara— 
Minerul Petroșani și 13 la meciul 
III Dinamo Bacău—Progresul O- 
radea. Majoritatea variantelor cu 
11 rezultate exacte au fost în va
loare de 2—8 lei.

Pentru concursul Pronosport de 
dumin’că 20 mai I. S. Pronosport 
acordă buletinelor cu „0“ rezultate 
următoarele premii speciale în 
excursii în străinătate: 3 în
U.R.S.S., una în R- P. Ungară, 
una în R. P. Bulgaria și una 
croazieră pe Marea Neagră,

—„Campionatul devine mai in
teresant — nP spunea antrenorul 
llie Oană (Flacăra Ploești). E- 
chipele care au avut un start mai 
bun sînt ajunse din urmă de cele 
care au avut o „pornire* slabă și 
care încep să aibă o comportare 
cit mai apropiată de posibilitățile 
lor reale. Ultimele rezultate arată 
acest lucru și mă fac să întrevăd 
u desfășurare mai pasionantă a 
campionatului".

Ia aceeași concluzie au ajuns 
și alți antrenori, care văd în re
virimentul produs în echipele Di
namo București, Flacăra Ploești 
și chiar Progresul bucurești un 
interes sporit pentru aci’iilul cam
pionat. Cu cît vor fi mai midie 
ech’pe bune angajate în întrece
rea pentru Primul ioc, cu alit 
preocuparea pentrii buna lor pre
gătire va fi mai mare, iar nivelul 
tehnic al jocurilor și, deci al cam
pionatului, mai ridicai.

Privind lucrurile prin această 
prismă este îmbucurător faptul că 
atît Dinamo București, cît și Pro
gresul București au reușit să iasă 
din impasul în cart intraseră și- 
depășind acele frămîntări interne 
•■are frînau buna desfășurate a 
muncii de antrenament și buna 
comportare a iucătoiilor, au intrat 
— sperăm — pe drumul cel bun 
al nvenirii la lorma și m.dbiF- 
♦ățile lor reale. Nu același lucru 
se poate spune însă și de Locomo
tiva București, unde indisciplina 
unui jucător ca Olaru rămîne mai 
departe nesancționată, în dauna 
randamentului echipei și a at
mosferei sănătoase ce trebuie să 
domnească în sinul unui colectiv 
care întrunește atîtea elemente ti
nere. Conducerea colectivului tre
buie să analizez1 temebric meciul 
de duminici și să pun? capăt cau

O echipă în totală transformare
Duminică s-a desfășurat în Ca

pitală un „derbi", al seriei a II-a 
din categoria B, între echipele 
Metalul Steagul roșu Orașul Sta
lin și Dinamo 6 București. Meciul 
a atras pe stadionul Dinam© Obor 
peste 5000 de spectatori, care au 
populat cu mult timp înainte de 
începerea partidei mica tribună a a- 
cestui teren și culoarele din lungul 
gardului de sîrmă. Interesul pen
tru acest meci era justificat pen
tru că se intîljîeau cete, mai în 
formă echipe din serie: Metalul 
realizase numărul de puncte maxim 
posibil, iar Dinamo 6 îl seconda 
la un singur punct diferență și, 
|în general, practicase de-a lungul 
celor cinci etape un joc de bună 
calitate.

Echipa din Orașul Stalin a ob
ținut o victorie meritată, datorita 
unui joc superior, care i-a surprins 
în primul rînd r» ^namovisti. E- 
chipa metalurgiștilor este într-o 
transformare radicală — și teh
nic și disciplinar — față de a- 
nul trecut, cînd avînd aceeași ju
cători (cu excepția lui Fusulan și 
David) se zbătea în coada clasa
mentului și practica un fotbal de 
slabă calitate. Transformarea ra
dicală c'e care vorbeam, se da- 
torește în primul ițind antrenorului 
Silviu Ploeșteanu, care a știut să 
asigure jucătorilor nu numai o 
pregătire fizică foarte bună ci și

Știri, rezultate
• Marinescu (Flacăra Ploești) este 

indisponibil pentru mal mult timp, 
din cauza unei lovituri ia picior.
• Arbitrii jocurilor etapei a IX-a: 

St. Mataizer-Craiov-a (Mjnerul-Pro- 
gresul Oradea), O. Comșa-Craiova 
(Știința Timișoara-Dinamo Bacău), 
D. Russu-Arad (Dinamo București- 
Locomotlva Timișoara), G. Ianopol- 
Constanța (Dinamo Orașul Stalin- 
Progresul București), M. Cruțescu- 
București (C.C.A.-Flamura roșie 
Arad), Z. Drăghici-Constanța (Fla
căra Ploești-știința Cluj).
• Programul jocurilor din Capitală: 

Sîmbătă 19 mai, teren Progresul FB, 
ora 16: Progresul FB-Dinamo 6 
(jun.). Duminică 20 mai, teren Di
namo Obor, ora 10.30: Dinamo 6-F1. 
Roșie Bacău (cat. B). Teren Giuiești, 
ora 9,15: Locomotiva MCF-Progresu) 
Corabia (jun.), ora 11: Locomotiva 
MCF-Progresul Corabia (cat. C). Sta- 
dion-Dinamo, ora 9î Știința Bucu- 
rești-Locomotiva Iași (cat. B), ora 
11: T. Dinamovist-Fl. Roșie Bere Ra
hova Cun.). Teren CCA, ora 9: CCA- 
Metalul București (jun.).

M'eciul restanță de campionat din
tre Locomotiva București și Știința 
Timișoara, care urma să se dispute 
miercuri 23 mai, va avea loc joi 24 
mai pe Stadionul din Giuiești.

AZI, MAI MULTE MECIURI AMI
CALE IN CAPITALA

Stadion Dinamo, ora 15.15: Flamura 
roșie Bere Rahova Buc.-Dinamo Ba
cău; era 17.15: Progresul C.P.C.S.- 
Victoria Tecuci.

Stadion Dinamo Obor: ora 15: Di
namo 6 (juniori)-Metalul Bucjirești 
(juniori); ora 17: Dinamo 6-MethIul 
Hunedoara. Meciul trebuia eă se 
dispute ieri, dar a fost amînat din 
cauza timpului nefavorabil. 

zelor care împiedică această echi
pă să-și valorifice prin joc talen
tul și posibilitățile.

Un exemplu în această privință 
îl oferă colectivul Locomotiva Ti
mișoara, care ne informează că a 
hiat măsuri disciplinare împotriva 
jucătorului Petre Bădeanțu. Loco
motiva Timișoara a hotărit pedep
sirea numitului jucător cu scoa
terea lui din lot și suspendarea 
pe termen nelimitat, începînd de 
la 3 mai, pentru indisciplină, ab
sente de la antrenament, subesti
marea tovarășilor de muncă, beție, 
îngîmfare și egoism. Jucători'1 
Bădeanțu a mai fost sancționat 
penlru asemenea lipsuri și i s-a 
dat posibilitatea să se reabiliteze. 
Aceeași posibilitate o are si acum. 
Cînd se va corecta, el va rein
tre în lot și în echipă. Acțiunea 
Locomotivei Timisoara este nozi- 
tivă.

Revenind la campionat, trebuie 
să arătăm că duminică se dispută 
noi întîlnirl interesante, echilibrate 
chiar, ale căror rezultate pot a- 
duce noi schimbări în clasament. 
Un „derbi" la București: C.C.A.— 
Flamura roșie Arad, adică echi
pele clasate pe locurile 1 fii 2. O 
bună ocazie pentru lideri să se 
reabiliteze după comportarea din 
meciul cu Progresul, mai ales că 
arădenii au făcut duminică un 
ioc slab.

Foarte interesante se anunță și 
jocurile de la Orașul Stalin /Di
na mo-Progresul București), Petro
șani (Minerul—Progresul Oradea) 
și Ploești (Flacăra—Știința Cluj), 
iar cel de la Timișoara (Știința— 
Dinamo Bacău) va însemna un 
greu examen pentru echipa din 
Bacău. Mec ul Dinamo București— 
Locomotiva Timișoara se va d s- 
puta miercuri.

o pregătire tehnică ne măsura po
sibilităților jucătorilor, pe care-i 
cunoaște foarte bine, deoarece 
este antrenorul acestei echipe de 
mulți ani. Pe de altă parte com
portarea frumoasă din acest în
ceput de campionat se datorește și 
jucătorilor, care dovedesc mult, in
teres pentru pregătirea lor și dau 
toată atenția sfaturilor antrenoru
lui. Mergînd pe această linie să; 
nătoasă, echipa din Orașul Stalin 
poate avea satisfacția finală pro
movarea în categoria A.

Vorbind despre cele patru goluri 
înscrise de ei în poarta echipei 
Dinamo 6, trebuie arătat că toate 
au fost urmarea firească a unor 
acțiuni fulgerătoare, bine gîndite 
și, ceea ce este mai important, 
bine realizate, îneît apărătorii di- 
namoviști nu mai știau la un mo
ment dat pe cine să marcheze mai 
întîf. ..Creierul" atacului 6-a do
vedit Fusulan, care a fost prezent 
|în toate fazele create de linia de 
atac. De asemenea, cele două ex
treme, David și Hașotă, au o vi
teză impresionantă și au trecut de 
multe ori pe lîngă fundașii dina- 
moviști.

Dinamo 6 nu s-a prezentat ta 
valoarea sa reală. Aceasta însă nu 
scade cu nimic din meritele cîști- 
gătorilor. Dinamoviștii au fost sur
prinși de jocul oaspeților și nu au 
știut să-1 contracareze.

Lipsuri serioase s-au dovedit atît 
la apărare (în special partea stin
gă pe unde s-au marcat trei din 
cele patru goluri), cît și ta înain
tare. care formată din jucători 
greoi (Voica, Marin etc) s-a miș
cat încet și de cele mai multe 
ori a acționat la întîmplare. Abia 
jîn repriza a doua „cvintetul" ofen
siv bucureștean a realizat cîteva 
faze în care s-a putut vedea că, 
înainte de a pasa mingea, înain
tașii au gîndit.

Irr încheiere trebuie să arătam 
că cele două echipe au dat dova
dă de multă sportivitate și au u- 
șurat sarcina arbitrului Ștefan 
Ionescu I, care a condus de o 
manieră ireproșabilă

M. TU DORAN

BILETE PENTRU 
DUMINICA

• Pentru jocurile Dinamo Bucu- 
reștl-Luton Town (Anglia) și C.C.A.- 
Flamura roșie Arad, biletele se pun 
în vînzare de azi la amiază la: agen
țiile Pronosport din cal. Viotoriel 9 
și Bd. Dinicu Golescu, Dinamo (Șos. 
Stefan cel Mare), C.C.A. (Bd. 6 Mlar- 
tie), ia casa de bilete din Bd. N. Băl- 
cescu (vizavi de „Dalles") șl la ca
sele de bilete ale Stadionului 23 
August (Bd. Muncii). Asociațiile 
sportive pot ridica bilete contra cost 
pînă vineri 18 mal ora 15 de la 
IEBS (Stadionul Republicii).

> Pentru cursa de motocicllsm de 
duminică (campionatul R.P.R. de vi
teză pe circuit închis) biletele se 
găsesc de azi la stadionul Dinamo, 
Pronosport (Cal. Victoriei 9) și la 
casa de bilete din Bd. N. Bălcescu 
(vizavi de Dalles).



54 <ie zile îo K^iremul Orient

Răsfoind filele jurnalului meu
Știința (București) susține 3 intuiri de baschet la Varșovia

Iiiii este nespus de greu să re
dau, chiar pe scurt, bogăția de a- 
mint'.ri din călătoria noastră de 
54 zile in Extremul Orient. Parcur- 
gînd mii de kilometri, am trecut 
prin numeroase țări, cu clime di
ferite, cu concepții de viață și obi
ceiuri diferite. Dacă nu aș fi avut 
obișnuința să notez in fiecare sea
ră impresiile mele de peste zi, 
desigur că mi-ar fi fost și mai 
greu să reiau firul amintirilor și 
să le aștern acum in rînduri de 
ziar. Da, cred că nu greșesc cind 
spun că unul dintre cei mai bint 
prieteni ai mei, care m-a însoțit 
zi de zi și uneori chiar ceas de 
ceas, a fost jurnalul meu de în
semnări in care am notat și 
bune și rele, și lucruri plăcute ca 
și cele cu care nu ne pu team aco
moda, în fine în care am con
semnat micile evenimente ca și 
succesele noastre. Dar mai bine 
să-l deschid încăodată (pentru a 
cita oară?) și pentru voi dragi 
cititori care știu că ați urmărit 
cu un firesc interes peregrinările 
noastre în țări îndepărtate.

Luni 26 martie 1956. Stntem 
la capătul unei călătorii de mii 
de kilometri după mai bine de 48 
ore de zbor. Acum două zile ne 
aflam încă în fața aerogării ora
șului Geneva. Cele mai bune „pa
lete" din Europa, cu conducătorii 
respectivi, așteptau să se îmbarce 
în nava aeriană a societății „Air. 
India" care avea să ne duca in 
marea capitală a Japoniei, locul 
de desfășurare a celei de a 
XXHI-a ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă. Ne 
cunoșteam aproape cu toții fapt 
care ne-a făcut călătoria mai 
plăcută și desigur paralel cu 
discuțiile purtate intre noi, ne 
frămîntau gindurile și speranțele 
unei cit mai frumoase comportări. 
Așa am călătorit de la Geneva 
la Beirut, in Liban, apoi la Bom
bay și Calcutta în marea repu
blică indiană. De aici, am făcut 
escale la Bangkok, capitala Thai
landei, Hongkong, Okinawa și ia- 
tă-ne planînd deasunra „furnica
rului" de oameni al orașului Tokio. 
Peste citeua momente vom ate
riza. Cum vom fi primiți, cum ne 
vom simți aici, ce rezultate vom 
scoate ? La aceste întrebări ne vor 
răspunde următoarele file ale jur
nalului...

Marți 27 martie. Deși ne aflăm 
In capitala Japoniei de mai multe 
ceasuri totuși sint și acum sub 
impresia primirii deosebite pe care 
ne-au făcut-o oficialitățile și pu
blicul japonez. Sute de ziariști, zeci 
de fotoreporteri, operatori cinema
tografici și de televiziune, o mulți
me entuziastă și zgomotoasă ne-au 
făcut să răzbatem cu greu pmă 
la mașinile care ne-au transportat 
la hotel. Toate acestea, plus dru
mul extrem de lung, ne dau o 
stare de oboseală accentuată. Cău
tăm totuși să ne instalăm cit 
mai bine pentru că avem nevoie 
de multă odihnă. Nici eu. nici 
Ella, ca de altfel majoritatea ju
cătorilor europeni, nu ne-am acli
matizat, nu ne putem încă aco
moda cu or ar iul Extremului O- 
rient. La Tokio timpul este cu 7 
ore mai avansat față de cel din 
țara noastră. La 7 dimineața, cind 
trebuia să ne trezim, pentru că. 
în general, la 9 începeau antre
namentele și apoi meciurile, la 
noi acasă știam și simțeam chiar 
că e miezul nopții.

Delegația noastră a fost cazată 
în două hoteluri. Băieții au locuit 
la „Seinenkan Hotel", iar noi fe
tele la „Akasaka Prince Hotel" în 
fostul palat al unui prinț, clădire 
situată pe un deal, in mijlocul 
unui parc. Stăm mai comod decit 
băieții, insă holul hotelului lor 
este mai frumos amenajat. Acolo 
se află un bazar, de unde am 
putut cumpăra cărți ilustrate, di
ferite amintiri, de la bibelouri, 
stampe și kimonouri pină la ulti
mele modele ale paletelor cu bu
rete. Alături, am dat de un foto
graf specializat în redarea exactă 
a întregii game de mișcări efec
tuate pentru ori care lovitură la 
tenis de masă. Fotograful a avut 
într-adevăr o idee ingenioasă și 
eu am fost prima solicitată să-i 
pozez.

Miercuri 28 martie. Azi dimi
neață am făcut primul nostru an
trenament într-o sală improvizată 
de la Hotelul Seinenkan. Către 
ora 11 am primit vizita deputatu
lui Tahara care cu cîtva timp în 
urmă fusese oaspetele țării noa
stre. Este extrem de amabil și 

ne-a invitat să ne plimbe cu ma
șina lui prin oraș. Spre seară am 
ieșit cu Ella prin Tokio. Mai 
ales în centru in „Ginza" este o 
circulație extraordinară, care de
pășește chiar pe aceea a Pari
sului sau Londrei, iar iluminația 
specială cu numeroasele reclame 
cu neon, globurile luminoase care 
se invirtesc continuu și tot spiul 
de instalații electrice complicate 
ne iau ochii. De asemenea, ames
tecul de civilizație ultramodernă 
și specificul tradițional japonez 
creează o lume deosebită, un aspect 
cu totul nou pentru noi. Pentru 
destindere am vizionat filmul Ric
hard III regizat și jucat de ma
rele artist englez Lawrence Oli
vier.

Sîmbătă 31 martie. E foarte 
greu să mai ieșim și din hotel. 
O armată întreagă de fotografi, 
ziariști și amatori de autografe 
ne asaltează de cind am sosit aci. 
Răspundem cu toată politeța nu
meroaselor întrebări și nu mai 
prididim să ne depunem semnă
turile pe cărți ilustrate, baticuri, 
palete, mingi de tenis de masă 
etc. Ne preocupă insă foarte mult 

La sosirea pe aeroportul din Tokio participant™ europeni la cam
pionatele mondiale de tenis de masă s-au bucurat de o primire 
deosebit de cordială.

Iată în fotografie pe campioa na Japoniei Kiiko Watanabe urfud 
bun . venit Angeiicăi Rozeanu. Se mai văd Ella ^ller, Tom a - Ret 
ter și Diana Rowe.

antrenamentul. Mai sint doar două 
zile pină la întreceri. In după-a- 
miaza acestei zile am luat parte 
la recepția oferită în cinstea noa
stră de conducerea partidului so
cial democrat japonez. Eu am 
vorbit despre munca și viața fe
meilor din R.P.R. Am primit in 
dar un minunat trandafir artifi
cial. Japonezii au un fel grațios 
și 'îmbietor de a dărui chiar și 
lucrurile cele mai mici. Seara am 
primit vizita unei delegații de fe
mei care ne-au oferit eșarfe, șaluri 
și ne-au dat amănunte despre 'îm
brăcămintea lor tradițională.

Duminică 1 aprilie. Ultima zi 
Înainte de concurs. Am făcut an
trenamente in sala gimnaziului 
municipal unde vor avea loc cam
pionatele mondiale. Ne-am antre
nat cu toții citeva ore. Sala are o 
capacitate de peste 15 mii de 
locuri iar cele 10 mese de joc sint 
așezate, pe două rinduri. La ora 15 
am fost la o recepție dată de pri
marul orașului Tokio unde am a- 
sistat la un frumos spectacol de 
dansuri și cintece japoneze. De _ 
abia am reușit să vin la hotel I 
să mă odihnesc puțin și iată că i 
sint chemată in holul hotelului de 1 
un ziarist pentru un nou interviu.

Luni 2 aprilie. Deschiderea cam
pionatelor. Defilarea participanți- 
lor. cuvintări și foarte numeros 
public entuziast. Curios lucru, deși 
particip la al 11-lea campionat 
mondial sint totuși emoțională. { 
Le-am inv'ns ușor pe jucătoarele 1 
indiene.

Joi 5 aprilie. După o serie de 
meciuri in care am ciștigat pe 
rind la Coreea de Sud, S.U.A., 
Hongkong și R. P. Chineză, as
tăzi am avut jocurile cele mai 
dificile: cu Anglia și Japonia. 
Sint cam obosită. A fost greu dar 
am învins. Răminem mai departe 
campioane mondialeI Sintem foar
te mulțumite. Noi, fetele, ne-am 
păstrat titlul, iar băieții întrecînd 
așteptările au fost la un pas de 
o răsunătoare victorie asupra Ja
poniei.

Vineri 6 aprilie. Azi am avut zi 
„liberă". După „obișnuitul" pro
gram in care am dat din nou 

ochi cu o sumedenie de ziariști, 
amatori de autografe, fotografi, la 
ora 12 am plecat cu întreaga de
legație la recepția dată de prințul 
Takamatsu, fiul Mikadouiui. Am 
fost primiți intr-o vastă grădină 
in care arbuștii aveau forme cu
rioase de parcă ar fi fost mode
lați ca un material plastic. Ni s-a 
servit o masă asemănătoare cu cea 
europeană, cu unele specialități 
japoneze, ca de pildă, așa numitul 
„suchiachi" (carne de vacă friptă 
in fața noastră in genul binecu
noscutelor frigărui). Prințul Ta
kamatsu a ținut să se fotografieze 
'cu noi. apoi ne-a invitat să vizi
tăm micul său muzeu, in care sint 
adunate amintiri de familie și 
numeroase obiecte de artă, ca 
mici sculpturi de lemn, Ibibelouri 
fine, paravane pictate cu măies
trie. o oanoolie. cu arme străvechi, 
articole de fumat șt inevitabilele 
kimonouri din cea mai bună mă
tase. Ne-am despărțit de gazde 
și apoi am folosit puținul timp 
pentru a colinda prin „Ginza 
Market" un fel de bazar; am 
intrat intr-un imens magazin uni
versal „Mitsukos"'. Ne-am petre- 

cut seara într-o familie japoneză 
unde am căutat să respectăm toate 
obiceiurile acestei ‘îndepărtate 
lumi. Incasă am intrat in papuci, 
în alte camere a trebuit să um
blăm doar in ciorapi, în loc de 
scaune am stat jos pe perne și 
am sorbit un ceai verde amărui 
„asortat" cu prăjituri foarte dulci, 
din făină de fasole. Gazdele foarte 
amabile ne-au arătat cum se coase 
un kimonou. Această seară japo
neză a fost încheiată de un mic 
program muzical in care unul din 
membrii familiei ne-au cintat 
dintr-un curios instrument d» 
coarde.

Sîmbătă 7 aprilie. Dimineața am 
jucat cu Gantner un mixt contra 
Tanaka—Okawa, un meci splendid, 
cu contraatacuri rapide, pe care 
din păcate, le-am pierdut la limită. 
După-amiază am reușit împreună 
cu Ella să ne calificăm in semi
finala de dublu. Totuși, nu m-am 
simțit în largul meu. Mîine incep 
simplurile...

ANGELICA ROZEANU

Halterofilii ucraineni
SOFIA 16 (prin telefon). Luni 

seara, a avut loc. în sala sportu
rilor din Sofia, întîlnirea interna
țională de haltere dintre reprezen
tativele Bulgariei și R.S.S. Ucrai
nene. Vk^ora a revenit hatteroî - 
Iilor ucraineni cu scorul de 7-0. Cu 
acest prilej au fost stabilite 5 re
corduri ale R.S.S. Ucrainene și 12 
recorduri bulgare.

Rezultatele tehnice înregistrate 
în ordinea categoriilor au fost : 
Cea mai ușoară: Filipov (U) 
385 kg.; Petkov (B) 302,5 kg. 
Semi-ușoară: Bondarenko (U)
.335 kg. ; Nikolov (B) 315 kg.; 
Ușoară: Ribak (U) 380 kg.; A- 
badjiev (B) 335 kg. ; Semi-mijlo- 
cie: Ogli (U) 390 kg.; Dimov 
(B) 355 kg.; Mijlocie: Rudman 
(U) 422,5 kg.; Savov (B) 377,5 
kg.; Semi-grea: Matiuha (U) 
442,5 kg.; Veselinov (B) 412,5 kg.; 
Grea : Osipa (U) 425 kg.; Atana
sov (B) 392,5 kg.

VARȘOVIA 16 (prin telefon). 
In cantala Poloniei este așteptată 
cu un deosebit interes evoluția 
echipei feminine bucuieștene de 
baschet Știința. Echipa oaspe, care 
a sosit în cursul zilei de miercuri 
la Varșovia, va susține trei întîl- 
niri pe terenul din incinta sta
dionului C.W.K.S.

Primul meci va avea loc astăzi, 
la ora 17, cînd echipa Știința va 
tntîlni reprezentativa A a Polo-

lirâtea meciului de handbal intre echipele 
feminhe ale R. P. R. și R. P. Polone

Ieri dim neață a părăsit țara, 
piecînd cu avionul spre Varșovia, 
echipa noastră feminină de hand
bal care va susține duminica vi
itoare pe stadionul ,',Gwardia“ din 
Gdansk meciul de baraj cu echipa 
R. P. Polone pentru calificarea în 
turneul final al campionatelor 
mondiale feminine de handbal. Se 
șiie că, în conformitate cu o ho- 
tărîre a Federației Internaționale 
de Handbal, meciurile pentru cali
ficarea în turneul final al campio
natelor mondiale nu se dispută 
nici tur-retur și nici pe un teren 
neutru. Așa că echipa care va în
vinge duminică la Gdansk, precum 
și cîștigătoarea jocului d'ntre 
R.P.F. Iugoslavia—Olanda se vor 
califica în turneul final al acestor 
campionate mondiale.

Pină în prezent echipele repre
zentative ale R.P. Rotnîne și R.P. 
Polone s-au întîlnit de două ori; 
Orașul Stalin, iun e 1955, R. P. 
Romînă— R. P. Polonă 6-1 (3-1) 
și Varșovia, august 1955, R. P. 
Romină—R. P. Polonă 1-0 (0-0). 
Ar fi deci a treia confruntare în
tre handbalistele celor două țări, 
însă o confruntare cu „miză" mare, 
în care ambele echipe vor depune 
toate eforturile pentru obținerea 
victoriei. Celelalte meciuri, dintre 
echipele diferitelor asociații sau 
între reprezentativele de orașe au

[chilia de fotbal a R. Cehoslovace și-a încheiat 
pregătirile in vederea meciului cu R. P. Ungară
PRAGA 16 (prin telefon). Echipa 

engleză de fotbal Luton Town și-a 
început marți turneul în Ceho
slovacia, întîlnind pe stadionul 
„Jan Șverma" din Brno echipa 
reprezentativă de fotbal a Ceho
slovaciei, care cu acest prilej și-a 
verificat formația în vederea me
ciului de duminică de la Buda
pesta. După un joc frumos, care 
a plăcut celor 40.000 de specta
tori, victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 3—1 (1—0).

Oaspeții au impresionat prin jo
cul tehnic, prin execuția perfectă 
a paselor, prin viteza în acțiuni 
și mai ales prinlr-un joc corect, 
cu totul lipsit de durități. Lutaa 
Town este o echipă tînără din rîn- 
durile căreia se remarcă centrul 
atacant Pearce, fundașul Jones și 
stoperul Kelly.

Echipa este condusă de Dully 
Duncan fost jucător la Derby 
Country, iar antrenor este fost por
tar al reprezentativei engleze 
Harry Wrightc.

Cel mai tînăr jucător al echipei 
este A. M. Guffie în vîrstă de 18 
ani.

învingători la Sofia
A DOUA ÎNTILN1RE A VOLEI

BALIȘTILOR BULGARI Ș!
CEHOSLOVACI

SOFIA 16 (prin telefon). Marți 
s-a desfășurat în sala sporturilor 
din Sofia meciurile revanșă dintre 
reprezentativele masculină și femi
nină de volei ale Bulgariei și 
Cehos'ovaciei. întîlnirea dintre e- 
chipele feminine a revenit la mare 
luptă echipei bulgare care și-a 'nat 
revanșa cu scorul de 3-2 (15-7,
15-10, 10-15, 15-17, 17-15). Meciul 
a fost condus de Zeț (Iugoslavia).

întîlnirea dintre echipele mascu
line s-a soldat din nou cu victo
ria jucătorilor cehoslovaci ’a sco
rul de 3-2 (17-19, 15-6, 18-16, 14- 
16, 15-8). A arbitrat excelent N. 
Sotir (R.P.R.). La meci a asistat 
J. Lenoir, secretarul Federației In
ternaționale de Volei.

TOMA HRISTOV 

n.ei. Sîmbătă, pe același stadion 
va avea Ioc revanșa.

Ultimul meci al iucătoarelot 
bucureștene va avea loc duminică 
dimineața la ora 11, cînd ele vor 
întîlni reprezentativa B a Poloniei.

In vederea acestor întîlniri ju
cătoarele poloneze s-au pregătit cu 
o deosebită seriozitate, urmînd ca 
ulterior să fie formată echipa care 
va participa la campionatele eu
ropene de baschet ce se vor dispu
ta la Praga.

revenit, în marea lor majoritate, 
handbalistelor din țara noastră, 
care în fața polonezelor nu au 
pierdut decît o singură dată, la 
București în iunie 1955, cînd echi
pa Varșoviei a întrecut echipa Ca
pitalei noastre cu 3-1 (2-0).

După rezultatele anterioare s-ar 
părea) deci, că favorită în această 
înțîțnire este echipa noastră. Dar
— așa după cum am aflat într-o 
convorbire telefonică cu Varșovia
— handbalistele poloneze, cunosc 
cînd valoarea, echipei noastre, s-au 
pregătit cu toată seriozitatea, sub 
conducerea antrenorului H. Ka- 
wiarski. Echipa R. P. Polone va 
fi alcătuită din următorul lot de 
jucătoare: Ograbek, Vojtar, Sot
nik, Kazmierczak, Wywalec, Swa- 
bowska, Sczegulska, Rostowna, 
Drosdowska, Krupa, Seîchert, La- 
bowska, Krausse. Operalska, Thym, 
Kapska, Kowa'ik, Gawenda, Wa- 
chtawek, Wirobek, Franszerak. 
După cum se vede, pentru meciul 
cu echipa noastră, pe lingă unele 
jucătoare mai „vechi", cum ar fi 
Ograbek, Setnik, Swabowska, 
Thym, Krupa, etc., au fost intro
duse. în lot și o serie de jucătoare 
noi. Cu o temeinică pregătire și a- 
vînd în plus și avantajul terenu
lui, echipa poloneză va fi un ad
versar greu de întrecut.

Echipa gazdță s-a aomportat pe 
linia ' ultimelor performanțe, ' con® ' 
firmînd rezultatul obținut în fața 
echipei Elveției. Toți jucătorii s-au 
înțeles perfect între ei, remareîn- 
du-se din nou tînărul centru ata
cant Feurejzl. Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de : Feurejzl 
(m;<n. 24), Moravcik (min. 59) și 
Borovicika (min. 80). Pentru oas
peți a înscris Pearce (m'n. 57).

Cele două echipe au folosit ur
mătoarele formații : CEHOSLOVA
CIA :Doleîși (Șchroîff) — Hertl, 
Hledik, Novak — Pluskal, Maso- 
pust — Pazdera, Moravcik, Feu
rejzl, Borovicika, Kraus. 
LUTON TOWN : Streten — Jones. 
Aherne — Pemberton, Kelly, Shanks 
- Davies, Turner (Cullen), Pearce, 
Groves, Adam.

Joi, (n. r. astăzi) echipa engleză 
Luton Town va juca la Bratislava, 
unde va înrî’ni o reprezentativă a 
orașului

★
Cu jocul oficial de marți, repre

zentativa cehoslovacă de fotbal și-a 
încheiat pregătirile în vederea me
ciului de dum'nică cu echipa Un
gariei, iar în cursul zilei de as
tăzi va pleca spre Budapesta

La Budapesta va juca formația 
care a întîlnit echipa Luton Town. 
Echipa Ungariei va folosi în me
ciul de duminică următoarea e- 
chtpă : Geî’er — Rajna, Karpati, 
Lantos — Bozsik, Szojka — Budai, 
Kocsis, Machos, Hidegkuti, Feny- 
vesi. Rezerve vor fi : Ilku — por
tar —, Teieki •<— fundaș —, Ko- 
tasz, Berendi — mijlocași —, 
Kertesz, Kesthely și Țichy — 
înaintași. Din lot lipsește Puș- 
ka$ care n-a fost selecționat.

Sîmbătă va avea loc Ia Praga 
meciul dintre reprezentativele se
cunde ale Cehoslovaciei și Unga
riei. Echipa cehoslovacă nu a fost 
alcătuită, urmînd să susțină astăzi 
ultimul meci de verificare la Nym- 
burk. Oaspeții au anunțat următo
rul lot : Farago, Komaromi (por
tari), Buzanszki, Hegyi, Dalnoki, 
Tarr (fundași), Bundzsak, Palmai, 
Berendi, Kleiban (mijlocași), Szo- 
viak, Varga, Szilagyi I, Vilezsal, 
Toth M., Gondos.

, JINDRICH PEJCHAR
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