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A început „CUPA PRIMĂVERII"!
’ ...Și stadioanele au fost din
l nou pline. Aproape 70.000 de 
' spectatori la București; 12.000 la 
) Oradea și Arad: Î0.000 la- Ora- 
, șui Stalin și 8.000 la Tg. Mureș. 
\ Pretutindeni, deci, mare interes 
k pentru jocurile acestei inedite A 
I competiții, care ieri a inaugurat \ 
L sezonul oficial de fotbal. _ / 
' Desigur că această ambianță, j 
L completată in mod ideal — Pen'\ 
f tru spectatori și jucători — de y 
L vremea deosebit de frumoasă, in * 
[ton cu... însăși denumirea com- I 
) petiției, impune echipelor noastre € 
> fruntașe obligația de a oferi in- / 
ftilniri de un nivel ridicat, spec-} 
k taculoase. Ceea ce nu se poate } 
Fspune întrutotui despre parti- \ 
\dele care au inaugurat ieri acti- / 
' vit at ea competițională. Nu uităm 1 
ten a fost prima etapă și că for-C 
[ mafiile noastre nu sin! încă bine 
I puse la punct: cu toate acestea , 
[— in raport cu marele interes I 
)manifestat de masa iubitorilor x 
[de fotbal — echipele erau datoa- f 
»re să ofere moi mult spectacol. < 
kSă sperăm că viitoarele etape ne f 
r vor da prilejul să subliniem mii} 
\ multe constatări îmbucurătoarei 
' asupra calității fotbalului prac-i 
’ ficat. \
f Pînă atunci, să notăm aici/ 
« Inimoasele perjorman'e reușitei 
L ieri de Flamura roșie Arad șif 
î Știința Timișoara, in special,\ 
't precum si de Energia St. Roșu..

>

nergia Petroșani—Progresul Ora
dea, Dinamo București—Energia 
St. Roșu, Locomotiva Bucureștl- 
Fl. roșie Arad.

tată si primele clasamente : '
Seria I

1. Progr Buc. 1 1 0 0 6:1 2.
2. Știința Tim. 1 1 0 0 2:1 2

3-4. Rec. Tg. Mureș 1 0 1 0 1:1 1
3-4. Din. O. Stalin 1 0 1 0 1:1 li

5. C.C.A. 1 0 0 1 1:2 0
fi Energ. Ploești 10011:60,

Etapa viitoare (i aprilie) : E-|
nergia Ploești—Recolta Tg, Mu
reș, Știința Timișoara—Progresul (
București, Dinamo Orașul Stalin-
CC.A

Seria 11

1. FI. r. Arad 1 1 0 0 i:0 2
2. Energ. St. R. 1 1 0 0 2:1 2

3-4. Progr. Oradea 1 0 1 0 1:1 1
3-4. Locom. Buc. 1 0 1 0 1:1 1

5. Energ. Petroșani 1 0 0 1 1:2 0
6 Din. București 1 0 0 1 0:1 o’

Etapa viitoare (7 aprliie): E-1

Ieri, pe stadionul ,23 August”, au apărut pentru prima oară ope
ratorii de televiziuneI Ei an retransmis jocul C.C.A. — Știința Timi
șoara pe care l-au putut astfel urm ări pe ecranele aparatelor mii de a- 
maiori de fotbal.

Goli Mingea lovită cu capul de Filip a intrai în poartă cu tot 
plonjonul lui Voinescu. Știința Timișoara a înscris al doilea gol 

și și-a asigurat victoria in meciul cu C.C.A.
Foto L. TIBOR

Știința Timișoara din nou învingătoare 
asupra echipei C.C.A. și tot cu 2-1...

Cînd, în minutul 18 al meciu
lui, Tătaru a înscris cu un șut 
destul de slab — dar derutant 
pentru portarul Curcan — primul 
gol al meciului și C.C.A. a luat 
conducerea cu 1—0, multi dintre 
cei aproape 70.000 de spectatori 
au fost tentati să creadă că 
„soarta jocului a fost pecetluită". 
Și aceasta nu atît pentru că ta
bela de marcaj indica pe C C.A. 
în avantaj, cît pentru că militarii 
jucau mai bine, dominau, iar a- 
tacul lor, bine desfășurat pe toată 
lățimea terenului, crea aproape 
la fiecare acțiune „omul liber"... 
Iată însă că, spre sfîrșitul repri
zei, bucureștenii scad ritmul de 
joc și atacul Științei (pînă atunci 
dezlînat, lipsit de energie, avlnd 
în Lereterun timid d butant pe „23 
August", iar în Gîrleanu și chiar 
Cio-sescu doi cvasi-figuranți) în
cepe să tatoneze poarta lui Voi
nescu. In min. 38, la un șut puternic 
al lui Lereter mingea întîlnește 
bara transversală, pumnul și apoi 
piciorul lui Voinescu — căzut pe 
linia porții — și intră în plasă: 
1 — 1 Știința atacă acum viguros 
și, după o ratare a lui... Tătaru, 
în ultimul minut al reprizei Gîr- 
leanu are o acțiune spectaculoasă, 
centrează și Fi-lip re»a, de aproape, 
cu capul: 2—1,

După pauză, în schimb, studen
ții au fost superiori în majoritatea 
timpului. Pe la jumătatea repri
zei, C.C.A. preia inițiativa dar a- 
tacu! bucurcștean (în care Con
stantin și Zavoda I sînt departe 
de valoarea lor reală) trage foarte 
rar și foarte slab la poartă. Două 
bune ocazii de gol sînt ratate de 
V. Moldovan. In ultimele minute, 
Știința face un bun joc de apă
rare și jocul se termină cu vic
toria oaspeților cu aeelași scor ca 
și în primăvara trecută, pe același 
stadion.

Jocul a fost de factură tehnică 
mediocră. Știința, în general, mai 
bine pusă la punct, a cîștigat; 
meritat; dar echipa a manifestat slă
biciuni în atac, compartiment în care 
numai Filip și Lereter — după

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

MM 'MR C
Cei 30 de jucători, componenți 

ai echipelor de rugbi C.C.A. și 
Locomotiva Grivița Roșie, nu au 
oferit amatorilor de rugbi, care au 
umplwt pînă la refuz tribunele sta
dionului din Parcul Copilului — 
prea puțin încăpătoare pentru în
treceri de asemenea proporții — 
un spectacol la înălțimea aștep
tărilor. Miza jocului deosebit de 
mare și faptul că ambele echipe 
se prezentau neînvinse și doreau 
in aceeași măsură, ca și în con
tinuare să nu figureze în clasa
ment cu nici o înfrângere, a făcut 
ca partida să capete un caracter 
specific de campionat, urnnărin- 
du-se în principal rezultatul. A 
reușit să realizeze aceasta C.C.A., 
care descurcîndu-se mai bine și 
jucind mai clar a înscris două 
spectaculoase încercări prin Cojo- 
caru (mfo. 7 și 37, dintre aces
tea prima transformată de Penciu), 
care au fosC rezultatul acțiunii co
lective a întregii linii de trei 
sferturi. Pentru Locomotiva a mar
cat Jibuleac dintr-o lovitură de 
pedeapsă. Scor final 8—3 (8—3) 
pentru C.C.A.

Locomotiva Grivița Roșie s-a 
prezentat în acest joc cu o for
mație schimbată față de cea de 
acum o săptămînă, cînd a învins 
de o manieră categorică echipa 
campioană. Dacă reintrarea în e- 
chipă a veteranului Gică Pîrcălă- 
bescu era justificată (Cotter fiind 
suspendat pe o etapă), apreciem 
că înlocuirea lui Oprea, din linia 
de trei sferturi, cu Nanul (care a 
jucat aripă) nu a fost inspirată. 
Dacă adăugăm la aceasta și scoa
terea din pachetul de înaintași 
a lui Picu și trecerea sa in linia 
de trei sferturi (Locomotiva a 
jucat aproape tot meciul cu un om 
în plus în linia de trei sferturi), 
ceea ce a slăbit pe de o parte 
înaintarea iar pe de alta a dăunat 
omogenității treisferforilor ferovia
rilor, vom înțelege și mai bine de 
ce militarii au reușit în acțiunile 
lor, cîștigînd partida.

In încheierea acestor succinte 

■

aprecieri ținem să subliniem jocul 
corect, sportiv, practicat de cele

(Continuare in pag. a 2-a)

COMUNICAT
privind tratativele dintre delegațiile 

Partidului Muncitoresc Rom în
și Partidului Comunist Bulgar

S
10 dimineața, la Comitetul Central al i 
au început tratativele între delegațiile jj

La 30 martie a. c„ ora 
Partidului Comunist Bulgar 
Partidului Muncitoresc Romîn și Partidului Comunist Bulgar. ?

Din partea Partidului Muncitoresc Romîn la tratative ia parte o | 
delegație compusă din tovarășii; Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim se- ’k 
cretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Chivu 1 > 
Stoica și Petre Borilă, membri ai Biroului Politic al C.C. al Partidu- j ’ 
lui Muncitoresc Romin, Leonte Răutu, membru supleant al Biroului J 
Politic al CC. al Partidului Muncitoresc Romin, Grigore Preoteasa, 

membru al C.C. al Partidului Muncitoresc Romin, G. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al Planificării și Mihail Roșianu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.

i ...Iar de duminică, activitatea 
fotbalistică se va intensifica. 
Intră in joc și echipele de ca
tegorie B și C, care abia aș
teaptă startul în „Cupa Pri
măverii". Le dorim succes.

Din partea Partidului Comunist Bulgar, la tratative ia parte o 
delegație compusă din tovarășii: Todor Jivcov, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Anton lugov, Vîlco 
Cervencov, membri ai Biroului Politic al CC. al Partidului Comunist 
Bulgar, Dimitr Ganev și Boian Bilgaranev, secretari ai C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, Dimo Dkev și Carlo Lucanov, membri ai 
CC al Partidului Comunist Bulgar.

Din partea Partidului Muncitoresc Romin la tratative mai parti
cipă și tovarășii Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al Partidului -j 
Muncitoresc Romin și Constantin Lăzărescu, șef de sector la C.C. k 
al Partidului Muncitoresc Romîn, iar din partea Partidului Comunist 
Bulgar participă și tovarășii: Catia Avramova, membru al C.C. ai *’ 

Partidului Comunist Bulgar, Boris Velcev, membra supleant al C.C 
al Partidului Comunist Bulgar și Naiden Belcev, șef de sector fa 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și priete
nească.

Delegațiile Partidului Muncitoresc Romin șL-Partidului Comunist

I
i

... ... ................. ș

Bulgar au făcut schimb de informații despre activitatea și sarcinile F 
celor două partide frățești. ■£

In campionatul de rugbi

C. I. a înmiii rocomoiiua Grivița Gow

Cojocaru (C.C.A.) a primit balo nul și trecînd peste toată apăra
rea feroviară, va marca prima încercare. Fază din jocul de rugbi'- 
C.C.A. — Locomotiva Grivița Ro șie. Se mai disting Tibuleuc fii 

Nanul (Locomotiva) și Penciu și Nanu Radu (C.C.A.) 
Foto I. M1HAICA

Dinamovișlii bucureșteni învingători 
în concursul internațional de gimnastică
Cine a îăcut imprudența să 4- 

jungă ieri după-amiază la sala 
Dinamo după „sfertul academic", 
a avut neplăcuta surpriză să nu 
mai găsească pe nimeni la casa 
de bilete. Asta nu pentru că lipsea 
casierița, ci pentru simplul motiv 
că nu mai erau... bilete. Intr-ade
văr, la ora 17, sala era arhiplină 
și puteai întBni acolo pe toți cei 
pe care îi „reclamă" atmosfera 
unui concurs internațional: antre
nori de stat antrenori, gimnaștî 
fruntași, suporteri, fotoreporteri, 
operatori ai studioului de filmare 
„Alexandru Sahia", etc. Publicul 
numeros, aplauzele cu care el a 
răsplătit exercițiile Emiliei Vătă- 
șoiu. Ilenei Petroșanu, Ruthei Ka
minski, ale lui Frederich Orendi, 
Rudi Seifer, etc. ne-au demon
strat încă odată că spectatorii 
bucureșteni „duc dorul" concursu
rilor ide gimnastică, care apar des
tui de rar în programul competiții

lor. Vrem să precizăm, pentru ceti 
care nu au putut lua parte la a* 
ceastă întîlnire, câ diferența de 
puncte nu scade din valoarea con-* 
cursului. Gimnastele și gimnaștiii 
germani sînt tineri competitori și! 
sportivi, dar plini de calități. A* 
ceasta le-a atras de altfel și sim- 
patia publicului spectator.

Iată rezultatele tehnice înregis-, 
trate : Clasamentul pe echipe : feteri 
Dinamo București 219,80 p.; Dy-> 
namo Berlin 206,20 p.; băieți 3 j 
Dinamo București 328,25 p. ; Dy-i 
namo Berlin 312,90 p. Individual' 
compus: fete: 1. Emilia Vătă- 
șoiu (Buc.) 37,90 p. ; 2. lleanai 
Petroșanu (Buc.) 37,05 p.; 3. Geor-» 
geta Hurmuzache (Buc.) 36,70 p.;
4. Anica Kocsis (Buc.) 36,55 p.;
5. Ruth Kaminski (Berlin) 36,2S 
p.; 6. Alexandrina Penciu (Buc.J! 
35,60 p.; băieți: 1. L. Lakatos

(Continuare In pag. a



Știința I. C. F. și Dinamo Orașul Stalin 
/performerele primei etape a campionatului de handbal

VOINȚA IAȘI A OBȚINUT PRIMA SA VICTORIE 
ÎN CAMPIONATUL DE BASCHET

' Ieri s-au disputat primele jocuri 
«oficiale de handbal. In general 
s-au înregistrat rezultate nor- 
«nale. Partidele au fost urmărite 
de un mare număr de spectatori 
«are au ținut să vadă felul în care 
se var „descurca" echipele cu 

■noile modificări ale regulamentu
lui. Cu mici excepții, din întreaga 
ițară am primit vești îmbucură
toare : jocurile de handbal au de
venit mai dinamice, mai specta
culoase, acțiunile liniilor de îna. 
Intare fiind mai clare, mai ușor 
«de urmărit.

Din păcate inaugurarea sezonu
lui compettițioual ne-a prilejuit 
și o constatare mai puțin îmbu- 
«jurătoare; tendința spre joc bru- 
ital, în apărare. Originile unor 
asemenea intenții sînt ușor de în
trezărit. Se acoperă lipsurile teli- 
aiice, recurgîndu-se la soluția cea 
■nai comodă, aceea de a-ți îmbră
țișa adversarul direct, împiedi- 

■cîndu-1 în acest fel nu numai să 
Joace mingea, ci chiar să și intre 
în posesia ei. Aceașiă remarcă am 
îăcut-o asistînd la ’ meciul Știința 
I.C.P. — Știința Timișoara în care 
ștudenții bucureșteni au jucat 
foarte decis în apărare (meritul 
lor), exagerînd însă uneori în a- 

' 'ceasta privință (ceea, .ce nu mai 
. poate constitui un meritJ. Vrem 

să precizăm că dMă,‘spre sfîrșit, 
această partidă care se anunța așa 

■ <de disputată a degenerat, o parte
‘din vină revine și arbitrului Em. > 
■Rusu (Mediaș). După ce a tolerat 
■o bună padie din meci brutalită- 
•tile inutile ale apărătorilor bucu-e 

, -reștepi și protestele repetate și 
nesportive ale timișorenilor, spre 
•firșlt;, plin de -zel el> a început . 
să elimine de pe teren jucătorii 
.care nu mai ptiteau fi însă tem
perați nici prin această măsură.

Dintre rezultatele de ieri ies în 
«(evidență victoria echipei Dinamo

C. C. A. a întrecut 
locomotiva Gririța Roșie 

ț Urmare din pag. 1)

două echipe ea și arbitrajul com
petent al lui Al. Carnabel. S-au 
remarcați în decursul jocului: Pa- 
loșanu, Blăgescu, Merghișescu, 
Nana Radu, Cojoaru, Penciu 
(C.C.A.) și Morar u, Rusa, Stoe- 
nescu, Cocor și Buda (Locomo
tiva).

Dinamo București și Energia 
I.S.P. au înregistrat conform aș
teptărilor victorii categorice în 
'dauna formațiilor Energia Repu
blica și respectiv Petroșani.

Jocul Progresul F.B. — Loco
motiva P.T.T. a foelt de slabă 
iactură tehnică. Ambele echipe, 
întrecîndu-se în a face greșeli, 
au oferit un slab spectacol rug 
bistic. Locomotiva P.T.T. a în
registrat cu această ocazie prima 
sa victorie în campionait. A mar
cat Manole (o încercare), La care 
a contribuit -întreaga înaintare. 
Sau remarcat Leați, Vizitiu 
(P.T.T.), și Popovăț (Progresul). 

I La Ploești, Energia D.G.S.M 
*a realizat surpriza etapei (sur
priză doar prin prizma rezulta
telor anterioare ale echipei ploeș 
tone), întrecînd formația studenți
lor bucureșteni care a arătat fru
moase posibilități în meciurile de 
pînă acum. S-au remarcat B,enț?a 
și Marie a (Energia) și Călinescu. 
Ureche (Știința Ttoc).

■ Iată rezultatele tehpice ale eta
pei : Locomotiva Grivița Roșie —
C. C.A. 3—8 (3—8): Progresul 
jț. B. — Locomotiva P.T.T. 0—3 
îp—0) ; Energia Republica — Di- 
■parno București 3—21 (0—13) ; 
Fnergia I.S.P. — Energia Petro
șani 51—6 (21—3) ; Energia
D. G.S.M. Ploești — Știința Insti
tutul Mine 6—0 (6—0).

CLASAMENTUL
fi. Energia I.S P. 4 4 & 0 121: 9 12

C.C.A. 4 4 0 0 65: 6 12
2. Dinamo Buc. 4 3 0 1 60:12 10
4. Loc. Gr. Roșie 4 3 0 1 38:11 10
s. Energia Republica 4 2 0 2 9:39 8
€. Știința Inst. Mine 4 10 3 3:23 6
7. Locomot. P.T.T. 4 10 3 6:32 6
8. Energia D.G.S.M.

Ploești 4 10 3 6:51 6
fi. Progresul F. B. 4 10 3 9:60 6
1». .Energia Petroșani 4 0 0 4 6:80

Orașul Stalin oare Irittlnind la 
Sibiu echipa Voința din localitate 
a cîștigat de o manieră catego
rică. Dinamoviștii din Orașul Sta
lin au condus de la începutul și 
pînă la sfîrșitul partidei manifes- 
tînd o formă dintre cele mai bune.

Rezultatele tehnice înregistrata 
ieri sînt următoarele: masculin 
seria I-a: Știința I.C.F. — Știința 
Timișoara 13—11 (6—7): Voința 
Sibiu — Dinamo Orașul Stalin
6—11 (2—6); Energia Ploești — 
Energia Reșița 12—11 (6—6); 
seria a II-a: Energia Făgăraș —

Olimpiu Nodea a fost animatorul atacului echipei Știința I.C.F. in 
meciul cu Știința Timișoara, lată-l în fotografia noastră trăgind la 

poartă din săritură, după ce și-a depășit adversarii.
Foto L. TIBOR

În campionatul repubUcan de tenis de masă pe echipe
Toma Reiter invins de un- junior!

Ieri s-a desfășurat prima etapă 
a campionatului categoriei A 
(masculin și feminin).

Meciul masculin Flamura roșie 
București — Progresul Cluj a luat 
sfîrșit cu victoria primei echipe 
ou scorul de 6—3, punctele învin
gătorilor fiind aduse de Gantner 
(3), Reiter (2) și Santalena (la 
Majtenyi cu 2—1), iar de la în
vinși de Majtenyi, Cobîrzan și 
Gavrilescu. Surpriza etapei a rea
lizat-o — așa cum arătam — ti- 
nărul Majtenyi care l-a învins pe 
Reiter cu 2—1 (19, —13, 22)
după o partidă în care câștigătorul 
a acționat cu mult curaj. Acesta 
a jucat cu o doză de autoincre- 
dere nepennisă, descohsiderîndu-și 
adversarul. Menționăm că Reiter 
a condus' în seftul decisiv cu 
18—15, dar a fost egalat Ia 18. 
Reiter a întrecut cu greii pe Co
bîrzan și G_avrilescu cu 2—1. lit- 
timul, după ce a cîștigat primul 
set, a condus în al doilea cu 12—6 
și 15—1G, pierzînd în cele din 
urmă.

întâlnirea feminină FI. roșie 
Buc. — Progresul Cluj s-ia ter
minat cu victoria la limită (3—2) 
a echipei oaspe. Tompa (P.) a 
învins-o pe Vasilescu, însă a pier
dut cu 0—2 la Luci Slăvescu. 
Aceasta s-a comportat foarte bine 
fiind pe punctul de a o învinge 
și pe Maria Gavrilescu la care a 
avut în setul III 20—15. Cele
lalte puncte au fost realizate de 
M. Gavrilescu la Livia Vasilescu 
și de cuplul Slăvescu — Vasilescu 
la perechea Gavrilescu — Lucia 
Cobîrzan

Alte rezultate înregistrate în 
etapa de ieri: băieți: Energia 
Buc. (Pesch 3 v, Popescu 3 v, 
Iscovici 2 v). — Energia Reșița 
(Konig 1 v, Nagler, Davidescu) 
8—1 ; Progresul Buc. (Hanasztosi 
3 v, Ella Zeller 2 v, Negreanu 
1 v). — Progresul Satu Mare 
(Leker 2 v, ârunfeld, Jeney)
7—2; Dinamo Tg. Mureș (Verzar 
Z v» Iaoobovici, Bonn) — Știința 

C.C.A. 10—12 (4—7/)', FI roșie 
Cisnădie .— Energia Timișoara 
12—13 (7—9).

Feminin seria l-a: FI. roșie St. 
Roșu — FI. roșie Mediaș 10—4 
(5—2) ; Știința I.C.F. — Recolta 
Codlea 6—6 (4—2) ; Progresul 
Tg. Mureș — Energia Reșița
4—3 (3—2); seria a II-a: Pro
gresul Orașul Stalin — FL roșie 
Sibiu 8—5 (3—3); Știința Timi
șoara — Progresul Min. învăță- 
mintului 1—3 (1—2) ; FI. roșie 
Sighișoara — Energia Mija 2—1 
(1-1).

Buc. (Andronache 3 v, Bujor 2 v, 
Lăzărescu 2 v) 2—7 ; Voința Arad 
(Papp 1 v. Covaci, Procopeț) — 
Voința L. M. Buc. (Bor. ne r 3 v, 
N-azarbeghian 3 v, Stan Iile 2 v) 
1—8.

Femei: Progresul Buc. — Voin
ța Cărei 5—0 (Maria Golopența— 
Maria Mersei 2—0, Anita Babi- 
chian — Rozalia Batari 2—0, Ella 
Zeller, .Maria Golopența — Maria 
Mersei, Rozalia Batari 2—0. Maria 
Golopența — Rozalia Batari 2—0, 
Anita Babichian — Maria Mersei 
2—0). Flamura roșie Oradea — 
Voința P. S. Buc. 1—4.

Locomotiva București învingătoare în cel mai important joc 
al campionatului masculin de volei

Cea mai importantă partidă a 
etapei campionatului masculin de 
volei, a atras în sala Floreasca 
din Capitală numeroși spect'tori 
care au urmărit un joc de foarte 
bună calitate. Se poate spune că 
Locomotiva București a realizat 
în comnania echipei Dinamo Bucu
rești prima partidă cu adevărat 
valoroasă în acest campionat. A 
luptat cu multă însuflețire, a fo
losit pase precise, acțiuni variate 
și, ceea ce a contribuit în cea mai 
mare măsură la victorie, a jucat 
inteligent la fileu, în specia! în 
setul decisiv, cînd a câștigat multe 
puncte datorită mingilor plasate.. 
In plus, blocaîul a fost catego
ric superior celui al dinamoviști- 
lor, mai ales că a avut o misiu
ne relativ ușoară. Cînd facem a- 
ceastă afirmație, ne referim la 
faptul că Dinamo deși nu a |uc?t 
prost, nu a folosit tocmai armate 
ce o caracterizau și care i-au adus 
atâtea succese, adică a acționat 
numai în forță, fără sclipirile de 
fantezie și fără subtilitățile care 
ridicau tribunele în picioare. Un 
amănunt elocvent: Tendorsscu.
Derzsi și Miculesou au adus serii

Vă amintiți de surprinzătoarea 
victorie obținută duminica trecu
tă de Energia Gluj în partida cu 
Dinamo Oradea? Scriam atunci că 
rezultatul se datorește jocului de 
calitate prestat de 'clujeni și în
drumărilor competente ale antre
norului Sarosi. De data aceasta, 
în meciul cu Progresul Arta Buc. 
(ne transmite corespondentul Ian- 
cu Tiberiu) clujenii nu au mai 
practicat același joc ca în partida 
de care am vorbit mai sus. Evo
luția lor a lăsat să se întrevadă 
o însemnată doză de autoîncredere 
și de subestimare a adversarului. 
Jucătorii Energiei și-au dat însă 
ia un moment dat seama de gre
șeala ce o fac și au început să 
joace' serios. Rezultatul : în puține 
minute au reușit să obțină un a- 
vantaj de 10 puncte pe care l-au 
menținut pînă aproape de sfîrșitul 
partidei. Victoria lor putea fi și 
mai dară dacă intrau mai deciși 
pe teren și dacă ar fi jucat la fel 
de bine în apărare cum au jucat 
în atac. Wilwert (E) a fost cel 
mai bun jucător de pe teren.

„Pe foaia de arbitraj a meciului 
Știința Timișoara—Dinamo Tg. 
Mureș, scoreruf a notat 18 situații 
de egalitate!“ Cu aceste cuvinte 
și-a început ^transmisia A. Gross 
coresponda)!»! nostru din Timi
șoara. El a continuat: „din punct

Concursurile atletice de duminica
• Ieri dimineață, stadionul Ii 

neretului a găzduit „Ziua sprin
tului și aruncărilor". Coocursul 
a avut scopul să permită atîeților 
de categorii inferioare să obțină 
norma de clasificare pentru ca
tegoria I. Așa se explică de ce 
atleții fruntași prezenți la între
ceri au luat startul în afară de 
concurs. Iată rezultatele înregis
trate : Bărbați. 100 m. (contra 
timp) Mircea Stein (Dinamo) și 
Teodor Ardeleanu (Știința) 11,3 
sec.; 200 m. plat (contra timp) : 
T. Ficfeanu (Energia) și Sandu 
Ion (Voința) 23,6 sec.; Gri gore E- 
nache (C.C.A.) 23,7 sec.; 200 m. 
garduri (contra timp) D. Făgă- 
dău (Știința) 26,9 sec.; Emil Con- 
stentinescu (C.C.A.) 27,0 sec.; T. 
Ficleanu 27,2 sec.; 400 m. plat: 
Emil Grozescu (C.C.A.) 53.7 sec.; 
Gh. Nicolae (C.C.A.) 54,2 sec. 
Disc: L. Purdea (Progresul)
43,09 m. ; C. Bălan (Progresii1) 
38,40 m. Ciocan: C. Drăguiescu 
(Energia) 50,40 m. In afară de 
concurs: H. Rășcănescu (C.C.A.) 
58,72 m. C. Spiridon (Dinamo) 
56,22 m. Suliță : A. Popa (Dina
mo) 50,17 m. Greutate: O. Opriș 
(Energia) 11,46 m. Fete: 100 m. 
plat (contra timp) Silvia Băltă- 
gescu (Energia) 13,6; Oltea Ni- 
colescu (Energia) 13,7; Gabriela 
Belu (C.C.A.) 13,9. 80 m. gar
duri: Oltea Nicolescu (Energia) 
13,6; Hilde Kerst (Știința) 13,8; 
suliță : Maria Iordan (Energia) 
40,57 m.; 400 m. plat fete : Voinea 
Zamfira (Energia) 66 sec., Elena 
Voicu (Energia) 72 sec.; disc: 
Maria Ouatu (Prog.) 30,52 m.. 
Ana Calciu (Loc.) 30,15 ru

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

de puncte... adversarilor, pri-n a- 
tacuri în forță în fața unui blo 
caj în trei! Ca desfășurare, re
marcăm jocul foarte spectaculos 
din primele două seturi, lupta dis
perată din seturile 3—4 și maniera 
categorică cu care învingătorii 
și-au adjudecat setul decisiv. Oi 
mai buni au fost Ponova, Nicolau 
și Plocon de la învingători, A- 
postol, Mihăilescu și MiculescJ de 
la învinși. A arbitrat cu multe e- 
Tori, Mircea Bolintineanu Re
zultat : Locomotiva-Dinamo 3—2 
(15—11, 17—15, 10—15, 14—16,
15—8).

O surpriză a constituit-o vic
toria obținută de jucătoarele de la 
FI. roșie Cluj, care au întrecut cu
3—0 (11, 16, 13) chiar la Bucu
rești, formația Progresul
C. P. C. S. Clujencele au con
firmat comportarea bună din pri
mele etape. Ele au depășit la 
mare luptă formația bucureșteană. 
Au întrecut-o în special prin efi
cacitatea atacului. S-au remarcat 
Lia Vanya, Elena Simionescu. 
Constanța Ionescu (FI. c ).

D. STANCULESCU 

de vedere tehnic meciul niu s-< 
ridicat la o valoare prea mare. 
Dimpotrivă. Se poate spune însă 
că cele două echipe au dat dova
dă de dîrzenie, lucru pe care îl 
dovedește și rezultatul final: 53-53 
(29-30). De asemenea trebuie re
marcat faptul că din 41 de lovi
turi libere, studenții a-u realizat 
numai 171 Dinamoviștii, după în
frângerea suferită duminica trecu-: 
tă la București în fața Locomoti
vei P.T.T., au fost hotărîți să câș
tige măcar două puncte în clasa
ment, ceea ce au reușit".

La Iași, Voința a reușit prima 
victorie din acest campionat: a 
întrecut cu 94-80 (48-32) pe Știin
ța Gluj. Corespondentul Francisc 
Baciu ne-a informat că jooul a 
fost foarte disputat, în ciuda dife
renței cu care a luat sfîrșit.- Tre
buie arătat faptul că ieșenii au 
avut o pregătire fizică bine pusă 
la punct și, ceea ce este esențial, 
au' dovedit o foarte bună adresă 
la coș. In momentul cînd își vor 
remedia lipsurile ce le mai mani
fests în apărare, vor alcătui o e- 
chipă redutabilă. In schimb, 
Știința Quj, s-a dovedit încă o- 
dafă o echipă inconstantă.

C.C.A. — Progresul Orașul Sta
irs 94—45 (49—21) ;

Locomotiva P.T.T. București. — 
Energia București 63—57 (32—.30).

0 in cadrul unui concurs des
fășurat ieri la Sibiu în organiza- 

.rea comisiei orășenești de atle
tism, tînărul atlet Cornel Poru 
a realizat 1,80 m. la săritura 
înălțime.

« Corespondentul nostru din 
Cluj, Emil Bocoș, ne relatează »- 
mănunte despre manifestațiile at
letice oare au avut loc ieri în lo
calitate. In finala campionatului 
de cros al asociației Știința, pro
bele desfășurate pe aleile parcului 
Victor Babeș s-au soldat cu re
zultatele : Bărbați: (8000 m.), 1. 
Ioan Veliciu, (Tim.), 2. Ion Puică 
(Buc.). Femei: (1.200 m), 1.
Nina Pasciuc (Cluj), 2. Maria Io
nescu (Cluj). Juniori: Marius Po
pescu. Junioare: Maria Ando. Au 
avut loc și cîteva probe pe pistă, 
soldate cu rezultate bune. 100 m. 
plat femei: Alexandra Siooe 12,2 
sec.! 100 m. plat bărbați: Mircea 
Pop 11,0 sec.; 400 m. plat femei: 
Alexandra Sicoe 64,9 sec.; 600 m. 
plat bărbați: Traian Sudrigean 
1:26,0.

Azi începe a cSaua e- 
diție a Spartachiadei 
de vară a tineretului, 
mare competiție de 
masă închinată Festi- 
vakiiui de fa Moscova.

Sa PARTICIPAM CU 
TOTII LA ÎNTRECERI
LE SPARTACKIADEI 
£»E VARA.

La Timișoara, Casa Centrală a 
Armatei a întrecut Știința mai 
ușor decît era de așteptat : 3—0 
(6, 4. 12), astfel că partida Lo
comotiva Buc.-C.C.A. va desemna 
probabil echipa campioană a turu
lui. Cîteva amănunte asupra me
ciului de la Timișoara : bucurește- 
nii au cîștigat foarte ușor primele 
două seturi, dar ultimul numai 
după multă luptă cu Știința și 
cu... deciziile greșite ale arbitru
lui Vintilă (Cluj), care au deza
vantajat și enervat ambele echipe.
S-au remarcat: Roman, CIai’ci, 
Musat (C.C.A.). Kozonici (S).

Alte rezultate : Știința I as:-S fiin
ța Arad 3—2 (14—16, 6—15, 16— 
14. 15—10, 15—4); meci dramatic.

Energia Orașul Stalin-Stiința 
Cluj 3—1 (15—11, 15—4, 15—17, 
15-6).

★
Rezultate din campionatul femi

nin: Dlnamo București-Energia 
București 3—0 (4, 1, 13); Știința 
I.C.F.-Progresul Alba-Iulia 3—1 
(15—7, 12—15, 15—6, 15—10);
Locomotiva București-Voința Ora
șul S'alin 3—0 (7, 7, 4);. Voința 
Sibiu-Progresul Cluj 3—0 (11,4,6).



Primele rezultate in „Cupa Primăverii"
DEȘI A JUCAT

l LAMURA ROȘIE
60 DE

ARAD
ARAD 31 (prin telelon). 12.000 

de arădeni, profitînd de timpul 
frumos și atrași de miza 
întîlniri de tradiție: '
Arad

accidentat la o cioc-

unei 
FI. roșie 

Dinamo București, au 
fost martorii unui joc care nu a 
corespuns din punct de vedere 
tehnic. Arădenii au lăsat totuși 
o impresie bună luptînd cu hotă- 
rîre, chiar și atunci cînd au ră
mas în 10 jucători (în min. 31, 
Dușan s-a 
nire cu V. Anghel, părăsind te
renul). Dinamoviștii au jucat 
fără convingere, fiind lipsiți de 
finalitate în acțiunile de atac. In 
primele minute de joc, atacurile 
se perindă de la o poartă Ia cea
laltă. In min. 15, la o lovitură 
liberă executată de furcă, Băcuț 
II a prelungit traiectoria mingii 
pînă la Boitoș care, aflat în Situa
ție clară de gol, a tras deasu
pra barei. In min. 16, Szekely 
trage, dar intervine I. Lazăr care, 
blocînd balpnal, face ca acesta să 
ricoșeze pînă la Petschowski aflat 
la marginea careului de 16 m. 
Petschowski, printr-un șut fulge
rător marchează imparabil in col
țul de jos din dreapta. In min. 
31, Ene scăpat de apărarea local
nicilor, trage puternic, rriingea îh- 
tîlnețte bara transversală și rico- 
șînd în teren, este reluată de R. 

'Lazăr care trage afară. Un minut
. • Hi-8 > ♦». .

Prea puține satisfacții 
pentru spectatorii din Tg. Mureș

TG. MUREȘ 31 (prin telefon de 
la subredacția noastră). — Primul 
joc după revenirea Recoltei Tg 
Mureș în „plutonul" fruntaș al 
echipelor de fotbal s-a bucurat de 
interesul cuvenit. Intr-adevăr, nu
meroși spectatori au ținut să asiste 
la întîlnirea dintre echipa locală și 
dinamoviștii din Orașul Stalin. Din 
păcate, jocul de nivel tehnic mo
dest, nu le-a putut oferi satisfac
țiile scontate. Recolta a dominat 
mai mult, în special în prima re
priză, cînd tripleta Torok-Joszi- 
Meszaros a funcționat destul de 
bine. Dinamoviștii din Orașul 
Stalin au reușit să închege acțiuni 
periculoase abia în ultimele minute 
de joc. Superioritatea mureșenilor 
este evidențiată și de raportul de 
cornere: 6—2 pentru Recolta. Și 
acum, cîteva faze mai importante 
din joc: min. 3: Jozsi ratează, 
după ce primise o pasă foarte bună 
de la Gierling; min. 20: tot Jozsi 
trimite pe lîngă bară; min. 30: C. 
Szasz pasează lui Meszaros care, 
de la aproximativ 16 m., înscrie 
plasat : 1—0. Egalarea se pro
duce în min. 85, cînd Czegezi 
înscrie de Ia 16 m., stabilind sco
rul final; 1—1 (1—0).

Arbitrul D. Schulder a condus 
bine formațiile:

RECOLTA TG. MUREȘ: Moguț 
— Vakarcs II, Nagy, Szekely — 
Kajlik, Gierling — Ad. Szasz. T6- 
rok, Jozsi, Meszaros I, C. Szasz.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Bucur — Szakacs II. Moarcăș Cin- 

,8u — Hidișan, Caijipo — Mihai, 
Eft-nre. Szakacs I, Czegezi, Grecu.

V. NICOURĂ

Rezultate.
„CUPA FESTIVALULUI"

Baia Mare: Energia Săsar — 
(1—0); Energia 

Recolta Cărei 5—3 
s-au disputat sîm- 
a avut loc partida 
Miner — Dinamo

Dinamo 1—0
Trust Miner — 
(1 — 1)’. Jocurile 
bătă. Duminică
Energia Trust ... __
2—0 (0—0). Energia Trust Miner 
a cucerit Cupa.

Iași : Locomotiva — Progresul 
TRLC 6—2 (3—0).

Orăștie : Energia — Energia Lu- 
peni 4—0 (0—0).

Tecuci: Voința — FI. roșie Ghi- 
digeni 2—3 (2—1).

Cupa R.P.R.
Tg. Jiu: FI. roșie — Energia 

Oltenia 0—1 (0—1)
T. Severin : Energia 80 — Dina

mo 3—0 (2-0).
Amicale
București: Locomotiva — Dina

mo Bacău 2—1 (1—0). Au marcat 
Ene II (2) și Binder. Locomotiva 
Gara de Nord — Energia Electro- 
bobinaj 9—1 (3—0)

Timișoara: Locomotiva — Ener
gia Oțelul Roșu 5—1 (2—0)

Constanța: Locomotiva — Ener
gia Flacăra Cîmpina 4—0 (1—0)

Suceava: Progresul — Progre-

de 
în

MINUTE IN 10 OAMENI, 
A CIȘTIGAT CU 1-0 

mai tîrziu, Szekely este lovit 
I. Lazăr și rămîne spectator 
în linia de atac a arădenilor. Du
pă pauză, Dușan nu mai reintră, 
în schimb Szekely se prezintă re
făcut, fiind vîrful de contraatac 
al localnicilor, retrași într-o a- 
părare bine organizată. S-au re
marcat în mod deosebit: Pet
schowski (cel mai bun de pe te
ren), Coman, Băcuț II (ca stoper), 
Jurcă, Szekely. Cosma, Călinoin, 
Nunweiller (cel mai bun jucător 
dinamovist), Nictișor și R- Lazăr. 
A arbitrat corect Ad. Varga 
(Cfuj) următoarele formații:

FL. ROȘIE ARAD- Coman — 
Szucs, Dușan (Băcuț II), Far- 
mati — Capaș, Serfozo — Jurcă, 
Băcuț II, Szekely, Petschowski. 
Boitoș.

DINAMO: Cosma — A. Vasile, 
I. Lazăr. Izghireanu — Călinoiu, 
Nunweiller — Boian. Nicușor, 
Ene, R. Lazăr, V. Anghel.

St. Weinberger 
corespondent

Energia St. Roșu a

aplaudat astăzi pe Stadionul Ti
neretului -victoria echipei locaie 
Energia Steagul Roșu. Localnicii 
au debutat promițător, mtrecîiid 
cu 2-1 rutinata formație a Ener
giei Petroșani. Energia Steagul 
Roșu a înscris ambele goltiri in 
ultimele 4 minute de joc la ca
pătul unei dominări insistente.

Prima parte a intiinirii se ca
racterizează’ printr-o serie de ac
țiuni în viteză inițiate de iiifi’e 
de atac ale ambelor formații. 
Mingea circulă cu repeziciune de 
la o poartă la alta. înaintașii 
se pripesc, însă. în fața porții și 
trag slab sau imprecis. Astfel. Fu
sulan, Paraschiva, Gabor. Proca 
și David ratează pe rînd situații 
favorabile. In min. 32 se înscrie 
primul punct: Sima execută o lo
vitură de colț; întreaga apărare 
a formației Steagul Roșu ezită și 
Gabor nestingherit reia cu capul 
în plasă.

a învins la scorProgresul București
Flacăra PloeștiEnergia

inegal. Pro- 
mare ascen- 
un atac >a 
jonglat cu 

care 
în

Zeci de mii de spectatori, m- 
biați de soarele primăvăratec și 
atrași de perspectiva unei întîl
niri pasionante și echilibrate în
tre Progresul București și Ener
gia Flacăra Ploești, au ținut să 
asiste la meciul de deschidere 
al cuplajului de pe stadionul „23 
August" din Capitală. Din păcate 
prevederile n-au putut fi împlini
te, fiindcă duelul dintre cele două 
formații s-a dovedit 
greșul București, în 
dent de formă, cu 
irezistibilă vervă, a _ _
apărarea echipei ploeștene, 
a avut inadmisibile - lacune 
pregătirea fizică.

Bucureștenii au cules binemeri
tate aplauze la „scenă deschisă" 
pentru fotbalul clar și spectacu
los pe care l-au practicat, pen
tru execuțiile tehnice precise, ca 
și pentru finalitatea pe care au 
dat-o acțiunilor ingenios construite 
He tor. Fărâ-e scădea dwr-

rezultate...
sul Rădăuți 3—0 (1—0).

C. Turzii: Energia — Energia 
Mediaș 1—1 (0—0), la juniori:6—1 
(3-1).

T. Severin: Locomotiva — Ener
gia Reșița 4—1 (1—1)

Brad : Progresul — Progresul 
Deva 3—1 (1 — 1)

Bistrița: Progresul — Locomoti
va Cluj 4—1 (1—1)

Dorohoi: Progresul — Dinamo 
Botoșani 4—3 (4—1)

Tîrnăveni: Energia 7 — Energia 
6—1 (3—1).

Cluj: Știința — Progresul Turda 
2—0 (0—0).

Reghin: Recolta — Recolta To- 
plița 4—2 (3—2).

Galați: Locomotiva — Progresul 
Focșani 3—1 (2—0) și Energia — 
Energia Bîrlad 4—0 (1—0)

Sibiu: Progresul — Locomotiva 
Arad 2—1 (2—1)

Mediaș: Energia 8 Copșa Mică- 
Știința Cluj II 2— 1 1(1—1).

Cîmpina : Energia Rafinăria 4 — 
Energia 1 Mai Ploești 0—3 (0—2)

Brăila: Dinamo — Dinamo 6
București 1 — 1 (1—0)

Craiova: Locomotiva — Dinamo 
Pitești 5—2 (3—2).

din
Știința Timișoara 

nou învingătoare
(ternare din pag. 1)

ce marcat golul care l-a făcut 
învingă tracul — au cores- 
Din restul_ formației oaspe 

Tânase.

a 
să-și 
puns, 
s-au remarcat: Brînzei, 
Echipa noastră campioană. C.C.A.
— ieri foarte nervoasă — a fost
— judecind meciul în ansamblu
— departe de așteptări, mai ales 
sub aspectul fluctuațiilor ritmului 
de joc. Remarcări ? In orice caz, 
Voinescu și, poate, Apolzan.

Știința: Curcan-Zbîrcea. Brîn- 
zei, Florescu-Cojereanu, Tămse- 
Gîrleanu, Lereter, Ciosescu, Filip, 
Boroș.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, A- 
polzan. Ivănescu-Onisie. Bone V. 
Moldovan. Constantin. Alexandre*-- 
cu. Za vodă I, Tătaru,

Arbitrul Șt. Ionescu după ce a 
condus bine în cea mai -mare par
te a meciului a făcut, în final, 
cîteva greșeli supărătoare. Oare 
nici arbitrii n-au încă pregătire 
pentru— 90 de minpte'5..

mănător, bazat pe defensivă, pe 
centrarea adversarului. Gheorghiu 
a fost mai activ, mai mobil și a 
lovit mai mult, adjudecindu-și o 
victorie care îl readuce în discuție 
pentru selecționare.

Iosif Demeter și Dobre Pavel 
au furnizat cel mai dramatic meci 
al serii. După ce, în prima repri
ză, Demeter l-a trimis pe Dobre 
la podea, acumulind și in conti
nuare punctele necesare unei con
fortabile victorii, Dobre Pa^U a 
„ghicit" în ultima repriză o 'for
midabilă și neașteptată lovitură 
de stingă, punindu-și adversarul 
K. O.! Un final surprinzător a 
avut și meciul „penelor" Ștefan 
Văcaru și Ion Militaru. In repriza 
a doua, Văcaru, jenat de arbitrul 
L Firii, care nu se afla la o d’s- 
tanță convenabilă, a primit o lo
vitură în plin, fiind numărat. Incit 
„groggy" fiind, el recepționează 
o nouă lovitură și cade iarăși la 
podea. In ultima repriză, Militaru 
este la rindul său „groggy" (lo
vit însă neregleinenfar, după co
manda breakl, dar gărerie resurse 
pentru a aplica un puternic cro
șeu de dreaota, care-i aduce v'c- 
toria prin K. O. Considerăm că 
rezultatul nu este cu totul real, 
el fiind influențat de arbitrul I. 
Firii, care a scăpat meciul d!n 
mînă. M. Trancă și Dănilă Done 
s-au limitat la o luptă de irnirii 
de calitate mediocră. Rezult’*"! : 
egalitate, Puiu Nicoiae. excel'"4 
în upercuturi și croșeuri up’reu- 
tate l-a întrecut destul de catego
ric ne tînărul Aurel Morărus. In 
celelalte meciuri, rezultate a'*eo- 
tate: Martin Farkaș b. n.. f"!;an 
Mihai V. Cz“ge1i b. p. I. Bocea- 
nu si C. Gherasîm meci ntd cu 
M. Riedl. La i"niori. învino<>fori 
au fost Oscar Silberman șl Mihai 
Goantă.

MARIUS GODEANU

ciștigat in 4 minute!

atacuri sporadice, rămase fără re
zultat. Localnici^1 atacă insă vigti- 
ros, în viteză. In min. 86 David 
înscrie la o ezitare a apărării mi
nerilor. Trei minute mai Urau 
Hașoti este faultat de Farkaș ia 
20 m. de poartă. Arbitrai acordă 
lovitură liberă; apărarea mioeri- 
ior nu face zid și Paul Popescu 
înscrie. A arbitrat corect St 
Constantinescu (București).

ENERGIA STEAGUL ROȘU: 
Constantînescu — Râicu, Marines
cu, Percea — Aron, Paul Po
pescu — Hașotî, Fusulan. Broca 
(DavidJ, Szigeti, David (Proca).

ENERGIA PETROȘANI: tita
nic — Roinoșan, Panait, Tîrno- 
veanu — Deleanu, Farkaș — Pa- 
raschiva, Florea, Moldovan. Ga
bor. Sima.

Gh. Mîzgăreanu și T. Lovi, 
corespondenți

meritele atacanplor de la Progre
sul, trebuie să arătăm că sarci
na lor a fost în mare măsură 
înlesnită de vulnerabilitatea neaș
teptată a apărării ploeștene. Mi
rosi, Pahonțu, Marinescu și Top șa 
s-au dovedit total deficitari în 
ceea ce privește pregătirea. In 
schimb, atacanții Energiei Flacăra 
Ploești — deși n-au marcat de- 
cît un singur gol — au arătat 
mai multă combativitate și au 
căutat mereu poarta apărată de 
Mîndru.

Victoria Progresului București 
este pe deplin meritată chiar la 
scorul de 6-1 (4-0) care ar putea 
părea exagerat celor care n-ax 
văzut meciul. Golurile au fost 
înscrise de Oaidă (2) Dinufescji 
(2) P. Moldoveanu și Ozon pen
tru Progresul și Zaharia peni.il 
Energia Flacăra.

Arbitrul P. Badea care a co<- 
dus în general bine, a căzut in 
gzpșeala frecventă la cei mai 
mulți dintre arbitrii noștri care 
se... tem să sancționeze infrac
țiunile din careu.

PROGRESUL BUCUREȘTI : 
Mîndru — Toma, Caricaș. Soare 
— Știrbei, Mihăilescu— Oaidă, 
Ionescu, Ozon, Dinulescu, P. Mol
doveanu.

ENERGIA FLACARA PLOEȘTI; 
Marosi — Pahonțu. Marinescu, 
Topșa — Cosmoc, Neacșu — Za
haria, Tabarcea, Dridea, Dumi
trescu, Bădulescu.

S. MASSLER

onosport
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Iată cum arată un buletin cu 
12 rezultate exacte la concursul 
Pronosport nr. 13 (etapa din 
martie 1957):

I. C.C.A.—Șt. Tim.
II. Progr. Buc.—Energ. Ploești
III. FI. r. Arad—Din. Buc.
IV. Energ. Or. Stalin—Energ. 

Petroșani
V. Roma—Internazlonale
VI. Genoa—Fiorentina
VII. Milan—Juventus
VIII. Udinese—Lazio
IX. Monaco—Reims
X. St. Etienne—Nice
XI. Nimes—Lens
XII. Sedan—Racing Paris 
La acest concurs au fost

aproximativ 940.000 buletine.
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ȘAPTE RECORDURI REPUBLICANE 
LA FINALELE CAMPIONATELOR DE HALTERE

Constanța 31 (prin telefon 
de la trimisul nostru), — Sîm- 
bătă și duminică au continuat 
în localitate întrecerile pentru 
desemnarea campionilor repu
blicani la haltere. In ultimele 
două zile s-au înregistrat șapte 
recorduri republicane iar trei 
au fost egalate. O comportare 
excepțională a avut tînărul 
Lazăr Baroga, campionul cate
goriei mijlocie care a îmbună
tățit petru recorduri; 377,5. kg. 
la total, 117,5 kg. la împins 
(a patra încercare), 112,5 kg. 
la smuls și 147,5 kg. la arun
cai. Silviu Cazan a îmbunătă
ții două recorduri la catego
ria grea 1275 kg. la smuls (a 
patra încercare) iar la total 
425 kg. Insfirșit, lopescu Lisias 
a Imb-nătățit recordul catego
riei ușfci'e La total: 327U> kg. 
O comportare bună au mut llie 
lenciu care a egalat două re- 
cârduri (350 la total și 115 ta 
împins) precum și Nelu , Segal 
100 kg. la smuls.

Cele mai spectaculoase th tre
ceri an avut loc la categoria 
ușoară unde s-au înregistrat 
de a’tfel rezultate foarie bune,

O mențiune specială pentru 
cițiva halterofili care deși n-au 
dobori! recorduri republicane, 
și-au îmbunătățit .simțitor re
cordurile personal^: Nicoiae 
Bălcăceanu, Tr. Goschler, Isac 
Stenân, etc. Trebuie evidențiată 
de asemenea buna organizare 
pe care a asigurat-o comitetul 
orășenesc C.F.S. Constanța 
precum și sprijinul dat de 
I.EJBJS.

Rezultate tehnice: CATEGO
RIA UȘOARA — 1. Lisias
Ionescu (Prog. Buc.) 327,5 kg. 
(102.5 : 97.5; 127,5), 2, Nelu 
Segal (Din. Buc.) 3175 kg. 
(92,5; 100; 125), 3. Tiber in 
Roman (C.C.A.) 315 kg. (100;

întreceri cicliste pregătitoare 
pentru „Cursa Scînteii”

Ieri, la Orașul Stalin, 51 de ci
cliști, in frunte cu comoonenții 
lotului republican, au participat 
la o cursă de antrenament pre
gătitoare pentru „Cursa Sîhieii'.
S-a pedalat cu peste 40 kmjh., 
apoi in ritm mai scăzut, iar ur
cușul de la Dalnic a fost un exa. 
men destul de serids. Sosirea a 
avut loc pe stadionul Tineretului, 
fapt care a constituit un exercițiu 
binevenit. Sprintul final a revenit

MECIURI SPECTACULOASE SI REZULTATE NEAȘTEPTATE 
ÎN GALA DE BOX DE LA FLOREASCA

di- 
ba-

„Ziua bună se cunoaște de 
mineață“ glăsuiește o zicală 
trinească. Sîmbătă seară, in sala 
Floreasca, ne-am amintit din nou 
de acest proverb, pe care-1 folosim 
de astă-dată cu aplicare la... box. 
Intr-adevăr, juniorii M. Goanță, M. 
Ionescu, C. Preda, dar mai ales 
Oscar Silberman. un element de 
mare^talent, elev al maestrului 
tulea, au furnizat o agreabilă ,.u- 
vertură“^eritru elegantele pariide 
li cire am asistat in ccntiauare.

Firește, întîț|irea „cocsșHor" Ni
coiae Mmdreaiw și Toma Con
stantin s-a situat în centrul aten
ției. Șj este meritul fiecăruia din- 

. tre cei doi combatanți de a nu fi 
dezmințit așteptările. Meciul lor 
s-a desfășurat cu invarșu narea 
scontată și învingătorul n-a fost 
desemnat cu ușurință. Prima re
priză a decurs sub semnul „tato
nărilor" reciproce. Mîndreanu în
cearcă de.cîteva ori să intre de 
aproape, dar Toma îl temperează 
la timp cu swinguri b!ne plasate.
In repriza a doua Mîndreanu ia 

inițiativa și. atacind decis, îl mar
chează pe Toma cu numeroase 
croșeuri și „un-doi-uri“. Toma își 
revine în ultimul round cînd re
cuperează din terenul pierdut, lu
crând mult în „corp la corp". Este 
insă prea tîrziu. pentru că gongul 
final îl găsește pe Mîndreanu cu 
un avantaj infim dar suficient 
pentru o meritată victorie la 
puncte.

Meciul dintre campionul republi
can Victor Șchiopu și Constantin 
Gheorghiu n-a avut aceeași notă 
de extremă dîrzenie, dar a exce
lat în schimb în subtilități teh
nice. Schimburile de lovituri au 
fost de o remarcabilă claritate. 
In fond, disputa s-a rezumat hi 
o întrecere tactică: Șchiopu și 
Gheorghiu practică un box ase

95 ; 120), 4. Fr. Goschler (Pro
gresul B.) 307,5 kg., 5. S. 
Schuleri (Fl. r. Or. Stalin)
302.5 kg., 6. G. Mănăilesai 
(Din. Buc.) 285 kg.

CAT. SEMI-MIJLOCIE: 1. 
llie lenciu (FI. r. Buc.) 350 
kg. (115; 105; 130), 2. Atila 
Vasarhelyi (C.C.A.) 335 kg.
(160; 105; 130), 3. Gh. Gospo
dinov (Recolta Galați) 297,5 
kg (92.5; 87,5; 117,5), 4. Ti- 
boldi Denes (Din. Buc.) 292,5 
kg., 5 .Dan Stăncescu (Știința 
Craiova) 290 kg., 6. Gavrtl 
Eros (Loc. Cluj) 287,5 kg.

CAT. MIJLOCIE: 1. Lazăr 
Baroga (Recolta Craiova) 375 
kg. (115; 112,5; 147,5), 2. 
Isac Sterian (Prog Buc.) 325 
kg. (105; 100; 120),. 3. Gh. 
Purcarea (Recolta Buc.) 315 
kg. (95; 95; 125), 4. 1. Vlă- 
dăreanu (Din. Or. Stalin) 297,5 
kg., 5. Iosif Ghihor (Energia 
Arad) 2375 kg., 6. Fr, SzSt- 
mari (Loc. Cluj)

CAT. SEMIGREA: 1. R.
Delcă (C.C.A.) 3575 kg. (120; 
110; ' 127,5), 2. Octqvian
Gheorghiu (Din. Buc,) 3525 
kg (120; 1025: 130), 3. Gh 
Piticaru (Rec. Buc.) 340 kg. 
(110; 100; 130,), 4. Virgil Ho
gea (Loc. Cluj) 295 kg., 5. 
Gh. Mocanu' (Ener."Tttm ) 292.5 
kg.. 6. Jean Gold (St. Bite.)
257.5 kg.

CAT. GREA;- 1. Silviu Cazan 
(C.C.A.) 422.5 kg. (140; 125: 
1575), 2. h'icolae Bălcăceanu 
(St. Buc.) 3875 kg. (115z 
1175; 155), 3: Liviu Hnidel 
(Voința B.) 325 kg. (975; 

,975; 130), 4. Andrei Wagner 
(Ener. Tim.) 300 kg., 5. lan 
Cătănici (Loc. Cluj) 297,5 kg,. 
6, Lorin Stănescu (Prog. Plo
ești) 290 kg.

I. OCHSENFELD

lui St. Poreceanu, urmat de C. 
Tudose, Oh. Calcișcă, V, Ionescu, 
1. Vasile. toți din lotul R.P.R

AL. DIN CĂ

La București, cicliștii au alergai 
Intr-o probă de 80 km., pe șoseaua 
Urziceni, realiztyidl aproape 38 

km/h. Tînărul I. Stoica (C.C.A.) 
a obținut victoria, depășind ne 
C. Voicu, I. Constantinescu, I. lo- 
niță și I. Baciu, toți de la C.C.A.

peni.il


FOTBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI 
LA BELGRAD

' BELGRAD 31 (prin telefon). — 
Sîmbătă. selecționata de 
R.P R a susținut un 
pregătire în compania 
de juniori a clubului 
Din cauza pfoii care a 
proane în lot cursuT zilei, întîlni- 
rea s-a disputat pe terenul de 
antrenament (cu zgură) al sta
dionului Partizan. Juniorii noștri 
au început meciul stăpîniți de o 
puternică emoție care i-a influen
țat in mod vizibil în comportare 
în prima repriză. Gazdele au meat 
cu mult elan, cu o extraordinară 
voinfă, mai ales în atac, compar
timent care — prin formula cu 
patru înaintași — a solicitat foar
te mult apărarea selecționatei 
noastre. Scorul reprizei: 3-1 a 
fost realizat de Milodinovici, Red- 
lin (2) și Raab.

La reluare juniorii noștri și-au 
revenit, au Jucat mai puțin emo
ționați și 
mai bun, 
inițiativa 
rială. Au 
gol prin 
s-a terminat cu rezultatul 
pentru Partizan. Înaintarea noas
tră a ratat foarte mult în aceas
tă repriză prin Mateianu, Renye 
și Nunu. Tn 
fost de mare 
gătirii ei. El 
unele lipsuri 
tate și. în 
că juniorii aveau nevoie de jocuri 
internaționale înainte de turneu! 
F.I.F.A. pentru a se obișnui cu 
ele. A jucat echipa : Cîmpeanu — 
Bărbulescu (Petca), Motroc, Mu- 
rețan (Bărbulescu) — Petre Emil 
(Lupu), Popescu. (Stanciu) — 
Bîscă, Raab, Mateianu, Ghi(ă (Nu
nu), Renye.

Lotul de juniori pleacă luni di
mineață la Viena și de aci la 
Graz.

juniori a 
meci de 
formallei 
Partizan, 
căzut a-

au 'desfășurat un foc 
grație căruia au ivuf 

și superioritatea 
înscris însă un 
Raab, astfel că

terifo- 
singur 
meciul 
de 3-2

orice caz, meciul a 
folos echipei și pre- 
a scos în evidentă 
care pot fi corec- 

primul rînd, faptul

VLADIMIR KU) ȘI MNA OTKALENKO 
ÎNVINGĂTORI ÎN CROSUL „l’HUMANITt”

PARIS 31 (prin telefon). In pă
durea Vincennes a avut loc în 
această ultimă zi a lunii martie 
tradiționala întrecere: crosul zia
rului „l’Humanite". Ediția din 
acest an s-a bucurat de o parti
cipare deosebit de valoroasă, fiind 
prezenți la startul principatelor 
probe cei mai buni alergători pe 
distanțe lungi din lume. Atît la 
bărbați cit și la femei, probele 
consacratilor au fost dominate 
de reprezentanții 
tice. O comportare 
și atletii polonezi, 
tele înregistrate: 
KM.): 1. Vladimir 
29:59,0; 2. Krzyskowiak (R. P. Po
lonă) 30:06,0 ; 3. Basalaev

4. Borbadnik
5. Pudov

6. Ozog (R.P.
7. Harnstcin

8. Mihalic 
9. Bolot-

Primul meci al reprezentativei de lupte clasice 
m R. F. Germanăa R. P. Romine

fost
Uniunii Sovie- 
bună au avut 
Iată rezulta-

BARBAȚ1 (10
Kut (U.RS.S.)

Ultimele rezultate d‘m turneul 
de la Mar del Plata
După 10 runde in turneul in

ternational de șah de la Mar 
del Plata conduce marele maes
tru argentinian Miguel Naidorf 
cu 9 puncte, urmat de Keres 
(U.R.S.S.) — 8’/a puncte: Kotov 
(U.R.S.S.) 8 puncte și Panno 
(Argentina) 7l/t puncte și o par
tidă întreruptă. Kotov, care a 
condus pînă acum în clasament, 
a pierdut partida întreruptă cu 
Sanguinetti (Argentina}. In runda 
a 10-a Keres a riști gat la Espo
sito (Argentina), Kotov la Rosset- 
te (Argentina) Najdorf la Mag- 
nini (Brazilia).

(U.R.S.S.) 30:07,0; 
(R.D.G.) 30:12,0;
(U.R.S.S.) 30:17.0; 
Polonă) 30:20,0; 
(R.D.G.) 30:24.0;
(R.P.F. Iug.) 30:41,0; 
nikov (U.R.S.S.) 30:43.0 ; 10. De- 
veșnikov (U.R.S S ) 30-46.0. Con
curent» romini s-an clasat. în 
ordine, pe locurile: 24. Victor
Pop, 31. Ion Pricop. 32. Ion Bă- 
dici. 40. Nicolae Bunea. Au luat 
startul în această cursă 
concurenti.

FEMEI (2 KM.) : Nina 
lenko (U.RS.S) 7:40,0; 2. 
lenko (U.R.S S.) 7:47 0; 3. 
kina (U.R.S.S.) 7:48 0; 4. 
rova (U.R.S.S.) 7:52.0 ; 5. Miilero- 
va (R. Ceh.) 7:54,0' 6. Kondra
tieva (U.R.S S.) 8:02.0: 7. Urscne 
(R.D.G.) 8:04.0: 8 Gabor (R. P. 
Polonă) 8:07,0. Reprezentantele 
noastre s-au clasat astfelt 12. Eli- 
sabeta Buda. 14. Florica Dumi
tru, 17. Irina Zegreanu. Au con
curat 39 atlete.

In proba rezervată „veterani
lor" victoria a revenit, ca și la 
ediția precedentă, alergătorului 
romîn Dinu Cristea.

92 de

Otka- 
Er-nn- 
Piroș- 

Koma-

KARLSRUHE 31 (Prin teiefon). 
— Peste 5.000 spectatori au popu
lat sala Schwarzwald pentru a 
urinări întîlnirea internațională 
dintre reprezentativele de lupte 
clasice ale R.F. Germane și R.P. 
Romine. întrecerile au fost deose
bit de interesante. Rezultatul în- 
tîlRirii a fost favorabil gazdelor 
care au reușii să-și ia revanșa, 
întrecînd reprezentativa romînă cu 
scorul de 5-3. Foarte bine s-au 
comportat Gh. Dumitru (care a 
făcut o partidă de o înaltă va
loare), V. Bularca (a impresio
nat prin forță) și 
măsură A. Șuii. De 
tul că meciurile s-au desfășurat 
după vechiul regulament (15 mi
nute de luptă, reprize de parter 
obligatorii).

Iată acum cîteva amănunte 
supra desfășurării 
individuale:

CAT. 52 KGR.: 
trece la puncte 
Luptătorul romîn 
mele 6 minute. La parter însă, 
S za bad a făcut greșeala de a-și 
lăsa prea ușor ridicat brațid, ast
fel că Heitz reușește să execute

într-o mare 
remarcat fap-

a
celor 8 meciur

He itz Simon in- 
pe Gh. Szabad. 
conduce în pri

Progresul Oradea—Mak edooikos (Salonic) 1-1 (0-0)

ori centura laterală, 
că Heitz (care a

Smislov—Botvinik 6-5
Cea de a ! I-a partidă a 

ciului Botvinik — Smisfov pen
tru campionatul mondial de șah 
s-a terminat remiză. In urma a- 
cestui rezultat, continuă să con
ducă Smisfov, scorul meciului 
fiind 6-5 în favoarea chalengeru- 
lui la titlul mondial.

me-

--------------------- ------------------------------------------

In meciul internațional de popice

Energia Flacăra Ploești a fost depășită 
la limită de Medvedgrad Zagreb

ORADEA. (Prin telefon) — Cei 
peste 12.000 de spectatori prezenti 
pe stadionul Progresul din locali
tate au avut satisfacția să asiste 
la unul din cele mai bune jocuri 
de fotbal disputate in ultima vre
me la Oradea. Echipa Makedoni 
kos a reușit — așa după cum 
ne-a declarat și jucătorul grec 
Rizos — să facă aici una dintre 
cele mai frumoase partide din ca
drul turneului întreprins în tara 
noastră.

Oaspeții au inițiativa încă din 
primele minute cînd Rizos trage 
în bară și Demien salvează. La 
început, jucătorii orădeni se mișcă 
greu pe teren și ezită să atace 
In minutele 20 și 44 este rîndul 
lui Demien să piardă ocazii bune 
de a deschide scorul. Jocul devine 
și mai dinamic în repriza doua 
eind Vaczi, Ferenczi. Blujdea și 
Tasopoulos II de două ori, ratează 
pe rind. Abia cu patru minute îna
inte de terminarea jocului. Rizos 
îl depășește pe Tiriac și înscrie 
pe lingă Sugar. Egalarea vine

două minute mai tîrziu cînd Cuc 
marchează cu capul la o centra 
re a lui Tiriac. Fluierul final al 
arbitrului îi găsește pe orădeni în 
plină dominare.

Raport de cornere: 5—3 pentru 
Progresul Oradea. S-au remarcat. 
Kromely, Băcut I. Blujdea și Fe- 
renczi de la gazde și Belcas, Ri 
zos, Naziridis și Papaioanu de 
la oaspeți.

Progresul Oradea: Sugar-Kro- 
mely. Tiriac, lacob (Băcut I)-Bă
cut I. (Krempanschi), Ferenczi- 
Barta C., Demien, Vaczi, Cuc, 
Blujdea.

Makedonikos Salonic: Belcas- 
Zavichis. Tasopoulos I (Naziridis), 
Chiriehidis-Fociadis, Naziridis (Ioa- 
nidis)-Zimbilidis, Rizos, Tasopou
los II, Ioanidis .................. "
paioanu.

A arbitrat

de trei 
marcat 
sub culorile Saaruilui pînă 
mult) a fost al III-lea la 
Mondială.

CAT. 57 KGR. : Heitz Kurtma- 
yer întrece la puncte pe Fr. Hor
vath. Luptătorul german s-a dove
dit un adversar incomod, cu gar
da inversă. Horvath nu reușește 
să-i facă nimic nkri la lupta din 
picioare nici la parter. In schimb, 
Kurtinayer reușește un tur de cap 
în primele 6 minute. Horvath în
cearcă cîteva acțiuni dar toate în 
afara saltelei.

CAT. 62 KGR.: Ion Popescu în
trece la puncte pe Neumayer Gott
lieb. Luptătorul romîn a cîștigat 
sigur, reușind o centură laterală 
și un „șurub".

CAT. 67 KGR.: Gh. Dumitru 
dispune la puncte de Held W alter 
Victoria lui Gh. Dumitru s-a con
turat încă de la început. Acesta 
a acumulat un avantaj de 7—8 
puncte (în special prin centuri la
terale).

CAT. 73 KGR.: V. Bularca în
vinge la puncte pe Hoffman Fritz. 
In primele 6 minute Bularca reu
șește un „șurub", după care — la 
încercările lui Hoffman de a se 
ridica — execută cu succes două 
suplesuri.

CAT. 79 KGR.: O Schnarenber- 
ger întrece la puncte pe V. O- 
noiu. care s-a comportat slab.

CAT. 87 KGR,: Hess Horst în
trece la puncte pe Gh. Popovlcl. 
datorită combativității din ulti
mele 3 minute.

CAT. GREA : W. Dietrich între
ce la puncte pe A. Șuii, datorită 
unui punct

Intîlnîrea 
Van Herb 
— Frantz 
Bensinger 
V. Popovici (R.P.R.).

De re- 
luptat 

n u de
Cupa

de avertisment.
a fost arbitrată 

(Franța) — foarte 
Rihn (Elveția), 
(R.F.G.), I. Staicu și

de : 
bun 
Jan

D1NAM0Y1ȘT1I BUCUREȘTENI
ÎNVINGĂTORI la GIMNASTICĂ

Al

(Lambridis), Pa-

Toth (Oradea).

( Urmare din pag I)

Nu credeam că o întîlnire la 
popice poate fi ătît de pasionantă! 
Si iată că meciul international, 
dintre reputatul club iugoslav 
Medvedgrad din Zagreb și eehina 
noastră campioană Energia Fla
căra Ploești. desfășurat sîmbătă 
< duminică la Ploești la proba de 
200 mixte și încheiat cu victoria 
la limită (6.100 p.d.—6.096 p.d.) 
a oaspeților, ne-a solicitat interesul 
în gradul cel mai înalt Un public 
’oarte numeros a urmărit pe a- 
rena clubului „16 Februarie" dis
puta! iar cei care n-au putut să 
asiste la lansările de bile de pe 
cele două piste de bitum au um
plut grădina clubului, trăind a- 
proane cu fiecare clipă relatările 
interesante ale crainicului parti
dei Organizarea acestei întreceri 
internaționale a fost dintre cele 
•nai bune, păcat însă că organi
zatorii împreună cu toți cei pre
zenti nu s-au putut bucura de 
un succes al echipei lor, succes 
la oare îi îndreptățea avantajul 
substantial pe care îl obținuseră 
pe parcurs. Astfel, după un înce
put mai slab popicarii Energiei 
Elacăra Ploești reușiseră să acu
muleze. înaintea ultimelor două 
confruntări, un plus de 33 p. d. 
Penultimul nostru reprezentant. 
Mihăilescu, nu a reușit însă sâ 
tină nasul cu adversarul său di
rect. Pongrac, pierzînd 34 de punc
te. De asemenea, în final. Victor 
Ivan, recordmenul nostru la pro
ba respectivă, după ce își crease 
un avantaj aproape hotărîtor, cu 
6 bile înainte de sfîrșit. a acțio
nat la fel de nervos, ratînd neper- 
mis de ușor ultimele lansări și 
odată cu ele victoria.

Jucătorii iugoslavi mai experi
mentați — au reușit să cîștige, 
da- foarte, foarte greu doar „la o 
mustață" de... patru popice. Nive
lul tehnic al meciului a avut în 
general de suferit de pe urma 
nervozității de care au dat do
vadă cei 16 sportivi. De aceea 
doar unu! dintre ei și anume iu
goslavul Borovac a izbutit să de
pășească granița celor 800 de 
puncte (834 p.d.). De la oaspeți 
au mai corespuns Teresac și Pon- 
grac. Cei opt echipieri ai Energiei 
Flacăra Ploești au „tras" toți sub 
nivelul lor normal. De mai mult

calm și siguranță au dat dovadă 
doar maestrul sportului Ion Di 
nescu, Albu Enache și I. Drago 
mirescu.

Urmează ca în viitoarele par
tide ale turneului pe care-l în
treprinde în țara noastră clubul 
Medvedgrad din Zagreb, popi
carii de la noi să învețe din a- 
ceastă primă experiență și 
caute să confirme valoarea lor 
devărată. Marți la București re
prezentativa București II va avea 
ocazia să dea 
că pe care a 
de succes.

să 
a-

oaspeților o repli- 
sperăm încununată

N. MARDAN

Agenția germană Informații
A.D.N. anunță că guvernul turc a 
interzis desfășurarea meciului de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale Turciei și R-D. Germane 
care urma să aibă loc la Istanbul 
în ziua de 7 aprilie. Motivele in
vocate pentru această măsură re
probabilă au fost „condiții admi
nistrative neprevăzute și 
financiare".

Secția de fotbal a R.D. 
a propus federației turce 
nirea să aibă loc în R.D. 
tn luna aprilie sau la o 
convenabilă fotbaliștilor turci.

SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 
VA COMUNICA :

p Etapă normală în campionatul 
italian. Milan a cîștigat comod în 
fața Juventusulul mărindu-și din 
nou avantajul la 8 puncte asupra 
celui de al doilea clasat care este 
— din nou — Fiorentina. De sub
liniat că în zona „lanternei" lu
crurile s-au încurcat rău. In mo
mentul de față „coproprietari" al 
ultimului loc sînt Palermo, Geno
va și Lane Rossi fiecare cu cîte

dificultăți

Germane 
ca întîl- 
Germană 

altă dată

M

G. Dumitrescu 
șt Mircea Pop 
corespondenți

Buna comportare a .tewismenilor romîni 
la Alexandria (Egipt)

In orașul Alexandria se desfă
șoară în prezent un mare turneu 
interna ‘iernai de e « la care 
iau parte jucători din R. P. Po
lonă, Suedia, R.PJ?„ R. P. Un
gară. R. F. Germană și Egipt.

Reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare bună reușind 
să se situeze nrintre primii jucă
tori rarticipanți la acest turneu. 
Cornel Zacopceanu a învins în 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați pe cunoscutul te- 
nisman polonez Licis cu 6-2, 6-3. 
6-4 calificindu-se pentru semiiinale 
unde a fost întrecut de renumitul 
jucător suedez Sven Davidson, 
cfștigătorul turneului de la Cairo, 
cu 8-6, 6-1, 6-2.

Cel de-al doilea jucător romîn. 
Gh Viziru a furnizat in compania 
polonezului S’-p-sr' ; • care 3
jucat în sferturile de finală, cea 
mai spectaculoasă partidă a tur
neului. Jucătorul polonez a tre- 
bu't să-și pună în valoare ’oate 
resursele sate pentru a obține 
victoria cu 3-2 (2-6. 4-6, 10-8, 6-2, 
6-2). In semifinale Skonecki l-a 
învins pe Gulyas cu 6-4. 6-4. 6-2, 
astfel că finala se va disputa 
între Davidson și Skonecki.

La proba de simplu femei pen
tru finală s-au calificat jucătoa
rele germane, surorile Elsa și Ed
da Bading. (Agerpresjj

St. Hargalaș 
, u-,,uv p., m. A. Păcuraru 

53.20 p.; 4—5. H. Orendi și M. 
Bădutescu (Buc.) 52,45 p. ; 6.
Alex. Csapo (Buc.) 51,70 p. Pe 
aparat? : paralele: Georgeta Hur- 
muzache (9,65) 
(9.35) ; sol:
(9,45) și St. 
Orendi (9,45) ;
Vătășoiu (9,60) 
lin) 9,50;
Vătășoiu (9,50) 
(9,75) ; bară ■ Fr. 
inele; H. Orendi

(Buc.) 55,00 ; 2. 
(Buc ) 54,50 p. ; 3.

și L. Lakaltos 
Ileana Petroșanii

Hargalaș și H. 
sărituri;

Și 
bîrnă

Emilia
Kaminski (Ber- 
(cal) : 

și Fr. 
Orendi

(9.70).

Emilia 
Or endi 
(9.70) ;

2t puncte. Cum mai sint încă 1 e- 
tape pînă la sfîrșitul campionatu
lui. nu se poate considera în afa
ra pervcohibji nici una din echi
pele din a doua jumătate a clasa
mentului.

Iată rezultatele celei de a M-a 
etape: Bologne—Triestina 0-0, Ge
nova—Fiorentina 1-2, Lane Ross*— 
Padova •-«, Milan—Juventus 4-1, 
Napoli—Spal t-1, Roma—Internazio- 
naie •-♦, Torino—Palermo 5-1, A ta
la nta—Sampderia 3-3, Udinese—Lazio 
2-t. Clasamentul: Milan 39 p., Fio
rentina 31 p., Internazionale 30 p., 
Lazio, Sam pd oria 29 p., Napoli, 
Roma, Udinese, Spal 27 p., Juven
tus. Bologna, Padova, Triestina, 
Torino 24 p., Atalanta 22 p., Pa
lermo. Genova, Lane Rossi 20 p.

B SL Etienne din nou Uder „so
list" în campionatul francez. In- 
vingînd pe Nice liderul și-a con
solidat poziția, cu atît mai mult 
cu cît Reims (cu care împărțea 
primul loc) a fost nevoit să lase 
un punct în fața lui Monaco. Iată 
rezultatele celei de a 28-a etape : 
St. Etienne—Nice 4-2, Monaco—
Reims 1-1, Sedan—Racing 1-1, Va
lenciennes—Rennes 5-2, Strasbourg— 
Lyon 2-0, Metz—Marseille 1-0 (!!),
Nîmes—Lens 2-3, Toulouse—Nancy 
1-2, Angers—Sochaux 4-0. Clasamen
tul : St. Etienne 40 p., Reims_ 39 p., 
Lens 38 p., 
34 
P-, 
P-, 
23 
21 p.,

Monaco 35 p.. Racing 
p., Marseille 33 p., Toulouse 29
Angers 27 p., Sochaux, Nice 25 
Nîmes, Sedan 24 p., Lyon, Metz 
p., Nancy, Rennes, Valenciennes 

. p., Strasbourg 20 p.
B In campionatul englez s-au tn-

registrat rezultatele: Aston Villa— 
Preston North End 2-0, Blackpool— 
Portsmouth 5-2, Bolton — Arsenal 
2-1, Charlton—Birmingham l-t, fi
ve rton—Newcastle U. 2-1, Leeds— 
Manchester U. 1-2, Luton—Chelsea 
t-4, Manchester C.—West Brom
wich 2-1, Sunderland—Cardiff 1-1, 
Tottenham—Sheffield 1-1, Wolver
hampton W.—Burnley 1-2.

Meci nN amicale: La Bruxelles. 
Spania a întrecut Belgia cu 5-0 
(3-0).

B In campionatul de fotbal al 
Americii de Sud s-au mai jucat 
trei întîlndrl : Brazilia—Columbia
9-0, Argentina—Chile 6-2, Uruguay— 
Brazilia 3-2. In clasament conduce 
echipa Argentinei, neînvinsă.

H In etapa de ieri a campiona
tului maghiar de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Fe- 
rene va ros— Sal. B.T.C. 3-2. Vasas— 
Csepel 3-0, Szombathely—M.T.K. 1-8, 
Pecs—Szeged 1-0, Tatabanya—Dorog 
1'1, Ujpest Dosza—Honved 2-1.

B S-au perfectat două întîlniri de 
fotbal U.R.S.S.—Anglia pentru anul 
1958. Primul meci se va desfășura 
la Moscova la 18 mai, iar returul 
va avea loc la 22 octombrie la 
Londra.

H La Tbilisi și Chișinău a fost 
inaugurat campionatul de fotbal al 
Uniunii I_ . ’
Campion a unională Spartak Mosco
va ........................ ..
cu 
nit 
în 
în 
șinău.
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• Cicliștii polonezi vor avea în a- 

cest an un bogat sezon internațio
nal. La 30 aprilie o echipă ctcMstă 
poloneză va participa la cir cultul 
lacului Geneva, urmînd ca du»ă 
desfășurarea „Cursei PăcMM sporti
vii polonezi să ia parte la turul 
Austriei <30 iunie—7 iulie). In luna 
august sportivii polonezi vor parti
cipa ia întrecerile Festivalului de 
la Moscova iar intre 5 și 15 sep
tembrie la Turul Kuropei. Echipele 
poloneze vor fi prezente 
nea ia Turul Suediei și 
go slav iei.

>c

y
Pi

tic aseme- 
Turul Iu-

de box a• Echipa reprezentativă
R. Cehoslovace și-a încheiat Ia 29 
martie turneul pe care l-a între
prins In Egipt, susțintnU la Cairo 
o întllnire c.u selecționata “ 
iui. Pagiliștii cehoslovaci 
ținut victoria cu rezultatul

• Intr-un meci de box

Egiptu- 
au ob- 
de 12-1.

_ contînd
pentru titlul mondial la cat. mus
că, argentinianul Pascua] Perez a 
învins prin k. o. în repT. 2-a pe 
englezul Day Dower.

• Sîmbătă s-a desfășurat pe Ta
rn is a tradiționala întrecere nautică 
dintre echepajele universităților 
Cambridge și Oxford. A cîștugat 
pentru a 57-a oară universitatea 
din Cambridge. (De remarcat că în
trecerea se ' 
l®3-a oară).

desfășoară pentru a

Sovietice pe aPu,_. I957‘ 
a debutat victorioasă, învlugînd 
2-1 (1-1) pe Dinamo Tbilisi. Ze- 
Leningrad, jucînd de asemenea 

deplasare, a cîștigat cu 1-0 (1-0) 
fața formației Burevestnlk Chi-

meci de baschet, re- 
masculină a Ungarie* 
formația Poloniei cu

„ Intr-un 
prezentativa 
a întrecut 
69—45 (32-23).
• La campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Angliei vor 
participa jucătorii Sldo șl BcrczUc 
(R. P. Ungară), Andreadis șl Sti
pek (R. Cehoslovacă).
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