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Trăiască pacea și prietenia între popoare, 

bazată pe coexistența pașnică între state, 
fără deosebire de sistem social, pentru dezvol
tarea legăturilor economice și culturale între 
toate țările!

(din Chemările C.C. al P.M.R. 
Cu prilejul zilei de 1 Mai 1957)
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S-au Meiai Minele între delegaiia 
suvernanieuială $1 de uarlid a R.P.R, si delegația 
guvernamentala si de partid a i. 0. Germane
Semnarea declarației comune a Partidului

I

Ieri în toată țara.

Entuziaste întreceri in cadrul crosului de masă
Duminică — în prag de 1 Mai I 

Ln dimineața acestei zile, tine
retul din orașele-și satele patriei 
noastre au întîmpinat 
băt'oare internațională 
muncii participînd la 
cros popular.

Pe aleile parcului 
beș“ din Cluj, aproape 4.000 par
ticipant s-au întrecut în cadrul 
celor patru probe ale competiției. 
Pe primul loc în proba de seniori 
s-a clasat Cornel Mangra (Știin
ța); dintre senioare, Dobrinca E- 
renik (Știința) și-a însușit victo
ria, iar în probele rezervate juni
orilor și junioarelor au învins Mak- 
lari Adallbert (Locomotiva) și — 
respectiv — Irina Galiser (Șa pe
dagogică maghiară Nr. 1).

Numeroși membri ai colectivelor 
craiovene Voința, Dinamo, FI. ro
șie, Progresul, Aripile R.P.R. 
precum și din școli, s-au întrecut 
în jurul stadionului Energia Cra
iova. tlată învingătorii din cele 
patru probe disputate ■ Constantin 
M. Bivol (Aripile R.P.R.) — se
niori; Elena Crețu (Voința) — se
nioare; Ilie Zamfir (Institutul pe
dagogic de învățători) juniori; O- 
limpia Popescu (Șc. medie Nr. 4) 
— junioare. Este demn de remar
cat faptul că, lu’nd parte Ia proba 
de seniori magazinerul Aurel Co- 
cîrna, de la Institutul pedagogic 
de învățători — om tn vlrstă de 
58 ani — s-a situat printre frun
tașii clasamentului.

Crosul desfășurat la Ploești s-a 
încheiat cu victoriile următorilor 
participant: Mihai Grecu (Loco
motiva) — seniori; Filofteia Zord 
(Voința) — senioare; loan Ene 
(Șc. prof, metalurgică) — juni

ori; Elena Ioncău (Șc. medie Nr. 
4) — junioare. •

La Sibiu, întrecerile crosului s-au 
desfășurat în parcul de sub arini. 
Constantin Costescu (C.S.A.) — 
în proba de seniori, Maria Struț 
(Progresul) — în proba de seni
oare, Vasile Nicolae (Progresul) 
în proba de juniori și Ecaterina 
Schirkorner (Progresul) — în pro
ba de junioare s-au clasat pe pri
mele locuri.

marea săr- 
a oamenilor 
tradiționalul

Victor Ba-

pleoarea tn probataHă, s-a
juniorilor

Parcul Copilului din Capi 
rezervată

Dintre participanta la 
la Timișoara au cucerit 
Anton Maierhofer (FI. 
seniori; Maria Cojocaru (Șc. prof. 
S. M.) —- senioare; Radivoi Mafiei 
(Dinamo) — juniori și Eugenia 
Duncan (Șc. prof, chimie) — juni
oare.

Pe listele de cîștigători ai cro
sului desfășurat la Orașul Stalin 
figurează următorii concurent»; I. 
Nicola (Dinamo) 
Schmidt 
Dumitru 
și Maria 
junioare.

Iată învingătorii celor patru pro
be ale crosului desfășurat la Baia 
Mare: Ioan Toth Energia), — 
seniori; Maria Capșa (Energia) — 
senioare; Magy Ion (Șc. minieră) 
— juniori; Ana Podina (Voința) — 
junioare.

Gîștigătorii probelor 
care a avut loc la Bacău 
materii : Petre Sirbu 
niori, Eugenia Grigoraș 
șie) — senioare; N. Burghelea- (șc. 
sportivă de tineret) — juniori; Ma. 
ria Prăjescu (șc. prof, pielărie) —

crosul de 
victoria : 

roșie) —

(Foto: T. LEU)

La întrecerile de la Me-junioare.
diaș victoria a revenit ooncuren- 
tilor: loan Popa (Progresul) — 
juniori; Maria Frolich (Energia) — 
junioare; Dinu Cugergan (Șa praf, 
sticlărie) — juniori; Erica Filin- 
glo (șc. germană) — junioare.

(■continuare în pag. a 4-a)

seniori, Gerta 
(Progresul) — senioare; 
Voicu (T. D.) — juniori 
Șincu (Șc. prof. P.R.) —

crosului 
sînt ur- 
— se- 
(H. ro-

Muncitoresc Rom in
Unit din

BERLIN 28, (Agerpres).
. i a£rilie **ut ><*' U Berii* convorbiri intre

delegația Partidului Muncitoresc Romîn și delegația Partidului Socia
list Unit din Germania.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială si tovără
șească.

In ziua de 28 aprilie la sediul C.C. ai P.S.U.G a fost semnată 
*• T"!!? a Partidul«i Muncitoresc Romln și Partidului Socialist Unit din Germania.

Din partea delegației romîne a semnat tovarășul Gheorghe Ghcor- 
ghlu-Dej, membru in Biroul Politic al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
C.C. al P.M.R.

Din partea delegației germane a semnat tovarășul Walter Ulbricht, 
nT^bcrUi,i-n Biroul PcJUi<: *’ CC- al PS-UG- primsecretar al C.C. 
a! P.S.U.G.

Semnarea declarației comune a guvernului
și guvernului R. D. Germane

(Agerpres).

și Partidului Socialist 
Germania

R. P. R.
BERLIN 28. . _ ___ ,.
După încheierea tratativelor dintre delegațiile guvernamentale ale 

Republicii Populare Romine și Republicii Democrate Germane, duminică 
28 aprilie s-a semnat la Berlin la președinția Consiliului de Miniștri 
o declarație comună. Din partea guvernului Republicii Populare Ro
mine a semnat președintele Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, iar 
din partea guvernului Republicii Democrate Germane președintele Con
siliului de Miniștri, Otto Grotewohl. După solemnitatea semnării con
ducătorii celor două delegații au rostit scurte cuvîntări.

înainte de semnarea declarației comune Grigore Preoteasa, minis
trul Afacerilor Externe al R P.R., și dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afacerilor Externe al R.D.G., au 
semnat un acord privind colaborarea celor două țări in domeniul sa
nitar, precum și un acord privind colaborarea in domeniul asistenței 
sociale.

La solemnitate au participat toți membrii delegațiilor guvernamen
tale ale celor două țări și membri 
al Republicii Democrate Germane, 
gaț iilor.

De asemenea au fost de față 
mane și romîne, corespondenți de

ai Prezidiului Consiliului de Miniștri 
precum și experții și consilierii deie-

numeroși reprezentant ai presei ger- 
presă străini acreditați în Germania.

Condusă cu 3-0 după primele două zile £NOI $1 VALOROASE
Echipa noastră de tenis| RECOM!RIOMLE
a fost eliminată

1 t ♦ t (i ’ ..îi > •*
S-au încheiat partidele primelor 

două zile ale întâlnirii de „Cupa 
Davis“ Romînia — Austria. Ju
cătorii austriaca conduc cu 3-0 și 
calificarea lor pentru tyrul urmă
tor este asigurată. Reintrarea g- 
chipei noastre; după o absență de 
9 ani, în „Cupa Davis“, nu ne-a 
oferit satisfacția unei victorii și 
nici măcar pe aceea a uaor în-

din Cupa Davis > 4,7si m ia prăjină!

In primul mare concurs din acest an

Mircea

2. A. Peterfi (R)

Găzduind primul mare concurs 
atletic din acest sezon, stadionul 
Republicii din Capitală s-a dove
dit bine pus la punct, pentru a 
putea face față unei splendide com
petiții a tinereții: „Concursul de 
primăvară pentru juniori și junioa
re pe echipe de asociații”.

Tinerii noștri afleți, s-au arătat 
în generat bine pregătiți și da fă
cut o adevărată risipă de talent, 
energie și entuziasm. Publicăm a- 
cum cete mai bune rezultate ale 
întrecerilor.

4:22,4;
3. M.
Bu iac 

(D) 
4:31,0; 
9:25,8.
3. C.

JUNIORI: 100 m.: 1. AI. Bnasat 
(V) 11,5: 2. A. Molnar (R) 11,6. 
3. St. Nații (D) 11A 4. A. Raz- 
many (S) 11,9: 5. O. Sdifrnpf (E) 
12,0; 6. L. Petrescu (D) 12,0;
200 m.: 1. St. Nițu (D) 233: 2.
5. Bălăceam (V) 24,1; 3. A. Roz- 
many (S) 24,1; 4. A. Pop (L) 
24,7; 5. G. Gergely (FI. r.) 24,5;
6. E. Pa.nyik (E) 25,4; 400 m.: 1. 
A. Romfeld (P) 52,3; 2. M. Sta- 
deker (R) 52,7; 3. L. Lenkey (F. r.) 
53,9; 4. M. Wmkter (D) 54,3. 5. 
I. Marconi (F. r.) 54,7; 800 m.: 
L A. Romfeld (P) 2:01,3; 2, M,

Mircea Stein, 
de Medicină

stu- 
din

Tînărul atlet 
dent la Fac.
Capitală, a realizat un rezultat 
excelent, sărind 14,71 m. la tri
plu. Acest nou record al său este 
una dintre oele mal bune oer- 
Jormanțe dtn lume obținute de 
lin atlet junior^

14,71
Stadeker (R) 2:01,8; 3. M. Dinu 
(E) 2:03,8; 4. R. Iarosievici (L) 
2:05,4; 5. S. NMescu (S) 2:06,0; 
6. Gh. Corșatea (L) 2:06,5; 1.500 
m.: 1. M. Zatovici (C.C.A.) 
2. Ov. Rusu (L) 4:25,0;
Spudercă (L) 4:25,5; 4. D. 
(D) 4:25,7; 5. L. Szocs
4:27,5; 6. I. Szilagyi (E) 
3.000 m.: 1. Ov. Lupu (D) 
2. G. Elefterie (P) 9:31,2:
Pap (L) 9:40,0; 4. L. Gașpar (D) 
9:52,4; 6. Z. Kelemen (D) 9:52,8: 
110 m.g.: 1. V. Jurcă (V) 16,6; 
2. St. Stoicescu (P) 16,8; 3. A. 
Deak (L) 19,2; 400 m.g.: 1. V. 
Georgescu (E) 61,0; 2. V. Dumi- 
triu (F.) 62,2; 3. T. Frisch (D) 
63,6; 1500 m. obst.: 1. V. Florea 
(V) 4:33,8; ' - ----
4:47,4; 3. C. PÎagidas (E) 4:49,2; 
4 C. Ghiță (L) 4:51,6; ' ”
Florea (F.r.) 5:03,6. 6. D. Anasta
sii» (P) 5:04,2; 5 km. marș: 1. 1. 
Popa (D) 25:33,â; 2. Al. Lungii 
25:35,2; 3. D. Roates (F.r.) 25:35,6; 
4. A. Hîrjoki (E) 25:47,-6; 5. P.

f . 40.4*1
(continuare în pag. 4-a) j |

5. Tr.

) PARIS (serviciul nostru special), 
două zile de \ Sîmbătă s-a desfășurat în locatita- 
Progresul au tea Palo Alto din California (S.U.A.) 

meciul de atletism între echipele 
universităților Stanford și Occiden
tal Coiege. In cadrul aceste; excurs 
tînarul attrt Bob 'Gutowski (bine 
cunoscut publicului .țpstru de la 
ediția a IX-ă a Campionatelor In
ternaționale de atletis»n ale R.P.R.) 
a obținut un rezultat excepțional 
sărind 4,781 tn. la prăjină. Cu a- 
ceastă performanță Gutowski a în
trecut recordul lumii deținut din 
1942, cu 4,77 m. de Cornelius War« 
merdam. El a trecut această înăl
țime de la prima încercare. Apoi a 
cerut să i se urce ștacheta la 16 pi
cioare (înălțimea este echivalentă 
cu 4,876 m.) dar a doborit. In ca
drul aceluiași concurs Gutowski a 
sărit și Ia lungime, realizînd rezul
tatul de 7,45 m.

Recorduj halterofilului 
Vinci —• doborit!

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite : ...

Cu prilejul campionatelor de 
haltere ale Armatei Sovietice care 
se desfășoară la Lvov halterofilii 

1 Vladimir Stogov și Fedor Bogda- 
i novski au stabilit două noi re

corduri mondiale.
1 Concurînd In limitele categoriei 
( cocoș 

smuls
’ zultat
> cordul 

canul
f ria semi mijlocie halterofilul Fe-
► dor Bogdanovski a stabilit,. un 

nou record mondial la totalul ce-
’ lor trei stiluri cu performanța de 
) 425 kg. Vechiul record era .420 
. kg și aparține* tot lui Bogda- 

novski din timpul Jocurilor Olim- 
(coniirware în pag. a 4-a , ,' pice de la Melbourne,

vinși glorioși. Cele 
tenis de pe terenul 
răsplătit totuși pe spectatorii ve- ( 
niți în număr neașteptat de mare 
(ce bine ar ipai- fi prins o tri
buna prin nuMeroase faze de 
bună calitate și de pasionant 
spectacol. »

ZACOPCEANU
A DEZILUZIONAT

La mai puțin de o oră duoă ce ' 
se angajaseră primele sc.limburi 
de mingi între Zacopcemu și Sei
ko. meciul era terminit. iar Aus
tria conducea cu 1-0. Debutul în , 
„Cupa Davis“ al fostului nostru 
campion a însemnat un eșec. Lă- 1 
sînd serviciul, lovitură pe care , 
n-a posedat-o niciodată, cum să 
explicăm nenumăratele backhan- 
duri trimise în plasă sau tore- 
handurile care n-au trecut min
gile de jumătatea terenului lui 
Saiko ? In asemenea condiții se 
înțelege că Zacopceanu n-a con 
tat nici un moment.

Despre Saiko nu ne-am putut 
face o părere precisă după acest 
meci. El a venit mereu ia plasă, 
dar îl putem oare socoti jucător 
ofensiv ? Mingile slabe ale ad
versarului l-au forțat l'teralmen'.e 

vină în față. Confruntarea sa 
astăzi cu Gh. Viziru promite 
spectacol deosebit de atrăgător.
GH. VIZIRU A FĂCUI 
O FIGURA FRUMOASA 

deși a părăsit învins terenul 
pe care timp de aproape trei ore 
își disputase întîietatea cu Alfred 
Huber. A fost un meci interesant, 
nu lipsit pe alocuri *ie faze pal
pitante.

Huber a confirmat prin jocul 
său lucrurile bune pe care le au
zisem despre el. Evoluția lui o- 

' C. SEVEREĂNU
I. MANOLIU

să 
de 
un

Stogov a obținut la stilul 
performanța de 103 kg re- 
care întrece cu 500 gr re- 
mondial deținut de ameri- 
Charles Vinci. La catego-



Fruntașele campionatului feminin de KandSdt 
au fost intrecute in prima etapă a returului

Prima etapă a returului cam
pionatului feminin de handbal a 
furnizat o dublă surpriză, constînd 
în înfrîngerea celor două echipe 
fruntașe în clasamentele respec
tive, Flamura roșie București $1 
Progresul Orașul Stalin. Eviden
țiate net în jocurile din prima 
parte a campionatului — fapt ex
primat concludent de însăși con
figurația clasamentelor — ambele 
echipe suferă acum prima lor în- 
frîngere din acest sezon. Rezulta
tele respective regrupează echipele 
în clasamentele celor două serii, 
ceea ce deschide interesante pers
pective desfășurării viitoare a în
trecerii celor mai bune echipe fe
minine de handbal din tara noas
tră

Flamura roșie București s-a pre
zentat pe teren la Mediaș atît de 
sigură de victorie, îneît in prima 
repriză nici nu s-a ostenit să-și 
organizeze jocul dînd în plus do
vadă de multă imprecizie în șu
turile la poartă. Nici jucătoarele 
din echipa localnică Flamura roșie, 
nervoase și oarecum timorate, n-au 
reușit să deschidă scorul în pri
ma parte a jocului. La reluare, mai 
în vervă de ioc și mai decise, gaz
dele reușesc însă să răspundă cu 
succes atacurilor bucureștencelor 

și să înscrie două goluri prin 
Schwartz și Ludvig. Cu toate e- 
forlurile, echipa oaspe nu recupe
rează decît 
•neta Vasile) 
diaș cîștigă

La Sibiu, 
foarte echilibrat’ pînă în min. 25. 
Din acest moment, textilistele din 
localitate, mai bine pregătite fizic, 
și-au depășit net adversarele cîști-

un gol (prin Antoa- 
și Flamura roșie Me- 
cu 2—1 (0—0).

jocul s-a menținut

gînd întîlnirea cu Progresul Orașul 
Stalin la scorul de 7—4 (3—2).

In campionatul masculin de ca
tegoria A, meciul C.C.A. — Ener
gia Făgăraș a avut o deslășurare 
care poate fi pe drept cuvînt cali
ficată ca „dramatică". Egal pînă 
la pauză (5—5) jocul evoluează 
la începutul reprizei a doua în fa
voarea făgărășeniior care, mai de
ciși în atac și profitlnd de greșeli 
elementare ale apărării militarilor, 
capătă un avans de 4 goluri 
(10—6). In acest moment însă (cti 
circa 10 minute înaintea sfîrșitului 
jocului care părea gata c’știgat de 
Energia), militarii schimbă brusc 
tactica, adoptfnd o apărare om la 
om pe întreg terenul. Putin ob:ș- 
nuiți cu acest gen de joc, făgără- 
șenii își întrerup elanul ofensiv 
și, net dezavantajați și de arbitrul 
C. Bîrleanu, care a comis greșeli 
inadmisibile, (surprins și el de 
tactica adoptată de militari) pierd 
punct după punct și, pînă la urmă, 
jocul cu 11—10.

Iată acum rezultatele tehnice; 
Masculin seria I : Știința Timi
șoara—Știinta I.C.F. 15-12 (5-8); 
Dinamo Or. Stalin — Voința Si
biu 13—9 (7—6); Energia Reșița— 
Energia Ploești 9—9 (4—4): seria 
a H-a: C.C.A. — Energia Făgăraș 
11 —10 (5—5); Energia Timișoara- 
Fl. r. Cisnădie 15—10 (8—5); Ști
ința Iași — Recolta Jimbolia 15—5 
(8—3); Feminin seria 1: FI. r. 

Mediaș—FI. r. București 2—1 
(0—0); Recolta Codlea — Știința 
I.C.F. 3-4 (1—2); Energia Re
șița — Progresul Tg. Mureș 3—2 
(2—1); seria a H-a : FI. r. Si
biu — Progresul Or Stalin 7—4 
(3—2); Progresul M.I.C. — Știința

6—0 (4—0); Energia
5—2

Timișoara
Mija — FI. r. Sighișoara
(1—2); Masculin cat. B seria I: 
Locomotiva G. N.
Mureș 14—9 (6—4); Știinta Ga
lati — C.S.Marina
17—9 (7—3); Progresul Bacău — 
Dinamo București 9—19 (4—8); 
seria a 11-a: Progresul Odorhei—• 
Progresul Arad 12—7 (5—4); E- 
nergia Reșița — Recolta Variaș 
5—15 (4—10); Voința Sighișoara— 
Energia Sibiu 15—6 (9—3).

Dinamo Tg.

Constanta

In deschidere La partida de fot
bal Dinamo Bmcurești-Energia Pe
troșani, selecționata de rugbi a 
R.P.R. a făcut în compania echi
pei C.C.A. un veritabil „gailop" 
de sănătate, care s-a soldat cu 
scorul de 44—9! Selecțion.abilii, 
nejenați decît prea puțin de par
tenerii lor au înscris spectaculos, 
în serie, neprimind decît 9 puncte 
(și acestea, am putea spune, tot 
cu concursul lor). Antrenamentul 
a fost reușit, — deși spre sfîrșit

Linui de treisferiuri e dezlănțuită. Ilie Ion va pasa lui Ghiuzelea 
ți se va realiza o nouă încercare Fază din jocul de ieri)

Foto: T. LEU

selecționata R.P.R. nu a mai luat 
jocul în serios. S-a urmărit exer
sarea diferitelor scheme tactice și 
totodată omogenizarea echipei și 
soluționarea ultimelor „necunoscu
te" (.aripile, linia I, linia a 11-a). 
Se paîe că soluțiile s-au găsit în 
parte, deoarece Ghiuzelea, ieri în 
mare vervă, a dat deplină satis
facție în poștei de aripă dreaptă. 
Pe partea cealaltă se va alege, 
în lipsa lui Teodorescu (reținut 
pentru studii) între Barbu și 
Cojocaru. D. lonescu, ușor acci
dentat nu a jucat. Să sperăm că 
pînă în cîteva zile, rutinatei nos
tru jucător își va relua locul în 
rîndul echipei naționale. Selecțio
nata a jucat în formația: Ma- 
nolache (Coter) 
Teof ilovici-Marinache, 
Moraru. Dumitrescu, 
Merghisescu Chiriac-Nanu
Ilie, Ghiuzelea, Bărăscu (Barbu)- 
Penciu.

lordăchescu, 
Blăgescu- 
Paloșanu- 

Radu,

★
In categoria B s-au înregistrai 

următea-rde rezultate mai impor- 
‘ante: Dinamo II Buc--Progresul 
LA.S. Sibiu 39—0 (6—0); Ener
gia Mine-Energia Constanța 26—3 
(0—0); Știința I.M.F.-Progresul 
I.A.S. Boc. 9—5 (3—0); Locomoti
va Timișoara-Știîhța Arad 0—14 
(0—6); Energia Tîrnăveni-Loco
motiva Cluj 6—0 (3—0); Știința 
Cluj-Știința Timișoara 9—3 (0—0;) 
Energia Brăila-Energla Ploești 
0—24 (0—10); FI. roșie Or. 
Stalîn-En. Bîrlad 14—0 (3—0); 
Știința lași-Știința Galați 3—0 
(0-0).
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S au disputat primele două regate 
din „Cupa Victoriei” la yachting

CONSTANȚA 28 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — De ieri 
dimineață (n.r. sîmbătă), pe apele 
lacului Siut'ghiol și-au început în
trecerea cele 49 de snipeuri par
ticipante la „Cupa Victoriei", or
ganizată de Clubul nautic central 
A.V.S.A.P. După ‘deschiderea fes
tivă a avut loc prima regată, pe 
un yînt slab, de tăria ’/2. Această 
regată a fost cîștigată de Pascu 
Milio-mus V. Baraș (CI. nautic 
central A.V.S.A.P.) urmat de: 2. 
Mircea Dumitriu (Energia 1), 3. 
Gh. Nour (Energia II), 4. Puiu 
Mânu (A.V.S.A.P ), 5. Andrei Bu- 
tucaru (Progresul) 6. V. Geles (E- 
nergia), 7. Lucian Predescu (E- 
nergia I) 8. N. Calcan (C.C.A. 
Marina), 9. C. Pricop (Energia II), 
10. P. Svoboda (Știința).

Sîmbătă după-amiază și dumini
că dimineața, cînd trebuiau să 
aibe loc alte două regate, Siut- 
ghiolul a t’nut să nu-și dezmintă 
numele (lacul dulce): nici o boare 
de vînt n-a venit să-i încrețească 
oglinda apei, așa îneît cele două

au rămas simple tentative.regate
In schimb azi (n.r. duminică) după 
amiază vîntul a fost mai generos 
permitînd primului clasat' în re
gata a doua — Mircea Dumitriu 
(Energia I) — să realizeze un 
timp cu aproape o oră mai bun de- 
cit cel al lui Pascu Milio, în pri
ma regată. Mircea Dumitriu a 
parcurs cele 7,5 mile marine ale 
traseului în 2h.l4 min., fiind urmat 
de coechipierii săi Victor Geles și 
Lucian Predescu. Milio s-a clasat 
pe locul IV.

Din cauza unor contestații care 
trebuie judecate nu vă putem aduce 
la cunoștință clasamentul general, 
după două regate. Trebuie însă e- 
viden(i>atei cele două echipe ale 

Energiei, care au avut' o compor
tare foarte bună pînă acum.

Mîine (n.r. azi) se vor desfă
șura încă două regate, cea de-a 
cincia urmind să se dispute 
miercuri. Regata de rezistentă do
tată cu „Cupa Mamaia" va avea 
loc marți.

N. MARDAN

M. Ceraescu (Dinamo) învingător in campionatul 
republican de regularitate și rezistentă

SIBiLI 28 (prin telefon de la 
subredacția noastră). — A luat 
sfîrșit una dintre cele mai grele 
competiții motocicliste din acest 
sezon: campionatul republican de 
regularitate și rezistentă. Din cei 
62 de concureoți care au luat 
startul doar 23 au reușit să ter
mine traseul și ei merită, fără 
îndoială, toate laudele. Campio
nul republican nu a putut fi cu
noscut decît după circuitul de vi
teză care a departajat pe cei 
nouă concurenți aftati cu zero 
puncte penalizare. Titlul se află 
în posesia unui talentat alergă
tor, Mircea Cerneseu (Dinamo), 
care a luptat cu însuflețire de-a 
lungul întregului traseu. Pe echi
pe victoria a revenit formației 
Dinamo I, care a dispus de moto- 
ciciiști apropiați ca valoare.

Etapa a V-a a fost măi calmă. 
Concurenții au parcurs același . 
traseu ca ș'i în etapa a 111 a Deși 
Sîmbătă vremea a fost bună, tra
seul a fost moale datorită ploii 
care a căzut în ajun. In această 
etapă clasamentul* nu a suferit 
modificări.

Ultima etapă, a Vl-a, desfășu
rată duminică pe traseul Sibiu — 
Mediaș — Tîrnăveni — Mediaș 
— Sibiu (153 km.) a avut aproa
pe 100 km. de șosea asfaltată 
și concurenții nu au avut prea 
multe probleme de rezolvat. De
partajarea s-a făcut cu ajutorul 
unui concurs de viteză pe circuit 
închis.

Clasamentul generai individual 
are următoarea înfățișare: 1.
MIRCEA CERNESCl) (Dinamo), 
0 p. penalizare — campion repu
blican pe anul 1957 ; 2. M. Pop 
(Dinamo) 0 p.; 3. C. Radovici (E- 
nergia) Op.; 4. L. Szabo (Dina
mo) 0 p.; 5. Gh. loniță (C.C.A.) 
0 p. ; 6. Gh. Ion (C.C.A ) Op.; 
7. N. Sădea-nu (C.C.A.) 0 p. ; 8. 
1. Popa (Dinamo) 0 p.; 9. AL 
Lăzărescu (C.C.A.) 0 p.; J0. M. 
Dănescu 4- Al. Huhn (C.C.A.) 
5 p.; 11. V. Szabo (Dînamo) 15 
p.; 12. B. Predescu (Energia) 16 
p.; 13. St 1 anco viei (Energia)
18 p.; 14. P. lordăchescu (Voin
ța) 23 p.; 15. T. Popa (Dinamo) 
24 p.; 16. P. Gheorghiu (Ener
gia) 30 p.; 17. Gr. Bereny (E- 

Sitzler
Kovacs 
Șerban 
21. T. 
P-; 22. 

(Voința)

nergia) 34 p. ; 18.
(Energia) 38 p.; 19 L. 
(A.V.S.A.P.) 54 p.; 20. 
Murgu (Recolta) 70 p.; 
Podoleanu (A.V.S.A.P.) 73 
Roland Rautenst-?auch 
206 p.

Clasamentul pe echijre - t. Di
namo I (M. Cerneseu, L. Szabo, 
T. Popa. M. Pop) 24 p. — cam
pioană R.P.R. pe anul 4957; 2. 
Energia 1 72 p.; 3. C.C.A. I 431 
p. ; 4. Dinamo II 731 p ; 5.
A.V.S.A.P. 1072 p.; 6. Energia II _ .....................— g

II

H.

p. ; 4. Dinamo 11 731 p ;

1086 p.; 7. C.C.A. 11 1162 p.;
Voința I 1823 p.; 9. Voința 
2114 p.

M. VLADO1ANU ți C. P1TARU 
corespondenți

ki a VIH-a etapă a campiona
tului republican fe-mmin de bas
chet s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

SERIA I : Locomotiva București 
— Progresul Oradea 75-50 (38-22). 
Învingătoarele au făcut o parti
dă foarte bună, remareîndu-se 
printr-o bună circulație în vite
ză. agresivitate, putere de pă
trundere și precizie în aruncările 
la coș.

Flamura roșie Tg. Mureș — 
Știința I.C.F. 34-32 (19 17)

SERIA A II-A: Energia Bucu
rești — Progresul M I.C. Bucu
rești — 54-51 (22-16). Deși a con
dus în cursul partidei la diferen
țe mari (37-23, 46-36 si 41-29) 
Energia a obținut o victorie grea

Flamura roșie Oradea — Știin
ța Cluj 50—59 (34—35). Un joc 
foarte disputat, dar de valoare 
tehnică mediocră.

In „Cupa 1 Mai” la natație

Felix Heitz a înotat 200 m. 
bras in 2:42,7!

Energia 
roșie F.C.

Energia 
Galati.

Energia

Dinamo (fete) și C. C. A. (băieți)
campioane republicane la

Campionatul republican de volei 
s-a încheiat ieri consemnînd vic
toria finală a echipelor Dinamo 
București (fete) și C.C.A. (băieți) 
și retrogradarea echipelor feminine 
Progresul Cluj și Progresul Alba 
Iulia și a formațiilor masculine 
Știința Iași și Știinta Timișoara. 
Iată de altfel rezultatele ultimei 
etape și clasamentele finale:

Progresul I.T.B. — Știinta Cluj 
3-1 (15-13; 15-12; 7—15;
15—11); C.C.A. — Știința Arad 
3—0 (la 8; 12 13); Locomotiva 
București—Energia București 3—0 
(Ia 8; H; 9); Dinamo București— 
Știința Iași 3—1 (15—10; 15—9, 
13—15; 15—11); Știinta Timișoa
ra — Energia Or. Stalin 1—3

I. Știința Arad
». Știința lași 

1». știința Timișoara

(6—15; 12—15; 15—8; a-j5h 2.
MASCULIN X

I. C.C.A. S 9 • TU 4 I« 4.
I. Dinamo București 9 7 2 25:15 19 5.

3. Locomotiva Buc. 9 7 2 21:13 1« 9.
9. Progresul I.T.B. 9 5 4 21:14 14 7.
S. Bn. Or. Stalin 9 4 5 19:19 13 9.
9. știința Cluj 9 3 4 15:19 12 9.
7. Energia București 9 3 9 13:29 12 19.

volei

științei Iași i ș-a dat 
ciul cu Progresul I.T.B. 
rece nu a asigurat condițiile de or
ganizare la intilnirea respectivi.

FEMININ I
Progresul București — ,Voin(a 

Or. Stalin 3—2 (9—15; 15—4:
8—15; 15—12; 15—12); Energia 
București — Locomotiva București 
3—1! (15—13; 16—14; 4—15;
15—10); Dinamo București — Pro
gresul Alba Iulia 3—0 (la 9, 7, 9); 
Voința Sibiu — Știința I.C.F. 3—1 
(13—15; 16—14; 15—4; 15—12).

1. Dinamo București I li îl: I II 
Locomotiva București 9 7 2 2Z: 9 :< 
Progresul București 
Voința Sibiu 
Energia București 
Voința Orașul Stalin 
FL roșie Cluj 
știința I.C.F. 
Progresul Alba 
Progresul CSuJ

pierdut me* 
cu 9-3 deoa-

9 C 3 14:19 ÎS
9 S 4 19:13 14
9 S 4
9 4 5
9 4 S
9 3 9
9 19 7:23 M
919 7:25 19

18:15 14 
19:19 13 
14:19 13
14:24 12

Tulia

Cu excepția înotătorilor dinamo- 
viști, al lăți pentru o scurtă perioadă 
fa Szolnok (R. P. Ungară), cei mai 
bum înotători ai țării au evoluat 
ieri și sîmbătă la bazinul Floreas- 
ca, în cadrul concursului dotat cu 
„Cupa 1 Mai"Cel maj bun rezultat 
al concursului a fost obținut de ma
estrul sportului Felix Heitz (C.C.A.) 
care a parcurs distanța de 290 m. 
bras, în 2:42,7 1 In rest, subliniem 
ca valoroase performanțele reușite 
de D. Caminschi (1:09,3 — 10) m. 
spate), Eva Banfi (1:21.5 — 100 
m. spate), Hubert Bock (1:00,8 — 
100 m. liber), Gabriela Mangezius 
(3:06,0 — 200 m. bras) și Marga
reta Wit’gens'ein (112,7 — 100 m. 
liber).

După două zile de întreceri pe 
trambulina de sărituri, punctajul 
general este următorul: Klaus 

’Wittemberger (C.C.A.) 135,28, Her
bert Wittemberger (Progr.) 131,53, 
G. Banu (Energia) 113,94.

Prezentînd un lot mai omogen 
ca valoare înotătorii asociației Ști
ința au cucerit 
concurs și deci 
In clasamentul 
Știința (172,5) 
C.C.A. (123,5 p.) ; Progresul (119,5 
p.) ; Voința (45 p.) ; FI. roșie 32,5 
p.) Dinamo (31 p.) ; Energia (5 
p.) ; Recolta (1 p.).

primul loc în acest 
șî „Cupa 1 Mai".

general asociația' 
a fost urmată de

Se simte apropierea campionatelor 
individuale de tenis de masa •••

Etapa de »eri a campionatului 
masculin și feminin de tenis de 
masă s-a soldat cu rezultate nor
male. Pentru un cunoscător, afir
mația ar fi hazardată citind 
rezultatul meciului masculin Știința 
1. P. G. București—Flamura roșie 
București: 6—3! Flamura ro?fe .• San’alena 2—-0, Bujor —Gruber 2—0, Coțoi—Ferber 0—2, Covaci—Leker 
jucat însă fără Gantner, indisponi- ~ .
bit Reiter, deși nu în cea mai bună 
formă a sa, a cîșugat, cum era nor
mal de altfel, 3 partide.

Foarte echilibrată a tost întîlnirea 
dintre Progresul București și Voin
ța București. Progresul a cîștigat 
cu 5—4 datorită formei foarte bune 
în care se află maestra emerită a 
sportului Ella Zeller, (care a învins 
pe Botner și Stan Ilie, fiind însă 
învinsă — surprinzător — de Na- 
barbeghian) șj maestrul sportului 
Tiberiu Harasztosi. L-am văzut în 
meciurile de ieri pe Harasztosi a- 
tacînd cu succes aproape fiecare 
minge, așa cum nu l-am mai vi-

zut de rnulm vreme. Se simte — 
probabil — apropierea campionate
lor republicane individuale de ten's 
de masă...

REZULTATE TEHNICE: MAS
CULIN : Știința I.P.G.—Flamura 
roșie București 6—3: Lăzărescu—

Andronache—Reiter 0—2, Bujor— 
San-talena 2—0, Lăzărescu—Reiter 
0—2, Andronache—Gruber 2—0, 
Bujor—Rei'er 1—2 (15-21, 21 — 16, 
14—21), Andronache—Santalena
2—0, Lăzărescu—Gruber 2—0. Pro
gresul București—Vo’nța L.M. Buc. 
5—4: Negreanu—Tîotner 
Zeller—Nazarbeghian 0—2, Harasz- 
tosi—Stan llie 2—0 Ella Zeller— 
Botner 2—1 (22—20, 18—21,
21—11), Negreanu—Stan llie 0—2. 
Harasztosi — Nazarbeghian 2—0, 
Ella Zeller—Stan Ilie 2—1 (49^21, 
21—17, 21—16), Harasztosi—Boiner 
2—0, Negreanu—Harasztosi 0—2. 
Dinamo Tg. Mqreș (Vetzar, L v.,

0—2, Ella

Reti) — Energia București
3 v., M. Popescu 3 v., Isco-

Bohm,
(Pesch
viei 2 v.) I—8. Energia Reșița (Na- 
gler 2 V., Senger, Konig) — Pro
gresul Cluj (Gavriiescu 3 v., Cobir- 
zan 2 v., Majteny 2 v.) 2—7. Voin
ța Arad—Progresul Satu M«re 5—4:

2—0, Papp—Grunfeld 2—0, Coțoi— 
Leker 1—2 (13—21, 21—22, 18—21), 
Papp—Ferber 2—1 (21—15, 17—21, 
21—6), Covaci—Griinfeld 1—2 
(21—16* 17—21, 10—21), Papp—Le
ker 2—0, Coțoi—Grunfeld 0—2, Co
vaci—Ferber 2—0.

FEMININ: Știința l.P.G. Buc. 
(Mariana Barasch, Ir,na Magyari) 
— Flamura roșie București (Luci 
Slăvescu, Livia Vasilescu) 1—1. 
Progresul București (Maria Golo- 
pența, Anita Babich’an) — Voința 
P. S. Buc. (Ioana Cristodor, Ama
lia Ochin, Ecat. Ardelea, Țely Gro- 
pescu) 5—0. Flamura roșie Oradea 
(Irma Takacs, Elena Răduică) — 
Voința Cărei (Batari, Mersei) 4—1.

Energia 
Tîrgoviște

Energia 
1-2 (0-1).

Dinamo
Cîmpina 2
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3loaie“ de goluri în etapa de ieri a „Cupei Primăverii“

a C
Locomo-

— Flamura
1-0).
— Energia

ARE
- Progresul

SERIA I

Clasamentul

1. Știința Timiș. 5 3 2 0 14: 9 8
2. Din-amo Or. Stalin 5 2 2 1 11: 8 C
3. C.C.A. 5212 15:lt 5
4. Energia Ploești 5 2 12 11:13 5
5. Progresul Buc. 4103 10:12 2
6. Recolta Tg. Mureș 4 0 2 2 Ș:13 2

Etapa viitoare (5 mai):

Știința

■ani — Pro-

nu joacă

Locomotiva

— Energia 
0 (1-0). 
rlamura ro-

ARE 
ii — C.S.A.

a Dina-

e Bacău

Energia Ploești — Progresul Bucu
rești.

Dinamo Orașul Stalin — Recolta 
Tg. Mureș.

Știința Timișoara — C.C.A.

SERIA A II-a

Clasamentul

1. Dinamo Buc.
2. Energia St. Roșu

5 2 2 1 13: 5 C

Or. Stalin 5 3 • 2 9: C S
3. Locomotâva Buc. 5 2 2 1 9: 7 C
4. Progresul Oradea 5 0 4 1 C: 7 4
5. FL r-oșde Arad 5 12 2 Cil 4
6. Energia Petroșani 5 12 2 4:13 4

Etapa viitoare (5 mai):

Energia Petroșani Energia St.
Roșu Orașul Stalin.

Locomotiva București — Progresul
Oradea.

Dinamo București ■ FI. roșie A-
rad.

nu joaca.

București
5-3 (1-0). 

iu — Ener- 
»)- 
netgia Ga-

kRE
a-n^^-oiie

- Flamura
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Energia

inergia 131

Energia 4

(RE
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rgia Tîrgo-

Tinamo Pi-

nu joacă.

Itiința Cra-

:ea — Pro-

Lo-

IRF
locomotiva

înergia Tg,

Locomo-

Jcea — nu

<1 — Ener- 
(0-0).

rgia 3 Re-

fia 108 1-2

lRF
esul Brad.
— FI. ro-

Snergia 14. 
ad — nu

- -Flamura

FI. roșie Arad și Progresul Oradea 
și-au învârtit punctele

ARAD 28 (prin telefon). — Ieri 
pe stadionul Locomotiva din loca
litate, aproape 12.000 spectatori au 
asistat la un joc care din punct 
de vedere tehnic a corespuns. Scor: 

2-2 (1-1). Gazdele au dominat în 
majoritatea timpului prestînd un 
joc bun de cîmp cu acțiuni variate. 
Insă ineficacitatea liniei de atac 
cit și forma bună a portarului oră- 
dean Sugar i-a privat pe arădeni 
de un rezultat favorabil.

In min. 2 Băcuț 11 faultează in 
careu pe Ferenczi, arbitrul dictează 
lovitură de la 11 m., pe care Bluj- 
dea o transformă : 1 -0 pentru Pro
gresul. Arădenii atacă insistent și 
în min. 13 Szekely în situație bună 
șutează puternic dar Sugar inter
vine cu succes. In min. 32 Pet- 
schovski îl lansează pe Gîrlea, care 
dintr-un unghi dificil înscrie, adu- 
cînid egalarea echipe) sale: 1-1. La 

reluare în min. 63 Băcut II comite 
o greșeală copilărească dînd ocazie 
lui Toth să înscrie de la numai 
2 m In min. 74 la o acțiune a 
gazdelor Tiriac faultează pe Pet- 
schovski care transformă, magis
tral, peste „zid" în coltul sting a) 
porjii apărate de Sugar. In min. 
34 lacob comite henț în careu însă 
arbitrul C. Popescu nu acordă. S-au 
remarcat Petschovski (cel mai bun) 
Szucs, Băcut II, Kapas, Farmati 
(FI. roșie) și Sugar, Kromely, 
Toth, Blujdea (Progresul). C. Po. 
pescu a condus cu scăpări -echi
pele :

FL. ROȘIE: Coman — Szucs, 
Băcuf Farmati — Kapas, Seres 
— Szekely, Mercea, Beitoș, Pet
schovski, Gîrlea.

PROGRESUL: Sugar — Tiriac, 
Kiss II, lacob — Kromely, Krem- 
panski — Toth, Demien, Kso- 
ma, Ferenczi, Blujdea.

(Șt. Weinberger — coresp.)
»ul Turda

Progresul

RE
Energia 7. 
reorghe —

lecolta To-

• nu joacă

lamura ro-

Recolta

e Re-

RE
«mo Baia

Energia

iresul Satu

ea nu

Categoria
Scor de rugbi în meciul Dinamo-București—

Energia Petroșani 8-0 (5-0)
In min. 30 cind Koszegy 

înscria cel de al 3-lea punct 
(primele două fuseseră mar
cate de Suru în min. 4 și 
15). poate că unii spectatori, ama
tori de surprize, s-au gîndit o cli
pă la un alt meci Dinamo—Mine
rul, jucat acum doi ani. Cînd ju
cătorii- din Petroșani, conduși la 
pauză cu 3—0. au reușit în re
priza a doua să egaleze și să fie 
cbiar la un pas de victorie.

Dar „minunea" de atunci, nu s-a 
mai repetat. Și nici nu putea să 
se repete, fiindcă între cele două 
echipe, de data aceasta, mal grav 
decît diferența de goluri, a fost 
în permanentă decalajul de joc. 
Se poate spune că Energia — Pe
troșani a făcut ieri „figurație* pe 
teren, că nici un moment ea n-a 
fost pe poziții adevărate de luptă, 
de întrecere sportivă. Tofi jucătorii
— mai ptijin portarul, care, pa
radoxal, in ciuda celor 8 goluri 
primite, n-are nimic pe conștiință
— au jucat slab, fără legătură si 
mai ales fără acea forță de ioc, 
care devenise caracteristică echipei 
din Valea Jiului.

Pe teren a fost o singură echi
pă : Dinamo, in mare vervă de joc. 
Desigur că unele din acțiunile 
bucureștenilor, pornite din centrul

terenului și purtate cu succes piuă 
în poarta adversă, au fost înles
nite și au avut un deosebit efect 
spectacular și din cauza reolicii 
slabe a celor din Petroșani, care 
parcă aveau picioarele legale. E 
tot atit de adevărat însă eă din 
primele minute ale meciului, Di
namo a acționsrt clar, fntrecAi- 

du-și adversarul, atît sub raport 
tehnic cit și al vitezei fn execuții. 
In asemenea condițiuni, nu e de 
mirare că am asistat, în continu
are, la o ploaie de goluri, spre 
delectarea spectatorilor, care ar fi 
dorit să vadă (și Dinamo, insiș
ti nd mai mult, le-ar fi putut oferi 
ieri această ocazie) un scor record. 
Au mai înscris: KSszegy (min. 31), 
Suru (min. 40), Nicușor (min. 60 
și 73) și Ene (min. 83).

S-au evidențiat: Ene, Nicușor, 
Suru și Călinoiu. Arbitrul, Mihai 
Marinciu (Ploești), a condus bine 
următoarele formații:

DINAMO BUCUREȘTI: U|u-A. 
Vasile, I. Lrzăr, Izghireanu-Căli- 
noiu. Nunweiler-R. Lazăr, Nicușor, 
Ene, Koszegy,-Suru.

ENERGIA PETROȘANI: Gram- 
Romoșan, Panait, Tîrnoveanu-De- 
leanu, Farcaș-Corneanu, Florea, 
Găină, Gabor, Paraschiva.

JACK BERARIU

In minutul 4 Suru deschide seria golurilor 
(Foto: L. TIBOR)

Știința a condus cu 
dar... scor

Orașul Stalin (prm telefon de la 
trimisul nostru).

Disputat înlr-o alură de verita
bilă finală de Cupă, jocul dintre 
Dinamo Orașul Stalin și Știința 
Timișoara s-a caracterizat printr-o 
luptă indirjită. Jucătorii ambelor

2-0 și apoi cu 4-2, 
final 4-4!
Știința Timișoara și, mai puțin, 
Dinamo Orașul Stalin nu s-a ri
dicat totuși la valoarea arătată în 
ultimele partide tocmai din cauza 
nervozității de care au dat do
vadă toți jucătorii.

echipe s-au dedat insă la durități
inutile, jucind cu exagerată nervo
zitate ceea ' ce a dăunat calității 
fotbalului practicat, deși cei aproa
pe ,12.000 de spectatori pot fi mul
țumiți deoarece au asistat la i]t- 
scrierea a opt puncte in urma unor 
spectaculoase faze de poartă. Nici

Știința începe puternic, dar ra
tează două ocazii prin Girleanu. 
In min. 11, Brînzei se acciden
tează (suferă o întindere a muș-

La Ploești, joc disputat, rezultat egal
Ploești 28 (prin re'eîon). Ca și 

în anii trecuți, intilnirea dintre 
echipa locală și C.C.A., încheiată 
cu scorul de 2-2 (1-D), a pasionat 
pe cei peste 14.000 de spectatori. 
Energia, în vervă de joc, a dat o 
replică neașteptată campionilor ță
rii. dominirul majoritatea timpului 
în prima repriză și inițiind atacuri 
periculoase la poarta lui Toma. 
Acțiunile ploeștenilor s-au termi
nat cu lovituri puternice, reținute 
cu siguranță de Toma. C.C.A.', sur
prinsă de jocul rapid al Energiei, 
s-a regăsit cu greutate, iar in pri
ma parte a partidei atacul nejiind 
ajutat de linia de mijlocași a ac
ționat conjuz, fără finalitate. In 
repriza secundă, militarii și-au re
venit, au egalat și au luai chiar 
și conducerea in numai 5 minute.

. In min. 7, la un atac al gazde
lor, Fior ea trimite in adtncime lui

Dumitrescu, care înscrie plasat de 
la 12 m. După 13 minute de la 
începerea reprizei secunde, C.C.A. 
egalează prin Constantin în urma 
unei combinații cu Jenei și Ale- 
xandrescu, ca după 5 minute să ia 
conducerea prin golul înscris de 
Cacoveanu. Egalarea se produce 
în min. 64: Apolzan oprește min
gea în careu cu mina, iar Dumi
trescu transformă lovitura de la 
11 m.

Formațiile: ENERGIA: Marosi- 
Pahonțu, Marinescu, Neacșu-F'lo- 
rea, Topșa-Zaharia Tabarpea, Dri- 
dea, Dimitreseii, • Bădulescu. 
C.C.A.: Țoma-lvănescu, Apolzan, 
Victor Dumitrescu-Jenei, Bone-Ca- 
coveariu, Constantin, Alexandrescti, 
ZavOdâ 1, Costea. 4

AL Bedrosian și M. Angeles ou. 
corespondenți

chilor) și trece la înaintare, lo
cul Iui fiind luat de Lereter. Știin
ța atacă tot mai insistent și înscrie 
di două ori. In min. 17 prin Fi
lip, care reia cu capul o centrare 
a lui Girleanu și în min. 21 prin 
Brîmei, care înscrie iot cu capul.

Dinamo Orașul Stalin contra
atacă și Mihai reduce scorul în 
min. 31, iar Csegezi egalează în 
min. 39. La reluare. Știința are 
din nou inițiativa și în min. 53 
ridică scorul prin Filip, pentru ca 
în min. 60, Brîmei să înscrie un 
nou punct: 4-2. Dinamo Orașul 
Stalin își revine și înscrie două 
puncte prin Mihai (min. 61) și 
Csegezi (min. 89). Arbitrul Gh. 
Dragomirescu a condus cu scăpări.

DINAMO ORAȘUL' STALIN: 
Bticur-Szakacs II, Moare ăș, Cincti- 
Hidișan, Rădulescu-Mihai, Eftimie, 
Szak’acs I, Csegezi, Hulea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Cn-rcan- 
Sbîrcea, Brînzei, Florescu-Cojerea- 
rni, Tănase-Gîrleaimi, Lereter, Ck>- 
sescu, Filip, Boroș.

S-au remarcat: Sbîrcea, Cojerea- 
nu, Lereter și Girleanu de la Ști
ința Timișoara și Hidișan, Mihai 
și Csegezi de fa Dinamo Orașul 
Stalin.

S. MASSLER

A
Locomotiva București și-a impus superioritatea 

în momentele de caJm
Mare deosebire între jocul pres

tat acum cîteva zile de selecțio
nata de tineret a țării și cel de 
ieri al Locomotivei București, 
deși în echipa ceferiștilor au evo
lua* nu mai puțin de 7 din ceî 
11 jucători care ne-au îneîntat 
joi prin măiestria jocului lor. prin 
combativitate, calm și — mai a- 
Ies — eficacitate. De ce aceas
tă diferență ? Pentru că, pentru 
a nu știu cita oară jucătorii Lo
comotivei lși pierd capul în mo
mentul cind adversarul reușește 
să-i egaleze. Și ieri, Energia St. 
roșu Orașul Stalin a egalat prin 
David exact în același minut (7) 
cînd Raab reușise să deschidă 
scorul tn favoarea Locomotive! 
Din acel moment. Jocul bun al 
gazdelor din primele minute a 
dispărut total, resimțindu-se fn 
schimb efectele lipsei de calm 
ia Macri și Neamțu, la toți înain
tașii ți — după ce oaspeții au 
lisat conducerea prin Hașoti (min. 
37)^ — chiar la conducerea teh
nică a formației care a dispus 
retragerea lui Langa în apărare, 
măsură luată în detrimentul efi
cacității atacului. Au urmat mo
mente de joc egal, steril, înfru
musețat rareori prin ieșirile sub
tile din apărare ermetică în atac 
ale jucătorilor de la Energia. (O 
calitate demnă de evidențiat, care 
totuși nu poate să scutească de 
critică jocul exagerat de retras, 
de apărare continuă pigmenta
tă cu contraatacurile lui David 
și Hașoti, practicat de la începu
tul competiției de Energia St. 
roșu. Trebuie odată pentru tot

deauna ca Energia, în folosul ei, 
al spectacolului fotbalistic și al 
calității jocului, să renunțe la a- 
ceastă practică demodată, încer 
cînd să facă față jocului de fot
bal modern).

In repriza secundă, Locomotiva 
asaltează poarta Energiei. Seredal 
întîrzie să intervină la centrările 
lui Ene (min. 47 și 62), arbitrul 
trece cu vederea atacurile incorec
te comise asupra lui Olani și 
Raab și — mai ales — lasă ne
sancționat hențul flagrant comis 
în careu de Zaharia (min. 541, 
portarul Ghtță salvează în extre
mis la „bombele" lui Olaru și 
Ene (min. 69) și din nou Ene 
(min. 70). Egalarea care „plu
tește" în aer de la începutul re
prizei vine: min. 78-Ene centrea
ză și Seredal — cu capul — în
scrie de la doi metri. Șapte minu
te mai tîrziu, exact aceeași fază 
cu aceiași „eroi" și scorul este: 
3—2. Arbitrul Drăghici Zaha
ria, care a provocat multe nemul
țumiri justiîicate, a condus for
mațiile :

LOCOMOTIVA: Dungu-Greavu 
(cel mai bun jucător al forma
ției). Stancu, Macri-Bodo, Neam- 
țu-Ene, Raab, Olaru. Langa, Se- 
redai-

ENERGIA: Ghiță-Bîrsan, Mari
nescu, Percea-Zaharia, Popescu- 
Hașoti (foarte bun și în atac și 
în apărare), Fusulan, Proca (foar
te stab), Szigheti (slab), David.

RENATO ILIESCU

Categoria B
SERIA I

Energia Reșița-Locomotiva Cluj 
2—0 (2—0).

Locomotiva Timișoara-Energia 
Hunedoara 2—2 (1 — 1).

Progresul Sibiu-Energia Me
diaș 2—0 (1—0)

CLASAMENTUL

Mace-Locomotiva Timișoara. Loco
motiva Chij-Energia Mediaș. E- 
nergia Hunedoara-Progresul Si
biu.

1. Progr. Sibiu 3 3 0 0 8:1 6
2. Energ. Reșița 4 2 1 1 5:3 5
3. Energ. Huned. 4 2 1 1 7:5 5
4. Loc. Tim. 3 1 1 1 6:4 3
5. Energ. Mediaș 4 1 1 2 4:6 3
6. Energ. B. Mare 3 1 0 2 3:5 2
7. Loc. Cluj 3 0 0 3 1:10 0

Etapa viitoare: Energia Baia

SERIA a ll-a

Știința Chij-Energia C. Turzii 
3—2 (0—1).

Recolta Reghin-Energia Lupeni 
1-2 (0-0).

Locomotiva Arad-Energia Arad 
1-4 (1-1).

CLASAMENTUL

1. Energ. Lupeni 4 3 0 1 5:4 6
2. Energ. Arad 4 2 1 1 13:6 5
3. Energ. C. Turzii 4 2 1 1 10:7 5
4. Recolta Reghin 3 2 0 1 5:2 4
5. Știința Cluj 3 1 1 1 6:6 3
6. Loc. Arad 3 0 1 2 4:10 1
7. En. U. Tr. Or. St. 3 0 0 3 1:9 0

Etapa viitoare : Energia Arad-
Recolta Reghin. Energia Uz. Tr. 
Orașul Stalin-Știința Cluj. Ener
gia Lupeni-Looomotiiva Arad.

SERIA a IH a

Energia Moreni-Dinamo Bacău 
2-1 (1-0).

Știința Iași-Energia 1 Mai Pfo- 
ești 1—0 (0—0).

Energia Cîmpina-Recolta Fălti
ceni 0—1 (0—0).

CLASAMENTUL

1. Știința Iași
2. Energ. Mo reni
3. Dinamo Bacău
4. Progr. Foc.

4 3 1 0 6:2 7
4 3 0 1 9:6 6
4 1 2 1 5:5 4
3 1 1 1 2:3 3

5. Energ. 1 Mai PI. 3 1 0 2 6:6 2
6. Rec. Fălite. 3 1 0 2 1:2 2
7. Energ. Cimpina 3 0 0 3 4:9 0

Etapa viitoare: Recolta FăKi- 
ceni-Progresul Focșani; Energia 
1 Mai Ploești-Dinair.u Bacău; Ști
ința Iași Energia Cîmpina.

ERIA a IV-a

Dinamo 6 București-Știința 
București 1—4 (0—2).

Progresul Suceava-Dinamo Bîr- 
lad 1—3 (0—1).

CLASAMENTUL

1. Știința Buc. 4 3 10 11:3 7
2. Loc. G.N. Buc. 3 3 0 0 8:4 6
3. Dinamo Bîrlad till 6:4 5
4. Progr. C.P.C.S. 2 10 1 2:2 2
5. Loc. C-fa 3 0 2 1 4:6 2
6. Dinamo 6 Buc. 3 0 0 3 3:8 0
7. Progr. Suc. 3 0 0 3 2:9 0

Etapa viitoare: Dinamo Bîrlad- 
Știința București; Progresul 
C.P.C.S. București-Progresul Su
ceava; Dinamo 6 București-Loco- 
mo'iva Constanta.

PRONOSPORT
Iată cam arată v.n buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Pro
nosport, numărul 17, (etapa din 2S 
aprilie iss7):

I. Dinamo Orașul Stalin-Știința 
Timișoara

II. Locomotiva București-Ener- 
gia Orașul Stalin

III. Flamura roșie Arad-Progre- 
sui Oradea

IV. Dinamo Bucur ești-Ene rgia 
Petroșani

V. știința Cluj-Energia C. Tur
zii (cat. B)

VI. Știința lași-Energia 1 Mai 
Ploești (cat. B)

VII. Genea-Bologna
lian)

VIII. Triesttna-Lazdo
lian)

IX. 
lian)x.
cez)

XV.

Juventus-Napoli

1

X

1
1

(câmp, ita-

(câmp, ita-

(camp. Ita-

Nîmes- Nancy (camp fran-

Anfers-Strasbourg (camp, 
francez)

XB, Nice-Reims (camp, fran
cez)

1

1

x

1

1

1

1 
~ Ia acest ceacurs au fost depuse 
aproximativ l.HS.Wt vatriairte.



VOINȚA A ÎNTRECUT DIN NOU START (R. P. POLONA) LA BOX
Deșt vremea a fost iert dimineață 

însorită și călduroasă, întîlnirea 
internațională de box Voința-Start 
(R. P. Folonă) s-a disputat în s'ala 
Floreasca. in loc să deschidă, așa 
cum ne așteptam, sezonul pugilis
tic în aer liber. Condițiunile at
mosferice instabile i-au decis pe or
ganizatori să prefere certitudinea 
sălii Floreasca. nesiguranței pe 
care o oferea Stadionul Republicii. 
In orice caz. vremea a jucat un 
veritabil renghi amatorilor de box, 
întrucît mulți. creând într-o 
schimbare de ultimă oră a locului 
de desfășurare a Intîlnirii. s-au dus 
mai intii la Stadionul Republicii, 
de unde au alergat apoi intr-un su
flet pină în Floreasca! Vorbind 
despre gală în sine, se poate afir
ma că. în linii generate, meciurile 
S-au situat ta un nivel satisfăcă
tor Lucrul acesta este valabil mai 
ales pentru primele cinci caiego 
rii.,unde cele două echipe au pre
zentat boxeri cu o pregătire tehni
că mai bună. Din păcate, ultima 
parte a reuniunii nu ne-a permis 
să plecăm cu o impresie total fa
vorabilă. Voința a cîștigai întîl
nirea cu un scor care-l reeditează 
pe cel de la Elblag: 13—7.

In limitele categoriei muscă. 
Toma Ilie (V) l a înfruntat pe 
„stîngadul" Fraocisz-ek Rzemejew- 
ski (S). Polonezul acționează la 
început cu mai multă convingere, 
dar Toma își revine curînd și, la 
mijtooul primei reprize, dezlănțu
ie un atac prelungit, cu croșeuri 
foarte bine plasate. In repriza ur
mătoare, Toma face față cu suc

Un frumos succes al tinerilor noștri atleți
(urmare din pag. 1)

Târișâ (S) 25:57,2: 6. Al. Nițu 
(F.r.) 26:41,0; 4x100 m.: 1. Ener
gia I (Schimpf, Georgescu, Keller, 
P.myik). 45,8; 2. Voința I 46,0; 3. 
Locomotiva I 46,1; 4+3+2+100 m.:
1. Voința (Curelaru, Jurcă, Bălă- 
ceana, Brasat) 2:06,7; 2, Progresat 
24)0,5; 3. Recolta 2:09,6; lungime:
1. V. Jurcă (V) 6.62; 2 S. Cio
china (D) 6,52. 3. W. Keller (E) 
6.45; 4. L. Panyik (E) 6,38; 5. M. 
Băloiu (D) 6,38; 6. N. Sobeșanski 
(P> 6,31; triplu: M. Stein’ (D) 
14,71 — record republican de ju
niori. Vechiul record îi aparținea 
cu 14,56 m.; 2. S. Ciochină (D) 
13,85; 3. O. Viscopoleami (E)
12,94; 4. V. Simion (P) 12,77; 5.

Echipa noastră de tenis a fost eliminată din Cupa Davis
(urmare din pag. 1)

feră uneori momente de adevărată 
îneîntare. Servielut excelent, apoi 
acea lovitură cu totul personală 
pe care o execută din voie, cu 
backhandut; ținfnd racheta cu am
bele mfini și reflexele uimitoare 
la fileu,, i-au adus mi numai punc
te hotărîtoare dar și aplauzele 
spectatorilor. Nu La fel a apreciat 
publicul hostru. public’ obiectiv ș’. 
sportiv, exhibițiile făcute de Hu
ber după terminarea unor schim
buri de mingi, exhibiții care se 
vroiau originale 4ar eae n au fă
cut decît să umbrească compor
tarea jucătorului austriac Este 
bine că Gh. Viziru nu s-a ar.gre- 

Rezultate tehnice: • CUPA DA-( 
VIS: Austria R.P S. 3-a; Fnu;
Saika-Cornel Zaoopceauq 6-1, C-3, i 
6-1; Alfred Hutoer-Ghs-^rghe Vi-< 

'ziru 6-Z, 6-1, 4-6, H; A. Hoher, < 
,F. Sliko-Gh. Viziru, 66. Vizirul 
, 6-1, 6 4, 12-16. <

lu intilairile de tineret s-au < 
, înregistrat rezultatele: D. Vizi-: 
Ir» (Itr.R.)-UtrtH (Austria) C-’,< 
,6 3, Năstase (R.P.R.)-Sas (Aus-< 
,tri») 6-4, 6-1; Cristea (R.P.R.)-i
.Pajor (Austria) s-t, 6-1; Seres < 
■ ter (R.P.R.)-Herzie (Austria) 6-1,1 
; 6-3.
, Programul de astăzi al ulti
me :<m- <Jaui meciuri din înritni-

i ras R.P.R.-Austria din cadrul
> Cuuai Davis, pe terenul Progre- 
1 sul F. B-, este următorul : ora 
j 14,36: Gh. Vizim-Saiko, urmat de
Zace>nreamx-H«ber.

, Dimineața pe aceleași terenuri 
i dur de la ora 3 var avea loe me-
> clurite de rtnfrhr D. Viziru. 
>Georczeacu-MnUa, Klatil urmat de
> Cristea, Turdeatm-Pajor, Sas.

nat în acest gen de manifestări 
și a avut o atitudine calmă, dis- 

ciulinată. Gh. Viziru a luptat cu 
multă convingere si. poate că mai 
atent și mai hotărît în unele ac
țiuni (în special mingile cin voie 
pe partea stîngă), ar fi aiuns la 
cmei seturi. Nici returmîle sale 
n-au fost cele mai fericite. Mai 

ces atacurilor variate ale lui Rze- 
mejewski și termină în forcing. Ul
timul round este La discreția lui 
Toma. Acesta plasează numeroase 
croșeuri, care-și ating ținta. De
cizia la puncte i-a revenit lui 
Toma Ilie. întrucît la categoria 
cocoș oaspefii nu au avut 
reprezentant, Gh. Lache (V) este 
declarat învingător fără adder sar. 
In locul acestui meci s a disputat 
partida amicală dintre Ion Militaru 
(V) și Ryszard Bazylko (S). care 
a avut însă un epilog rapid: in 
pr'ma repriză, Militaru și Bazylko 
se lovesc reciproc cu capul. Mili
tarii iese cu arcada spartă și la a- 
vizul medicului. arbitrul oprește 
lupta, declarindu-l pe Bazylko în
vingător prin abandon. La cate
goria pană, „puncheurul" Nicolae 
Stoian (V) a terminat la egalitate 
cu talentatul Wladvslaw Szubryt 
(S), după un meci în care polone
zul a impresionat printr-un box e- 
lastic. în mișcare, de la distanță, 
iar Stoian prin bine cunoscuta sa 
duritate. Spectaculos a fost și me
ciul semiușorilor Constantin Ghe- 
ras’m (V) și Adam Sudol (S). In 
foarte buni dispoziție de luptă. 
Gherasim și-a dominat adoersval 
cu swing uri și croșeuri, obținind o 
victorie la puncte cu totul remar
cabilă. In cadrul categoriei ușoară. 
Dumitru Adatn (V) nu și-a dez
mințit faima de „puncheur'. Deși 
dominat în prima repriză de Ed
ward K'emczyn.skt (S), el a at-acat 
decis in repriza a doua și Klemcz- 
ynski s a „odihnit" de două ori la 
codea. In ultima repr'ză. Adam a

W. Lahny (R) 12,53; 6. H. Hadfa- 
ludi (D) 12,50; înălțime: 1. C.
Porumb (F.r.) 1,69; 2. A. Nico- 
laescu (D) 1,66; 3. A. Samungi 
(R) 1,61; 4. A. lonescu (D) 1,61;
5. E. Hadladudi (D) 1,61; 6. P. 
Borza (F.r.) 1,61. prăjină: 1. St. 
Sabădus (F.r.) 3,40; 2. Tr. Nicolau 
(V) 3,20; 3. I. Nae (D) 3,10; greu
tate: 1. St. Penneki (F.r.) 13,37;
2. E. Rabinovici (L) 10,85; 3 Gh. 
Voroneanu (E) 10,62; 4. I. Ruh- 
mann (F.r ) 10,57: S. N. Udneia (L) 
10,50; 6. Gh. Nemeth (P) 10,48; 
disc.: 1. C. Drăgulescit (E) 38,31; 
2 I. Gyori (L) 35,82; 3. Nemeth 
(E) 35,22; 4. St. Perneki (F.r.) 
34,42; 5. N. Jinga (D) 34,09; 6. 
Gh. Petrescu (P) 31.00; suliță: 1. 
H. Wentzel (P) 48,72; 2. I. Du- 

ales în primele două seturi el a 
răspuns serviciilor lui Huber cu 
mingi prea înalte, deși ar fi tre
buit mingi scurte, joase. In an
samblu însă, Gh. Viziru a făcut 
o partidă bună, în fața vruii ad
versar aflat într-o deosebită dis
poziție de joc
JOC ECHILIBRAT LA DUBLU 
in ciuda scorului categiwîc de 
3-0. Chiar și în primul set, pier
dut cu 6-1. jucătorii noștri au 
avut în mai toate ghemurile a- 
vantaje. In setul II, Huber-Saiko 
conduc cu 3-0, sint egalați și 
cîștigă greu setul cu 6-4. In con
tinuare lupta se dă de la egal la 
egal, dar inițiativa aparține cu
plului romîn care la un moment 
dat a condus cu 4-2 și apoi 5-3, 
5-4, 30-0 și o minge clară cu care 
se putea face 40-01 Dar Marin 
Viziru s-a grăbit șl a ratat co
pilărește. Austriacii au egalat la 
5, apoi au fost din nou conduși 
cu 6-5. pentru ca, după schim
buri nesfîrșite, să cîștige în cele 
din urmă cu 12-10. Frații Viziru 
ar fi putut cîștiga acest set, cu 
un plus de concentrare în mo
mentele decisive și cu mai mul
tă atenție la mingile date intre 
ei de adversari. Curios, Huber 
n-a prea strălucit în acest joc. 
al cărui rezultat, repetăm, putea 
fi mai strîns

O CONSOLARE
Dimineața, pe aceleași terenuri, 

s-au întîln’t tinerii jucători ro- 
mîni și austriaci. Tenismanii noș
tri au învins pe toată linia, la 
scoruri categorice. Cel mai fru
mos joc l-a făcut D. Viziru în 
fața lui Otto Mulli, învingătorul 
lui Bosch. După înfrîngerik- din 
„Cupa Davis“, succesele tinerilor 
noștri jucători sînt pentru noi o 
consolare iar oentru ei un imbold 
de a se pregăti mai temem'c în 
vederea examenului pe care nu 
peste mult timp vor fi chemați 
să-I dea: „Cupa Gaiea“.

fost cel numărat, dar avantajul 
înscris pină atunci pe buletinele 
judecătorilor a fost suficient pen
tru a-i aduce victoria.

Iu limitele categoriei semimiilo- 
- Cie. Manon Florescu (V) a dispus 

la puncte de Jan Piehota (S). Pă
rerea noastră este că o decizie de 
egalitate ar fi reflectat mai just si
tuația din ring. Partida dintre 
mijlocii-ușori Gheorghe Nicoiae 
(V) și Tadeusz Strojny (S) s-a 
terminat înainte de limită: în re
priza a doua, Gheorghe Nicoiae lo- 
vește nereglementar cu capul și 
provoacă rin'rea lui Strojny, aba
tere care-i aduce și descalificarea. 
O decizie eronantă s-a dai in me
ciul din limitele categoriei mijlocie; 
deși Ion Pintea (V) s-a dovedit e- 
gatal lui Hubert Barghiel (Sj. vic
toria la puncte i-a fost acordată 
polonezului. La categoria semi-grea. 
Adolf Cristea (V) și-a făcut un 
frumos debut internațional, intre- 
clndu-l la puncte pe Wladyșlaw 
Giowacid (S). rare a fast de anei 
ori ta podea. In ultimul med. la 
categoria grea. Waldemar Choro- 
zykiewicz (S) a fost creditat cu o 
decizie la puncte — după părerea 
noastră, gratuită — in fața tui
I. Petrov (V).

Bun. arbitrajul în ring (Gh. Du
mitrescu ș< B. Robert-/?.F.R. și K. 
Kacprczyk-R.P.P.). O singură re 
zervă: arbitrul Kacprczyk a greșit 
etnd nu a oprit tupta. după ce 
Glowacki căzuse de trei ori intr a 
repriză.

MARIUS GODEANU

stitntă 45,83; 3. A. Harnpe! (D) 
43,30; 4. P. Mkz (E) 43,18; cio
can: 1. C. DrăguJescu (E) 47,51;
2. C. Mos (S) 34,12; 3. I. Gyorfi 
(L) 32.97.'

JUNIOARE: 100 m.: 1. G. Luță 
(L) 13,1; 2. I. ZiLLi (D) 13,2; 3. 
K. Artz (P) 13,4; 4. E. Kineses 
(R) 13,5; 5. G. PaLade (P) 13,7;
6. I. Battnt (S) 13,9; 200 m.: 1. 
K. Artz (P) 27,6; 2. G. Lută (L) 
27,8; 3 A. Drolleff (P) 28,0; 4. 
E. Tacăi (R) 29,0; 5. C. Istrate 
(E) 29,4; 6. E. Fleischer (E) 29,8; 
500 m.: 1. A. Czuli (F.r.) 1:21,5;
2. W. Kliment (D) 1:22,0; 3. E. 
Popescu (E) 1:24,1; 4. L. Păuleț 
(E) 1:24.5; 5. N. Eana (L) 1:25,5: 
6. V. Doboș (D) 1:25,5; 80 m.g. 
1. A. Bbroga (P) 13,3: 2. A.

- Eins-iedter (L) 13,4; 3 I Pop (S) 
13,6; 4. El. Dumitru (S) 13,8; 5. M. 
Devald (S) 13,8; 6. T. Roșea (D) 
13,9; 4x100 m.: 1. Progresul I 
(Pailade, Drotleff, Gundisch, Artz) 
52,8; 2. Știința 53,4; 3. Dinamo II 
55,1; lungime: 1. V. Paxmany (S) 
5,11; 2. E. Knafl (P) 5,08; 3. U. 
O’.erth (P) 4,81; 4. E. Matei (E) 
4,71; 5. E. Taciu (R) 4,67; 6. E. 
Borza (E) 4,66. înălțime: 1. Gun- 
dtech (E) 1,42; 2. El. Pațieă (D) 
l;42; .3-4. A. Einsiedler (L) și I. 
Toncsîk (E) 1,38; 5. T. Roșea (D) 
1,38; 6. V. Gavriiuț (S) 1,38; greu
tate: 1. E. Scherer (V) 12,69; 2. 
O. Jaba (S) 10,84; 3. E. Stoica 
(P) 10,05; 4. A. Mateescu (D)
9,92; 5. A. Gtirău (P) 9,76 6. A. 
Calciu (L) 9,09; disc: 1. A. Ma- 
teescu (D) 33,68; 2. V. Cataramă 
(P) 29,02; 3. L. Soancă (L) 28,47; 
4. E. Veligia (P) 27,49; suliță: 
1. M. Iordan (E) 40,48. 2. Z. 
Venezd (E) 40,14; 3. I. Nyako 
(Dț 31,96; 4. V. Cataramă (P) 
31,54: 5. I. Tokeș (F.r.) 31,14.

C'asament generat pe asociații: 
I. Energia 138,5 p.; 2. Dinomo 
130,5 p.; 3. Progresul 111 p.; 4. 
Locomotiva 88 p.; 5. Voința 69 p.; 
6. FI. roșie 61 p.; 7. Știința 58 p.; 
8. Recolta 42 p.; 9. CC.A. 13 p,

5 Cea mai mare surpriză dtn 
etapa de ieri din cadrul camnio- 
natojui maghiar a furnizat-o Ujljestî

SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 
VA COMUNICA:

IN CAMPIONATUL MAGHIAR:
UJPESTI DOZSA-M.T.K. 2-1

27 sportivi sovietici 
decorași cu Ordinul Lenin

Ziarele apărute ieri la Mosc ova anunță cu titluri mari deco
rarea unui grup de sportivi fruntași, antrenori, profesori de cul
tură fizică și activiști din cadrul mișcării sportive. Comunicatul 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. anunță că au fost acor
date in total 967 distincții pentru merite deosebite în desvoltarea. 
mișcării sportive de mase, ridicarea măiestriei sportivilor sovietici 
ți mărite succese in participarea la concursuri internaționale. Din 
acest număr, 27 persoane au primit Ordmul Lenin, cea mai înal
tă decorație a Statului Sovietic. Printre ei se află dublul cam
pion olimpic atletul Vladimir Kuț, hocheistul Vsevolod Bobrov, pa
tinatorul Oleg Goncearenco, gimnațtii Larisa Latmina ți Muratov, 
boxerii Șoțikas ți Șatkov, șahiștii Botvinik ți Smislov ți alții.

înotătorii de ia Dinamo București an concurat 
ia Szolnok

BUDAPESTA (prin te Woo). — 
Duminică au avut loc la Szolnok 
un concurs de natație și două 
jocuri de polo la care au partici
pat înotători de la Dinamo Bucu- 
rețti, Honved și Dozsa din Szol
nok, precum si echipele de polo 
Dozsa, Honved, Gwardia Varșovia 
și Dinatno București.

Formația Pansuliri pentru meciul 
de box cu reprezentativa 

Bucureștiukâ
PARIS. (Prin telefon). Organi

zatorii au luat măsuri în vederea 
întîlnirii de box dintre reprezen
tativele orașelor București și Pa
ris. Formația a fost alcătuită din 
cei mai buni boxeri parisieni. S-a 
ivit însă o defecțiune: formația 
gazdă nu are om la categoria 
grea. In această situație organi
zatorii vor propune un meci la 
mijlocie ușoară (Coletta) sau la 
mijlocie (Aberkane). Formația 
gazdă are următoarea înfățișare, 
în ordinea categoriilor: Saket, 
D'iop Kamara, Thevoz, Maolet, 
Saluden (finalist la J. O. de la 
Melbourne). Hanon, Pavilla, Ju
lien, Weinreb. Toți aceștia sînt 
campioni ai Parisului sau fina- 
liști ai campionatelor oapitalei 
Franței.

Entuziaste întreceri m cadrul 
crosului de masă
(urmare din pag. 1)

Crosul desfășurat în organizarea 
colectivului sportiv Recolta Bo.ești 
Topoloveni s-a încheiat cu victoria 
concurenților : Ion Grigore — se
niori; Elena Dinuță — senioare; 
Victor Radu — juniori. Maria Pa- 
nait — junioare.

Numeroase întreceri de cros au 
fost organizate și în Capitală. Ast
fel, pe terenul FI. roșie C.A.M. Bel
vedere din Capitală s-au întrecut 
numeroși participantă din rai9nlJ 
Gh. Gheorghiu-Dej. Iată cîștiga- 
torii probelor: Constantin Luca 
(Energia) — seniori; Gheorghița 
Crăciun (Fl. roșie) — senioare. 
Popescu Gruia (L.B.l) —
Loreta Agopian (Baza 1 D.G.D.) 
— junioare.

(De la corespondenții noștri: 1. 
Gliga, C. Moțoc, I .lordache, I. 
Dostan, A. Gross, C. Gruia, I. 
Andronescu, Biro, I._Badea, V. 
Săsăranu, R. Călărășanu).

Dozsa care a întrecut pe fruntașa 
<autul ud r M.T.K.» CU 2-1 (1-1)« 
Intîlnirea a avut loc pe „Nepsta- 
dion” în faț^a a 80.WW spectatori și 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic. 
Victoria echipei Ujpesti Dozsa a 
fost pe deplin meritată. După for
ma arătată duminică, Ujpesti Dozsa 
va fi un adversar redutabil pentru 
formația romînă Dinamo Orașul 
Stalin, cu care va juca mier-curi.

In etapa de ieri s au mad înre
gistrat următoarele rezultate: Hon
ved Szeged 2-2: Vasas-Ferencvaros 
1-1; Tatabanya-Csepel 1-2; Baranya- 
Pecs 0-2; Szombathely-Dorog 0-2. 
In clasament conduce Vasas cu 10 
p., urmată de Ferencvaros 9 p.,
M.T.K. 8 p., Tatabanya și Csepel 
cîte 7 p., Ujpesti Dozsa 5 p.

FIORENTINA IN FORMA BUNA
® Iu a 29-a etapx a campiona

tului italian s-au înregistrat rezul
tate normnle. Liderul, Milan, a .avut 

însă destule emoții, fiind condus 
la pauză de către Samjdoria. echi
pa unde joacă cunoscutul interna
tional austifiac Ocwirck. Finalista 
Cupei campionilor europeni, Fio
rentina. a cîștigat comod meciul cu 
Intemaziona’.e. „Lanterna roșie” 
este deținută „ferm” de Palermo, 
care nu mai poate evita retrogra
darea.

Iată rezultatele etapei: Florentina- 
Intern azionale 3-1. Genova-fiologna 
5-2. Juventus-Napoli 1-4»; Milan-Sam- 
pderia 2-1, Padova-Torinn 1-3. Roma- 
Lane Rossi 2-2, TriesMpa-Lazio 1-1,

Proba de IM m. spate a fost 
cîțtigiată de dinamovistul Măndoiu 
cu 1:11,5 urmat de Enache cm 
1:15 6. La 100 m. fluture, pe pri
mul loc s-a clasat Olaru (Dinamo) 
cu 1:08,8, iar proba de 100 m. liber 
a fost cițtigată de Kadar (Dozsa) 
1:03,4, urmat de lonescu 1:03,8. 
O frumoasă victorie a obținut șta
feta de 7x50 m. liber a echipei Di
namo care a ocupat primul ioc 
obținind timpul de 3:22,0.

La polo, echipa Dozsa a întrecut 
Dinamo București cu 8—2 (4—1) 
prin punctele înscrise de Hasznos 
11 (3), Koncz (2), Kanjzsa, Brind- 
za, Pinter — respectiv Popescu 
și Oanță. Meciul dintre Gwardia și, 
Honved s-a terminat la egalitate: 
2—2.

SUBERT ZOLTAN

Vasili Smîslov 
este noul campion mondial 

de șah
Meciud pentru titiud mondial de 

șah disputat între marii maeștri 
Vasili Smîslov și Mihail Botvi
nik a luat sfîrțit sîmbătă la 
Moscova cu victoria lui Smîslov. 
Cea de a 22-a partidă a meciului 
s-a încheiat după numai lt mu
tări cu un rezultat de remiză, ast
fel că Smîslov a totalizat 12,/2 
puncte față de cale 9lf2 puncte 
ale fostului deținător al titlului. 
Publicul prezent în sala de festi
vități a Casei de cultură a fero
viarului a aplaudat îndelung pe 
noul campion mondial. După cum 
se știe, primul meci dintre Smîs- 
lov și Botvinik, desfășurat în 
1954, se terminase cu un rezultat 
de egalitate (12—12). Conform 
regulamentului de organizare a 
campionatului mondial de șah, 
peste alți trei ani, Smîslov ur
mează să-și pună titlul în joc în 
fața Iul Botvinik și a încă unui 
chalenger, în cadrul unui meci 
triunghiular

Udixxese-AJtailianta 3-0*. S>pal-lFi*afler- 
mo 1-0.

Clasamentul: Milan 43 p., Fioren
tina 37 p., Lăzi 34 p.. Internazionale 
33 Saxnpdoria. Ud ine se 31 p..
Spăl 30 p., Napoli, Roma 29 p.. To
rino 28 p., Bologna 27 p., Padova, 
Triestiaa. Juventus 26 p„ Lane 
Rossi 25 p., Genova 24 p., Atatanta 
23 n.. Prlcrmo 20 n.

REIMS PIERDE TEREN. IN 
SCHIMB LENS SE APROPIE 

AMENINȚĂTOR
• Răsturnînd pronosticurile. Nice 

a reușit să profite de avantajul 
terenului și a învins pe Reims cu 
2-1, care pierde astfel ultimele șan
se în lupta pentru titlu. In schimb 
Lens, învingînd pe Marseille cu 2-4, 
a redus la numai un punct distanța 
față de lider, deoarece St. Etienne 
n-a putut să treacă acasă de Sedan: 
2-2. Strasbourg. învinsă cu 1-4 de 
Angers, este candidată1 sigură la re
trogradare.

Iată celelalte rezultate ale celei 
de a 31-a etape a campionatului 
francez ce fotbal: Riacing-Valenci- 
ennes >1, Moaaco-Sochaux 2-1, 
Toulouse-Lyon 2-2. Metz-Rennes 1-1, 
Nîmes-Nancy 4-0.

In clasament continuă să conducă 
St. Etienne cu 44 puncte, urmiată 
de Lens 43, Reims 40, Racing 39, 
Monaco 37, Marseille 35, Toulouse 
32. Sochaux și Angers 29. Sedam și 
Nice 28. Nîmes 27, Metz șl Lyon 28, 
Valenciennes 25, Nancy și Rennes 
24, Strasbourg 22.
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