
Sosirea la Berlin 
a delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Romîne

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ?

BERLIN, 24. — De la trimișii speciali ai Agerpres:
Miercuri a sosit la Berlin pe calea aerului delegația guvcrnamen- 

și de partid a Republicii Populare Romîne, care la invitația gu-fală .... . . _
vernului Republicii Democrate Germane face o vizită oficială în țara 
prietenă.

Aeroportul Berlin-Schonefeld era împodobit cu 
state prietene.

Ora 12. Avionul delegației guvernamentale 
aterizează.

Din rindurile celor prezenți se desprinde un 
bri ai organizației de pionieri „Ernst Thălmann", 
pețitor romîni buchete de flori. Primind florile, tovarășii Chivu Stoica 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
democrat german.

fanfara militară a companiei 
intonează imnurile de stat 
companiei de onoare prezintă președintelui Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. raportul, încheind cu cuvintele: „Pentru pace trainică și o prie
tenie de nezdruncinat între popoarele romîn și german".

Tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Otto Grotewohl și 
Walter Ulbricht trec apoi în revistă compania de onoare. La salutul 
adresat de președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., compania de 
onoare răspunde cu urale.

Șeful Protocolului prezintă 
oficiale venite în întimpinare. După 
pie de microfon și rostește o scurtă cuvîntare care este subliniată de 
-puternice aplauze.

Oaspeții romîni și oficialitățile germane primesc apoi defilarea 
companiei de onoare.

Membrii delegației Republicii Populare Romîne împreună cu gaz
dele germane se urcă în mașinile cu care se îndreaptă spre reședința 
ce le-a fost rezervată.

Pe parcurs, pe marile artere ale capitalei germane—Treptow- 
Allee, Stalin-Allee, Dimitrovstrasse, Prenzlauer-Allee, Beriinerstrasse și 
Ossietzkystrasse — împodobite cu drapele de stat ale R.P.R. și R.D.G., 
populația Berlinului a salutat cu căldură pe conducătorii celor două 
popoare, unite prin lupta lor comună pentru apărarea păcii și con
struirea socialismului.

drapelele celor două

și de partid romine

grup de elevi, mem- 
care înmînează oas-

Îmbrățișează pe micii

de onoare, aliniată 
ale R.P.R. și R.D.G.

soli ai tineretului

in fața aerogării. 
Apoi comandantul

apoi oaspeților romi ni persoanele 
aceasta, tov. Chivu Stoica se apro-

Și în acest an, sportivii de pe 
cuprinsul patriei noastre întîmpi- 
nă cu însuflețire marea sărbătoare 
a oamenilor muncii din lumea în
treagă, z’ua de 1 Mai, în cinstea 
căreia obțin realizări din cele mai 
frumoase atî.t pe terenul de sport 
cit și în producție.

Dar să dăm mai bine cuvîntul 
corespondenților noștri voluntari:

ciclism, fotbal, tir, atletism și 
șah.

*
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Astăzi pe stadionul „23 AUGUST**

C. C. A
un meci care se anunță deosebit 

de interesant

• In orașul Călărași se vor des
fășura în curînd turnee de volei 
și baschet, dotate cu „Cupa 1 
Mal“, la care vor concura cîte 6 
echipe de băieți și 6 de fete. De 
asemenea, manifestațiile sportive 
în' cinstea zilei de 1 Mai mai cu
prind și întreceri de trintă, oină,

A. Scăunaș
• La colectivul sportiv al școlii 

profesionale de ucenici din Oțelul 
Roșu se desfășoară o susținută 
acțiune pentru ca, pînă la 1 Mai, 
peste 100 de elevi să devină pur
tători ai insignei F.G.M.A.; iar 
alți 60 de elevi să-și treacă nor
mele pentru cucerirea insignei 
GMA gradul I. Tot în cadrul a- 
cestui colectiv, aproape 200 de e- 
levi se pregătesc, sub îndrumarea 
profesorului de educație fizică Pe
tre Săvulescu, pentru participa
rea, în ziua de 28 aprilie, la cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai“.

Romulus și Zeno Radu

* *

SPORTIVII NOȘTRI IN PRAGUL

GH. NEGREA 
(văzut de NEAGU)

ONOR NOI ÎNTRECERI INTERNATIONALE 
De vorba cu Gh. Negrea, D. Ion eseu 

Gh. Dumitru, F. Cucoș

Echipa iugoslavă BEOGRADSKI S. K. este de alaltăieri oaspe a Capitalei noastre. îndată duod 
sosire, fotbaliștii din Belgrad au făcut antrenament pe stadionul „23 August". In medalion, porta
rul Radenkovici prinde cu siguran (ă un șut al fosiului centru ataca nt al reprezentativei' iugoslave... 
acum antrenor al lui Beogradski, BOZOVICI.

Miercuri dimineață fotbaliștii iugoslavi au făcut o plimbare prin centrul orașului. Obiectivul 
fotoreporterului nostru i-a surprins în fața hotelului Athenee Palace. (Foto: I. MIHAiCAt

- RADEM* 
antrenorul 

— BOZOVICI — l-M 
sute d* 
rapidita* 
fntervetw 
iugoslav 

admirați*

F. CUCOȘ 
(văzut de NEAGU)

Marți Ia amiază — așa cum se 
anunțase — a sosit în Capitală 
echipa iugoslavă de fotbal 
BEOGRADSKI S. K. pe care 
vom avea prilejul să o urmărim 
astăzi în compania C.C.A.-ului. 
Oaspeții s-au grăbit să ia dejunul 
și — după o scurtă odihnă •— au 

fost prezenți pe stadionul „23 Au
gust” pentru un ușor antrena
ment.

și Gh. Corbeanu
Viitoarele întreceri internaționa

le se află în centrul atenției spor
tivilor noștri fruntași. După cum 
se știe, în cursul lunilor viitoare, 
reprezentanții noștri vor avea de 
susținut numeroase confruntări 
cu sportivi de peste hotare, culmi- . 
nînd cu marea competiție de la 
Moscova: cea de a IlI-a ediție 
a Jocurilor Sportive Internaționale 
Prietenești ale Tineretului. Pre
tutindeni. în colectivele sportive, 
pregătirile se desfășoară de zor, 
sportivii demonstrîndu-și astfel 
dorința de a se prezenta în cea mai 
bună formă la aceste întreceri. Vi- < 
zitîrrd sălile de sport și terenurile 
care odată cu primele zile de pri
măvară cunosc din nou obișnuita 
animație, preocuparea aceasta ne 
apare evidentă.

Am avut prilejul să stăm de 
vorbă cu GH. NEGREA. „Apro
pierea viitoarelor întreceri — ne-a 
mărturisit talentatul pugilist 
— îmi dă o stare de spirit 
cu totul asemănătoare cu cea pe 
care o încerc în preajma celor mai 
importante competiții. La Parts, 
la Praga și apoi, ta Moscova vor 
evolua mutți boxeri 
me sonore, excelent 
arena internațională, 
îmi impune să mă 
cu toată seriozitatea, 
că mai am încă unele 
țe în apărare și că, 
comit greșeli tactice. Sper însă că 
pînă atunci să mă pot prezenta 
în formă maximă și... fără lipsuri 
tehnice și tactice. Sper să mă în-

cu nu- 
cotați în 

Aceasta 
antrenez 

Eu știu 
deficien- 

uneori,

tîlnesc la Praga și Moscova cu 
italianul Panunzzi, căruia aș dori 
să-i acord revanșa, cu sovieticul 
Murauskas, cu polonezul Grztiak 
și, în sfirșit, cu campionul bulgar 
Spasov, care deține (de acum 
cițiva ani) o victorie asupra mea".

Rugbiștii trec prin mari emoții. 
Nici nu-i de mirare: anul acesta 
vor avea de susținut cîteva grele 
examene, unul din acestea fiind 
cel de la Moscova. „Avem de păs
trat prestigiul de cîștigători ai pri
mei ediții a Jocurilor la rugbi, 
ne-a declarat DUMltRU IO
NESCU, căpitanul reprezentativei 
țării. Dacă vă amintiți, la Bucu
rești, în 1953, primul loc în tur
neul de rugbi i-a revenit forma
ției Locomotiva. La Moscova, par
ticiparea la rugbi va fi. cantita
tiv și calitativ, mult superioară. 
Fină acum, și-au anunțat partici
parea cîteva echipe redutabile, 
printre care o selecționată france
zi. 
Pentru a avea o comportare 
mai bună ne pre
gătim de zor, îm- 
b unăt ăț indu-ne 
pregătirea sub toa
te aspectele. Pînă 
atunci, toate efor
turile noastre se 
îndreaptă spre o 
cit mai bună com
portare în dificile
le înțllniri cti echi
pele Franței 
Londrei.

Pe tînărul lupfător internațional 
GHEORGHE DUMITRU l-am în- 
tilnit tot în sala de antrenament. 
„M-a bucurat foarte mult faotul 
că îrt recentul turneu întreprins 
tn R.F. Germană și R. Cehoslova
că, am fost socotit cel mai bun 
om al echipei romîne, ne-a decla
rat el. Totuși, aceasta nu este 
pentru mine un motiv de îngim- 
fare. Conștient de faptul că la O- 
limpiadă nu am ocupat un loc 
care să mă satisfacă, îmi înze
cesc acum eforturile pentru a mă 
afirma la viitoarele întreceri in
ternaționale și, în special, la 
curile de la Moscova. Este o 
re dorință a mea''.

Am stat de vorbă și cu 
sportivi, foarte cunoscuți, dar 
n-au participat pînă acum la
o ediție a Jocurilor Sportive In
ternaționale Prietenești, Unul este 
voleibalistul GH. CORBEANU. celă
lalt. baschetbalistul FLORIN CU
COȘ. Cum cele două sporturi sînt 
considerate de mulți ca înrudite, 
răspunsul lor a fost și el ...asemă
nător : „Cu toate că am partition! 
la multe întreceri internaționale, 
așteptăm cu mare emoție Jocurile 
de la Moscova, pentru că, întot
deauna, la edițiile precedente, la 
disciplinele noastre sportive s-au 
disputat întreceri la cel mai înalt 
nivel. Anul acesta, la volei va fi 
un adevărat campionat mondial. 
In consecință ne pregătim cu ar
doare și ținem să reprezentăm cu
lorile țării cu toată cinstea."

„ȚINEM CU TOT DINADINSUL 
SA MULȚUMIM PE SPECTA

TORII BUCUREȘTENI”
Dacă pentru ceilalți jucători an

trenamentul a fost într-adevăr 
ușor, nu același lucru îl poate 
spune portarul oaspeților, speran

ța fotbalului iugoslav 
KOVICI — pe care 
lui B. S. K. -------
supus unui examen de 
plonjoane, Elasticitatea, 
tea și promptitudinea în 
ții a tînărului fotbalist 
au stîrnit murmure de 
printre nelipsiții spectatori ai ao 
trenamentelor de pe marele sta* 
dion și... au pus pe gînduri p* 

fotbaliștii de la
urmăreau viitorii adversari.

In acest timp ne-am întreținui 
cu GEORGE DOD1CI — condu* 
cătorul delegației sportivilor iugo»

C.C.A. care-și

(continuare în pag. a 3-a)

Jo- 
ma-

doi 
care 
nici

cit

& D. IONESCU
(văzut de NEAiGU)

Studenții Institutului Politehnic 
' se pregătesc pentru faza de zonă ( 

a campionatului universitar de atletism ,
Aniversînd apariția numărului 3.000 ziarul

• LAR” organizează în colaborare cu consiliul
{iei Știința, faza de zonă a campionatelor universitare

tism. întrecerile sînt așteptate cu viu interes de viitorii protagoniști, J 
dar și de numeroșii susținători din „galerie”. v

Zilele acestea am făcuț o vizită pe stadionul Tineretului, acolo 1 
( unde se pregătesc pentru campionate studenții și studentele lnsti-L 

tufului Politehnic. Cu acest prilej prof. Aurel Lupan, conducătorul f 
' lotului atleților de la Politehnică, ne-a declarat următoarele: Y

..Faza de zonă a campionatelor universitare de atletism, organi- / 
' zată de ziarul „SPORTUL POPULAR", a produs, firește, foarte 1 

multă bucurie în rîndul studenților noștri. Ei așteaptă cu încre- f
* dere acest concurs în care vor participa cei mai buni studenți ai 1 
I facultăților și institutelor din Capitală. Va fi desigur o luptă foar- S

te interesantă, care se va încheia cu rezultate bune, și va cons- 1
> stitui o frumoasă propagandă pentru atletism în rindurile celor din V

tribune" , J
) In discuție a intervenit și prof. L Oprișescu, coordonator al mun- x 
cii sportive în cadrul asociației studențești. Z

' „Vom face tot posibilul pentru a ne clasa cît mai bine în cadrul L 
.fazei pe zonă a campionatelor universitare de atletism. Avem /

și cîteva elemente talentate ca M. Tudoroiu (anul 3 mecanică) care 1 
1 sare 1,78 m. la înălțime și aruncă greutatea la 12,20 m., M. Privod f 
' nic (anul 3 mecanică) care aleargă 800 m. și 1.500 m.. Elena Roș-J 
k ca (anul 2 mecanica) care este o bună săritoare în lungime, etc. S 
' Cu siguranță însă că întrecerile vor releva noi talente pentru atle- 1 
ț tism și din institutul nostru, dar și din alte institute. In telul \
> acesta atletismul din țara noastră nu va avea decît de cîștigat"... I

„SPORTUL POEU- 
orășenesc al, asocia- 

de atle-



Dmamo București a cuceiit pentru a 4-a oarâ 
titlul de campioană la baschM

r Nu este pentru prima dată cînd 
o astfel de prezentare a baschet- 
baliștilor de la Dinamo București, 
prezentare care se cuvine unor 
campioni ai țării, vede lumina ti
parului. Prima a apărut în 1953. 
a doua în 1954, iar a treia în urmă 
cu doi ani, în 1955. Și acum, pen
tru a patra oară...

Amatorii de baschet din Bucu
rești și împreună cu ei și specia
liștii acestui joc, afirmau la înce
putul competiției care a luat sfîr- 
șit .duminică seara în sala Flo- 
reasca din Capitală, că Dinamp 
București nu se va mal prezenta 
de astă dată la înălțimea presti
giului ce și-l cucerise. Afirmația 
se baza atît pe faptul că din e- 
chipă lipseau doi jucători (Kari șl 
M. Răducanu) care în 1956 s-au 
găsit întotdeauna în formația de 
bază, cît și pe pregătirea insufi
cientă de care dăduse dovadă Di
namo în „Cupa 16 Februarie", 
organizată la începutul acestui an.

Și totuși, pentru a patr« oară 
Dinamo București a cîștigat titlul 
de campioană a tării la baschet 
masculin. Cum a reușit ? Printr-o 
comportare constant bună în tur
neul final, printr-o disciplină de 
echipă deosebit de riguroasă care 
a dus la realizarea unor acțiuni 
bine coordonate, at't în atac cît 
și în apărare.

Tricourile de campioni au fost 
îmbrăcate pentru a patra oară de 
Em. Răducanu, Liviu Nagy, Dan 
Niculescu, Gh. Constantinide. De 
data asta ei au fost secondați cu 
succes de Spiridon Marian, Marius 
Bărbulescu, Radu Popovici, Carol

Cojocaru, care împreună cu N. 
Karaghiorghe au completat anul 
acesta formația campioană, în a- 
fară de ei N. Crișan și tinerii D. 
Pcper și T. Popa, proveniți de Ia 
„Tînărul dînamovist", au adus un 
aport prefios la cucerirea titlului. 
Nu putem încheia fără a amir.ti 
de meritele antrenorului Grigore 
Avachian, care a reintrodus dis
ciplina în echipă (absentă la înce
putul anului) și a redat jucători
lor încrederea în propriile lor 
forte.

înotător sau jucător
Procedînd la o analiză din 

punct de vedere al reprezentării 
numerice a înotătorilor care fac 
parte din echipele de polo de dife
rite calificări, aflăm că printre 
sportivii care figurează în primele 
zece locuri în tabela performerilor 
la probele olimpice, specialiștii 
probelor de liber practică jocul de 
polo în proporție de 80 la sută, 
cei ai probelor de bras, spate și 
fluture numai în proporție de 47 
La sută

Din datele statistice care ne 
stau la dispoziție rezultă că îno-

tul liber este la noi procedeul cel 
mai răspîndit, cel mai popular și 
că probele de liber adună Ia start 
un număr aproape la fel de mare 
de concurenți ca toate 
trei

celelalte
procedee laolaltă. Teoretic

DE POLO ? (II)

deci, baza de masă pentru obți
nere? de performante de valoare 
internațională ar fi trebuit să fie 
asigurată la acest procedeu în 
măsură mult mai mare decît la 
celelalte. Realitatea este cu totul 
alta, pentru că sportivii noștri au 
reușit performanțele lor cele mai 
valoroase la bras și fluture, înre- 
glstrînd un mic progres și la spa
te, adică tocmai la procedeele la 
care numărul de „înotători-jucă- 
tori de polo" este mult mai redus 
și unde există din cauza aceasta 
o specializate mult mai accen
tuată. La liber în schimb, se cons
tată o stagnare și chiar un re
gres, nu numai la probele la 
acest fenomen ar putea fi 
buit parțial faptului că în 
1956 s-a ținut cont numai de
formanțele realizate în bazine de 
50 m., ci și la probele care s-au 
desfășurat totdeauna 
bazine mari, ca de 
1.500 m.

Cauza primordială 
nomen o constituie
semispecializarea sportivilor frun
tași, adică axarea temporară a 
pregătirii de înot și temporar pe 
polo sau — în anumite cazuri și 
împrejurări — specializarea du
blă, simultană pentru ambele ra
muri. In aceste condiții nu este 
de loc de mirare că unii sportivi, 
concomitent fruntași la înot și la

care 
atri- 
anul 
per-

Echipa campioană: in picioare, de la stingă la dreapta: D.
Niculescu, R. Popovici, S. Marian, D. Poper, antrenorul Grigore 

Ăoachian, C. Cojocaru, L. Nagy, T. Popa, jos: Em. Răducanu, N. 
Crișan, M. Bărbulescu, N. Karaghiorghe, Gh. Constantinide.

(Foto I. Mihăică)

numai 
pildă cea

în 
de

a acestui 
fără îndoială

fe-

*E PREZENT ATI VA DE RUGBI A 
M.P.R. INTILNEȘTE AZI SELECȚIO.

NATA SINDICALA
• In continuarea pregătirilor In 

vederea apropiatelor Intilnlri Inter
naționale, astăzi pe stadionul Repu
blicii (în caz că timpul va II nefa
vorabil pe Stad. Tineretului) la ora 
27, lotul nostru reprezentativ 
rugbi va Intîlni, intr-un med «mi
cei, selecționata sindicală.
CLASAMENTELE CATEGORIEI B 

LA RUGBI
I

de

Seria
1. Știința Galați 
O. Energia Bîriad
3. Știința lași 

■4. FI. r. Or. St.
6. Energia Ploești 
«. Locoan. “ -

'■ 1. Progresul
4. En. T.U.G. ____

r ■ '
1. Știința Cluj’" 

Energia Tîrnăveni 
.*. Știința Timișoara 
.- 4. Loc. Timișoara
6. Ștlinjța Arad 

r'«. Energia D.G.S.M.
Hunedoara 

TU Voința Cluj 
t®. Locomotiva Cluj

3. Dinamo 
.3. Energia

3. Știința 
•4. Energia
14. Progr. T.A.S. Buc. 
>11. Progr. I.A.S. Sibiu 
"7. Energia C-ța 

>4. Energia Lupeni 
,.CUPA 1 MAI”: 

«2UIIS DE

2 2 « 0 32: I 6
2 3 9 • 17: 4 6
2 11# s: O 5
2 1 0 1 17: * *
2 10 1 12211 4
2 0 11
2 0 0 2
2 « • 2

3: 6 3
0<: 20 2 
0:33 2

Buzău
i Tecuci 

Brăila
Seria a n-a

2 2 «» 33: 3 4 
2 2 • 0 22 : 6 6 
2 1 1 0 43: 3 5
1 1 • « 12: 3 3
2 4 11 3:12 3

Alba Iulia și Progresul Cluj. Meciul 
a lost de slabă factura și victoria 
localnicelor cu scorul de 3-1 (19-14, 
15-4, 6-15, 16.12) a fost hotărltâ de 
combativitatea lor. S-au remarcat 
Ecaterina Ciolan, Ghfzela Nyaradi 
(Alba Iulia) și Ma.-Ia Crișan (Cluj).

Daniel Chirită-corespondent
A PATRA ETAPA A CAMPIONA

TULUI DE TENIS DE MASA 
Campionatul de tenis de mas) al 

categoriei A (masculin și feminin) 
programează la sfîrșltul acestei săp- 
tămini o nouă etapă. In întrecerea 
echipelor masculine se vor juca ur
mătoarele meciuri: București: Voin-

Peatru sportivii soștri: 

0 NOUĂ DISCIPLINĂ, 
TIRUL CU ARCUL

polo, au participat în concursuri 
pe bazine de 50 m. în proba lor 
specifică numai odată sau de două 
ori pe an și atunci cu perfor
manțe sub posibilitățile lor.

Creșterea normală a nivelului 
performanțelor va permite de a- 
cum încolo din ce în ce mai puțin 
sportivilor cumularzi să-și men
țină locurile fruntașe fie la înot 
fie la polo, și recunoașterea aces
tor realități va determina foarte 
curînd chiar și pe acei care nu au 
urmat pînă în prezent această IJi 
nie, să aplice principiile speciali- ' 
zării cît mai timpurii la toți spor
tivii pe care îi au în pregătire.

Aceasta ar însemna în primul 
rînd o creștere apreciabilă a nu
mărului jucătorilor de polo, dirt : 
cauză că ar condiționa îndruma
rea spre polo a acelor sportivi 
care nu au perspective de a de
veni înotători de valoare și im
plicit ar asigura pregătirea adec
vată și în condițiuni mult maî 
bune a cadrelor tinere de înotă
tori cu perspectivă, specializarea 
lor pentru procedeele si distan
țele specifice.

însuși faptul că înotul este un 
sport individual, în timp ce jocul 
de polo intră în categoria jocu
rilor sportivei, trebuie să deters 
mine o separare a indivizilor car« 
practică aceste două ramuri. No
țiunea de „înotător și jucător dă 
polo" reprezintă deci, astăzi, nu
mai un 
viața ei 
nu mai 
la care
ea înotătorii specializați. Noțiu
nea prezentului este aceea de 
„înotător" sau „jucător de polo", 
pentru toți acei care vor să atin
gă performanțe mari la înot sa 
Ia polo.

IOSIF ENACEANU
antrenor

vestigiu al trecutului și 
în vocabularul natației 

depinde decît de distanța 
vor ști să se situeze de

ța L. M. — Progresul Buc.. Stiiața- 
Flamura roșie, Tg. Mureș: Dinamo- 
Energla Buc., Arad: Voința-Progre- 
sul Satu Mare. Reșița: Energia-Pro- 
gresul Cluj.

La fete se vor desfășura trei par
tide: București: Voința P. S. — Pro
gresul Buc., Știința-Flamura ro^e 
Buc., Oradea: Flamura roșie-Voința 
Cărei. Echipele Energia Buc. și Pro
gresul Cluj nu joacă în această 
etapă.
A ST AZI ÎNCEPE PRIMUL CON

CURS DE VERIFICARE LA PEN
TATLON MODERN

Activitatea oficială de pentatlon 
modem va fi inaugurata în acest 
an prin concursul de verificare al 
pentatloniștilor bucureșteni. După 
pregătirea manifestată de majorita
tea pentatloniștilor în concursurile 
de triatlon și cvadriatlon desfășu
rate pînă acum, este de așteptat o 
întrecere echilibrată. Concursul are 
loc după următorul program: Joi— 
ora 9, în comuna Roșu — călăria; 
vineri — ora 9, sala Foreasca —1 
scrimă: sîmbătă — or» 10, poligo
nul Tunari — tir și ora IR, bazinul 
Floreasca — natație; duminică — 
ora 11. Băneasa — cros. *

----------- , ■■ «

CARNET ATLETIC 1

• Stadionul Republicii găzduiește 
la sfirșitul acestei săptămini un 
knportant concurs atletic pentru 
juniori și junioare. In afara tine
rilor atleți din Capitală, la întrece
rile din cadrul „Concursului de pri
măvară pentru juniori pe echipe de 
asociații" vor lua parte peste 280 
de atleți din provincie. In vederea 
acestui mare concurs ~

dinamoviști.
• Sîmbătă se vă desfășura 

București Conferința antrenorilor 
de stat din regiuni.

• Biroul Comisiei Centrale de 
atletism a hotărît ca în programul ț 
campionatului republican de atle-> 
tism pe echipe proba de 1.500 m, 
să se desfășoare direct finală. De ; 
asemenea s-a hotărît introducerea <’ 
probei de 10 km. marș printre pro
bele acestei competiții. A fost sta-; , 
bilit și programul tehnic al între-

: cerilor. Datorită formulei noi de 
i desfășurare a campionatului pro- 
• gramul tehnic se întinde pe trei . 

jumătăți de zi : sîmbătă după 
miază și duminică toată ziua.

Comitetul 
Olimpic Romîn a oferit numeroase

desfășoară 
antrenori- 

In ra cadril 
__ ntrenorfi vor asista 

astăzi după-amiază la un antre
nament demonstrativ al

premii.
• Astăzi și mîine se 

In Capitală consfătuirea 
lor .lotului republican, 
lucrărilor, antrenoriiIn ultima ședință a biroului 

comisiei centrale de tir a fost 
luată în discuție 
unui grup de tehnicieni de a 
se introduce printre discipli
nele tirului din țara noastră și 
TIRUL CU ARCUL. Propune
rea a fost acceptată, urmînd ca 
organele tehnice din C.C.F.S./ 
C.M. să studieze regulamentul 
și condițiile de practicare ale 
acestei discipline și să 
rască 
tatea colectivelor noastre spor
tive.

De 
în discuție și acceptată hotă- 
rirea U.T.T. cu privire la mo
dificările aduse pistoalelor din 
proba de viteză. Asupra a- 
cestei probleme vom reveni cu 
amănunte în numerele viitoare.

9:28 2 
3:49 2 
0:21 1

2 10 2 
2 0 0 2 
10 0 1 

ni-«
2 2 0 0 20 : 0 6 
21 1 «11; 6 t 
2 110 
2 10 1
3 10 1 
2 « 0 2 
1*01 
10 0 1

PRIMUL CON- 
AMPLOARE AL ANU

LUI, LA NATAȚIE
Sîmbătă (ora 19,30) și duminică (ora 

”10) bazinul acoperit din Capitală va 
■, găzdui primul concurs de amploare 
:«] anului. „Cupa 1 Mai” oferită de 
'organizatori (Comisia centrală de 
matațte) va reuni la startul probelor 
rjpe înotătorii și săritorii fruntași din 
■ București, Cluj, Tg. Mureș. Sibiu, 
.Lugoj și Turda.
PROGRESUL ALBA IULIA ÎNVIN

GĂTOARE IN CAMPIONATUL 
DE VOLEI

ALBA IULIA. 24 (prin1 telefon) — 
'Mercuri s-a desfășurat în localitate 
;partida de volei de categoria A din
tre formațiile feminine Progresul 

< _______________________

Seria a
2 Buc. 
Mine

J.M.F
M.T.D.

T.A.S.

propunerea
atleților

5: 3 5 
«:
3:11 4 
6:47 2
3: 8 1
0:12 1

O problemă

Lipsa oamenilor
■

acută a sportului luptelor

în categoriile mari de greutate

. ho‘M-
introducerea ei în activi-

asemenea a fost lua,tă

Ca și în celelalte sporturi, ca
lendarul international al luptăto
rilor noștri este axat în acest an 
pe Jocurile de la Moscova. In a- 
ceastă privință turneul întreprins 
de reprezentativa de lupte clasice 
în R.F. Germană și R- Cehoslovacă 
— în afara 
revanșă 
etapă de 
tivilor și 
lor lor.

Să ne 
luptătorilor noștri în întikiirile

caracterului său de 
— a constituit o prima 
verificare a formei spor- 
in general a posibilități-

ocupăm de comportarea

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE REGULARITATE ȘI REZISTENTA
Etape grele pentru motocicliști

’ SIBIU 24 (prin telefon de la sub- 
iredacția noastră). — Marți dimi- 
ilieața s-a dat startul în prima etapă 
:a celei de a Vl-a ediții a campio- 
matuTui republican motocictlst de re- 
Igularitate și rezistență. Cu toate că 
iîn ajun soarele dădea speranțe 
jpentru o bună desfășurare a compe- 
îtiției. în dimineața prunului start 
morii grei acopereau cerul preves
tind o ploaie rece ca de toamnă. 
«Așa a și fost. Odată cu startul a 
Mnceput să se cearnă o ploaie dea- 
tsă. Profilul traseului cu urcușuri 
(grele și coborîșuri repezi a supu» 
:pe concurenți la un sever examen 
nn care li s-a cerut foarte multă 
tlndemînare și eforturi greu de de- 
:scris în cuvinte. Ploaia care și-a 
«schimbat permanent intensitatea 
l(cînd măruntă, cînd torențială) i-a 
•obligat pe concurenți să schimbe 
ixnereu procedeele de alergare. în
trecerea s-a transformat pe unele

porțiuni într-un adevărat concurs de 
moto-cros (noroaiele care pe unele 
porțiuni treceau pînă dincolo de 
jumătatea roții au obligat pe mo- 
tocicfiști să descalece). Cea mai 
dificilă porțiune a fost aceea din
tre Prislop și Cisnadioara care de 
altfel a fost scoasă din itinerariul 
•tapei a doua. Din 62 concurenți au 
abandonat 20.

La fete, au mai rămas în 
concurs doar două motocicliste. 
După prima etapă în clasamentul pe 
echipe conduc: Dinamo l și C.C.A. 
I cu zero puncte penalizare; în cla
samentul individual masculin pe 
primul loc sînt 20 alergători cu 
zero p., iar la fete conduce Venera 
Vasilescu (Energia) 1 p. pena
lizare.

In etapa a doua, desfășurată ieri, 
concurenții au avut o misiune mai 
ușoară, deoarece ploaia încetase.

Clasamentul general individual 
după două etape are pe primul loc 
16 concurenți cu 0 puncte penali
zare: Mihai Pop (Dinamo), Tudor 
Popa (Dinamo), Iosif Popa (Dina
mo), P. Gheorghiu (Energia), T. 
Balamat (Dinamo), - - - - -
(Energia), St: Iancovici 
Gr. Benery (Energia), 
(Dinamo), M. Cernescu 
Gh. Ion (CCA), Al.
(CCA), N. Sădeanu (CCA), Gh. Io- 
niță (CCA), M. Dănescu + Al. 
Huhn (CCA). La fete nu s-a mai 
putut face clasament deoarece toate 
cele 4 concurente au abandonat. In 
clasamentul general pe echipe or
dinea este următoarea : 1. Dinamo 
I 0 puncte ; 2. CCA I 34 p uncie; 
3. Energia I 54 puncte.

M. Vlădoianu și C. Pitaru — 
corespondenți

C. Radovici 
(Energia), 
L. Szabo 
(Dinamo), 
Lăzărescu

cu sportivii germani și cehoslovaci. 
Turneul a accentuat cu și ma! 
multă tărie lipsa de oameni în 
categoriile mari de greutate. Din 
această cauză 
pornit cu un 
prezent putem 
din primele 
greutate care 
rea majoritate a cazurilor au do
vedit că merită încrederea. Dar 
ce ne facem într-o întrecere in 
care — așa cum s-a întîmplat în 
meciul cu R.F. Germană — se în- 
tîmplă „accidente" neprevăzute cu 
luptători din aceste categorii 
„mici" de greutate? Răspunsul nu 
este greu de dat. Este suficient să 
răsfoim colecția pe luna aprilie a 
ziarului nostru pentru a vedea că 
pierzînd la primele două categorii 
am pierdut și meciul cu R.F. Ger
mană. Și acum pe scurt despre cei 
care au concurat în cele trei ca
tegorii de greutate (79, 87 și cat. 
grea). In cat. 79 kgr. au concu
rat V. Onoiu și M. Belușica. In 
ce privește Onoiu, s-a scris la 
timpul său : comportarea Sa a fost 
sub orice critică, in general el 
s-a comportat slab în întrecerile 
internaționale. M. Belușica a pier
dut două meciuri în ultimele se
cunde. In afara faptului că el a 
greșit tactic, se pare că nu reu
șește să facă fată categoriei, 
cat. semigrea, Gh. Popovici 
poate fi socotit drept un om 
gur. Speranțele puse în el nu 
fost pînă acum confirmate. Este 
tinăr, are un corp atletic, posedă 
forță, dar din păcate este fricos. 
In situafii net favorabile pentru 

el, a întrerupt acțiunea la jumă
tate de teama de a nu cădea in

formația noastră a 
serios handicap. In 
conta pe luptătorii 

cinci categorii de 
într-adevăr în ma-

tuș. . A. Șuii a rămas să ne re
prezinte deoarece din păcate tot! 
cei încercați la cat. grea nu ai» 
dat satisfacție. Fată de comporta
rea contradictorie din turneul de 
care am amintit (bună în R.F.G, 
și slabă în R. Cehoslovacă) se 
impun desigur măsuri. Șuii este 
un luptător cu serioasă rutină de 
concurs, dar, așa cum afirma me

nu mai 
mari și

La 
nu 
si- 
au

dicul lotului, se pare că el 
rezistă ,1a eforturi prea 
prelungite.

Un început de rezolvare 
tei acute probleme va 
cursul dotat cu „Cupa 1 Mai" re
zervat luptătorilor din ultimele ca
tegorii de greutate, concurs care 
se desfășoară la sfirșitul săptă

mânii în curs la Craiova.
Cît privește luptătorii din pri

mele cinci categorii de greutate, 
revenim asupra lui Gh. Dumitru, 
unul dintre putinii luptători din 
tînăra generație care a dat pînă 
acum deplină satisfacție. Dar așa 
cum am mai arătat trebuie elimi
nate unele lipsuri foarte serioase 
ca : tendința generală de a aștep
ta lupta de jos și a neglija ac
țiunile din picioare, o apărare de
fectuoasă, mai mult statică, la 
parter, lipsa de orientare în fața 
unor adversari cu garda schim- 
bată, gîndire tehnico-tactică slabă, 
menținerea rezultatului în ulti
mele minute prin luptă pasivă, 
slabe calități de voință (lipsă de 
dîrzenie în momente hotărîtoare) 
ș. a.

Pînă la Jocurile de la Moscova 
mai sînt trei luni. Mare parte din 
lipsurile semnalate mai sus pot fî 
înlăturate prin efortul comun al 
sportivilor și al antrenorilor.

I. ȘEINESCU J

a aceș
ti con-



Organizarea meciurilor
de fotbal „la concurentă”

• FOTBAL # FOTBAL # FOTBAL # FOTBAL-# FOTBAL li

Si

cui 
U- 
co-

Toți spectatorii pasionați de 
întrecerile dintre echipele de 
fotbal au fost neplăcut sur
prinși aflînd că duminică cele 
două meciuri care se dispută 
în Capitală vor avea loc la a- 
ceeași oră pe terenuri diferi
te. Foarte mulți au fost puși 
din nou în fala dilemei: la 

care din meciuri să asiste ?
Nu ne îndoim că situația 

din trecut se va repeta și 
acum; în tribunele ambelor sta
dioane se vor găsi numeroase 
locuri libere deoarece muiți iu
bitori de fotbal neștiind pe 
care din cele două meciuri 
să-l prefere... vor prefera 
rămînă acasă.

Se naște întrebarea: 
folosește această măsură? 
nii susțin că ea ar folosi
lectivelor proprietare de sta
dioane, care în felul acesta 
nu numai că nu ar trebui să 
plătească cota de teren, ci ar 
fi ele în situația de a încasa 
această cotă. Este posibil ca 
acest argument să fie just. 
Dar asta numai în situația că 
publicul ar fi atît de atras de 
meciul respectiv incit să um
ple toate locurile stadionului. 
In urmă cu cîteva săptămîni, 
cînd s-au disputat la concu
rență meciul între Locomotiva- 
Flamura roșie UTA (pe sta
dionul Republicii) și cel între 
Dinamo—Energia Steagul roșu 
Orașul Stalin (pe stadionul 
Dinamo) situația nu a 
deloc îmbucurătoare. In 
ce pe stadionul Republicii 
prezenți aproape 20.000

Meciurile de 
Cupei Primăverii'

fost 
timp 
erau 

de

Di
nu 
Nu 

___ de 
faptul că dacă meciurile s-ar 
fi jucat în cuplaj' pe stadionul 
„23 August", numărul specta
torilor ar fi depășit cu mult 
40.000. O simplă socoteală ar 
putea avea darul de a convin
ge pe cei care mai șovăie și 
se opun organizării meciu
rilor in cuplaj, cu atit mai 
mult cu cit în cazul cuplării 
prețui biletului de intrare creș
te.

Să presupunem însă că ar
gumentele colectivelor proprie
tare de stadioane sînt puter
nice și convingătoare. Chiar 
în acest caz ne întrebăm de ce 
este nevoie ca meciurile 
se joace la concurență? 
este mai practic ca ele să fie 
organizate unul simbătă după 
amiază, iar celălalt duminică?

Socotim că astfel interesul 
spectatorilor se împletește ar
monios cu cel al colectivelor 
organizatoare și de aceea in
sistăm pentru adoptarea pro
punerii noastre și anume: dacă 
nu se pot cupla meciurile a- 
tunci ele să fie organizate, nu 
la concurență ci unul sim
bătă și altul duminică. In si
tuația că ar fi greu de convins 
unul dintre colective să ac
cepte să organizeze meciul 
simbătă, s-ar putea găsi ușor 
soluția tragerii în sor|i care, 
după cum se știe, 
utilizată în sport.

spectatori, pe stadionul 
namo numărul spectatorilor 
se ridica nici la 10.000. 
se poate îndoi nimeni

să 
Nu

este des

Primul lot de juniori 
a revenit in țară

Ieri spre seară, cu avionul-cursă 
Bruxelles-București, a revenit In 
Capitală primul grup de juniori 
din lotul reprezentativ care a par
ticipat tu Turneul Internațional 
din Spania. Odată cu juniorii Ma- 
teianu. Raab, Renye, Popovid, 
Ivansue. Lupu, Mureșan, Petru E- 
mil șj Ghiță, au sosit și antrenorii 
Petre Steinbach și Const. Teașcă. 
Restul juniorilor pleacă in cursul 
dimineții de astăzi din Bruxelles 
cu destinația Praga, de unde își 
vo- continua drumul cu trenul.

Sosirea la București: simbătă 
mineață.

Cu cîteva minute înainte de so
sirea juniorilor, din cursa Berlin- 
București au coborit trei dinamo- 
viști: antrenorul Colea Vîlcov și in
ternaționalii Szoko și Suru, care 
nu pot juca azi la Oradea, fiind 
accidentați. Ceilalți jucători di- 
namoviști, plecați din Berlin cu 
un avion special, s-au oprit la 
Arad. De aici au plecat cu trenul 
la Oradea, unde joacă astăzi.

di-

PROGRESUL BUCUREȘTI A PIERDUT LA LIMITA LA PIREU
PIREU (prin telefon de la tri

misul special Agerpres). — Ia 
continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Grecia, echipa de lot- 
bal Progresul București a fntilnit 
marți la Pireu formația Olimpiakos 
în rindurlle căreia au evoluat șase 
membri ai reprezentativei națio
nale a Greciei. Meciul s-a desfă
șurat în prezența a 25.000 de 
spectatori și a prilejuit o dispută 
pasionantă la capătul căreia gaz-

de

A- 
ro- 

două

NOTE
PREOCUPĂRI ÎMBUCURĂ

TOARE

Știri... Știri...
Astăzi la Oradea: Progresul
— Dinamo București

Intîlnirea restanță din etapa de 
duminica trecută a „Cupei Primă
verii*, Progresul Oradea — Dina
mo București, este programată as
tăzi la Oradea.SIMION

din cadrul 
concurență.

ȚICU
duminică din Capitală 

se dispută

...Și arbitri romlni

Echipe rominești peste hotare
I

Vineri urmează să plece în Bul
garia echipa de categoria B Loco
motiva Gara de Nord. Bicureț- 
tenii vor susține, în țara vecină 
și prietenă, trei înttlniri și anume 
la: Oreahoviț'a, Tîrnovo și Pavil- 
keni. Pr’mul meci va avea loc 
duminică.

In iunie și iulie, două for
mații vor evolua în U.R.S.S- Este 
vorba de Dinamo Orașul Stalin 
și Progresul Sibiu. Prima va sus
ține jocuri la Chișinău (2 iunie), 
Kiev (6 iunie) și Tbilisi (11 iu
nie), iar a doua la Odessa (.18 iu
lie), Dnepropetrovsk (22 iulie), 

’ Zaporoje (25 iulie) și Harkov (29 
iulie)

loc

dele au obținut victoria la limită 
cu 1—0 prin punctul însris 
Ilandis în minutul 4.

Progresul va juca vineri la 
tena cu A.E.K. Fotbaliștilor 
mini li s-au propus alte
jocuri: marți 30 aprilie la Voios cu 
selecționata orașului și vineri 3 
mai la Salonic cu Makedonikos.

★
ATENA (prin telefon de la tri

misul special Agerpres)
In legătură cu turneu! echipei 

de fotbal Progresul București, pre
sa ateniană publică ample repor
taje și comentarii. După intîlnirea 
de la Pireu, ziarele .Atletichi lho“ 
fi „Tofos Ton Sport' au remarcat 
jocul tehnic și plin de subtilități 
prestat de echipa Progresul. Zia
rul .Atletichi Iho" subliniază că 
echipa Progresul este una din ce
le mai bune formații care au evo
luat in ultima vreme tn Grecia. 
Deși au pierdut cu 1—0 In fața 
echipei Olimpiakos, romlnii au fost 
superiori pe plan tehnic, remar
că ziarul. In continuare ziarul 
scrie că .Interesul stir nit de pre
zența fotbaliștilor romlni la Pireu 
a făcut ca stadionul să fie arhi
plin, lucru care se întîmplă rar". 
Cronicarul ziarului „Tofos Ton 
Sport" subliniază că Ozon este un 
jucător de talie internațională și 
că împreună cu Știrbei și Ioniță 
au fost cei mai buni oameni ai 
echipei. In incheire cronicarul este 
de părere că un rezultat de ega
litate reflecta mai just desfășu
rarea întîlnirii.

■I
L

Ca orice competiție, „Cupa Prt 
măverii" prilejuiește constatări șl 
bune și rele. Nu e mult de cînd 
semnalam un fapt pozitiv în le-i 
gătură cu preocupările echipelor 

față de îmbunătățirea jocului lor. 
Esțe vorba de Știința Timișoara 
ai cărei joc sub aspect tactic 
(general, nu special) lasă să se 
întrevadă mișcări gindite, aplicate 
după o prealabilă pregătire, In 
orice caz o preocupare în această 
direcție a antrenorului și jucători
lor (atac în 4, cu deplasări per
manente ale lut Ciosescu și parti
ciparea mijlocașului Cojereanu în 
acțiunile ofensive).

Adăugăm la acest fapt o altă 
constatare, la fel de îmbucură
toare și tot de natură tactică: 
modul cum își organizează jocul 
echipa Dinamo Orașul Stalin pen
tru a-și asigura față de adversar, 
în acțiunile de atac, avantajul 
unui „om liber". Acesta este... 
mijlocașul Hidișan, care acționea
ză — așa cum a arătat în partida 
cu_ Progresul București — ca ve
chiul half centru ofensiv. Mișcă
rile înaintașilor dinamoviști (mo
torul este tot un centru înaintaș: 
Szakacs I,) felul cum înaintașii 
ajută pe mijlocași (Eftimîe și, mai 
rar, Csegezi) și plasamentul exce
lent al lui Hidișan îl pun pe a- 
cesta din urmă în situația de a 
fi liber, și deci de a coordona ac
țiunile atacului, de a distribui a- 
cestuia mingi utilizabile și chiar 
de a lua parte efectivă la termi
narea atacurilor. Desigur, activi
tatea „halfului centru" Hidișan are 
și deficiențe, dar faptul că* jucă
torii au ajuns să gindească hi acest 
fel constituie o realizare care va 
ușura străduințele viitoare ale an
trenorului.

Subliniind aceste fapte, mărunte 
poate penfru unii, nu facem decît 
să arătăm, pe de o parte că atunci 
cînd există preocupare se pot rea
liza lucruri bune, iar pe de altă 
parte că îmbunătățirea jocului e- 
chipelor depinde în primul rînd de , 
munca creatoare a antrenorilor și 
participarea conștientă a jucăto- 
rilor.

c. C. A.—BEO GRADSKI
(Urmare din pag. l-a)

•.— Nu era altă soluției N-am vrut să scap. nici meciul celălalt!.»
Desen de MATTY

Azi, o nouă etapă în campionatele de handbal
Astăzi se dispută o 

cele două campionate 
handbal de categoria 
feminin). Mai precis, este programată 
ultima etapă a turului acestor între
ceri, în care — firește — se anunțau 
cîteva meciuri „tari”. Din păcate 
desfășurarea de pînă' acum a cam
pionatelor a infirmat în parte grija 
celor care au alcătuit programul și 
care au rezervat ultimei etape jocu
rile decisive.

Astfel, meciul Dinamo Orașul Sta
lin — Știința Timișoara (seria I 
masculin) nu mai prezintă — pentru 
moment — o importanță atit de 
mare pentru clasamentul seriei res
pective. In schimb însă, partidele: 
C.C.A. — Energia Timișoara (seria 
a II-a masculih). Progresul Tg. Mu
reș — Fl. roșie Alimentar București 
(feminin seria I) și Fl. roșie Sibiu 
— Progresul M.I.C. feminin, (seria 
a n-a) pot produce prin rezultatele 
cu care se vor încheia, oarecari mo
dificări în fruntea clasamentelor 
respective.

Programul jocurilor de astăzi este 
următorul: MASCULIN, SERIA I: 
ORAȘUL STALIN: Dinamo-ȘtiiTXța 
Timișoara; REȘIȚA: Ene.gia-Voința 
Sibiu; PLOEȘTI: Energia — Știința 
I.C.F., SERIA a “ -------------------
C.C.A. — Energia 
RAȘ: Energia — _________r.,___
NADIE: Fl. roșie: Recolta Jimbolia; 
FEMININ, seria I ~~ —--------
Progresul Fl. roșie Alimentar 
curești; REȘIȚA: Energia — Știința 
I.C.F.: MEDIAȘ Fl roșie—Recolta 
Codlea: SERIA A II-a: ORAȘUL 
STALIN: Progresul—Fl. roșie Sighi

șoara; SIBIU: Fl. roșie — Progresul 
M.l.c. • TIMIȘOARA: Știința.Ener- 
gia Mija.

înaintea acestor jocuri clasamen
tele sînt următoarele-

1. Dinamo Or. Staiin
2. Știința
3. Voința
4. Energia
5. Știința
6. Energia

r-
1. C.C.A.

nouă etapă în 
republicane de 
A (masculin și

1
1
3
3
3

2. Energia Timișoara 4 3 0
3. Recolta Jimbolia 4 3 0
4. Știința Iași 4 10
5. Energia Făgăraș 4 0 1
6. FI. roșie Cisnădie 4 0 1

36:32 6
36:36 6
27:31 2
30:40 1
31:43 1

Feminîn, seria I:
1. Fl. roșie Alim. Buc. 4 4 1
2. Progresul Tg. Mureș 4 3 0
3. Recolta Codlea
4. Energia Reșița5. “ . -- --
6.

0 25:11 3
1 12:10 6 

4121 15:13 4 
4022 10:13 2 
4 0 2 2 17:24 2

2
Fl. roșie Mediaș
Știința I.C.F.

Feminin, seria
Progr. Or. Stalin
Fl. roșie Sibiu 
Pr. MXC. București
Știința Timișoara 

FL roșie Sighișoara
Energia Mija

★
Astăzi după amiază.

la ora 17, pe stadionul C.C.A. din 
șos. Ștefan cel Mare se va disputa 
meciul de handbal dintre echipele 
masculine de categoria A C.C.A. și 
Energia Timișoara.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

4 0 2 2 15:23 
a II-a:

4 4 0
4 3 0
4 2 1
4 1 0
4 1 0
4 0 1

0 20: 9 
1 27:15
1 12: 7
3 8:13

8
6
3
2

3 10:18 2
3 4:19 1

începînd de

La cererea forurilor de speciali
tate din Iugoslavia și Bulgaria, 
arbitrii romîni vor conduce jocuri 
în aceste țări: D. Schulder la 5 
mai partida Iugoslavia B — Bul
garia B, iar D. Schulder la cenlru 
și S. Segal și Ad. Varga la tușe 
meciul Bulgaria — U.R.S.S. de la 
21 iunie.

• Duminică se vor disputa în 
București, în cadrul .Cupei Pri
măverii" — categoria B și C ur
mătoarele jocuri: Dinamo 6 — 
Știința București, teren Dinamo- 
Obor, ora 10,30 și Fl. roșie F.C. 
— Energia .23 August", teren 
CAM. ora 10,30.

• Toate jocurile din țară din 
Cupa Primăverii, programate după 
amiază, vor începe la ora 16,45.

• Biletele pentru jocul Locomo
tiva Bucureșt — Energia Steagul 
roșu Orașul Stalin (stadion Giu- 
lești, ora 16,45) se vor pune în 
vînzare de vineri la: Pronosport 
Cal. Victoriei 9 și Bd. Dineu Go- 
lescu, stadionul Dinamo și Giu- 
lești, Stadonul Republicii (str. 
Hașdeu) și chioșcul special din 
str. I. Vidu.

slavi — care ne-a spus printre 
altele:

„Vin pentru prima oară la Bu
curești. Impresia pe care mi-a pro
dus-o capitala Dvs. este excelen
tă. Ca să nu mai vorbesc de ama
bilitatea gazdelor noastre care 

ne-au copleșit pur și simplu prin 
atenția și grija ce ni le-au arătat.
Aș dori să spun cîteva cuvinte și 
despre joc: echipa noastră este 
intr-o formă bună. Așa a arătat 
cel puțin in ultimele partide. Toți 
jucătorii sînt foarte amBîțioși în 
a menține... nepătat palmaresul 
internațional din ultimul an, care 

nu conține nici o înfrîngere. Ei 
doresc, in același timp să de
monstreze valoarea fotbalului Iu

goslav, să satisfacă pe spectatorii 
bucureșteni. După toate probabili
tățile —una dintre echipe vă fi 
insă supărată. Dar așa este fot

balul! Se joacă cu un balon... 
rotund care 
și învinși”.

TREI
Dintre cei 

tăieri din avionul-cursă Belgrau- 
București lipseau trei dintre cei

stabilește învingători

INTIRZIAȚ1
care au cotiorît aiai-

n-a BUCUREȘTI 
Timișoara; FAGĂ- 
Știința Iași; CIS-

TG." M.UREȘ: 
‘ * Bu-

Masculin, seria I:

Timișoara 
Sibiu 

Reșița 
I.C.F.

Ploeștt 
Masculin, seria

La ora actuală, credem că nu 
există colț al țării unde să nu se fi 
aflat că la concursul de duminică pre
miul I a fost obținut de un singur 
buletin — căruia i-a revenit fru
moasa sumă de 245.454 lei.

Bineînțeles, toată atenția este în
dreptată înspre marele premiu. Nu 
trebuie însă trecute cu vederea nici 
premiile IT și III care sînt, de ase
menea, destul de consistente (premiul 
H 10.444 lei și premiul III 1.056 lei).

Toate acestea s.au petrecut după 
ce, două concursuri la rînd, pre
miul i s-a obținut de-aLia cu 11 
rezultate.

Fără îndoială că la aceasta contri
buie în primul rînd conținutul pro
gramelor concursurilor, care oferă 
participanților cele mai disputate 
meciuri.

Aceleași aprecieri le putem face și 
în privința concursului de duminica 
viitoare unde găsim cele mai in
teresante meciuri din Cupa Primă
verii, din campionatul italian șl 
din campionatul francez.

C^ono sport
Pentru a veni în ajutorul partici- 

panților. vom da formațiile celor 4 
echipe din categoria B cuprinse în 
acest program:

Știința Cluj: Nicoară—Costin, Co
jocarii, Isac — Georgescu, Crișan— 
Suciu, Lutz, Nedelcu, Roșu, Moldo
van Horațiu.

Energia C. Târzii: Carapeț — Sa
far, Mail, Mureșan — Apostolache, 
Ruzici — Niculescu, Ban. Moldovan, 
Mureșan P., Burian

știința Iași: Ghibănescu — Udor, 
Duțescu, Cernea — Don Liviu, Das- 
călu — Tiociu, Hess, Bărbosu, Ciu. 
rugă, Lucacl.

Energia 1 M.ai Ploești: Marcu Ște
fan — Teiss Ion, Toniță Oprea, To- 
niță Ștefan — Teodor valentin, 
Rînceanu Ion — Dima Tudor, Dră-

gan Nlc., Parpal Atanase, Sitaru 
Vasile, Motronea.
• Plata premiilor de la concursul 

nr. 16 din 21 aprilie pentru pârtiei, 
panții din Capitală se face în zi
lele de vineri $! sîmb'ătă la agenția 
centrala din Calea Victoriei 9, în- 
cepînd de la orele 17.
• Pentru concursul Pronosport nr. 

17 din 28 aprilie a.c. se vor acorda 
următoarele premii pentru varian
tele cu „0“ rezultate:

— o motocicletă I. J. de 350 cmc. 
participantului cu cel mai mare nu
măr de variante cu ,,0*‘ rezultate.

— un aparat de televiziune parti
cipantului următor cu cel mai mare 
număr de variante cu ,,0“ rezultate.

Pitii tragere din urnă:

— 3
— 3

aparate de televiziune, 
aparate de radio „Victoria”.

REMARCAT CA IN LOCULDE
OBIECTELOR, PARTICIPANȚ1I VOR 
PUTEA PRIMI CONTRAVALOA
REA IN BANI.

maj renumiți fotbaliști ai lui Beo- 
gradski: Antici I, Josici și Sijako- 
vicj. Nedumeririle au fost repede 
risipite de antrenorul BOZOV1CI 
— vechiul internațional al repre
zentativei iugoslave — care a spus 
celor prezenți: ,,Antici, Josici și 
Sijakovici participă astăzi după 
amiază (n. r. marți) la antrena
mentul reprezentativei naționale. 
Ei vor fi miercuri dimineață Ia 
București”.

Și, Intr-adevăr ieri — tot pe 
calea aerului — cei trei au sosit 
în Capitală.' Apariția lor în holul 
hotelului „Ambasador" a fost sa
lutată cu entuziasm de coechi
pieri. Se înțelege!... Ei reprezintă 
adevărate „puncte tari" ale echi
pei.-

C. C. A. ESTE GATA!
Bucureștenii au făcut marți șl 

miercuri antrenamente normale. *4 
Formația care va fi aliniată mîî- 
ne va cuprinde o modificare cer
tă — V. Moldovan în locui lui 
Cacoveanu (lovit) și una proDa- 
bilă — reintrarea lui Apolzan, 

restabilit. De altfel, antrenorii 
ambelor echipe vor putea proceda 
la schimbări și în cursul meciului: 
doi jucători de cîmp și portarul.

Vă reamintim că întîlnirea va 
fi condusă de D. SCHULDER aju
tat de S. Segal și A. Varga. For
mațiile probabile:

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II. A- 
polzan (Ivănescu), V. Dumitrescu- 
Onisie, Jenei-V. Moldovan, Cons

tantin, Alexandrescu, Zavoda I, 
Tătaru.

BEOGRADSK1 S. K.: Radenko- 
vici-Hamovici, Krajcici, Sijako- 

vici-Marici I, Davidovici-Ant'ci II, 
Antici I, Josici, Șenauer, Nikoiicl.

In deschidere un joc de verifi
care: se intilnesc echipa B cu cea 
de tineret.

Programul de astăzi de pe sta
dionul ,,23 August” este urmata-: 
rul:

Ora 15: reprezentativa B
reprezentativa de tineret.

Ora 17: C.C.A. — Beogradn
skj S. K. _ 1



Astăzi se inaugurează seria celor 5 zile de tenis de pe terenul Progresul
Intilnirea echipelor de tineret ale Rominiei și Austriei promite un spectacol de calitate

In mai și iunie
Echipele noastre de baschet vor susține

„Tenisul romînesc? Am vagi cu
noștințe despre el. Știu că aveți 
un jucător foarte bun, pe Gogu 
Viziru. E adevărat că are un frate 
cu care joacă împreună la dublu? 
Am auzit că seamănă atît de bine 
Incit adversarii nu-și dau seama 
dacă servește mereu același...". 

Franz Sajko, farmacistul din Vie- 
na, epuizase în cîteva cuvinte tot 
ce știa despre jucătorii noștri, pe 
care, acum, la București, are pri
lejul să-i vadă pentru prima oară.

Cititorilor Ii se va părea, poate, 
curios că nu am început reporta
jul despre tenismanii austrieci, 
sosiți marți seara cu avionul de 

la Viena, cu Fred Huber, răsfă
țatul rubricilor de tenis ale zia
relor de sport în zilele marilor 
turnee. Și totuși nu este nici o 
greșală! Oficial, conform clasa
mentului la zi întocmit de federa
ția austriacă, Saiko este jucătorul 
nr. 1 al Austri^ț. Acest om liniștit 
și tăcut nu se dezminte nici pe 
teren. L-am văzut ieri dimineață 
la antrenament. Are un joc sobru, 
lovituri lungi și precise. Artifi
ciilor colegului său, fanteziei lui 
Huber, el le preferă regularitatea 
loviturilor, jocul calculat care nu 
„iartă” nici o greșală a celui din 
față. Așa i-a învins pe Javorski,

în „Clipa Davis” la Varșovia din 
cauza unui public prea gălăgios.

Prezența în grupul oaspeților a 
lui Saiko și Huber a polarizat 
asupra acestora atenția generală. 

Dar în rîndul oaspeților se mai 
numără, în afară de rezerva pen

tru meciul de „Cupa Davis" — 
Franz Heinka — și un mănunchi 
de tineri jucători: Otto Mulli, Ed
mund Herzig și Norbert Klatil. 
Ei vor servi, în întîlnirea care în
cepe astăzi, replica jucătorilor 
noștri Alexandru Bardan, Gun
ther Bosch și Vasile Serester. 
Deși foarte tineri (Mulli 18 ani, 
Herzig și Klatil 19) „speranțele" 
Austriei se pot lăuda cu rezulta
tele obținute în numeroase tur

nee internaționale, desfășurate în 
Italia, Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R. F. Germană. Mulli și 
Herzig au participat și la turneul 

de juniori de la Wimbledon, ve
ritabil campionat mondial al celor 
mai tineri tenismani.

Ce perspective deschide întîi- 
nirea dintre echipele de tineret 
ale Austriei și Rominiei? Un pro
nostic în privința rezultatului nu 
se poate da fiindcă tinerii jucă
tori se întîlnesc pentru prima 
oară. Totuși, este sigur că astăzi 
și miine, tinerii jucători vor oieri 
un spectacol interesant, atrăgător, 
asigurînd astfel un preludiu de 
bună calitate mult așteptatului 
meci de Cupa Davis.

numeroase întilniri internaționale
Reprezentativele noastre de bas- 

che și echipele de colectiv vor sus
ține în cursul următoarelor două 
luni numeroase partide, după cum 
urmează :

7—8—9 mai: turneul echipei fe
minine Slavia Praga la București 
și Orașul Stalin.

12 mai — echipa de tineret 
joacă în Italia cu selecționata de 
tineret a Italiei.

18 mai — reprezentativele mas
culine ale R.P.R. și Italiei se în
tîlnesc la București.

24—26 mai — Echipa națională 
masculină participă la turneul in- 
ter-țări de la Varșovia în compa

nia echipelor R.P. Polone, R.P 
Ungare și R.P. Bulgaria.

2 iunie — reprezentativele fe
minine ale R.P.R. și R.P.F. Iugo
slavia se întîlnesc la Belgrad.

5 iunie — echipa feminină « 
R.P.R. va juca la Sofia cu echipa 
R.P. Bulgaria.

9 iunie — reprezentativa mas
culină R.P.R. va întîlni la Bucu
rești reprezentativa U.R.S.S.

.11 iunie: turneul echipei femi
nine Energia București în R. P. 
Polonă.

20—30 iunie — participarea e- 
chipei noastre masculine la cam
pionatul european de la Sofia.

•Programul întîlnirii de tine
ret R.P.R. — Austria este ur
mătorul ■

Joi 25 aprilie, cu începere de 
la ora 14,30 : Bardan — Klatil, 
Bosch — Mulli.

Vineri 26 aprilie, cu începere 
de la ora 14: Bardan — Mulli, 
Bosch — Klatil , Bardan. Seres- 
ter — Mulli, Klatil.

• Căpitanii celor două echipe 
sînt Wasservogel (Austria) și 
prof. Mircea Rizea (R.P.R).

• Jocurile se desîă.șoară „cel 
mai bun din trei seturi".

• Biletele pentru joi și vineri 
se pun în vînzare începînd de 
astăzi, de la ora 9, la casa te
renului unde are loc intilnirea : 
terenul Progresul F.B. din str. 
dr. Staicovici.

• Duminică (dimineața și du
pă masă) și luni (dimineața) 
va avea loc o nouă îutîlnire 
(neoficială) între cele două e- 
chipe de tineret

Campionul de juniori al Austriei pe anul 1956, Norbert Klatil 
fotografiat ieri dimineață in timpul partidei de antrenament pe care 
a susținut-o cu .jdaeiscupmanul' Franz Heinka.

BALANEL ÎNVINGĂTOR IN TURNEUL
LA PLOEȘTl

primele patru locuri3
PLOEȘTl 

Marți după 
tnineața au

DE ȘAH DE
șahiști români in

„Criteriul mondial al tineretului”

CHICCA (Italia)—învins de ROHONY (R.P.R.) 
în primul tur—a reușit totuși să cîștige 

titlul
VARȘOVIA, 23 (prin telefon; : 

Italianul Chicca, care anul trecut, 
la concursul internațional de la 
București a lăsat o foarte bună 
impresie, clasîndu-se pe locul II, 
după baraj cu toți componenții 
primei formații poloneze, a cuce
rit la Varșovia' titlul de campion 
mondial de juniori la sabie. Chicca 
3 încheiat turneul final cu 6 vic
torii — la fel ca și vice-campio- 

. nul de anul trecut, maghiarul 
Horvath — dar în baraj l-a în
vins pe Horwath. ocupînd astfel 

' primul loc. Campionul Luxem
burgului Mendelenyi (R.P.U. ș-a

Parma și Krajcik, pe Licis și pe 
francezul Perreau-Saussive (al 10- 
lea european al anului 1956J.

Acum, să vorbim și despre... ju
cătorul nr. 2. Chiar de la primele 
schimburi de cuvinte, la aeropor
tul Băneasa, și apoi ieri la antre
nament, Alfred Huber s-a arătat 
un om exuberant, sigur ue el, dis
pus să răspundă cu mult aplomb 
chiar și celor mai indiscreți ga
zetari. Declară că nu se prea sin
chisește de „clasamentele oficiale" 
(de altfel, inconstanța rezultate
lor sale îl costă totdeauna scump, 
atît în clasamentul țării sale cît 

și-în cele internaționale), că nu se 
uită la numele celui cu care joa
că (și. știind că a bătut atiția ași 
ai tenisului mondial, ca: Hoad, 
Drobny, Nielsen. Haillet. Remy, 
trebuie să-i dai dreptate). Ne în
treabă cu îngrijorare ce fel de 
public avem, fiindcă și acum este 
convins că a pierdut anul trecut

24 (prin telefon). — 
amiază și miercuri di- 
fost jucate toate par

tidele întrerupte rămase din rundele 
precedente, astfel că înaintea ul
timei runde situația în clasament 
s-a clarificat simțitor. Intr-adevăr, 
prin victoriile asupra lui Urseanu 
și Drimer (aceasta din urmă la 
mutarea 82) maestrul BBănel și-a 
asigurat primul loc, nemaiputînd fi 
întrecut ci doar egalat de Drimer, 
de care era separat printr-un punct 
întreg. Iată care era ordinea pri
mitor clasați înaintea ultinîSi 
runde: Bălanei 10, Drimer 9, Kro
gius 8*/,, Kolarov și Ciocîltea 8.

Iată acum rezultatele celorlalte 
partide întrerupte: Krogius-Dzecio- 
lovski 1—0 (fără joc), Ko
larov—Urseanu 1—0, Ciocîltea—Al
ster 1—0, Radovici—Puc 1—0. De 
notat că partida din urmă, care a 
prilejuit un nou succes pentru șa- 
histul -ploeștean, s-a prelungit pînă 
la mutarea 86, cînd maestrul iugo
slav a trebuit să se recunoască în
vins.

Ultima rundă a programat o se
rie de întîlnirî decisive pentru 
configurația primelor locuri. Pen
tru a-și asigura victoria în tur
neu, Bălanei avea nevoie de o ju
mătate de punct in partida cu

Portisch. Și a obținut-o. Intr-o po
ziție mai bună Reicher i-a propus 
remiză lui Krogius la mutarea 15-a 
și acestaș bineînțeles, a accep
tat-o. Două partide excelente au 
jucat Drimer și Ciocîltea. Primul 
l-a depășit net pe valorosul mae
stru bulgar Kolarov și a Încheiat 
întîlnirea cu mat spectaculos rea
lizat la capătul unor sacrificii 
foarte frumoase. Ciocîlțea, și el 
în mare vervă, și-a permis chiar 
și un sacrificiu de damă la Puc. 
Remiză a fost partida Dzieciolo- 
wski — Radovici. Alster a cîștigat

INTERNAȚIONAL
la Urseanu iar Golz la Diacone- 
scu. In felul acesta, turneul se 
încheie cu un admirabil succes al 
șahiștilor noștri, care ocupă trei 
locuri în rîndul primilor patru 
clasați:

1. Balănel (R.P.R.) 10*/2 p.; 2. 
Drimer (R.P.R.) 10 p.; 3.-4. Kro
gius (U.R.S S.), Ciocîltea (R.P.R.) 
9 p.; 5. Kolarov (R.P.B.) 8 p.; 6. 
Portisch (R.P.U.) 7'/2p.; 7-9 Al
ster (R. Cehj, Radovici (R.P.R.), 
Reicher 
(R.D.G.) 5p.; II. Puc (R.PKI.) 
4‘/2 p.; - - ~ ‘ 2 ' "
(R.P.P.), Urseanu (R.P.R.) 2*/2p.; 
14. Diaconescu (R.P.R.) l’/2p. La 
punctaj egal ordinea concurenți- 
lor este cea de pe tabela de tur
neu.

la sabie
clasat al treilea, urmat de Ochyra 
(R.P.P.) și Arabo (Franța) — 
care au ocupat aceleași locuri ca 
și anul trecut. Reprezentantul Uni
unii Sovietice, Zidni a avut o 
comportare foarte bună, clasîndu- 
se al VI-lea, cu un tușaveraj mai 
bun decît italianul Resse și polo
nezul Koscielniakowski (toți trei 
au totalizat cîte două victorii).

Dintre cei trei trăgători romîni, 
numai Ladislau Rohony a reușit 
să se califice în sferturi de finală, 
după ce în eliminatorii obținuse 
patru frumoase victorii, printre 
care una și asupra campionului 
Chicca cu scorul de 5—4. Ceilalți 
învinși ai lui Rohony: Franco 
(Tunis), Museini (Egipt) și Buk- 
wald (R.F.G.). Tănase Mureșanu 
și Vasile Koșa au ieșit din con
curs după primul tur.

(R.P.R.) 7p.; 10. Golz

12-13. Dzieciolowski

„Csepel” din Budapesta și-a anunțat componența 
echipei de ciclism pentru „Circuitul regiunii Stalin”

Bogat program internațional 
pentru reprezentativa 

de polo a R. P. Romine
Așa cum am mai anunțat, repre

zentativa de polo pe apă a țării 
noastre va participa la cele două 
mari competiții de polo ale anului : 
turneul din cadrul Jocurilor Spor
tive Internaționale Prietenești de 
la Moscova (29 iulie — 10 august) 
și cel de la Zagreb (13 -- 18 au
gust) dotat cu „Trofeul Italiei”. 
Pînă atunci jucătorii noștri frun
tași își vor verifica forțele în com
pania unor adversari deosebit de 
valoroși. Astfel, între 19—26 mai 
o puternică echipă din Kiev va sus
ține cîteva partide în Capitală, 
după care prima formație a țirli v,a 
întîlni reprezentativele R.D. Ger
mane (23—30 iunie, la Berlin) și 
Italiei (7—T0 iulie, la București).

ORAȘUL STALIN 24 (pr.n te
lefon). — La forul organizator 
(ziarul „Drum Nou“ și Comitetul 
C.F.S. regional) s-a primit tele
grafic înscrierea lotului de cicliști 
ai clubului „Csepel“ din Buda
pesta, care vor participa la a Vl-a 
ediție a „Circuitului regiunii 
Stalin". Lotul maghiar este format 
din următorii alergători: Beta

• La cea de a II I-a ediție a Jocu
rilor Sportive Internaționale ale Ti
neretului de la Moscova sportivii 
sovietici -or participa la 2t din cele 
23 de discipline sportive Încinse în 
programul Jocurilor fi anume: bas. 
chet. box, lupte libere, lupte clasice, 
volei, polo pe apă, ciclism, gimnas
tică, canotaj academie. caiac-caBoe, 
atletism, înot, sărituri In apă, hand
bal, pentatlon modem, tenis, tenis 
de masă, haltere, scrimă și fotbal. 
Ei nu vor lua parte ia competițiile 
de tir cu arcul, rugbi și hochei pe 
iarbă.
• Congresul Federației internațio

nale de motociclism întrunit recent 
la Veneția a hotărît ca ediția 32-a 
a competiției internaționale moto- 
cicliiste „Cursa de 6 zile” să se des
fășoare anul acesta între 15 și 2t 
septembrie în R. Cehoslovacă. Pînă 
în prezent s-au și înscris echipe de- 
motocicliști din Suedia, Elveția, Aus. 
tria, Italia, R.F. Germană, țările de 
democrație populară și Uniunea So
vietică
• După 6 luni de întreceri, re

cent s-a încheiat campionatul unio
nal de hochei pe gheață pe anul 
1957. Titlul de campioană a fost 
cucerit de echipa „Aripile Soviete, 
lor” care a obținut 58 de puncte din 
60 posibile. Pe locul doi s-a clasat 
fosta campioană unională T.S.K 
M. O.
• Luni a luat sfîrșit Ia Belgrad 

meciul de șah dintre reprezentati
vele orașelor Belgrad și Budapesta, 
întîlnirea, care s-a desfășurat în 
două runde, s-a încheiat cu un re. 
zultat de egalitate: 12-12.
• Zilele trecute s-a desfășurat la 

Pekin întîlnirea internațională de

haltere «latre reareamtaUvele R.P. 
Chineze și R. D. Germane. Haltero
filii chinezi an ohțlnut Victoria ca 
terni de 4-1 Ia cnrsul Întrecerii, 
sportivii 
record ari

chinezi au stabilit 13 nei 
națfonaJr

Fotbal
MANCHESTER: A DOUAazi la___________ _______

SEMIFINALA IN CUPA CAMPIO
NILOR EUROPENI

Azi va avea loc la Manchester re
vanșa meciului dintre Real Madrid 
și Manchester United din cadrul ce
lei de a doua semifinale a Cupei 

tfw 
SCUHT

- «fe

NILOR EUROPENI

campionilor europeni. In primul meci 
desfășurat la Madrid, victoria a re
venit după cum se știe spaniolilor 
cu scorul de 3-1.

Finala va avea loc 
de a doua.............“
Madrid.

finalistă

♦
se dispută

— indiferent 
la 29 mai la

astăzi meciul 
Italiei și Ir

La Roma __ .
dintre reprezentativele -----
landei de Nord din cadrul orelimi- 
nariilor campionatului mondial 
AUSTRIA A CÎȘTIGAT TURNEUL

F.I.F.A.
Marți după amiază pe stadionul 

Bernabeu din Madrid, în fața a

peste 60.ooo spectatori, s-a disputat 
finala turneului F.T.F.A. pentru ju
niori. Rezultatul meciului constituie 
o mare surpriză: formația Spaniei 
— mare favorită — a cedat la limită 
echipei juniorilor din Austria. Scor 
1-2 (2-D-

Pentru locurile 3-4 s-au întîlnit 
reprezentativele Italiei și Franței. 
După un joc da foarte slabă factură, 
cele două formații au terminat la 
egalitate: 0-0

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIO- 
NAL PENTRU FOTBALIȘTII BUL

GARI

Anul acesta, calendarul internațio
nal al fotbaliștilor bulgari este bo
gat. Primul joc al reprezentativei 
R.P. Bulgaria va avea loc la 23 iu
nie la Budapesta cu echipa ”" 
Ungare (pentrti campionatul

. dial;.
Revanșa acestui meci se va 

fășura la 15 septembrie la Sofia. Re. 
prezentativa R.P. Bulgaria va întîlni 
pe teren propriu echipele R.P. Po
lone (29 septembrie), Uniunii Sovie
tice (21 iulie) și va juca în deplasare 
cu echipele Danemarcei și Uniunii 
Sovietice (21 septembrie).

Echipa B a R.P- Bulgaria va sus
ține meciuri cu selecționatele secun
de ale Angliei (19 mai Ia Sofia), 
U.R.S.S. (21 septembrie la Sofia), 
R.P.F. Iugoslavia (5 mai la Belgrad), 
U.R.S.S. (21 iulie la Moscova), An. 
gliei (25 septembrie la Londra) și 
R. P. Polone (29 septembrie la Var
șovia).

Bartusek, Ede Kaiser. Sandor Bo- 
zoky. Bela Urban. Mihai Iobagy 
și Peter Matroi. Antrenorul lotu
lui este Gyorgy Kere, iar condu
cător Lazar Lay os.

In cursul zilelor următoare este 
așteptată comunicarea componen
ței lotului de cicliști din Gabrovo 
(R.P. Bulgaria).

In ceea ce privește cicliștii ro- 
mîni, s-au primit pînă în prezent 
următoarele adeziuni de partici
pare: Casa Centrală a Armatei, 
Dinamo București. Dinamo Orașul 
Stalin, Selecfionata orașului Plo- 
ești. Energia București, Recolta, 
Voinfa, Flamura roșie și Energia 
Orașul Stalin.

AL. DINCA

R.P. 
mon-

des-*

Simslov mai are nevoie 
de un punct pentru a fi 
campion mondial de șah

Partida a XX-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah a avut 
o desfășurare extrem de interesan
tă. Smîslov, cu albele, a jucat 
excelent împotriva complicatei 

variante din apărarea franceză a- 
doptată de Botvinik. Folosind 

foarte bine punctele slabe din po
ziția adversarului său, Smîslov a 
cîștigat pionul central și cu o teh
nică magistrală și-a creat un a- 
vantaj decisiv care i-a asigurat 
victoria. Astfel scorul este 
UV2—8‘/2 în favoarea lui Smîslov. 
Acesta mai are nevoie de un sin
gur punct (în ultimele patru par
tide) pentru a-și adjudeca titlul 
suprem
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ECHIPA DE POLO DINAMO 
BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT TURNEUL 
INTERNATIONAL DE U SZOLNOK

BUDAPESTA 24 (prin telefon 
de la corespondentul nostru) — 
Zilele trecute s-a desfășurat la 
Szolnok un turneu internațional 

de polo la care au participat echi
pele locale Dozsa și Honved, 
Gwardia Varșovia și Dinamo Bu
curești. Invingînd pe Honved cu 
7-3 și pe Dozsa cu 6-5. Dinamo 
București a ocupat primul loc cu 
4 p. urmată de Dozsa și Honved 
cu cite 2 p. și Gwardia 0 p.

Vineri, Dinamo București întfl- 
nește la Eger puternica echipă lo
cală care activează în prima ca
tegorie, iar duminică va juca din 
nou la Szolnok cu Dozsa.

St 1 BERT ZOLTAN

Un campion olimpic își petrece 
concediul de odihnă 

in țara noastră
Plăcută ne-a fost surpriza cînd 

din avionul care aducea la Bucu
rești pe jucătorii austriac! de tenis, 
a coborît și cunoscutul boxer din 
R. D. Germană Wolfgang Behrenri, 
împreună cu antrenorul său Hara 
Burowski.

Invitat de Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lingi 
Consiliul de Miniștri, campionul 
olimpic își va petrece timp de 
21 zile concediul de odihnă în 
tara noastră.
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