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z/> V/Scînteih
Astăzi, la ora ii, în piața Universității

START IN A X-A EDIȚIE
—★ ★ -----
TABLOUL DE OMOARE

1948: Marin NICULESCU (Fi. 
roșie)

1949: Marin NICULESCU (FI. 
roșie)

1950: Gheorghe NEGOESCU 
(Locomotiva P.T.T.) 

1951 : Nicolae MAXIM (Dina
mo)

1952: Marin NICULESCU (FI. 
roșie)

1953: Ion CONSTANTINESCU 
(C.C A.)
Constantin ȘANDRU 
(FI. roșie)
Beno FUNDA (R- D.

Germană)
Gheorghe 
(Dinamo)

1957:

1954 :

1955 :

1956 : CALCISCA

■fr N. Maxim, 12. Șt. Eo-
L. Zanoni, 14, 1. Va-

zecelea loc pePentru cel de al 
tabelul de onoare vor începe, as
tăzi, o luptă dirză cei peste 80 de 
participant din țara noastră și 
R.P. Bulgaria. Ei vor încerca, de-a 
lungul celor patru etape (peste 
600 km.) ale ediției jubiliare, să 
cucerească dreptul de a și înscrie 
numele alături de cîștigătorii ce
lorlalte ediții. Astăzi, la ora 11, 
din piața Universității se va da 
startul festiv iar o oră mai tîrziu, 
din piața Scînteii, va începe ade
vărata bătălie sportivă.

Pentru nivelul ridicat al cursei 
'din acest an pledează prezența la 
start a lotului nostru republican și 
a oaspeților din R.P. Bulgaria.

Din partea fioastră, adresăm 
participanților la ediția festivă a a- 
cestei tradiționale probe, 1 
demn pentru o comportare 
roasă care să J—----
unor rezultate 
„Cursa Păcii", 
petiție ciclistă

SUCCES DEPLIN CELEI DE 
A K-A EDIȚII A „CURSEI 
SCÎNTEII".

un în- 
: valo- 

deschidă perspectiva 
cît mai bune în 

cea mai mare com- 
amatoare din lume.

LOTUL, PARTICIPANTILOR
ȘI NUMĂRUL bE CONCURS

1. K. Iliev, 2. H. Lalev, 3. L. 
GheoZghiev, 4. N. Filipov, 5. Gh. 
Ghergov, 6. K. Kolev, 7. T. Bo
tev, £ D. Pencev (R.P. BULGA
RIA}; 9. C. Dumitrescu, 10.

Șandru, 11.
■ receanu, 13. 

sile, 15. C. Tudose, 16. Șt Ștelu, 
17. D. Munteanu, 18. R. Schus
ter, 19. A. Șelaru, 20. P. Gane, 21. 
V. Ionescu, 22. I. Hora, 23. Gh. 
Șerban, 24. Gh. Calcișcă (LOTUL 
R.P.R.}; 25. I. Constantinescu, 26. 
I. Ioniță, 27. R. Klein, 28. V. Do- 
brescu, 29. C. Baciu (C.C.A.); 30.
N. Vasilescu, 31. 1. Angelescu, 32.
O. Bosniak, 33. C. Datcu, 34. Șt.
Szalay (DINAMO BUCUREȘTI}; 
35. M. Gherman, 36. G. Mey’erbu- 
chler, 37. E. Engelman, 38. M. Si- 
mion, 39. Tr. Grupeanu, 40. 1.
Cosma (DINAMO OR. STALIN); 
41. P. Nuță, 42. A. Faniciu, 43. 
G. Petrescu, 44. V. Militaru, 45. 
A. Voițeanu, 46. 1. Sima, 47. A. 
Folbert, 48. V. Sigler. 49. N. Pîn- 
daru, 50. D. Por (ENERGIA); 51.
I. Minulescu, 52. N. Stepanian, 
53x D. Stănescu, 54. M. Dan, 55.
V. Michnevici, 56. M. Zinz, 57. D. 
Glodea (RECOLTA); 58. 1. Mo- 
raru, 59. E. Golgotzi, 60. D. Cons
tantin, 61. D. Budișteanu, 
Mihăilă, 63. C. Stănescu 
GREȘUL); 64. N. Molnar, 
Georgescu, 66. S. Zosim, 
Ghioca, 68. E. Duță, 69. 
ham (LOCOMOTIVA); 70. C. 
trate, 71. I. Pomană, 72. 
Kammer, 73. P. Șoltuz, 74. 
Melcioc (FLAMURA ROȘ1EJ;
Gh. Văsîi, 76. N. Pelcaru, 77. 1. 
Brpharu, .78. C. Moiceanu, 79. AL. 
Voinea (VOINȚA); 80 D. lones- 
cu, 81. A. Poenaru (ȘC. TIN. 
PLOEȘT1); 82. I. Tudor (ENER
GIA}; 83. N. Mușa (RECOLTA).

In atelierul mecanic, Insta
lat ad-hoc in subsolul hotelului 
„Union", cicliștii bulgari îți 
pun la punct bicicletele, după 
scurta ieșire făcută ieri dimi
neață pe traseul primei etape. 
De la stingă la dreapta; lli ev, 
Penceo și (iheorghinv.

62. E. 
(PRO- 
65. V.
67.
A.

D. 
Ai- 
Is- 
M.
c.

75.

linul d:n numeroasele „dueluri" dintre CIOSESCU (Știința Timi
șoara) și IONIȚĂ (Progresul Bu curești), în jocul de duminică de 
la Timișoara, CIOSESCU a cîști gat majoritatea întrecerilor cu 42- 
ntirul stoper al bucureștenilor, m arcînd o formă bună care i-a fă
cut pe selecționeri să-l rețină in lotul selecfionabililor pentru apro
piatele jocuri internaționale.

La cea de a Ill-a 
ediție a Jocuri
lor Sportive 

Prietenești ale Tinere- 
tuiui. R. P. Albania 
va fi reprezentată de 
cea mai numeroasă 
delegație pe care a 
trimis-o vreodată pes
te hotarele tării. Spor
tivii albanezi s-au în
scris în probele de a- 
tktism, în întrecerile 
de volei, baschet și

îotbai. Pregătirile pen
tru marea competiție 
de la Moscova au în
ceput, desfășurîndu-se 
sub semnul atragerii 
unor mase cit 
largi de 
muncii în activitatea 
sportivă.
prinderi, cooperative 
agricole 
școli și în instituții se 
desfășoară prima eia- 
pă a Spartachi&dei

mai 
oameni ai

In între-

sătești, în

naționale a tineretu
lui și studenților. In 
inai-iunie vor avea 
loc întrecerile pe o- 
rașe și raioane, iar 
între 7 și 14 iulie sa 
va desfășura la Tira-r 
na finala competiției , 
pentru desemnarea 
celor mai buni spor-ii' 
tivi, demni să repre
zinte R. P. Albania 
la Jocurile internațio
nale de la Moscova,

Bogatul program coaipetițîonal al fotbaliștilor chinezi

început campionatul de fotbal al R. P. Chineze. Pentru 
prima dată el se desfățoa ră sistem turneu (tur și retur) 
cu part ci par ea a 12 dintre cele mai bune echipe ale (ăriij 

înaintea inaugurării întrecerii a u fost alcătuite din rîndul jucă
torilor fruntași două reprezentati ve („A" și .£") care iau parte 
la campionat cu dreptul unor for mâții de club. Sorții au făcut ca 
în prima etapă chiar cele două reprezentative să se întîtnească. 
Victoria i-a revenit reprezentau cei „A", cu scorul de 1—0. In 
acest an fotbaliștii chinezi vor a cea un vast program competiția- 
nai. Ei iau parte la întrecerile pr eliminare din cadrul campionatu
lui lumii, urmind să joace meciul de calificare din sferturi de fi
nală cu echipa Indoneziei. Repre zentativa R. P. Chineze va par
ticipa la turneul de fotbal din ca drul jocurilor de la Moscova și 
va susține alte numeroase tntilniri internaționale. Primele 
meciuri ale campionatului au ară ta-t o creștere considerabilă a mă
iestriei fotbaliștilor chinezi.

Numeroase construcții sportive

După cum trans
mite Agenția 
Telegrafică Ce

hoslovacă, la sfîr-
șitui celui de al Il-lea 
plan cincinal, adică 
în anul 1960. fiecare 
oraș centru de raion 
din Slovacia va avea 
stadion propriu în
zestrat cu pistă de 
atletism. Fiecare oraș 
cenliru de regiune 
avea în plus cite 
bazin acoperit, 
patinoar artificial

va 
un 
un
Și

o mare sală de sport. 
Numărul 
de fotbal 
de la 255 
terenurilor 
de la
Vor fi construite 
noi Ătrambu'inî 
schi. In această 
rioadă numărul 
nurilor de baschet va 
ajunge la 157, față 
de 131 cîte sînt acum. 
Vor fi amenajate 
două noi stațiuni na
utice, care, împreună

terenurilor 
va crește 
la 340, al 
de volei 

1516 la 1820.
zece 

de 
pe- 

tere-

Ecouri dhi Bruxelles. Atena șl Belgrad... }
„.cu privire la activitatea

Polonia B, Belgia A și Anglia 
tineret în mai, Grecia A în iunie, 
Iugoslavia și din nou Grecia în 
toamnă.... Iată câțiva din viitorii 
adversari ai reprezentativelor noas
tre de fotbal.

Cum se pregătesc fotbaliștii bel
gieni, greci și iugoslavi? 
cîteva amănunte interesante.

BELGIENII IN „PASA 
NEAGRĂ"...

Primul joc susținut de Belgia 
anul acesta a însemnat un nou 
eșec, care s-a adăugat la cele 9 
înfrîngeri suferite în 12 partide 
disputate în ultimii doi ani. Vic
toriile cu adevărat senzaționale 
repurtate asupra a două din cele 
mai bune echipe din lume (5—4 cu 
Ungaria și 2—I cu Etan ța) n-au 
ftnpiedîcat frăn>)tntările pe care 

Ie provoacă, în materie de selec
ționare, apropierea fiecărui joc 
internațional. In toamnă, în trei 
jocuri — pierdute toate — au fost 
folosiți 18 jucători, dintre care 
numai patru au participat la toate 
trei ((Diricx, Mees, Orlans și 
Houf). Iar recent contra Spaniei 
echipa a fost din nou modificată 
și rezultatul a fost —în consecință: 
5—0 pentru Spania chiar la Bru
xelles! Din formația — conside
rată ca de încercare — folosită de 
„Diabies Rouges" („Dracii roșii" 
— cum e supranumită naționala 
belgiană): Meert-Diricx, Mees,
Van Roy-Degelas, Closc-Lippens, 
Vandenberg, Dewael, Houf, Or
lans cinci jucători (Van Roy, De- 
gelas, Close, Lippens și Dewael) 
jucaseră în echipa B (5—0 cu 
Elveția B) și numai doi jucători... 
Mees șl Close au corespuns. Noua 
formulă însă, n-a izbutit și acum, 
pînă ia jocul cu noi, belgienii mai 
au posibilitatea unei încercări: la 
28 aprilie joacă cu Olanda la 
Amsterdam.

PERFORMANȚA GRECILOR
Nu de miflt, echipa națională a 

Greciei a tfuoat în cadrul Cupei 
Mediteraniene cu câștigătoarea

Iată

in Slovacia

cu cele 18 existente, 
vor putea satisface 
nevoile cano'orilor 
slovaci. Vor fi ame
najate de asemenea 
aproximativ 20 baze 
de tenîs, astfel, că ci
fra lor totală va de
păși 200. Toate aces
te construcții vor per
mite desigur dezvol
tarea și mai largă, pe . 
baze de masă, a miș. 
cării sportive din a*  
ceasta parte a țării.

(continuare in pag. 4-a)

echipelor naționale de fotbal

vor 
„cel 

ele 
Lp

prezumtivă a competiției, Spac.ia 
B, neînvinsă fci șapte meciuri. 
Spre surprinderea generală, fot
baliștii greci au cucerit o victorie 
netă cu 2—0, după un ioc viu dis
putat, în care superioritatea teh
nică a fost de partea spaniolilor 
(în echipa cărora figuran cițiva 
titulari din prima formație: Cam- 
panal, Pepil'o), iar superioritatea

T
ioșia 
cerii 
cu „

Și acum cîteva noutăți de ul
timă oră pentru cei peste 130 de 

iconcurenți sau chiar pentru spec
tatorii care vor ține să ?ie»pre- 

|zenți joi (între orele 9—13 și 
16—20) și vineri (între orele 16- • 

.20) la evoluția celei mai tinere 
’generații de jucători și jucătoare 
ide tenis de masă. Așa după cum 
anunțam, competiția se va des- 

Ifășura în cadrul a două cate
gorii de vîrstă și anume: 11—14 

|ani, 15—17 ani. La ambele cate
gorii se vor disputa meciiri nu- 

1 mai ia simplu băieți și simplu 
■ fete. De asemenea, cei care nu 
vor avea șansa de a se califica 
în turul III al concursului vor 
'avea la dispoziție un turneu de 
consolare... atît de necesar pen
tru temperamentele vîrstei parii- 
{cipanților. Toate partidele se 
disputa eliminatoriu, sistem 
'mai bun din trei seturi" și 
vor avea toc pe șase mese, 
campionatele mondiale. Mingile 
vor fi de calitate și... din abun
dență, producție din R.P. Chi
neză. Pe lingă premiile anunțate, 
oferite de organizatori (Comite
tul CFS orășenesc București, prin

imp de doua zile, astazi și 
miine, sala Floreasca va 
fremăta de tinerețea și vo

rnicilor competitori ai între 
de tenis de masă dotată 

,CUPA PRIMĂVERII'. începe astazi 
in sala Floreasca

domisia resnecfivă, și ziarul 
SPORTUL POPULAR), Inspecția 
de specialitate din C.C.F.S./CM. 
oferă și ea două frumoase cupe 
de argint, numeroase plachete șl 
diplome.

Un ultim amănunt. Protago
niștii celor două zile de între
ceri tinerești din sala Floreasca 
vor fi obiectul atenției corpului 
nostru de antrenori dintre care nu 
vor lipsi antrenorul de stat, maes- 
tra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu și ceilalți specialiști din 
Capitală: Victor Vladone, Nicu 
Naumescu, Victor Marcu, Toma 
Reiter, Edmond Szanto etc. A- 
ceștia nu se vor mărgini doar 
să descopere și să urmărească 
eventualele talente ci vor "eni 
printre jucători, fiind indicații șl 
îndrumări pentru ca „bagajul de 
cunoștințe" el fiecăruia ă fie 
folosit ta maximum.



Etapa de astăzi a

0 ultimă verificare
Etapa ’intermediară de azi din 

campionatul categoriei A de rug- 
bi este ultima confruntare oficială 
a rugbiștilor noștri înaintea difi
cilelor întîlnlri internaționale din 
•una viitoare. Ea oferă un nou și 
ultim prilej jucătorilor fruntași 
de a se afirma In ochii selecțio
nerilor și de a justifica încrede
rea pe care și-o pun în ei antre
norii.

Dintre cele 5 jocuri programate, 
cel mai echilibrat ni se pare acela 
care se va disputa între Energia 
DGSM Ploești și Locomotiva Gri- 
vița Roșie. Partida va avea loc, la 
cererea echipei din Ploești, în 
Capitală pe terenul Parcul Copilu
lui la ora 16.30 (arbitru C. Bă
nică). O partidă la fel de echili
brată și importantă pentru partea 
de jos a clasamentului este aceea 
programată la ora 16,30 pe sta
dionul Progresul F. B., dintre Pro
gresul F. B. și Știința Institutul 
Mine. Partida va fi condusă de C. 
Diamandi.

C.C.A., care la ora 16,30 va în- 
tîlni pe stadionul Tineretului 11 
Energia Republica (arbitru Krantz) 
și Energia ISP, care va primi re
plica Locomotivei P.T.T. la a- 
ceeași oră și pe același stadion, 
dar pe terenul IV (arbitru Fulea), 
vor continua lupta lor indirectă 
pentru titlu. Cele 2 echipe vor în
registra probabil noi victorii, con- 
tinuînd a-și împărți și după a- 
ceastă etapă, neînvinse, șefia cla
samentului. Rămîne de văzut 
care dintre formații va marca mai 
multe puncte, spre a cunoaște li
derul campionatului. Cea de a 
cincea partidă dintre Energia Pe
troșani și Dinamo București se 
va disputa la Petroșani. Sperăm 
«ă de data aceasta formația lo
cală și publicul spectator vor avea 
® atitudine sportivă. Este inad
misibil ceea ce s-a întîmplat

ASTĂZI ÎNCEPE CONCURSUL DE 
PRIMĂVARĂ LA TENIS

In cadrul pregătirii jucătorilor 
noștri fruntași de tenis astăzi în
cepe pe terenurile Progresul F. B. 
o competiție denumită „Concursul 
de primăvară". Se vor desfășura 
două probe: simplu bărbați și dublu 
bărbați. La prima vor lua parte ju
cătorii Gh. Viziru, M. Viziru, T. 
Bădln, Cobzuc, Zacopceanu, Cara- 
lulls, Rakosi, Năstase, Bardau. Geor
gescu, Bosch și D. viziru. Meciu
rile se vor disputa sistem „cel mai 
Bun din cinci seturi" și vor fi eli
minatorii în primele două ture, apoi 
ae vor desfășura două turnee a cîte 
«ase jucători. In proba de dublu 
ce vor întrece sistem turneu opt 
cupluri masculine. Partidele se vor 
disputa în fiecare zi de la ora 15,30 
Oină la 20 aprilie inclusiv.
M1INE ÎNCEPE „CUPA DINAMO" 

LA TIR
M>îine la o.-a 9, pe poligonul Tu

nari, cei mai buni trăgători, Inclu- 
alv membrii lotului republican, vor 
participa la prima mare competiție 
oficială a anului, „Cupa Dinamo". 
Competiția este eșalonată de-a lun
gul a trei zile (vineri, sîmbătă șl 
duminică).
BA HANDBAL, C.C.A. A ÎNVINS 

FLAMURA ROSIE CISNĂDIE
Ieri după amiază pe stadionul FI. 

goșie Belvedere s-a disputat meciul 
de handbal între echipele masculine 
•de categoria A, C.C.A. și Flamura 
-.roșie Cisnâdie. Manifestind o evi- 
•dentă superioritate, bucureștenil au 
oîștlgat — fără prea multe eforturi 
—- cu scorul de 14—8 CI—3). Au mar
cat: Sauer (5). Bulgaru (4), Jost (3). 
'Wagner. Llngner pentru C.C.A. șl 
IXapp (5), Lang (2) și Schmitz I 
gientru Flamura roșie.

Din volei

campionatului de rugii

a selecționabililor!
dumiinica trecută la Lonea unde 
arbitrul C. Bănică, fiind lovit de 
jucătorii echipei gazdă a fost ne
voit să întrerupă jocul cu 10 mi
nute înainte de sfîrșitul partidei. 
Ca urmare e incidentului de la Pe
troșani, biroul Comisiei centrale de 
rugbi a hotărît deocamdată, ptnă 
la cercetarea cazului, să suspende 
pe jucătorii M. Gavriliu și R. Gau- 
be, principali vinovați în. inciden
tul înregistrat.

înaintea etapei de azi, clasamen
tul categoriei A are următoarea 
înfățișare:

1. Energia I.S.P. 15 11 127: 12 15
2. C.C.A. 5 S 9 • 114: 6 15
3. Loc. Gr. Rație 5 4 9 1 47: U 13
4. Dinamo Buc. 5 3 9 2 63: 11 11
5. Locomot. P.T.T. 5 2 13 14: 32 9
6. En. DGSM PI. 5 2 9 3 29: 57 9
7. En. Republica 5 2 9 3 9: 47 9
t. St. Inst. Mine 5 19 4 3: 32 7

9. Progr. F.B. 5 19 4 9.1» 7
W. En. Petroșani 5115 12: 94 5

Va fi C.C.A. diseară in fruntea clasamentului? Răspunsul Ia 
această întrebare ni-l va da eficacitatea Urnei sole de aloc. Coio- 
caru (C.C.A.) marchează o nouă încercare in medul cu Locomot oa 
GrivRa Roșie. Foto I. MIHAICA

BILETE PENTRU BOX
Biletele pentru gala de box care 

urmează să se destâ$oare «lunu.-xicâ 
dimineața in sala Floreasea se pun 
In vtnzare mîine la Agenția cen
trală Pronosport (cal. Victoriei ») 
ți la casa dip str. Ion Vidu.
REZULTATE SATISFĂCĂTOARE IN 
CONCURSUL DE ATLETISM DIN 

CAPITALA
In concursul de atletism desfășu

rat duminică pe Stadio-.ul Tineretu
lui s-au înregistrat o serie de re
zultate destul de bune. Astfel: la 
200 m. plat băieți, I. Wiesenmayer 
22.4 sec„ Ilie Save! ZZ.9 sec. M. Ur- 
sac 23,1 sec., la disc fete Niculina 
BarUu 40.22 m., la lungime fete Eli
sa beta Stănescu S.N m.. victoria 
Seitan 4.S4 m., la prăjină M. Tran- 
dafilov 3,00 m., C. Cotor 3.4» m.. 
Gh. Constantin 3.4*  m„ la tnplu- 
salt Șerban Ciochină 13,43 m., la 11» 
m. g. G. Vintilă 1*J  sec.. Paul Pău- 
nescu 10,5 sec.

• Din cauza programării „ful-
■ger", efectuată ca urmare a in- 
tîrzierii echipei Progresul I.T.B. 
tn turneul din R.D. Germană, 
aneciul disputat ta Timișoara în- 
■fre echipa locală Știința și 
Progresul I.T.B. nu a putut fi 
giopularizat și s-a desfășor. t — 
In consecință — în total anoni- 
•nat. Timișorenii au părut obosiți 
și nu s-au putut concentra sufi- 
«ient, făcînd multe greșeli ele
mentare. Progresul I.T.B a în
vins cu 3—2 (10—15; 15—3;
13—15; 15—12; 15—7).

• Comisia centrală a luat o 
aerie de măsuri împotrixa unor 
acte de indisciplină petrecute în 
etapa din 2 martie a cupe* comi
siei centrale. Astfel, maestrul 

emerit Dumitru Medianu (Pro
gresul LT.B.) a primit avertis
ment public (trecut în foaia califi
cativă) pentru comportare nespor
tivă avută la meciul Progresul 
l.T B. — Energia I.O.R., iar Ta- 
liana Avacum (Progresul C.P.C.SJ
a fost suspendată pe două e ape 
ale campionatului republican (7

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE 
ȘAH BUCUREȘTENE ÎNAINTEA 

ULTIMEI ETAPE
Campionatul republican de șah pe 

echipe (faza pe Capitală) se apropie 
de sflrșit. In etapele V șl VI (des
fășurate simbătă ți duminică; s-au 
înregistrat rezultate normale, cu ex
cepția meciului Dinamo-Progresul 
Sănătatea, cîștigat de prima echipă 
cu 8—0 (prin neprezentare). Nu cu
noaștem care este substratul acestei 
atitudini nesportive și, in general, 
slaba comportare în concurs a Pro
gresului Sănătatea, fostă finalistă 
anul trecut. Rezultatele etapei a 
V-a: Locomotiva-Știința 1—7; Pro
gresul I.T.B.—Energia 2—5: Voința— 
Progresul Sănătatea 4’/»—37,; Dina
mo—Progresul F. B. ă'/j—*‘A. Etapa 
a Vl-a: Știința — Progresul F. B.

și 14 aprilie), pentru atitudine 
nesportivă în meciul Progresul 
C.P.C.S. — Energia M.E.E. Ar
bitrul C. Armășescu a fost sanc
ționat cu mustrare scrisă, deoa
rece în meciul Progresul f T B — 
Energia I.O.R. în loc să-l elimi
ne de pe teren pe D. Medianu, a 
refuzat să mai arbitreze, ceea ce 
constituie o încălcare a regula
mentului de joc.

★
— In jocurile de verificare sus

ținute ieri de echipele reprezenta
tive s au înregistrat următoarele 
rezultate : MASCULIN : echipa B 
(căpitan S. Mihăilescu) — echipa 
A (căpitan St. Roman) 3—2 (15— 
10; a—15; 15—12: 12—15; 15—13); 
FEMININ: echipa A (căpitan Ro
dica Sădeanu) — echipa B (căpi
tan Verona Zama-Costin) 4—0 
(15—6; 15—12; 16—14; 15-11) 

Spre deosebire de echipele femi
nine, formațiile masculine nu an 
acordat suficientă seriozitate me
ciului, fapt care a scăzut din va
loarea antrenamentului

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
• DEZAMĂGIRILE sportive 

sînt în genere de scurtă durată. 
Afirmația este valabilă în egală 
măsură pentru sportivi, ca șl 
pentru... spectatori. De pildă, ves
tea că reuniunea de box care ur
ma să aibă loc astă-seară, în 
sala Dinamo, a fost amînată, a 
trezit unanime regrete, spulberate 
însă imediat ce s-a aflat că amî- 
narea nu însumează în fond decit 
cîteva zile. Intr-adevăr, conside- 
rîndu-se că sala Dinamo nu are 
capacitatea necesară pentru a sa
tisface masivele cereri de bilete, 
comisia centrală și inspecția de 
box au decis să organizeze prima 
gală (cea de astă-seară), dumini
că dimineața, în sala F’or-asca. 
iar gala următoare într-una din 
primele zile ale săptăminii viitoa
re. Pentru .liniștirea” numeroși
lor amatori de box, sîn‘em în 
măsură să anunțăm că în linii

0—i; Progresul Sănătatea — Dina
mo 0—•: B-.ergia — Voința S1/,—2’.: 
Locomotiva — Progresul LT.B. 
X'.r-»/.-Inaintea ultimei etape, care se 
desfășoară astăzi după amiază, cla
samentul este următorul: Știința 
30 , p.; Dinamo SI1/,; Energia M (1); 
Progresul I.T.B. »■/,; Voința 21>/,; 
Locomotiva 17*4  (U: Progresul F.B. 
15; Progresul Sănătatea 13'/».
MARGARETA TEODORESCU (PRO
GRESUL I.T.B.) CAMPIOANA DE 

ȘAH A CAPITALEI
12 jucătoare de categoria I și au 

disputat titlul de campioană a Ca
pitalei pe anul 1955. Turneul a mat 
avut ca miză selecționarea lotului 
în vederea apropiatelor intilniri in
ternaționale. ca și obținerea unei 
note de candidat maestru (realizată 
de primele trei clasate). Aceasta a 
făcut ca șal.istele noastre fruntașe 
să privească cu toată seriozitatea 
participarea lor în concurs iar re
zultatele înregistrate să oglindească 
în mare măsură forța de joc a pre
tendentelor.

Titlul de campioană a fost ciștl- 
gat (pentru a treia oară) de Mar
gareta Teodorescu. care a totalizat 
s puncte (din 11 posibile). Ellsab'eta 
Ionescu și Elena Sigalas-Grabovietki 
împart locurile II-III cu cîte 7'/s p. 
Urmează în ordine: Irina Tzitron 
6 (1): Lidia Giurolu S*/ 2 (1); Rodica 
Reicher șx Rodica Manolescu 5; San
da Filipescu 4>/s (1); Veturia Simu 
și Alexandra Nicolau 4; Natalia 
Iliescu (1) si Maria Tarapanov- Das- 
mireanu 3*/ a.

D. Munteanu-corespondent

Tănase Mureșanu și Csaga Szentkiraly campioni republicani de scrimă juniori
ORADEA, 10 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
125 de tineri și tinere (printre 

care mulți copii de vîrsta sibia- 
nului O. Weber care de curînd a 
împlinit 13 ani) sînt angrenați in 
aceste zile, la Oradea, în lupta 
pentru titlurile de campioni indi
viduali de scrimă juniori.

Juniorii până la 16 ani alcătuiesc 
categoria a Il-a, iar cei peste 16 
ani (pînă la 18 ani) formează 
categoria 1, aceea care de fapt 
desemnează campionii republicani 
de juniori. In campionatele începu
te marți în sala școlii medii or. 
3 din Oradea, s-au prezentat 16 
concurenți la categoria a Il-a și 
22 de floretișiti la categoria I.

Mai lungă a fost întrecerea ce
lor „mici", care răsturnînd previ
ziunile organizatorilor, s-au luptat 
numai în finală, timp de patru 
ore (în loc de două cîte erau pro
gramate) pentru a desemna pe cel 
mai bun dintre el. Iată clasamen
tul final;
1. Haukler 6 v. d.b.; 2. Falb 
6 v. d. h, 3. Ionel Drîmbă (FI. 
roșfe Timișoara) 4 v. 24 tușe

Finala categoriei I a fost aș
teptată cu ma? puține emoții. Pen

mari programul n-a suferit mo
dificări, în fruntea lui situîndu-se 
partidele M. Stoian — I Drag- 
nea, M. Dobrescu — M Cristea, 
E. Cișmaș — Șt. Bogdan, Șerbu 
Neacșu — D. Rizea ete.
• SUB CONDUCEREA experi

mentată a antrenorilor Ion Popa 
și Gh. Axioti, pugiliștii din lotul 
bucureștean se antrenează de zor 
în vederea celor două intilniri 
pe care urmează să le susțină în 
Franța. O telegramă sosită ieri la 
CCFS, expediată din Paris, 
anunță că prima întîfnire a bo
xerilor noștri în Franța a fost 
aminată de la 30 aprilie '.a 4
mai. Forul nostru de specialitate 
s-a declarat de acord cu această 
amînare.

• PARALEL cu aceste pregătiri, 
un alt lot, cel de tineret, con
dus de antrenorii Lucian Po
pescu și Ion Chiriac, și-a început 
la rindul său antrenamentele. 
Obiectiv: întîlnirea internațională 
de tineret R.P. Romînă — R.P. 
Polonă, care va avea loc la 15 
mai, probabil la Varșovia.
• LA GALAȚI, pugiliștii din 

asociația Voința se pregătesc pen
tru cele două intilniri pe care 
le vor susține în compania boxe
rilor din asociația START fR.P. 
Polonă). Prima intilnire va „vea 
loc la 28 aprilie la București, iar 
cea de a doua, la 2 mai, la Ga
lați. Printre boxerii care se antre
nează sub conducerea antrenori
lor N. Buză și Gh. Baltă se află: 
L Ambruș. Toma IIie, 1 Zlataru, 
D. Boiangiu. I. Militarii, M. 
Miclăuș, C. Gherasim, D. Adam,

Ceea ce a umbrit succesul crosului de la Sibiu
• Vă este fami.iar aspectul ca

selor de bilete lurfte cu asalt la 
meciurile de fotbal, în duminicile 
cu program „tare". Biata casie
riță. afiată în fața unei nesfîrșite 
„păduri" de mîini, nu știe care 
dintre solicitanți și-a așteptat li
niștit rindul și care s a ajutat de 
pumni și coate, și împarte bile
tele la întîmpfare. Tabloul acesta, 
înfr-o versiune puțin modificată, 
l-am avut înaintea ochilor asis- 
tind la... sosirea in cursa junioa
relor Ia recentul campionat de 
cros de la Sibiu. Traseu! fiind 
scurt, cea mai mare parte din ce’e 
60 de concurente au terminat pro
ba la distanțe foarte, foarte mici. 
Arbitrii de sosire au amenajat un 
culuar prin care sportivele tre
buiau să treacă și să primească 
un număr corespunzător locului 
ocupat în cursă. Dar culuarul era 
mu): prea scurt distribuirea nu
merelor s-a făcut cu o încetineală, 
cu o bîlbîială nepermise, învălmă
șeala creată a dat multora ghes 
să mai... ciupească vreo cîteva 
locuri în clasament și de aici... 
tabloul descris mai sus. Adău
gind și faptul că honurile erau 
împărțite nu de unul — cum ar 
fi fost firesc — ci de doi arbitri, 
înțelegeți cam în ce fel a putut fi 
respectată ordinea reală a sosirii. 
Așa stînd lucrurile, justețea »la- 
samentului pe echipe poate fi pusă 
sub semnul întrebării.

După experiența atitor și atîtor 
mari concursuri de cros organiza
te la noi în uîitimii ani este de 
neînțeles cum de n-au reușit ar

tru loată lumea era clar că t.tiui 
de campion la juniori va fi dis. 
nutad între Tănase Mureșanu (Pro
gresul Buc.) și Atila Csipler (Ști
ința Tg. Mureș), cei care cu trei 
sile mai înainte s au situat pe 
primele două locuri în clasamentul 
individual alcătuit cu ocazia cam- 
oionatiilui pe echipe de la Cluj. 
Intr-adevăr, valoarea acestor doi 
juniori a depășit categoric pe cea 
a restului de concurenți, așa că 
înaintea meciului dintre ei (pro
gramat special, ultimul), Mure
șanu și Csipler totalizau același 
număr de victorii (6), în timp ce 
al treilea clasat nu reușise decît 
trei victorii. Asaltul Mureșanu— 
Csipler, hotărîtor deci pentru sta
bilirea campionului junior de flo
retă, a avut o desfășurare drama
tică : t—0 pentru Csipler, 1—1, 
1—2, 1—3, 2—3, 3—3. 3—4, 4—4 
șt în fine, 5—4 pentru Mureșanu. 
Astfel, Tănase Mureșanu cucerește 
pentru a doua oară consecutiv ti
tlul de campeon junior al țării. 
Atila Csipler îi rămîne, totuși, un 
adversar egal ca valoare și ca 
perspectivă. In rest, finala a pri
lejuit o luptă strînsă, echilibrată, 
soldaită cu următorul clasament ?

M. Florescu, A. Cristea, I. Pm- 
tea. , >•

• IN SFTRȘIT, Ia Craiova,, bo
xerii localnici se pregătesc sub 
supravegherea antrenorului Pe
tre Alexandrescu, pentru întîlni- 
rile revanșă cu selecționata Cra
coviei (R.P. Polonă). Acestea 
vor avea loc între 3 și 12 mai 
la Craiova și Tr. Severin.

• Șl ACUM, cite va declarații 
ale „martorilor oculari" la fina
lele campionatelor de calificare 
de la Orașul Stalin:

I. CETAȚEANU. delegat gene
ral: S-a pus prea mult accent pe 
combativitate, dar au fost și me
ciuri frumoase, remarcindu-se V. 
Pleș, V. Stoianovici, Marin Ion 
și M. Balaș. Deciziile juste, iar 
arbitrajele (în special B. Robert 
și A. Kervorkian) de bună cali
tate.

LUCIAN POPESCU, antrenor: 
Meciuri frumoase la categoriile 
mici. M-au impresionat: V. Pleș, 
un tînăr cu mari perspective, V. 
Stoianovici, Nicu Popa, Simion 
Gheorghe, C. Turcu și I. Ciocîr- 
lan. Personal, mă bucur că elevul 
meu Marin Ion a ieșit campion. 
Dacă i se vor asigura condițiile 
necesare va putea deveni un ex
celent „ușor".

B. ROBERT, a.-bitru-judecător: 
Organizare foarte bună. Am re
marcat pe V. Stoianovici, Al. 
Săraru, M. Balaș și pe boxerii 
de la Salonta. Sub orice critică 
boxerii de la lași și Pitești, pre
cum și Geza Toth (Oradea). 
Cred că înaintea finalei 'rebuia 
intercalată o zi de repaus.

bitrii să organizeze o sosire ca 
lumea în cursa junioarelor!

• Dinamo a cucerit 5 din cele 
8 titluri puse în joc. Iată o per
formanță pe care am subliniat-o 
la timpul său. Dar Ia fel de im
portant ni se pare să subliniem 
preocuparea asociațiilor Știința și 
Energia, singurele care au prezen
tări echipe complete la toate ceile 
4 probe. In rest, absențe cu du
iumul. „Recordul" l-a realizat Vo
ința care n-a avut decît 1 (un) 
concurent!! Și cind te gîndești că 
el a și cîștigat, la juniori. Un ti
tlu pe care sibianui Fiorea Vasile 
l-a merita1! cu prisosință dar pen
tru care asociația Voința — cu 
„înalta" solicitudine de care dă 
dovadă față de atletism — vă a- 
sigurăm că n-are absolut nici o... 
vină.
• Urmăream cu motocicleta 

cursa seniorilor. Ne am oprit la 
un moment dat într-un punct de 
unde se deschidea o panoramă mai 
largă a traseului. Au trecut Gre
cescu și Moscovici, au trecut 
Weiss și Aioânei. și rlnd pe rînd 
toți concurenții. Nu, nu toți. Iată, 
mult în urma celorlalți, doi tineri 
cu „D“ pe piept. Ei aleargă foar
te tacticos, ca într-o ușoară cursă 
de antrenament. Sînt Vamoș și 
Karandi, de la Dinamo. „Taciica" 
lor a fost, pare-se, aoeea de a-1 
aștepta pe Grecescu pentru a-1 
„trage". Dac Grecescu nu avea ne
voie de un asemenea „ajutor", iar 
Dinamo se putea dispensa de o 
asemenea „stratagemă" care să-i 
umbrească succesul.

I. MANOLIU

3. Zoltan Erdogh (Voința Cărei) 
3 v. 23 t. p., 4. Nicolae Constlm- 
tin (Progresul Buc.) 3 v. 29 t p„ 
5. Paul Ionescu (Voința Buc.) 3 
v. 30 t. p., 6. Ștefan Sinko (Șc. 
sp. tineret Cluj) 2 v. 31 t. p., 7. 
Victor Papa (Progr. Qriadea) 
2 v. 32 t. p.. 8. Ladislau Szocs 
(Șc. sp. tineret Cluj) 2 v. 33 t. p.

Floretistele, a căror întrecere a 
avut Ioc ieri, n-au mai oferit dina
mismul și valoarea asalturilor tră
gătorilor care le-au precedat. Cla
samentele sînt următoarele: Cate
goria a Il-a: 1. AGNETA CSIP
LER (En. S. Mare) 6v, 2. Valeria 
Ludman (Sc. sp. tiu. Buc.) 5v 
17t.p. 24t.d., 3. Arstrid Krammer 
(FI. roșie Tim.) 5v 17t.p. 20t.d_! 
Categoria I-a: 1. CSAGA SZENT
KIRALY (Știința Tg. Mureș) 6v 
campioană R.P.R. de junioare, 2. 
Otilia Vadnay (En. S. Mare) 5v 
14t.p., 3. Iudith Kapdebo (Prog. 
Cluj) 5v 15t.p., 4. Ghizela Kiss 
(St. Tg. Mureș) 4v, 5. Agneta Sza-i 
bo (Progr. Oradea) 3v 22t.p., 6.
Crista Bahmuller (Voința Or. Sta
lin) 3v 24t.p„ 7 Paraschiva Kiss 
(Voința Cărei) 2v, 8. Da'tna Falb 
(FI. roșie Tini.).

ELENA MATEESCU
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Să sperăm că duminicăsancțiunilor

Miile de spectatori .are au 
ținut să vadă duminică după- 
amiază meciul dintre Locomo
tiva București și Flamura ro
șie U.T.A. Arad, au avut, de 
la bun inceput, o surpriză ne
plăcută: prezența în formația 
bucureștenilor a jucătorului 
Olaru. Poate că se găsesc unii 
cărora le place cum joacă Olari: 
și s-au bucurat revăzîndu-t 
purtind tricoul cu culorile co
lectivului pe care-l susțin. Dar 
aceștia au fost în număr in
fim. Imensa majoritate a spec
tatorilor au simțit, desigur, o 
strîngere de inimă. Și pe bu
nă dreptate. Cum să nu te 
gîndești — ca sportiv de tip 
nou, sau ca iubitor al spor
tului nostru de tip nou — la 
grava greșeală comisă de con
ducerea asociației, cind a dic
tat anularea sancțiunii primită 
de Olaru cu puțină vreme în 
urmă? Ce influență mai pot 
avea sancțiunile, atunci cînd 
ele nu sînt respectate chiar 
de aceia care le hotărăsc? 
S-au gîndit, oare, tovarășii 

care au luat această măsură, 
la urmările pe care ea le poa
te avea în îngreunarea proce
sului educativ al tinerilor spor
tivi? Noi credem că iu. Și 
iată de ce.

lacob Olaru este la a doua 
suspendare (după numeroase 
„ultim avertisment") dictată 
de asociație în urma unor a- 
titudini de încălcare gravă a 
disciplinei sportive. Și prima 
sancțiune a fost ridicată îna
inte de termenul respectiv, pe 
motiv că echipa ar fi avut 
nevoie de el. Fără îndoială că 
nu greșim afirmind că î.i acest 

............... i, în loc să-și 
comportarea 

continue pe 
pe care a 

început (de 
disciplină, re-

y fel tinărul Olaru, 
'a îmbunătățească
6 era îndemnat să 
>/ drumul greșit 
K mers de la 
Z se abateri de la 
>7 petate beții).
6 Ultima sancțiune, mai gra- 
» vă decît celelalte (suspenda- 
S rea pe șase luni) a fost ho
lo tărîtă pentru că Olaru a venit 
>9 din nou la cămin noaptea t>r- 
(6 ziu, în stare de gravă ebrie- 

....................................................tate și s-a dedat la acte de 
adevărat vandalism, distru- 
gînd bunuri ale coIectivuluL 
Putea fi iertată o astfel de 
comportare? Desigur că nu. Și 
măsura de suspendare a fost 
aprobată de toți jucătorii. Așa 
cum îmi spuneau antrenorii 
Vogi și Ronay, aceasta era

ultima încercare: ori Olaru în 
țelegea, in sfîrșit, să se schim
be, ori trebuia să se renunțe 
la el.

Convorbirea cu acești des
toinici antrenori am evut-o 
după ce ziarul „INFORMAȚIA 
BUCUREȘTIULUI", crezînd în 
„angajamentele" lui Olaru. ce
ruse în repetate articole ușu
rarea sancțiunii date. Antre
norii erau supărați că se scrie 
atît de mult despre acest caz. 
în vreme ce există, desigur, 
alte probleme mult mai impor
tante. Ei ne-au afirmat că ușu
rarea sancțiunii ar dăuna 
mult, atît procesului de edu
care al celorlalți, cît și lui 
Olaru personal, care, in felul 
acesta, nu ar mai învăța ni
mic.

Și iată că au trecut doar două 
săptămîni de la aceste discu
ții și Olaru a jucat. In 
mod firesc se naște întrebarea; 
s-a luat această măsura :u 
acordul antrenorilor? Sîntem 
siguri că nu. Și că nu se ține 
seama de părerea antrenorilor 
este un lucru foarte grav, căci 
ei fiind în legătură nemijlocită 
cu sportivii îi cunosc mai bine 
ca oricine.

Și încă ceva. De ce a fost 
nevoie neapărată de Olaru? 
(căci bănuim că acesta a 
fost supremul argument) Nu 
știu, oare, tovarășii din consi
liul asociației că în „CUPA 
PRIMĂVERII" nu se retrogra
dează? Sîntem convinși că 
știu prea bine cu toții, dar 
alergînd după succese ieftine, 
calcă în picioare orice princi
piu educativ.

Procedind cum au ptocedat, 
tovarășii din conducerea aso
ciației Locomotiva au dovedit 
că 
tul 
tea 
tru 
nu 
sportivi numai pentru că știu, 
de pildă, să dea bine cu picio
rul în minge. Ci 
oameni sănătoși 
minte, disciplinați, 
portare exemplară 
particulară și în cea 
culți, bine pregătiți 
munca de înaltă productivita
te și apărarea patriei.

Cred, oare, tovarășii in cau
ză, că ' 
formă 
lui?

nu înțeleg nimic din înal- 
rol pe care-1 are activita- 
sportivă în regimul nos- 
democrat-popular Partidul 
ne îndeamnă să creștem

să 
la
cu 
în

c-eștem 
tmp și 
o coro- 

viața 
sportivă, 

pentru

hotărîrea lor este con 
cu Îndemnul partida

ȚICIJ SIMION

Arad-E-

II). Celelalte e- 
(60 la număr) 

aprilie în ÎG se-

oferi ceea ce spectatorii 
de la începutul sezonu- 
șase întîlniri — ca tit- 
afiș fotbalistic — sint

Cupei Primăverii”
Buletinul

Ca
sta- 
fun- 
fun-

greșul Rădăuți, amînat 
aprilie, se va disputa la 
lie.

• In luna aprilie, toate jocu
rile programate după amiaza vor 
începe la ora 16,45.

• Jocul Progresul Iași — Pro-
’ ....................... la 7

18 tpri-

• Intîlnirea Energia 
nergia Uz. tr. Orașul Stalin se 
dispută sîmbătă la Arad.

• Duminică, trei întîlniri se vor 
disputa în alte orașe, deoarece 
terenurile din localitățile respec
tive se află în reparație: Ener
gia 108 — Energia Oțelul Roșu 
Ta Orăștie. Recolta Siqhet — Re
colta Salonta la C. Lung Tisa, 
Energia Sinaia — Energia 4 Cîm- 
pina la Bușteni.

• Jocurile de duminică din Bu
curești se vor disputa astfel: 
Progresul C.P.C.S. — Dinamo 
Birlad pe stadionul Giulești, ora 
10.30 și Energia 23 August — 
Energia Constanța pe terenul E- 
nergia din Dudești la ora 10.30

• „Cupa Primăverii” la juniori, 
în București, va începe duminică 
în două serii: Locomotiva Gara 
de Nord, Dinamo 6, FI roșie 
F.C., Progresul F.B., Șt'ința și 
Progresul C.P.C.S. (seria I), Lo
comotiva, Dinamo, FI. roșie Vis- 
cofil. Energia 23 August, Voința 
și C.C.A. (seria 
chipe de juniori 
vor începe la 21

6 echipe.

In ciuda jocurilor de caiita;e 
scăzută, „Cupa Primăverii" conti
nuă în mijlocul unui interes me
reu treaz. Și duminica aceasta, 
miile de spectatori vor fi din nou 
prezente în tribunele stadioanelor 
din București. Arad. Tg Mureș 
Ploești și Orașul Stalin, cu spe
ranța că, în sfîrșit, vor avea pri
lejul să aplaude meciuri pe pla
cul lor.

Cu mai mult interes și preo
cupare din partea echipelor, eta
pa de duminică pentru categoria 
A poate 
așteaptă 
iui. Cele 
luri de
extrem de promițătoare Rămîne 
doar ca echipele "ă le realizeze...

La București: cuplajul derbiuri- 
Ior bucureștene Progresul—C.C.A. 
și Dinamo — Locomotiva sînt 
jocuri cu tradiție care vor umple 
tribunele și peluzele Stadionului 
„23 August”. Cu legitimă curiozi
tate este așteptat meciul Progre
sul — C.C.A., două echipe învinse 
duminica trecută. La Timișoara, 
Progresul a resimțit lipsa lui 
ricaș și Dinulescu, precum și 
ba comportare a celor doi 
dăși. Plasamentul greșit al
dașiior (departe de stoper și a- 
vansați după extremele retrase 
ale Științei) a determinat retra-

Pentru jocurile
■ yj-==ra===S== .!=.■= ■■ .ii ------- -- - -■■■ ■■ •- de nuuța

gerea nalfilor Știrbei și Mihăi- 
lescu pentru a veni în ajutorul 
lui loniță. stoperul, regulat depă
șit prin demarcările permanente 
ale lui Ciosescu. Retragerea hal
filor a dus la pierderea legăturii 
cu atacul, legătură pe care in
terii Ozon și lonescu, — cu o 
capacitate redusă pentru a „cc- 
peri un spațiu prea mare — n-au 
reușit s-o restabilească. Și toate 
acestea au determinat comporta
rea sub așteptări a echipei, fiind 
în același timp explicația unei în- 
frîngeri care pe unii poate că i-a 
surprins. Cu Caricaș și Dinulescu 
în echipă, lucrurile ar f: 
altfel. Și aceasta se va 
duminică.
Despre militari, observatorul spe
cial la jocpl de la Orașul Stalin, 
antrenorul Dincă Schileru, ne-a 
spus că au jucat lent, cu multe 
pase laterale, complet lipsiți de 
hotărîre în fața porții și în apă
rare, depășiți de mobilitatea, pu
terea de luptă și jocul organizat 
ai dinamoviștilor din Orașul Sta
lin. Duminică. C.C.A. are ocazia 
unei reabilitări. In ce măsură va 
reuși? Vom vedea. In orice caz, 
jucătorii echipei campioane tre
buie să-și iasă din impasul care-i 
duce la comportări nedemne de 
valoarea și prestigiul cucerit cis 
prețul unor eforturi de ani de 
zile.

Dinamoviștii din Orașul Stalin 
vor găsi la Ploești un 
care a marcat și el o 
și care e dispus s-o 
Raportul observatorului 
antrenorul Lazăr Sfera, 
ză că ploeștenii au

mers 
vedea 

in meciul cu C.C.A.

• Invingâtoarea jocului de la Torino a fost decisă in ultimele trei minute
• Antrenorul Avachtan d espre turneul lui Dinamo Bu curești m R. P. Polonă
• Clasamentele „la zi“

O Ieri după amiază, avionul- 
•ursă Belgrad-București a depus 
pe peronul aerogării Bănoasa echi
pa feminină a țării noastre, care, 
așa cum se știe, a jucat duminică 
la Torino în compania reprezenta
tivei Italiei. Reprezentantele noas
tre erau afectate de înfrîngerea 
suferită și. mai ales, de condițiile 
în care au fost învinse. Dar iată, 
în cîteva cuvinte, părerea uneia 
dintre cele mai bune jucătoare ale 
noastre în partida de la Torino. 
Teodora Simionescu:

„Meciul a fost extrem de discu
tai. Puteam să terminăm învingă
toare dacă se ține seama de fap
tul că în minutul 38 scorul era 
egal: 44—44 și că noi am ratat 
în aceste trei minute situații clare 
de marcare și am făcut și greșeli 
în apărare, din momentul cînd am 
aplicat o apărare „om la om" a- 
gresivă. Nu am fost depășite nici 
din punct de vedere fizic și nici 
tehnic, ci numai ca luciditate și calm 
în momentele decisive. Arbitrajul 
a fost deosebit de sever mai ales 
In privința jucătoarelor noastre 
pivot care încă din prima repriză 
aveau cite trei greșeli personale. 
Regret foarte mult că am ratat 
victoria. Ea ar fi contat conside
rabil — moralicește — pentru fie
care dintre noi".
• Ieri ne-a vizitat la redacție 

tov. Grigore Avachian, antrenorul 
echipei de baschet Dinamo Bucu
rești, care a efectuat de curînd un 
turneu în R.P. Polonă. Iată ce 
ne-a declarat el despre jocurile di- 
Bamovișihlor în Polonia :

„Am jucat în total cinci me-

ale campionatului masculin
ciuri dintre care trei în cadrul 
turneului de la Poznan iar celelal
te la Wroclaw. Rezultatele de la 
Poznan au fost: 27. III. Dinamo— 
Lech Poznan 45—50 (23—23);
28.111. Dinamo—Gwardia Gdansk 
52—34 (24—15); 29.III. Dinamo- 
Olympia Poznan 41—59 (22—19); 
la Wroclaw am întrecut -C.W.K.Ș. 
Wroklaw cu 63—53 (35—33) (la
31.111. ) și Gwardia Wroklaw cu 
69—57 (37—34) o zi mai tirziu. 
Scopul turneului a fost atins; a- 
cela de a ne îmbunătăți pregătirea
în vederea turneului final al cam- _ 
pionatului nostru. Am întîlnit ad
versari cu pregătire și sisteme de 
joc diferite. De pildă, cele două 
meciuri pierdute au fost susținute 
cu echipe care se apărau tn „zo
nă", lucru care pe noi ne-a cam 
deranjat. In schimb. Ia Wroclaw, 
noi am jucat" zonă, lucru care a 
surprins pe adversari. Dinamo a 
jucat destul de bine, dar a avut 
și slăbiciuni, cum ar fi : apărarea 
individuală a pivoților a lăsat mult 
de dorit (fiecare pivot întîlnit 
ne-a marcat cel puțin 20 puncte), 
ca și lipsa de precizie a aruncă
rilor de la senri-distanță. Echipele 
poloneze sînt de valori egale și 
nu este una care să conducă în 
campionat neînvinsă.

• Luni s-a jucat în campionatul 
nostru meciul dintre echipele clu
jene Energia și Știința I.M.F. Re
zultat : 78—66 (41—29) pentru 
Energia. Azi va avea loc la Ora
dea, derbiul seriei I: Dinamo— 
Dinamo București, amînat de la

31 martie. înaintea acestui meci 
clasamentele arată astfel i

Seria I
1. Dinamo Buc. 18 10 554:392 24
2. Dinamo Oradea 8 6 0 2 503:456 20
3. Energia Cluj 9 5 0 4 563:530 M
4. Progr. Arta Buc. 9 3 0 6 553:607 15
5. St I.M.F. Cluj 9 2 8 7 631:718 13
6. Voința Iași 9 2 0 7 571:672 13

Seria a II-a:
1. C.C.A. 9 9 0 0 618:472 27
2. Loc. P.T.T. Buc 9 6 12 616:564 22
3. Dinamo Tg. M. 9 4 14 506:521 18
4. Energia Buc. 9 3 2 4 478:487 17
5. Știința Timiș 9 1 2 « 536:583 13
6. Progr. Or. Stalin 9 10 8 477:604 11

Astăzi este joi. Deci au mai rămas 
trei zile pînă la închiderea concur
sului Nr. 15. Prin urmare, numai 
trei zile mai aveți posibilitatea să vă 
faceți „socotelile”. De ce spunem 
aceasta: pentru că, pe bună drep
tate, concursul de duminică este un 
concurs tare și mai ales atrăgător. 
Este suficient să remarcăm prezența 
celor două derbiuri bucureștene: 
C.C.A.—Progresul Buc., Dinamo Buc. 
— Locomotiva Buc. pentru a ne da 
seama că nu exagerăm deloc atunci 
cînd acordăm concursului de dumi
nică calificativul: „foarte intere
sant".

Dar mai este un lucru clare mă
rește șl mai mult interesul pentru 
acest concurs și anume: regulamen
tul Pronosport prevede că dacă la 
un concurs nu există nici un bule
tin cu 12 rezultate exacte, 10% din 
fondul total de premii se reportează 
concursului următor.

Or, după cum știți, 
cută premiul i a fost 
rezultate exacte, așa 
ceea ce înseam.ră 10% 
premii respectiv, au 
concursului următor.

★
Plata premiilor de

Nr. 14 din 7 aprilie a.c. pentru par- 
ticipanțil dfn Capitală se va face în 
zilele de vineri 12 și sîmb'ătă 13 
aprilie la agenția centrală Pronos

duminica tre- 
obținut cu 11 
că 87.729 lei, 
din 
fost

fondul de 
reportați

la concursul

mai sus reprezin- 
de dimensiuni re- 
liniile de marcaj

Schița de 
tă un teren 
duse, ca și 
interioare, corespunzător jocu
rilor de miuță, între echipe cu 
efective de cite 6 jucători.

Astfel de terenuri simple 
pot fi amenajate, după posi
bilitățile locale, fie în curțile 
școlilor, fie pe terenuri virane. 
din apropierea școlilor.

adversar 
revenire 

confirme, 
special, 

sublinia- 
făcut o re

priză — a doua — în meciul cu 
Recolta Tg. Mureș, de nivel satis
făcător, cu mult elan și multă 
viteză, dovedind o îmbunătățire 
a pregătirii fizice în primul rînd. 
față de prima etapă. Cît despre 
Recolta, observatorul special a re
marcat insuficiența pregătirii 
zice, ceea ce a determinat căderea 
echipei în repriza doua, în fața 
finișului ploeștean, Faptul nu-i 
de natură să creeze mureșenilor 
perspective prea roze în meciul 
de duminică cu Știința Timișoara. 
Aceasta se menține pe linia com
portării din jocul cu C.C A și. în 
plus, dovedește o orientare tac
tică bine gîndită în linia de atac. 
Aici, jocul îl face Ciosescu prin 
demarcările sale alternative la 
dreapta și la stingă, după cum 
impun împrejurările, făc’nd loc 
de pătrundere lui Filip Acesta 
își însușește tot mai bine rolul 
pe care-1 avea înainte Dinule'cu, 
în timp ce Lereter execută ma
nevrele lui Mazăre, iar extremei0 
Boroș și Gîrleantt își atrag ad
versarii direcți înapoi, creînd ast
fel spațiu liber de acționare pen
tru Ciosescu

In sfîrșit. antrenorul -egiona! 
I. Mihăilescu, observator la 
Petroșani (Energia — Progresul 
Oradea), ne-a informat că cele 
două echipe au ocazionat o ar- 
tidă de nivel scăzut, cu oarecare 
faze interesante în cîmp, dar lip
sită de dinamism la poartă. Lini
ile de atac, insuficiente și inefi
cace, au remarcat un singur ju
cător. pe orădeanul Dcmien. Și 
aceste două echipe |oacă dumi
nică 
reuși 
mai 
roșie 
gia Steagul Roșu pentru orădeni) 
se află după infringed și. deci, 
doresc reabilitarea

îri deplasare 1 Ce vor putea 
ele? E grea de presupus, 

ales că adversarii lor (FI. 
pentru petroșăneni și Ener-

lor (FI

f^onosport
port din Calea victoriei 0, începind 
de la orele 17.

★
Pentru concursul Nr. 15 de dumi

nică 14 aprilie a.c. I. S. Pronosport 
acordă următoarele premii varian
telor cu „0” rezultate:

— 1 motocicletă I. J. de 350 cmc. 
participantului cu cel mai mare nu
măr de variante cu „0“ rezultate.

— 1 motocicletă Jawa de 125 cmc. 
pentru participantul următor cu cel 
mai mare număr de variante cu 
„0“ rezultate.

Prin tragere din urnă:

— 1 motocicletă Jawa de 125 cmc., 
2 cupoane ștofă import, 2 aparate 
radio „Victoria" și 1 aparat radio 
„Electromagnetica".

Be remarcat că în locul obiecte
lor, participanții vor putea primi 
contravaloarea în bani.

• Premiile speciale acordate va
riantelor cu „0“ rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 12 (etapa din

24 martie 1957; au revenit următori
lor participanți:

Motocicleta I. J. de 350 cmc. acor
dată participantului cu cele mai 
multe variante cu ,,0‘‘ rezultate a 
revenit lui: Urseanu Ion din Rm. 
Vîlcea str. dr. Flliplnl nr. 1« care a 
avut 333 variante cu „0“ rezultate;

Motocicleta Jawa de 125 cmc. 
acordată participantului următor cu 
cele mai multa variante cu „O" re
zultate a revenit lui Petrovici Mircea 
din Petroșani str. Radu Negru nr. 
2 care a avut 208 variante eu „0“ 
rezultate;

premiile speciale acordate 
tragere din urnă au revenit 
torllor:

o motocicletă Jawa de 125
București

prin 
urmă-

cmc.:
I str.Văleanu Henry din 

A. Briand nr. 4.

Cîte un aparaț de 
eulae din Timișoara 
careseu 30; Traian ___
Constanța str. Fr. Bngels 5 bis șl 
Fiorescu Constantin din București 
șoseaua Pantelimon 283.

Cîte an cupon de 3 m. ștofă Im
port: Guțu Matei din Giurgiu str. 
I. V. Stalin 19 și Fechet Năzarei din 
Hunedoara O.M. Bloc Coxeriei 25.

In urnă au fost introduse 1933 va
riante cu „0“ rezultate. . i

radio: Leu 
str. lancu 
Aptonescu

Ni- 
Vă- 
din



SOLIDARI CU LUPTA EROICULUI
In Algeria, țară minunată, scăl 

dată de apele veșnic albastre și 
calde ale mării Mediterane curge 
singe omenesc. Pentru încetarea 

cruntului măcel s-H ridicat omeni
rea progresistă, s-a ridicat și vo
cea plină de ind’gnare a poporu
lui nostru pașnic care a învățat 
să urască i “zboiul și pe colonia
liștii aducători de moarte.

Se împlinesc în curînd trei ani 
de cînd imperialiștii francezi au 
aprins flăcările războiului în 
această țară, pentru a infringe 
dorința de libertate a poporului 
crunt jefuit și exploatat, care pre
feră însă moartea unei vieți în 
sclavie. Luind armele, poporul al- 
gerian s-a ridicat la luptă împo
triva colonialiștilor. Pînă acum 
s-au jertfit pentru libertatea țării 
peste 300.000 de patrioți algerieni 
iar alți 125.000 au luat drumul în
chisorilor și lagărelor de concen
trare. Dar lupta nu încetează nici 
• clipă. Dimpotrivă, ea crește 
mereu. Poporul francez plătește 
scump această nebunească aven
tură a guvernanților săi: 40.000 
de soldați și ofițeri francezi au 
căzut în lupte, iar operațiile mi-

litare înghit zlînic peste 1400 mi
lioane franci. Pe drept cuvînt 
francezii se întreabă cine are in
teresul ca acest război distrugător 
și nepopul'ar

Protestului 
lui francez 
cercuri largi 
sportive din 
tuali campioni, sportivi de mare 
renume, sint indignați de cele ce 
se petrec pe pămîntul Algeriei, 
sînt cutremurați de asasinarea to
varășilor lor de întreceri. E și 
firesc ca lucrurile să se petreacă 
astfel, deoarece ei s-au înfrățit 
cu sportivii algerieni pe terenu
rile de sport, aparind împreună 
culorile Franței. Cu acest prilej 
ei au învățat să-i cunoască și să-i 
iubească pe sportivii algerieni, 
care de nenumărate ori au făcut 
să strălucească sportul francez.

Mari campioni ca Alain Mi- 
moun, ciștigătorul maratonului la 
J. O. de la Melbourne, și ilustrul 
său predecesor El Ouafi, Alphon
se Halimi, campion mondial la 
box. Seraphin Ferrer și Cheritf 
Hamia, boxeri de prim rang in 
Europa, El Mabrouk, Victor SiL 
Ion, El Ghazî, atleți cane au con-

să se prelungească? 
unanim al poporn- 
i s-au alăturat șl 
ale opiniei publice 
Franța. Foști și ac-

POPOR ALGERIAN
tribuit pe rind la prestigiul spor
tului francez, fotbaliști de renume 
mondial ca Ben Barek, Mekloufi, 
Ibrir, Ben Tifour, Milazzo. Mah- 
joub, sînt numai cîțiva dintre cei 
mai cunoscuți sportivi pe care 
sportul algeriân La dat Franței. 

Pentru încetarea asasinării fra
ților de singe ai acestor mari 
campioni se ridică vocea sportivi
lor francezi și a celor din întrea
ga lume. Să fie redată libertatea 
și independența poporului alge- 
rian! Este dorința fierbinte a po
poarelor din întreaga lume, a în
tregii omeniri progresiste, dorin
ță pe care și-o afirmă din toată 
inima și sportivii romîni, răspun- 
zînd Apelului Federației Sindicale 
Mondiale, care cheamă pe toți cei 
ce muncesc să sprijine prin acțiune 
unită lupta dreaptă a poporului 
algeria*.

(prin

Victor Ciociltea 
lider în turneul de șah 

Ip. Pln^Uide la Ploești
telefon). —PLOEȘT1 10 „

A treia rundă a turneului' des
fășurată marți, a tost deosebit de 
agitată, & din cele 7 partide fiind 
decise în primele ore de joc. De 
notat că au fost numai victorii 
ale albelor, altă carcteristică a 
rundei fiind criza de timp care 
a făcut ravagii într-o serie de par
tide, ceea ce a dat o notă de 
spectaculozitate în plus întrece
rilor.

Prima partidă terminată a fost 
cea dintre Krogius și Golz. Mae
strul sovietic a manevrat ingenios 

In jocul de mijloc cîștigînd o ca
litate și obținînd victoria la mu
tarea 26.

Intr-o apărare franceză, Reicher 
(cu negru!) s-a expus unui peri
culos atac în fața !ui Radovici.

Intre 7 și 31 mai

„Cupa Balcanică de atletism
pentru juniori

' O veste bună pentru tinerii 
atleți ai țării 1 INTRE 7 și 31 MAI 
SE VA DESFĂȘURĂ, PENTRU 
PRIMA OARA IN ROMINIA, 
,.CUPA BALCANICA DE ATLE
TISM PFNTRU JUNIORI Șl JU
NIOARE*'.  Ce este „Cupa Balca
nică “? Este o competiție de atle
tism care se desfășoară PRIN 
CORESPONDENȚA între cele cinci

Meciul masculin lie baschet
R. P. R.-B. R. S.

9 iunie la București
întîlnirea internațională de bas

chet dintre reprezentativele mas
culine ale R.P. Romîne și Uniunii 
Sovietice, programată inițial pen
tru 6 mai, se va disputa l-a 9 
iunie, în București.

șt junioare
țări care iau parte la Balcaniadă: 
Bulgaria, Iugoslavia, Turcia, Gre
cia și Romînia, și are scopul de 
a contribui la răspîndirea atletis
mului in cercurile largi ale tine
retului din aceste țări.

La concursurile care vor avea 
loc în întreaga țară pentru de
semnarea primilor 20 de perfor
meri la fiecare probă, pot participa 
băieții născuți în anul 1938, și 
mai tineri, și fetele născute în ■- 
nul 1940 și mai tinere. Probele 
sînt următoarele: 100 m., 400 m., 
1500 m.» 3.000 m.. lungime, înălți
me, prăjină, greutate (6 kg.), disc 
(1,50 kg.) suliță (800 g.) la bă
ieți și: 60 m., 100 m., lungime, 
înălțime, greutate (3 kg.) la tete. 
După tota’izarea rezultatelor, vor 
fi stabiliți primii 20 clasați Ia fie
care probă, deoarece, în clasamen- 
tuf pe națiuni se va calcula media 
primelor. 20 de rezultate ale fiecă
rei țări Ta fiecare probă.

In runda a 3-a, fastul nostru campion I. Bălane! a obținut o 
prețioasă victorie In fața maestr ului internațional S. Puc (R. P. F. 
Iugoslavia), (Foto I. MIHAICA)

K doua intilmre a luptătorilor romîni io R. Cehoslovacă

Noutăți despre
In R. Cehoslovacă se intensifică 

pregătirile pentru ediția a X-a. ju
biliară, a celei mai mari întreceri 
Cicliste amatoare din lume, „Cursa 
Păcii".
j La Brno, punctul terminus al 
primei etape, au început nrepara- 
tlvele în vederea unei primiri săr
bătorești a concurenților. Sosirea 
cicliștilor va avea loc pe stadio
nul din Brno, care va găzdui cu 
■acest prilej un bogat program 
Sportiv. Se va desfășura un meci 
de fotbal între două echipe de li
ga I. demonstrații de gimnastică 
și de parașutism. In momentul so
sirii primilor concurenți va ateri
za pe gazonul stadionului un he
licopter, iar metr,'.—ii echipajului
.vor oferi flori învingătorilor.

! In fiecare etapă or fi atribuite 
premii importante primilor 15 so
siți și primelor trei echipe.

Numeroși oaspeți oficiali vor 
urmări anul acesta desfășurarea 
ediției a X-a a „Cursei Păcii*.  De 
asemenea, caravana cicliștilor va 
Ti însoțită de un mare număr de

Cursa Păcii”
ziariști, reporterj.de radio și de 
televizraoe. Recent și-au confirmat 
participarea trimișii ziarelor „L’E- 
quipe“ — Paris și „Naroden 
Sport*"  -^“Sofia, 4 gazetari spor
tivi; sovietici și un trimis special 
al ziarului „Daily Work^c",

'"LT-

HODONIN 10, (prin telefon de la trimisul nostru special). — 
Sosirea delegației de luptători romîni a fost salutată cu entuziasm 
de mii de locuitori ai orașului Hodonin care ne-au făcut o caldă și 
entuziastă primire. In sala unde s a desfășurat întîlnirea au venit 
peste 1000 de spectatori.

Rezultatul cu care a luat sfîrșit întîlnirea constituie o mare sur
priză. Luptătorii noștri au cedat cu 3—5 deoarece ei au intrat cu o 
doză exagerată de încredere în concurs, socotind că victoria de la 
Praga le dă dreptul să privească cu ușurință această nouă întrecere. 
Sportivii cehi au luptat cu hotărîre dînd dovadă de o dîrzenie exem
plară.

Iată rezultatele .tehnica: Ruszi (București) bate la puncte pe 
Rikr (Hodonin); Fr. Horvath (B) învinge la puncte pe Dvorak (H); 
Boris (H) dispune la punetd de I. Popescu (B) — victoria webuia 
d Le atrih-jjiă luptătorului romîn care a avut un punct tehnic; Cuc 
(B)- bate la puncte pe Simek (H); V. Bularca (B), este învins prin 
tuș în min. 2 de Matousek (H); Belușîca (B) este învins prin tuș 
în min. 14:30 de Soucek (H); Kormanic (H) învinge la puncte pe 
PbpovicT (B) ; Șuîî (B) ’ este-învins -prin tuș în min. 10 de Harencik 
(H). Ultima întîlnire dintre luptătorii romîni și cehi va avea loc 
simbătă la or< 19, I4 Bratislava. L ȘEINESCU
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PAUL KERES (&R.S.S.)
A CIȘTIGAT TURNEUL DE 

BUENOS AIRES
LA

Noi maeștri emeriți 
ai sportului in U. R. S- S.

r MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
transmite: Comitetul unional pen
tru cultură fizică și sport a decer
nat titlul de maestru emerit al 
sportului unui însemnat grup de 
sportivi sovietici care au obținut 
victorii la cea de a XVI-a ediție 
« Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne. Printre cei distinși se află 
boxerii Vladimir Enghibarian,Vla

dimir Safronov, Ghenadi Satkov, 
Lev Muhin, canotorul Viaceslav 
Ivanov, luptătorii Konstantin Vî- 
rupaev, Nikolai Soloviov, Boris 
Kulaev, baschetbaliștii Iuri Oze
rov, Stasis Stonkus, gimnastele 
Larisa 'Latînina și Tamara Mani
na, atleții Inessa Iaunzeme, Ta
mara Tîșkevici, Leonid Spirin și 
alți sportivi.

f PAUL KERES

1 Turneul internațional de șah de 
Ia Buenos Aires a luat sfîrșit 
remarcabila victorie a l..— 
maestru sovietic Paul Keres. 
ultima rundă Keres l-a învins pe 
argentinianul Incutto, în timp ce 
principalul său adversar, marele 
maestru -Najdorf. a pierdut cu al
bele la Panno. Kotov a cedat de 
asemenea partida cu Wechsler.
• Din cele 17 partide jucate în a- 
cest turneu. Paul Keres a ciștigat 
13 și a remizat 4, totalizing 15 
puncte. Najdorf (Argentina) s-a 
clasat pe locul doi cu 14 puncte, 
iar Kotov (U R.S.S.) și Panno 

b (Argentina) au împărțit locurile
3—4, avînd fiecare cîte 13 puncte.

, t cu 
marelui 

In

Un grup numeros de sportivi sovietici 
vizitează R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — Dumi
nică seara a sosit la Berlin un 
grup fle sportivi sovietici printre 
care gimnaștii Viktor Ciukarin, 
Boris Șahlin, Valentin Muratov, 
boxerii Boris Șatkov, Vladimir 
Safronov, halterofilii Stogov, Bog- 
danovski și alții. Intr-o conferință 
de presă care a avut loc la 8 apri
lie la Casa prieteniei sovieto-ger- 
mane sportivii sovietici au arătat 
că în cursul vizitei lor în R.D. 
Germană vor 6usține antrenamen
te comune cu sportivii germani

Conducătorul delegației sovietice, 
Soloviev, a făcut o expunere în 
legătură cu pregătirile ce se fac 
la Moscova pentru o cit mai bună 
reușită a celei de-a III-a ediții a 
Jocurilor sportive internaționale 
ale tineretului.

Sportivii sovietici au răspuns a- 
poi la întrebările reprezentanților 
presei vorbind despre metodele 
lor de antrenament și dezvoltarea 
culturii fizice și «portului în Uni
unea Sovietică.

-

MECIUL BOTVINIK—SMÎSLOV

In cea de a i5-a partidă a me
ciului -pentru titlul mondial de 
șah, Botvinik, cu albele, a jucat 
din nou apărarea Nimzovici, re- 
luînd ideea strategică cu care a 
obținut o prețioasă victorie în 
partida a 13-a. După primele 20 
de mutări s-a ajuns la o variantă 
nouă în care albul controla jocul 
datorită avantajului perechii de 
nebuni Smîslov se afla într-o si
tuație dificilă și la mutarea 24 el 
a sacrificat un pion pentru a or
ganiza un atac deschis asupra 
regelui alb. Manevra sa a fost în
să respinsă și complicațiile au a- 
bundat în jocul de mijloc cînd 
ambii șahiști se aflau în criză de 
timp. O ultimă încercare a lui 
Smîslov de a obține inițiativa este 
ratată deoarece el face un sacrifi
ciu dezavantajos rămînînd cu tur
nul pentru două figuri ușoare. 
Spre sfîrșitul partidei Botvinik, 
printr-o manevră foarte ingenioa
să, obține avantaj material pe ca- 
re-1 păstrează pînă la întrerupere.

★
Moscova 10 (prin radio). — 

reluarea celei de a 15-a garti- 
campionul mondial s-a "decis 

sacrifice unul din cei doi pioni 
care-i avea în plus pentru ca 
prin schimbul damelor — să

treacă intr-un final de turnuri în 
care sconta să cîștige. Continuarea 
partidei a arătat însă resurse noi 
de epărare pentru Smîslov, care 
la mutarea 57 a reușit să obțină 
remiză. Astfel scorul meciului ră- 
<nîne favorabil pentru Smîslov, 
care conduce cu 8—T.

I.a 
de 
să
pe

Acesta a întins adversarului o 
plasă de mat, cîștigînd Ja muta
rea 35.

Alster obținuse avantaj pozițio
nal la Portisch, cînd acesta, avind 
de luptat și cu criza de timp, a 
trebuit să cedeze. Tot victimă a 
crizei de timp a fost șj Urseanu, 
învins de Dzieciolowski. Acesta a 
sacrificat dama pentru a amenin
ța un mat imparabil în 3 mutări.

Partida dintre maeștrii interna
ționali Bălanei și Puc a tost și 
ea decisă în criză de timp. Șa- 
histul iugoslav a suferit impor
tante pierderi de material și a 
cedat la mutarea 43.

Ciociltea a mai acumulat un 
punct, cîștigînd o partidă bună la 
Drimer.

Paul Diaconescu a opus o rezi
stență neașteptată puternicului 
jucător bulgar Kolarov și la între
ruperea partidei, eta doar într-o 
poziție ceva mai slabă.

La reluarea partidei, însă Kolarov 
a reușit să găsească o cale de 
cîștig (amănunțit analizată), înre- 
gistrînd astfel prima victorie în 
concurs.

In celelalte întrerupte s-au în
registrat rezultatele: Ciociltea— 
Dzieciolowski 1—0, Drimer—Rado
vici 1—0, Reicher—Alster ’/2—*/ 2. 
Primele două partide au fost ce
date fără joc de către învinși.

Tot în ziua de întrerupte s-a ju
cat și partida amînată din prima 
rundă (Solz—Puc. Intr-o Nimzo—• 
indiană, maestrul iugoslav a reușit 
să obțină curînd inițiativa și, prin- 
tr-un atac pe flancul regelui, a cîș- 
tigat la mutarea 36.

După trei runde clasamentul 
este următorul : Ciociltea (R.P.R.) 
3 puncte, Krogius (U.R.S.S.) 2!/2, 
Bălanei (R.P.R.) 2 (și o partidă 
întreruptă cu avantaj la Golz), Ko- 
laroo (R.P.B.), Radovici si Drimer 
(R.P.R.) 2, Alster (R. Ceh.), Dzie
ciolowski (R.P.P.) și Puc (R.Pjrj.) 
l'!2, Reicher (R.P.R.) si Portisch 
(R.P.U.) 1„ Golz (R.D.G.) 0 (1), 
Urseanu și Diaconescu (R.P.R.) 0.

1. OPRESCU 
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Ecouri din Bruxelles, 
Atena și Belgrad...

(urmare din pag. 1)

fața porții a fost de parteaîn ... . ___
grecilor, foarte buni în contraatac, 
din care au și marcat cele două 
goluri1 prin Ifandis și Panakis. 
Acesta din urmă a mai marcat 
un gol. anulat însă pentru un of-^ 
said discutabil. Grecia a aliniat 
formația: Tanakis, (Mandalasis)- 
Rosidis Angheloooulos-Dermatis, 
Linoxilakis, Kotridis- Emanuelidis, 
Nestoridis, Ifandis, Papazoglu, 
Panakis. Din're acești jucători, 
Anghelopoulos, Linoxilakis, Pana- 
kis; Rosidis, Kotridis, Ifandîs, 
Emanuelidis, Nestoridis și Der- 
matis sînt cunoscuți jucătorilor 
noștri din turneul întreprins în ia-- 
nuarie la Pireu și Atena. Lotul 
amintit rămîne 
derea partidei 
la 5 mai.

neschimbat în ve- 
cu Iugoslavia de

NOUTĂȚI IUGOSLAVE

anunță pasionantă 
în

Luna mai se 
pentru iugoslavi care susțin, 
interval de 15 zile, nu mai puțin 
de 3 jocuri: la 5 mai cu Grecia 
la Atena (preliminariile campio
natului mondial), la 12 mai cu 
Italia la Zagreb și la 19 mai cu 
Cehoslovacia la Praga, ambele în 
cadrul „Cupei Internaționale — 
dr. Gero". Pregătirile iugoslavi
lor vor începe la 28 aprilie la 
Skoplje (localitate cu teren de 
joc și condițiuni climaterice ase
mănătoare cu ale Atenei). Din 
Grecia, lotul va pleca direct la 
Zagreb unde-și va continua pre
gătirile în vederea meciului cu 
Italia și unde va rămîne pînă la 
plecarea la Praga Noul antrenor 
al echipei naționale (după pleca
rea vechiului antrenor Moșa Ma- 
rianovici, în Italia) este Milovan 
Cirict, antrenorul clubului Steaua 
Rcșie-Betgrad. In ce privește 
compoziția echipei reprezentative, 
dirertoruț tehnic Tirnanici inten
ționează să recurgă la o formulă 
combinată: jucători tineri și jucă
tori consacrați, printre care Ra
dovici, Koșciak, Papec, Sekularaț 
alături de Seara, Boșkov, Mitici, 
Vukas, Zeoeț, Milutinovicl etc.
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