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Două remarcabile performanțe ale fotbaliștilor noștri

1-1 LA MOSCOVA, O-® LA BUCUREȘTI
Încheind pr-n două rezultate 

de egalitate părintele de la. Bucu
rești și Moscova reprezentativele 
noastre de fotbal au realizat 
două performante de valoare ut 
fața unora.' dintre nete mai puter
nice formații aoalincntaie. Din 
acest punct de vedere, foarte pre
țioasă apare comportarea echipei 
noastre prime care a reușit să facă 
un joc fo rte bun în fața cam
pioanei olimpice, chiar pe terenul 
acesteia.

De altfel impresia lăsată de 
fotbaliștii noștri în capiiaia Uniu
nii Souietiae a. fost dintre cele 
mai b’înr. Cnainiaiil sportiv al 
postului de radio Moscova spunea 
în comentariul său asupra iacului: 
„Fotbaliștii romîni nu .:-an deza
măgit pe spectatorii nroscovițL Ei 
au jucat aș-a cum i-anr văzui tot
deauna la Moscova, adică bine. 
Spontaneitatea acțiunilor lor, ver
va deosebită a ataca-ntiJor irr frun
te cu Ere și Ozon ca -i nivelul 
înalt al reprizei secunde vor ră- 
niîne multă vreme în amintirea 
iubitorilor fotbalului din Moscova".

Intr-adevăr, jocul din capitala. 
Uniunii Sovietica a. satisfăcut clin, 
țoale punctele de vedere. S-a jucat 
rapid, deschis, acțiunile și fazefe 
de gol au abundat atîi la o poartă
cit și la edict, astfel că și jaimosul 
Iașin (cotat de întreaga presă spor
tivă ca. unul dintre ani mai huni 
portari ai globului), cit și teme
rarul nostru Toma. au avut destul 
de mult de lucru. De altjgl. p_i a

Portarul Razinski blochează ming ea sub privirile lui ALexandrescu
(Foto: L. TîBOR}

Selecționata de rugbi a orașului București 
și-a luat o fru moașă revanșă

Teren: stadion „23 August* 
bun.

Timpc- frumos. Spectatori: 65,81)0.
Arbitru: Silvio- Pozai (ItafiaJ 

bun.
Formații: BUCUREȘTI: Budu — 

Penciu, Mânu, Hie, Ghiuz«tea 
Chiriac, lonescu — PîrcăJăBescu, 
Paloșanu, Florescu — Macinaclte, 
Blăgescu — Teolilouici, tordlt- 
chessu; Cotter.

CARDIFF: Friday — John: Ni- * 
chollb, Nvhan, Davies — Hkswtlt; 
Williams — Thomas, Goodfellow, 
Lewis — CoHîîns. Ewans- W. — 
Howe; B'eckingftanr, T. Ewans*

Scor: 6?—3 (0—3)> puntrw echipa 
Bucureștiului.

Selecționata de- rugbi a- Bucureș- 
țiului a confirmat ieri pe stadion aii 
„23 August" vatoarea- certa. a rug- 
biului rom-nesc, întreeînd, după, 
o partidă- de mare lupta — plăcută 
ca aspect — una din cele- mai 
puternice echipe de club dirr Marea 
Britanic: Prin- această victorie, pe 

apreciere prietenească a excelentei 
lui compo.'iârî rutinatul portar ai 
reprezentativei sovietice l-a îm
brățișat călduros Ia terminarea 
partidei pe colegul lui... de post 
din echipa remind. Aspect::.' gene
rai al meciului a releva: atitudinea, 
perfect sportivă a amtie’v fanam-

ții,ceea ce arbitrul irttilnirii — sue
dezul Ahfrrer — s-a și grăbit să 
sublinieze in declarațiile sale. 
Comportarea reprezentanților noș
tri la Moscova — care au reedi
tat performanța obținută ptrtă a- 
cum numai de echipele Fr.nței și 

București-Cardiff 6-3 (0-3)
depiirr meritată, rugbiștii ramim 
au „reintilnit" victoria, care, în 
ultimele două întîlnări internațio
nale cu echipele Londrei și Fran
ței, t-a ocolit. încrezători în for
țele fer, ei- au datoria de a, perse
vera pe drumul ascendent, pe rare 
au pornit aduc: nd fa da- masșefer 
de sute de mii de sportivi1 romani 
victorii internaționale tot m-ai- con 
cludente- și de prestigiu.

Prftr victoria de ieri selecționata 
bucureșteană de rugbi și-a luat ■> 
frumoasă revanșă, cîștigfnd cu 
același scor: 5—3, cu care a cedat 
în 1-965 l-a- Cardiff.

Lnțifawea a fost frumoasă,, deși 
nu s-a ridicat fir întregime ia 
un înali nivel spectaculos și t. 
avut unii „timpi morți" Efar, i.i 
ciuda- acfestoui lucru, ambele- prota
goniste merita cuvinte de- Ba noii 
pentru- lupta, sportivă pe cur- ai£ 
dus-® de-a lungul celor 80 m ante 
de iac Sribfteieri steelate se «ru/tr-r 
celor două tnarhe e de ima-lntași 
care au- dus litatăiureaLe- pe u merii

RF. Ungare — ne bucură mai 
ales prin aceea că a urmat slabei 
evoluții de acum șapte zile din 
capitala Belgiei. Revirimentul a- 
ceata al primei noastre garnituri 
trebuie să constituie un îndemn la 
curaj și perseverontâ atît pentru 
antrenorii cit și pentru jucătorii 
noștri pe cere ii așteaptă acum 
m noa examen greu: pertida cu 
Grecia — de la 16 inrve.

Și reprezentativa secundă a 
marcat un progres față de com
port mea din meciul cu RF. Po
lonă. Remanierile esențiale care 
i s-au adus s-au dovedit bine in- 
soirate, mri ales în privința apă
rării fiindcă atacul mai comportă 
încă discuții. Important este că 
echipa națională B a făcut un joc 
mult mai apropiat de valoarea 
reali a fotbalului nostra, cu ații 
mai mult cu cit a avut :n față 
una dintre cele mri puternice re
prezentative secunde ale continen
tului în care au apărut fotbaliști 
de mare renume și valoare inter
națională (Razinski. Fomin, flîn, 
Beța etc.) și care a realizat multe 
momente de fotbal de exceieniâ 
calitate.

Comportările de ieri să însemne 
un îndemn pentru fiecare dintre 
fotbaliștii noștri chemați să apere 
culorile țării; ele să însemne un 
angajament solemn pentru fiecare 
dintre ef de a juca mereu mai 
bine și a face astfel ca despre fot
balul ‘nostru să se vorbească în 
cuvinte nr-rsu mai elogioase.

Un rezsîtat excelat: meci egal

la Moscova

Dacă întreg raecîwl s-ar fi 
desfășurat în ritmul ți m atmos
fera din repriza secundă, atunci 
am fi afirmat fără ezitare că î»- 
tilairea U.P.S.S.— R.PJL. desfă
șurată ieri pe stadionul Lujniki 
in fa(a a 100.000 de spectatori, 
a prilejuit un spectacol fotbalistic 
de toată frumusețea. După o re
priză de joc lent prudent și de 
o parte și de alta (cu precăderi în 
ceea ce privește formația noastră), 
în care doi străluciți portari -- 
lași și Toata — n-au putut fi de
păși ți, au urmat 45 de mmre de

(Continuare în pag. 3-a) 

lor tot greul jocului șt îndeosebi 
pentru că au evitat, pe cit posi
bil, fazele confuze.

Și, paradoxal, dacă ne gîndrm 
la greutatea, fort a- Ș>- valoarea îna
intașilor adverși, înaintarea for
mației romîne a fost ieri; punctul 
forte al echipei, nteriLÎred fa prințul 
rînd laurii acestei victorii. Lrs 
special în repriza a It-a înaintașii 
noștri am echilibrat jocul, depășin- 
du-i pe masivii galeși în acțiu
nile da cîarap. Lima a treia exce
lentă, cu Florescu — o autentică, 
speranță. Paloșanu — un tptaietau 
desăvicșit și veșnic t-înărut și 
activul Pircalăbescu. a ap rat și 
atacai deopotrivă, an-ihiiind acțiu
nile ofensive ale liniei a treia, 
britanice-. Ceilalți înaintași a» 
muncit deopotrivă malt și cu fo
los, acganizînd — și acest lucru se 
cuvine a fi sublimat cu tărie —

D. CALIă&ACHl

(Continuare- în pag. a. b-a) ,

Un valoros swcres 
al boxului nostru

6H. NE6REA CAMPION EUROPEAN 
LA CATE60RIA SEMI6REA

Fază din meciul semifinală Gh. Negrea—Z. Cipro (R. Ceh)„ 
cistigat înainte de limită de box erul romln.

(TELEFOTO-AGERPRESJ

Aseară, pe ringul instalat la „Zirnni Stadion" din Praga, imnul
Republicii Populare Romine a ră sunat în cinstea victoriei obținute 

semigrea, Gh. NegTea, care t-a 
pe boxerul bulgar Petar Spasov.

v until rtrpu-Tdic piAHiin-c 1
f de reprezentantul nostru la cat.
a) învins de o manieră categorică
( Negrea este astfel primul pugil ist romîn care erștigă centura de
f campion european amator. Ceilalți doi reprezentanți ai țării- noas-
f tre caEficați pentru finale, M. Do brescu și V. Mariuțan au csțtigat

medaliile de argint ale campiotra tului, primind titlurile de vice-
l campioni.

Praga I (Prin telefon de Ta 
trimisul nostru). Cele 8 refleetoa-e 
care scaldă în lumină rnr-gtrf cam
pionatelor europene de box de îa 
..Zimni Stadion" s-au aprins sîm- 
bătă seara pentru ultima oară

Primii finalfști care au urcat 
treptele ringului au fost boxerii de 
categoria muscă Mircea Dobrescu 
(R.P.R.) și Manfred Hcmberg 
(R.F.G.). încă dirr primele clipe 
Homberg se arată un adversar 
dificil, (fin cauza gărzii inverse și 
a alonjei. Homberg ripostează la 
atacurile hii Dobrescu. cu ccxxtre 
de dreapta care își ating țtot.a. 
Prima repriză se termina cu a- 
vantaj pentru Hotnberg. In repriza 
a doua Dobrescu dezlănțuie un 
atac soldat cu lovituri clare. Dar 
la, un schimb de aproape, Homberg 
îi sparge hri Dobrescu arcada cn 
capul. PugiListul nostru sîngereaz i 
abundent, însă medicul își dă avi
zul pentru continuarea luptei. In 
ultima repriză Dobrescu, deși in
comodat de raaa de ta a-rcaiia, 
atacă, însă boxerwf ‘ german răs
punde cu promptitudine. In această 
repriză, Homberg a primit un a- 
verttsmewf pentru loritisrf cu iar 
pul. Cu tot avertismentul însă pu- 
gi Estul german avea avantajul 
minim necesar victoriei. El a pri
mii decizia la puncte și, odată cu. 
aceasta, centura de campion 
Europei. M. Dobrescu cîștigîud 
pentru a doua oară consecutiv 
medalia de argint, lată și celelalte 
reuultate ale finalelor:

CAT. COCOȘ: OLEG GRIGO 
RIEV (U.R.SS.) l-a întrecut la 
puncte pe Graetfranct» Piovesa-n fl- 
tafiaf; CAT. PANA: PETAR ¥E- 
LINOV (R P BULGARIA! rn- 
vrnge ta pancte pe Mario Sitei 
(Italia).

liesfeg Rășsănesca: 61,64 m. 
nea recsrd al ta aruasarea mcaauki 

(citiți amănBB<e în pag. a Il?-a)

Sitri a cîști.gat, însă Velinov a 
fost „graiiiicat" cu o decizie ne- 
justă. CAT. SEMWȘO-ARÂ: K- 
P azi or (R. P. Poio-na} învinge la 
puncte pe O-fle Makk-i, (Finlănd-a). 
CAT. UȘOARA: Vi. En-ghibariă» 
(U.R.S.S.), întrece La puncte după 
o veritabilă demonstrație pe W. 
Ivanuș (R. Cehosfovacă.),; CAT.- 
SEMIMIJLOCIEManfred Krausz 
(R. F. Germană)., învinge pria 
k. o. t. III pe L. Potesiil (Aus
tria), CAT. MIJLOCIE UȘOARA: 
Nino Benvemitti (Italia). întrece 
la piruete pe Tadeusz. Walasedr. 
(R. P. Polonă). CAT. MIJLOCIE :: 
Zbjgniew Pieiirzykow-ski (R. Pj 
Polonă) bate la puncte- pe Dragase 
lav Iakow’ievi-ci- (R. P. F. Iugoslav 
via).

CAT SEMIGREA: Gh. Negre* 
(R. P. Romînă), întrece Ia puncta 
pe Petar Spasov (R. P. Bulgaria). 
Spasov lucrează eu directe da 
stîaga, dar Negrea dînd dovadă 
de mai multă combativitate atacă 
cu serii la cap, stfindhr-1 pe Spasov. 
să stea in- defensivă. Prima repri
za: uvamtiaj Negrea. In repriza 
doua se schimbă lovituri dure, 
în care Negrea marchează naai 
mult. Lit ultima repriză Spasov. 
vlăguit recurge la țineri, iar Ne
grea lovește î-n plin. Victoria ret 
vine tre unanimitate lui Negre*. 
CAT. GREA: A. Abramov 
(U R.S.S.). întrece la puncte pe 
V. Mariuțan (R. P. Romînăj ca«e 
a făcut în general o partidă cu
rajoasă,. Prima repriză a fost eg ar
ii, însă următoarele au aparținui 
net lui Abramov. IK r.

MAMUS GOOEANU



Concurs școlar de șah
A-

IN CAPITALA
succeselor obținute 

planului de pro- 
Oțelul roșu dispun 

fond al între-

gimnastică, 440 la 
oină, 272 la volei, 
bune s-au obținut

pionierului" Turul R.P.R. I
Cultură și Odihnă I. V. Stalin —

.Tînărul coopera- 
să ia un pu- 
Dumitru —

„ScMeia 
Parcul de

S-a dat startul ștafetei
La locul de plecare — 
numeroși copii urează „drum bun purtătorilor ștafetei

(Foto: M. STREJA)
Întreprinderii

0 interesanta inițiativă la Buzău
Consiliul colectivului sportiv 

Voința din Buzău a luat o lăuda 
bilă inițiativă menită să-i asigure 
rezerva de cadre tinere: a fost 
constituit cercul sportiv „Tînărul 
cooperator”. O largă popularizate 
a avut ca rezultat înscrierea a nu
meroși tineri, fii ai cooperatorilor 
sau micilor meseriași. Ei sînt ins- 
truiți, sub conducerea instructo
rului sportiv Marius Staiculeț, In 
6 ramuri sportive: fotbal, afle 
tism, box, volei, șah și tenis de 
masă. Unii dintre acești tineri 
s-au și remarcat cu ocazia com
petițiilor ce s-au desfășurat în ul
tima vreme. De exemplu. Lucian 
Teodorescu a participat la finala 
pe țară a Spartachiadei de iarnă 
la tenis de masă, Ilie Păunolu 
este campion regional de box, șa- 
histul Paul Preda s-a evidențiat 
în concursurile locale.

Frumoasa inițiativă trebuie Insă 
lărgită, prin angrenarea mai mul
tor tineri în secțiile cercului de

Serbarea de sfirșit de an 
la I. C. F.

Un vrednic instructor obștesc
Bine cunoscut pentru pasiunea 

cu care s-a străduit să înfiripe o 
activitate sportivă în G.A.S. „A- 
lexandru Sahia” din comuna Mî- 
năstirea (raionul Oltenița), ingi-

Comitetul orășenesc C.F.S. 
rad, prin comisia de șah, a orga
nizat un reușit turneu pentru ju
niori, în vederea descoperirii de 
noi talente. Au participat primii 2 
clasați din fiecare școală în în
trecerile de șah ale Spartachiadei 
de iarnă. Pe primele locuri s-au 
situat: Gh. Telbis (Șc. Medie nr, 
1) cu 11 p; Alois Voștinar (Șc. 
Medie nr. 1) cu 9 p. și J. Mitrici 
(Șc. prof. C.F.R.) 7'/t p. (E.
Grunwald — corespondent).

nerul șef Nicolae Săndulescu își 
vede azi eforturile răsplătite prin 
succesele sportivilor din gospo
dărie. Cea mai bună dintre cele 
trei echipe de fotbal din comună 
a promovat în campionatul regio
nal, iar în palmaresul ei figurea
ză victorii asupra unor echipe din 
București, Călărași, Giurgiu și 
Oltenița. O frumoasă activitate 
au și echipele de handbal, volei, 
precum și secțiile de atletism, șah 
și tenis de masă. Echipa de vo
lei, de exemplu, a cucerit primul 
loc pe raion. (Ion Popescu — 
corespondent).

Mîine va avea loc în incinta 
Institutului de Cultură Fizică și 
pe stadionul Republicii serbarea 
de închidere a cursurilor. Dimi
neața, catedrele, prin caBinetele 
metodice, vor expune principalele 
realizări obținute în activitatea 
metodică-științifică în acest an, iar 
după-amiază, pe stadionul Repu
blicii studenții vor efectua dife
rite demonstrații sportive.

Sînt invitați' să participe la ser
barea de sfîrșit de an a Institu
tului de Cultură Fizică activiști 
sportivi, profesori, tehnicieni, pre
cum și absolvenții școlilor medii 
care doresc să urmeze anul viitor 
cursurile acestui Institut.

din etapele urmă-

Ar-

Din fondul

Ca urmare a 
în îndeplinirea 
ducție, uzinele 
de un important 
prinderii. însemnate sume din a- 
cest fond au fost alocate pentru 
dezvoltarea mișcării sportive în
uzină. Astfel, au fost alocați 24.000 
lei pentru amenajarea bazelor
sportive, 20.000 lei pentru cumpă
rarea de echipament sportiv șt 
15.000 lei pentru organizarea de 

excursii. (Romulus și Zeno Radu 
— corespondenți).

Activitatea sportivă studențească la Timișoara
a totalizat 1999 concurenți dintre 
care 425 la atletism, 302 la bas
chet, 398 la 
fotbal, 120 la 
etc. Rezultate 
și la I.M.F.

întrecerile 
toare s-au bucurat de un deplin 
succes propagandistic, ele ridieîn- 
du-se la un frumos nivel. (P. 
can — corespondent).

tineret. Totodată, trebuie pregă
tite cadre calificate de instruc
tori pentru secțiile de fotbal, volei 
și șah, care in momentul de față 
sînt conduse de instructori slab 
pregătiți. Acum, în perioada va
canței de vară a elevilor, activi
tatea cercului „' 
tor” poate și trebuie 
ternic avînt. (Marin 
corespondent).

Campionatele universitare s-au 
bucurat de un deosebit succes la 
Timișoara. Datorită muncii comi
siei de organizare, sprijinită în
deaproape de asociațiile studen
țești, de organizațiile U.T.M. din 
institute și de catedrele de edu
cație fizică, în etapa I au fost 
angrenați 3335 studenți. Numărul 
cel mai mare de participanți l-a 
realizat Institutul Politehnic, care

„Cupa Recolta” la ciclism
DINAMOVISTUL N. VASILESCU A CIȘTIGAT ETAPA A l-a

Dacă din punct dc vedere al 
spectacolului sportiv etapa a Il-a 
a „Cupei Recolta" n-a satisfăcut 
pe cei prezenți în caravană, în 
schimb ritmul de rulaj a cores
puns integral, fiind la nivelul unei 
importante dispute. (Mărturie în 
favoarea acestei afirmații stă me
dia orară: 41,379 km. De-a lungtil 
celor 100 km. și îndeosebi pe a 
doua parte a etapei (București- 
Urziceni-București) cînd și vîntill 
îe-a fost un aliat prețios cicliștii 
au rulat vîrtos (chiar dacă n-au 
fost animați de prea multe inten
ții „agresive") reușind să demons
treze tuturor că ciclismul nostru a 
înregistrat totuși un ascendent 
calitativ.

Chiar de la plecare (km. 6) 
linul dintre 
ai noștri, C. Dumitrescu, împreună 
cu alți alergători, este nevoit să 
renunțe la lupta de pe prinul 
plan, deoarece a fost angrenat în- 
<tr-o busculadă și în cădere s-a lo- 
vit avariindu-și și bicicleta. Apoi 
cîteva defecțiuni mecanice sau 
pane de baieu obligă o serie de 
.alergători să rămînă (V. Geor-

cei mai buni rutieri

gescu, C. Datcu, R. Schuster. 
C. Stănescu, Simion Ariton șa). 
Tentativele de evadare — și așa 
destul de rare — sînt simple 
„focuri de paie" iar plutonul nu 
este obligat să se agite prea mult 
pentru a le anihila. In Urzicem 
intră primul N. Vasilescu.

După întoarcere plutonul masiv 
este înviorat de acțiunile cicliști
lor Șerban, Munteanu, Glodea ș’î 
Molnar. Urmăritorii nu se lasă însă 
înșelați și trag puternic. Printre 
cei care răspund cu promptitudine 
atacurilor sînt I. Constantinescu 
(tricoul galben), D. Țupa, Ioniță. 

C. Moiceanu, Mihăilă, Șt. Poreceanu 
și alții. Cum aceste acțiuni n-au 
avut sorți de reunită sprintul final 
se dispută între toți componenții 
masivului pluton fruntaș și dă 
oîștig de cauză lui N. Vasilescu 
El este urmat în același timp 
(2 h.25:00) de I. Ioniță, St Sebe, 
St. Poreceanu, G. Moiceanu, St. 
Szalay, etc. In clasamentele ge
nerale conduc tot I. Constantinescu 
și C.C_A. I.

tn plină viteză viralaIstrate
jul din centrul Urzicertilor

(Foto: H, NAUM)

c.

H. NAUM

Despre echipele participante 
la competiția de oină „Cupa Orașelor”

Reprezentativa Craiovei. de 
fapt echipa din comuna Boureni, 
raionul Băilești, (antrenor Venus 
llonică) este alcătuită din tineri 
:*draveni și inimoși. Agricultorii 
’Mică Oprel (20 ani), Venus Preda 
1(22 ani) și I. Mitroiu (19 ani), 
"Jucători buni în toate comparti
mentele. sînt iuți și au acțiuni 

«eficace. Primul, de altfel, este 
și cel mai valoros om al echipei. 
Al. Duță (prof, de ed. fizică), E- 
mH Goță, (căpitanul echipei), și 

■ceilalți jucători se comportă, în 
genere, destul de bine. Aproape 
toți, însă, vădesc lipsuri la „bă
taie", și, uneori, in ceea ce pri
vește orientarea. Cauza principală 
constă în extrem de rarele îh- 
tîlniri cu formații de certă va
loare.

Și echipa timișoreană (antrenor 
prof. M. Popovici) este, în bu
nă măsură, slabă la „bătaie", ma- 
nifestînd și unele goluri evidente 

âa capitolul tactică și tehnică

că lungi perioade

>

tocmai pentru 
dintr-un sezon nu are prilejul să 
susțină jocuri
In regiune nu există o echipă cu 
care să Iacă antrenamente și me
ciuri tari. Educatorul I. Stan 
(22 ani), calm, bun fa prindere; 
electricianul P. Maruska (21 
ani), cu bătăi lungi; elevul M. 
Marin (17 ani) o adevărată „spe
ranță"; Vadin Guja, educator, ju
cător complet, și ceilalți au lup
tat cu hotărîre. De notat 
timișorenii au marcat un cert pro
gres față de anul 1956.

Tinerii țărani din comuna 
culițel, raionul Tulcea, au repre
zentat regiunea Constanța (antre
nor Gh. Sălceanu). Mai toți sînt 
agricultori și s-au dovedit spor
tivi susceptibili de reale progrese. 
I. Minciună (căpitanul echipei), 
Ilie Olteanu, Andrei Boțea — ca 
și întreaga formație — au avut 
desigur multe de învățat partici

pând la „Cupa Orașelor4,

de nivel ridicat.

ca

Ni-

IN TARĂ
AZI

PENTATLON MODERN — ora 10,50, 
,,Cupa Primăverii” proba de călărie 
la G.A.S. Roșia — comuna Tunari.

SCRIMĂ. — ora 9, sala Progresul 
F.B., „Cupa Sfatului Popular” pro
ba de sabie.

HANDBAL. — Teren Dinamo O- 
bor, ora 17,30: Dinamo București — 
Progresul Bacău (mase. cat. B.). 
Stadionul central „23 August” (în 
caz de ploaie, terenul II), ora 10,30: 
Energia Codlea — Progresul Orașul 
Stalin (f), pentru locul III-TV, ora 
11,30: Fl. roșie Steagul Roșu — Pro
gresul M.I.C. Buc. (f), finală pentru 
locurile I-II.

TIR. — Poligonul Tunari, de la 
ora 9: „Cupa măiestriei”, cu parti
ciparea lotului republican masculin.

TENIS DE MASA. — Campionatul 
cat. A., ora 9, sala Energia (str. 
Auro-ra, nr. 1): Voința P.S. — Știința 
I.P.G. (f); ora 10: Voința L.M. — 
Știința I.P.G. (m). Sala Institutului 
Maxim Gorki, ora 9: Fl. roșie Bucu
rești — Voința Cărei (f); ora 10: 
Fl. roșie București — Progresul 
Satu Mare (m).

FOTBAL. — Stadionul Giulești, 
ora 17,30: Locomotiva G.N. — Pro
gresul Suceava (Cupa Primăverii, 
cat. B.). Ora 15,45; meciul amical 
Locomotiva București — D'inamo 6. 
Teren Dinamo Obor: ora 10,30: Știin
ța București — Locomotiva Constan
ța (Cupa Primăverii, cat. B.).

ATLETISM. — Etapa a II-a a cam
pionatului republican pe echipe: 
stadionul Republicii, de la ora 9 și 
în continuare de la ora 15.45.

RUGBI. — Stadionul Tineretului, 
teren III, ora 10,30: Știința I.M-.F. 
Buc. — Energia Constanța (cat. B.); 
ora 17,30: Energia Mine Buc. — Di
namo II București.

TENIS. — Terenurile de la Herăs
trău, o-ra 8,30 și 14,30: C.C.A. — E- 
nergiia București. Teren Dinamo, 
de la ora 8,30 și 14,30: Dinamo Bucu
rești — Progresul București.

LUPTE. — Sala Floreasca II, o-ra 
10: „Cupa Orașelor” juniori și faza 
de regiune a campionatului de lupte 
libere seniori.

AZI
NATAȚTE. — Meciuri în campion»- 

tul cat. A. C_ „__2_ 
șoara și Oradea.

HANDBAL. — Meeiuri în 
campionatului masculin cat. 
Tg. Mureș, Constanța, Arad, 
Sibiu.

SCHI. — „Cupa de vară”, 
zată în Valea Albă (Bucegij.

TENIS DE MASA.

de polo Ia Cluj, Tâmi- 

cadrul
B., la 

Varias,

_ , organl-

______ __ _______ Meciuri în 
cadrul campionatului republican po 
echipe la Cluj, Tg. Mureș, Oradea.

TENIS. — Meciuri în cadrul cam
pionatului republican pe echipe la 
Timișoara, Cluj, Oradea.

FOTBAL. — TG. SECUIESC: E- 
nergia Ploești — Energia St. Roșu 
Orașul Stalin (amical), PLOEȘTI — 
Energia 1 Mai — Selecționata de ti
neret (meci de pregătire).

RUGBI. — Meciuri în campionatul 
cat. B. la Iași, Buzău, Tecuci, Ga
lați, Tîrnăveni, Cluj, Hunedoara, 
Sibiu, Lupeni.

CAIAC-CANOE. — Pe lacul Sna- 
gov se dispută campionatele repu
blicane;

HOCHEI PE IARBA. — Oradea: 
Teren Energia, ora 16,30: Energda 
I.E.O. — Epitok Budapesta.

CICLISM1. — Cupa Recolta, etapa 
a IlI-a București-Găești- București.

IN ATENȚIA ALPINIȘTILOR
Iată care sînt turele standard (de 

vară) necesare pentru participarea 
în campionatul republican de alpi
nism (cățărare pe stînci) ediția 1957: 
Echipe masculine: cap de coardă — 
o tură gradul IV A și una de gra
dul V A; secund — o ' 
dul V ' 
Echipe 
o tură 
gradul 
gradul

tură de gra- 
gradul V B; 
de coardă — 
B și una de 
— o tură de

A șl una de 
feminine: cap 
de gradul II 

III A; secund 
HI A și una de gradul III B.

Concursul nr. 22 se închide în Ca
pitală azi la ora prînzului. In pro
vincie concursul s-a închis ieri seara 
așa că în cursul dimineții de azi 
buletinele se 
Capitală.

In legătură 
a înregistrat 
în provincie, . _ _____
cu antrenorul Petrică Rădulescu de 
la R. Vîlcea și cu arb'itrul 
Popa din București.

Firește, i-am ~ “ *
R.P.R. (B) — 
ne-au spus ei: eunvuisui ante
rior am concurat fiecare cu colec
tivele noastre: unul la R.
și altul la București. Am fost destul 
de bine inspirați și am avut fiecare 
colectiv premiul I și suita de premii 
II și IM.

Concursul acesta este mai Intere
sant, mai ales datorită reportului de 
130.574 lei.

Am depus buletinele de concurs 
dar cum mîine (n.r. azi) dimineață 
nu avem fotbal vom face și pe cele 
cu inspirația de duminică. Ue altfel 
credem că' și ceilalți participanți 
din Capitala vor face și ei același 
lucru: vor mai concura și azi. Ră- 
mîne să vedem însă dacă de data 
aceasta vom prinde 12 rezultate 
exacte fiindcă concursul e în creș
tere și premiile se anunță atrac
tive”.

pot depune numai în 

cu acest concurs, care 
o creștere simțitoare 

am stat de vorbă ieri

__ ___ ___* Mihai

întîinit la meciul
U.R.S.S. (B). Iată ce 

,,La concursul ante-

Vîlceaunul

Fostele echipe de categoria A nu sînt exemple 
pentru actualele lor colege de la B

In „Cupa Primăverii" — cate
goria B — s-au disputat pînă 
acum suficient de multe etape ea 
— analizînd activitatea echipelor 
—- să putem trage unele conclu
zii. Și ne vom ocupa în ringuri
le de mai jos de echipele fosfe în 
categoria A, pentru că ne aștep
tăm mai mult de la ele.

In seria 1 activează LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA, care ocu
pă actualmente locul IV, la ega
litate de puncte cu a 111-a cla
sată, Progresul Sibiu. Evoluția 
de pină acum a echipei timișorene 
a nemulțumit atît pe numeroșii ei 
suporteri din Timișoara, cît și pe 
simpatizanții din celelalte colțuri 
ale țării. Echipa lui Iosif Covaci 
(el este încă un om de bază al 
acesteia)' nu merge, în ciuda fap
tului că duminică a realizat • 
victorie — ce e drept foarte mun. 
cită — în fața Locomotivei Cluj, 
pe terenul acesteia. Ceea ce nu 
„merge" la această echipă este 
în special apărarea. După cum se 
vede și din clasament, timișo
renii au primit nu mai puțin de 
17 goluri. Este adevărat, înainta
rea a marcat 20, dar ce folos 
dacă apăraTea este atît de slabă? 
Socotim că atenția antrenorului 
Nicolae Reuter ar trebui să se în-

• Ce face Știința Cluj ? • Io
sif Covaci este încă un pilon 
al Locomotivei 
Punct de plecare 
mo Bacău.

Timișoara • 
pentru Dina-

drepte în special către acest com
partiment.

Trecînd la seria a doua, cons
tatăm că ȘTIINȚA CLUJ ocupă 
tot locul IV, dar cu 6 puncte față 
de 10 ale primei clasate. Studenții 
nu s-au regăsit nici ei după re
trogradarea de anul trecut. Intr-o 
convorbire mai veche avută cu an
trenorul Sabăslău, acesta ne spu
nea că nu este îngrijorat de evo
luția viitoare a echipei, înțele- 
gînd prin aceasta campionatul ca
tegoriei B ce va începe la toamnă. 

Socotim că s-a procedat greșit 
începîndu-se antrenamentele mult 
mai tîrziu și pregătindu-se astfel 
echipa cu încetinitorul". In plus, 
duminică la Reghin, Oroszhegy, pe 
care-1 știam un talentat centru îna
intaș a jucat... half, cedîndu-i lo
cul lui Lutz. Nu înțelegem nici 
aceste schimbări în formație de 
la duminică la duminică. Numai 
omogenitate nu aduc echipei. In 
schimb, Georgescu, care și-a do
vedit, în repetate rînduri, talentul

de mijlocaș, a jucat atacant... Co
respondentul nostru din Reghin, 
Petre Truția, ne-a comunicat tele
fonic, duminică seara, impresiile 
sale asupra partidei Recolta Re
ghin—Știința Cluj: „Jocul a joși 
anost, ambele echipe au jucat sub 
posibilități, fără orientare tactică". 
Un semnal de alarmă!

Și pentru ca simetria să fie per
fectă (ca poziție în clasament și 
calitate a jocului), DINAMO BA- 
CAU ocupă același loc ca fostele 
sale colege de cat. A: 4. Totuși, 
un lucru pozitiv: față de jocurile 
anterioare, dinamovîștii au jucat,. 
duminică, în partida cu Energia., 
(fost Recolta) Fălticeni, mult mai . 
bine. Șuturile la poartă au fost 
mai precise și întreaga echipă a 
realizat în repriza a doua un joc 
plăcut, care a fost aplaudat de 
spectatori. Această partidă ar tre
bui să 
Bacău 
pentru 
bună.

Iată 
vreme 
echipele retrogradate din categoria 
A nici nu și-au definitivat for
mațiile, nici nu și-au pus la punct 
pregătirea tehnică, fizică și tactică. 
Oare cît vom mai aștepta?

M. TUDORAN

însemne pentru Dinamo 
doar punctul de plecare 

jocuri de calitate și mai

deci câ deși a trecut atîta 
de la începerea întrecerilor,



DUBLA INTILNIRE DE FOTB AL R.P.R. —U.R S. S.
Un rezultat excelent: meci egal la Moscova

(Urmare din pag. I) 

veritabilă dispută fotbalistică in
ternațională, cu două goluri sur
prinzătoare și excelent realizate și 
cu o „ploaie* de cornere cînd la 
o poartă, cînd la cealaltă. In ur
ma acestui joc, cele două repre
zentative și-au împărțit prieteneș
te golurile: 1 — 1 rezultat care 
onorează selecționata noastră și 
care o reabilitează după eșecul 
de acum o săptămînă de la 
Bruxelles. Am fost egali cu o 
formație campioană olimpică, care 
»e bucură de mare faimă pe plan 
mondial.

Poate tocmai pentru că cu
noștea această excepțională „car
te de vizită" a reprezentativei 
Uniunii Sovietice, echipa noastră 
a început reținut, prudent meciul, 
organizîndu-și jocul pe o apărare 
ermetică care să nu permită nici 
pătrunderile în trombă ale celor 
două extreme — Tatușin și Rîș- 
kin, — nici strecurările subtile 
ate tripletei — Isaev, Strelțov, 
Ivanov — și nici atacul supra- 
numeric al înaintării gazde com
pletată permanent de acea ine
puizabilă linie de mijlocași —Voi
nov, Netto. In această parte 
a meciului, apărarea noastră a 
strălucit. A pol za n nu s-a lăsat 
angrenat în jocul retras al lui 
Strelțov și cînd s-a găsit față in 
față cu puternicul său adversar 
a cîștigat majoritatea duelurilor 
la cap, Neacșu nu l-a „scăpat" 
niciodată pe Tatușin. Zavoda II 
1-a anihilat pe Rîșkin, Toma a 
scos tot ce i s-a tras la poartă 
—mai ales de la distanță, iar mij
locașii, interul Constantin și de 
multe ori și extremele au com
pletat acest zid de netrecut. Ata- 
canții noștri nu au avut prea mul
te mingi și — deși prin mobili
tatea lor, prin ingenioasele schim
buri de locuri singurele în mă
sură să „dezmembreze" cît de cit 
masiva și puternică apărare a gaz
delor, lăsau să se întrevadă o 
comportare superioară celei de la 
Bruxelles — totuși nu au dat prea 
mult de lucru calmului Iașin. A- 
sistăm cu alte cuvinte la o repri
ză în care echipa Uniunii Sovie
tice a dominat, dar nu a reușit 
să depășească un „unsprezece" 
pus pe fapte mari.

Încă în primul minut, Strelțov 
a tras de la distanță puternic 
dar peste bară. Urmează două 
cornere în favoarea atacanților 
Uniunii Sovietice, dar, mai întîi 
Apolzan și apoi Toma, le lămu
resc punînd în contraatac echipa 
noastră. La o astfel de acțiune, 
lașin prinde mingea, o degajează 
fulgerător dar, pînă la Ene care, 
în poziție excelentă, se pripește 
și trage alături (min. 4). Șapte 
minute mai tîrziu, poarta ne este 
In mare pericol: Isaev pătrunde 
în careu, Toma îi iese în întîm- 
pinare, mingea ajunge însă la 
Strelțov care trage la poartă, iar 
Toma printr-un salt respinge pînă 
la Apolzan care acordă corner. 
Tatușin, Strelțov, Isaev, Netto 
șutează în continuare pe rînd la

BRAVO. RĂȘCĂNESCU!
61,64 m. LA CIOCAN: RECORD R. P. R.
Atletul N. Rășcănescu (C.C.A.) 

a reușit iarăși un rezultat excep
țional, întrecîndu-și propriul re
cord la ciocan cu 1,37 m. Cu noul 
său rezultat, de 61,64 m., Nicolae 
Rășcănescu își înscrie numele 
printre cei mai valoroși specia
liști mondiali ai acestei dificile 
probe. In prima zi a celei de a 
îl-a etape a campionatului repu
blican de atletism pe echipe des
fășurată ieri, el a dovedit foarte 
multă constanță în aruncările de 
peste 60 metri. După ce la pri
ma aruncare a înregistrat recor
dul de 61,64 m., el a aruncat a- 
poi 60,74 m. și de două ori 
60,58 m.

Un alt record a fost obținut de 
juniorul Florea Va sile în proba 
de 1.500 m. obstacole. Realizînd 
timpul de 4;24,0, el a întrecut cu. 
peste 6 secunde vechiul record 
republican de juniori.

Alte rezultate: BĂRBAȚI; 100 
m.: I. Măgdaș (S) 11,0; Al.
Stoenescu (D) 11,2; Șt. Prisicea- 
nu (E) 11,2; 800 m.: Z. Vamoș 
(D) 1:52,4; Șt. Mihaly (D) 1:53,5; 
E. Danciu (C.C.A.) 1:55,5; I. Sze- 
keli (S) 1:56,6; M. Pîrvu (R) 

poartă, dar scorul continuă să 
rămină 0—0. In înaintarea noas
tră, jucătorii sini strict marcați, 
Ene și Anghel (intrat în forma
ție în locul lui Cacoveanu care 
în seara precedentă meciului a 
trebuit să fie operat urgent de 
apendicită) reușesc să se demarce 
creînd situații de atac. Tătaru 
insă nu-și ține locul. Constantin 
joacă mirit prea retras, iar de fie
care dată cind mingea se în
dreaptă spre Ozon, trei apărători 
ai echipei gazde intervin prompt. 
„Bombardamentul" la poarta lui 
Toma continuă, dar șuturile vin 
de la distanță așa că portarul 
nostru le reține cu siguranță. In 
minutul 42, Strelțov reușește să 
trimită „printre* mingea la Isaev, 
aflat la 6 metri de poartă, dar 
Toma blochează imediat in picioa
rele acestuia.

In repriza secundă aspectul jo
cului se schimbă total. Echipa 
noastră atacă tot atît de decisă 
ca și cea a U.R.S.S. Fazele se 
succed cu o repeziciune uimitoare 
de la o poartă la cealaltă. In 
minutul 51, reprezentanții noștri 
deschid scorul: Bone pătrunde 
în jumătatea de teren a gazde
lor, pasează lui Ozon, acesta ten
tează admirabil pe Krijevski, tri- 
mițînd balonul pînă la Ene aflat 
în centrul careului de 16 metri. 
Un șut sec. puternic și Iașin 
scoate mingea din plasă: 1—0
pentru echipa noastră.

Formația Uniunii Sovietice ac
celerează ritmul de joc. Atacă în 
8. în 9, dar apărarea noastră re
zistă, iar Bone și Căiinoiu. com- 
portinduse la nivelul mijlocași
lor U.R.S.S.— Voinov și Netto — 
împing neîncetat atacul. Urmează 
minute dramatice. Aproape nu ai 
timp să urmărești cursa mingii 
de la o poartă la cealaltă. Echi
pa noastră beneficiază de trei

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII REPUBLICANI 
LA CAIAC-CANOE FOND

In sfîrșit, un început de cam- 
pioriat mai mult decît promițător 
care a beneficiat de toate atuuri'e 
unui concurs aproape perfect Cele 
5 probe de fond rezervate băie
ților, cît și cele 2 rezervate fete
lor s-au bucurat de o organizare 
la un nivel înalt și îndeosebi de 
starturi bine populate la care s-au 
înscris aproape 250 de sportivi. 
Mai îmbucurător este faptul că 
ediția din acest an a scos la 
iveală o serie de elemente noi,
— prezentate îndeosebi de C.C.A.
— care s-au apropiat simțitor de 
valoarea maeștrilor. Deosebit de 
disputate au fost întrecerile mas
culine de caiac 4 ȘÎ canoe dublu. 
Pînă acum cele mai multe victorii 
au revenit tot dinamoviștilor (4), 
față de trei ale canotorilor de la 
C.C.A. Dar aceștia din urmă con
duc totuși în clasamentul general 
Rezultate: Caiac 1 femei: Maria 
Nevasart (C.C.A.) 16:41,6; 2. Eleo
nora Antal (Energ. Reghin) 
17:25.3; 3. Ecaterina Benedek

1:56,6; A. Barabaș (R) 1:56,9;
400 m. g.: I. Savel (D) 53,3; Em. 
Constantinescu (C.C.A.) 56,2; V. 
Pop (S) 56,7; I. Ehedy (V) 
57,4; I. Bitner (C.C.A.) 57,4;
3.000 m. obst.: I. Bădici (D)

Nicolae Rășcănescu

cornere, alternate cu cele patru în 
favoarea gazdelor. Iașin, Toma 
Apolzan și Căiinoiu apără excep
țional. Apolzan și Căiinoiu au 
scos în aceste minute dramatice, 
două mingi de pe linia porții. 
Acțiunile înaintașilor sovietici sînt 
mult mai periculoase, au mai mul
tă finalitate. In minutul 65, A- 
puhtin ia locul lui Rîșkin pe extre
ma stingă, iar în minutul 67 Ozon 
din 4 metri ratează o mare oca
zie. Iașin era ieșit din poartă, 
însă la șutul slab al lui Ozon, 
Kuznețov a putut scoate în cor
ner. Incepînd din minutul 70, 
timp de 10 minute, gaz
dele domină insistent, trag puter
nic la poartă sau „plasează" cu 
subtilitate și în min. 78 Strel
țov din dreapta, de pe lima de 
corner, trage cu efect. balonul 
trece pe sub Toma care plonjase, 
lovește bara din stînga porții 
odihnindu-se în plasă: 1—1. Am
bele echipe forțează victoria, ata
că dezlănțuit, fără să mai reușeas
că însă să depășească două a- 
părări care au jucat aproape fără 
greșeală.

Acest joc, foarte bun în re
priza secundă, a fost condus cu 
competență și autoritate de trei 
arbitri suedezi, în frunte cu Sten 
Ahlner, Au jucat:

R. P. ROMINA: TOMA—ZA
VODA II, APOLZAN, Neacșu— 
Căiinoiu, Bone — V. Anghel. Con
stantin, ENE, Ozon, Tătaru.

U.R.S.S.: IAȘIN—Ogonikov.
Krijevski, Kuznețov — VOINOV, 
NETTO—Tatușin, ISAEV, Strel
țov, Ivanov, Rîșkin (Apuhtin).

Jucătorii sublimați s-au remar
cat în mod deosebit.

In redactarea cronicii jo
cului de la Moscova am 
folosit date transmise de 
crainicul-reporter al radio
difuziunii, Emanuel Valeriu.

(C.C.A.) 18:45,4; Canoe 1: Leon
Rotman (Dinamo Buc.) 54,0; 2. 
Anton Costin (Loc. Sulina) 57,32; 
3. Fedor Serghei (C.C.A.) 58,06; 
Caiac 4: 1. C.C.A. (Vișevan, Băr- 
daș, Crăciunescu, Popescu) 39:01,7;
2. Dinamo 39:11,0; 3. Locomotiva 
Sulina 41:32,0; Caiac 2 femei: I. 
Alexandrina Anastasescu-Mihaela 
Codrescu (Din. Buc) 15:38,0; EL- 
sabeta Rusu-Gabriela Tricu (Voința 
Buc.) 16:08,0; 3. Ileana Iacob- 
Margareta Boghe (Energia Tg 
Mureș) 18:22,0; Caiac 1: Mircea 
Anastasescu (Din. Buc) 48:54,1;
2. Aurel Simionov (C.C.A.) 49:43,5;
3. I. Gomăescu (Energ Buc) 
50:09,2; Caiac 2: 1. Dinamo (Gri- 
gore-Dinicu) 44:15,7; 2. Energia 
Galați 44:42,4; 3. C.C.A 45:04,5, 
Canoe 2: 1. C.C.A. (L. Kalinov — 
A. Sidorov) 50:27,8: 2. Dinamo 
Buc. (I. Lipalit — A. Ivanov) 
51:12,0; 3. C.C.A. Marina 52:41,0. 
Campionatele continuă astăzi dimi
neață tot la Snagov de la ora 9 
cu probele de viteză.

9:07,2; C. Aioanei (C.C.A.) 9:08,6; 
I. Puică (S) 9:16,6; V. Weiss (D) 
9:21,2; I. Hîră (C.C.A.) 9:25,4; 
lungime: S. loan (C.C.A.) 6,87, 
C. Tuțuianu (C.C.A.) 6,86; R. 
Licker (R) 6,84; Tr. Chitul (S) 
6,71; suliță: Gh. Popescu (S) 
64,84; A. Demeter (D) 64,75; D. 
Zamfir (D) 64,62; Al. Bizim (S) 
62,46; ciocan: N. Rășcănescu 
(C.C.A.) 61,64 m. — nou record; 
C. Spiridon (D) 56,37; C. Dumitru 
(L) 55,30; A. Szigmund (S) 
55,00; FEMEI: 100 m.: CI. Ruse 
(E) 12,5; AL Sicoe (D) 12,6; L. 
Bardaș-Bendiu (L) 12,6; I Luță
(L) 12,7; înălțime: 1. Balaș 
(C.C.A.) 1.65 — după această
înălțime a renunțat să mai sară; 
E. Mayer (E) 1,56; A. Chivăran 
(P) 1,46; disc: L. Manoliu (E) 
44,18; P. Lucaci (S) 41,25; N. 
Bariu (V) 40,02; Seriile cursei
de 400 m.: FI. Oțel 61,1; A. 
CzuM (FI. r.) 61,3; G. Mogoș (E) 
62,0; 800 m.: El. Buda (D) 2:25,8; 
M. Miclea (S) 2:26,0; M. Piștea 
(E) 2:26,1; N. Eana (L) 2:26,1. 
Finalele acestor probe au loc as
tăzi.

„CADEȚII” NOȘTRI NU S-AU LĂSAT MAI PREJOS!...
...Au terminat la egalitate (0-0) cu U.R.S.S. B 

după un joc dinamic și echilibrat

In timp ce pe stadionul „Lenin" 
din Moscova, primele reprezenta
tive ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Romîne erau în 
plină întrecere, pe stadionul „23

BEȚA
(Văzut de NEAGU)

August* din București își făceau 
apariția selecționatele secunde ale 
celor două țări, în aplauzele celor 
peste 70.000 de spectatori. Scorul 
de 1-0 de la Moscova — în acel 
moment — dădea speranța sporti
vilor romîni într-un rezultat bun 
și la București. Echipa noastră se
cundă, deși întîlnea un partener de 
joc dotat cu- calități tehnice și fi
zice superioare, nu a înșelat aces
te așteptări și la capătul celor 90 
de minute tabela de afișaj a mar
cat un echitabil rezultat egal (0-0) 
fidel aspectului jocului și raportului 
de forțe, judecat în ansamblul 
partidei. O repriză — prima — a 
aparținut oaspeților, alta — a 
doua — echipei noastre, ca iniția
tivă în joc și superioritate terito
rială.

PUȚINE OCAZII DE GOL!

Intr-adevăr, aceasta a fost una 
din caracteristicile partidei de ieri, 
pe lîngă ritmul rapid de joc care 
uneori a mers pînă la epuizarea 
jucătorilor (Zavoda I, Alexandres
cu, Bubukin, Kruticov, Fedosov au 
și „depus armele" spre mijlocul re
prizei a doua) și pe lîngă dinamis
mul numeroaselor faze care au so
licitat deopotrivă cele două apără
rii

Și acestor apărări Ii se datoreș- 
te în primul rînd faptul că în tot 
meciul au fost 4-5 ocazii ou ade
vărat sigure, din care trei la 
poarta lui Razinski.

De aici se poate deduce că apă
rările au fost compartimentele mai 
bune la ambele echipe. Dintre cele 
două linii de atac, aceea o oaspe
ților a fost mai omogenă, mai pre
cisă în acțiuni, mai clară în desfă
șurarea lor și, în plus, cu nai 
multe șuturi la poartă, mal cu 
seamă în prima repriză. Atacul 
nostru, mai lent (Zavoda, Alexan
drescu), imprecis în pase, a avut 
preferințe spre jocul „închis" și 
uneori înapoi (P. Moldoveanu, Su
ni). înaintașii noștri au avut o 
revenire destul de puternică după 
pauză, „împinși* cu mult folos de 
mijlocași, și au reușit să indispună 
apărarea oaspeților. Totuși, nu au 
dat atît cît se aștepta de la ei

In general, echipa noastră a reu
șit să se ridice la valoarea fotba
liștilor sovietici, a jucat și 
luptat de la egal la egal, dînd cu 
totul alte perspective viitoarei sale 
activități internaționale, decît 
cele deschise de jocul cu polonezii

MAI IUȚI, MAI OMOGENI

încep.t de studiu, ca la box. 
Simple tatonări de o parte șf 
de alta. Acțiuni imprecise, jucătorii 
parcă stăpîniți de emoție sau 
nervozitate. Apoi, jocul se leagă 
Oaspeții acționează din ce în ce 
mai clar, mai omogen, arătind 
mult echilibru între compartimente. 
Joacă mai iute, ajung primii la 
balon, ies în întîmpinarea balonu
lui, nii-1 așteaptă cum fac ai noș- 
îri. După un șut al lui Moldoveanu

(min. 11) și un „cap* afară a! 
lui Zavoda la un corner, emoții 
la poarta lui Dungu. Fomin îl 
„găsește* liber pe Iliin plasat In 
centru, dar acesta preia greșit și 
Dungu are timp să salveze o si
tuație periculoasă. Oaspeții des
fășoară un joc mai spectaculos 
și apărarea în frunte cu Brînze: 
și Zbîrcea au de lucru. La cealaltă 
poartă fac același lucru Golubev 
și Kesarev deși atacul nostru nu 
reușește faze mai hotărite. Fedosov 
reia cu capul pe lingă bară In 
min. 22. Golul nu cade, deși în 
min. 34 și 35 mingea se plimbă 
priq fața porții lui Dungu cău- 
tind un înaintaș... Repriza oaspe
ților. Apoi...

REPRIZA NOASTRA

Nu se va marca nici după pauză, 
cînd echipa noastră — apărută cu 
Hașoti în locul lui Moldoveanu — a 
avut inițiativa și în general a do
minat mai mult. In min. 49, Hașo- 
ti ratează prima ocazie mare: sca
pă de fundașul Krutikov și trage 
pe lîngă portarul ieșit in întîmpi- 
nare, alături de poartă. Apoi Zbîr
cea salvează un gol gata făcut 
(min. 64). Minute întregi, echipa 
noastră se menține în atac, dar 
Zavoda I și Alexandrescu risipesc 
două situații favorabile, ca și Fe
dosov puțin mai tîrziu. Atacanții 
sovietici slăbesc alura și acțiuni’e

Perfect sincronizate, mișcările fun
dașului nostru Ivănescu și ale ata
cantului sovietic Iliin rivalizează 
cu o adevărată scenă de balet 

lor sînt ușor respinse de apărarea 
noastră care inițiază prin mijlo
cași atacuri peste atacuri. In min. 
68, 74 și 76 modificări în formații : 
Sabrov îl înlocuiește pe Bubukin, 
D. Munteanu pe Meszaroș (de ce? 
nouă nu ni s-a părut justificată 
schimbarea aceasta) și Sokolov pe 
Fedosov. Dar scorul continuă să 
rămînă alb în ciuda eforturilor ce
lor două echipe și a tnarei ocazii 
avute de Alexandrescu în min. 88 
cînd a tras de aproape — fiind 
singur la 10 m. — și Razinski a 
avut timp să salveze în corner, al 
optulea obținut de echipa noastră, 
față de cele cinci în favoarea oas
peților. Și meciul s-a terminat cu 
un just rezultat de egalitate, me
ritat de echipa noastră din rîndu- 
rile căreia s-au evidențiat în mod 
special Zbîrcea, Ivănescu, Brin’ei, 
Mihăilescu, Al VasHe. Bun Du»u. 
Hașoti, Suru, Meszaroș satisfăcă
tori. Din partea 'ui Moldoveanu, 
Zavoda I și Alexandrescu ne aștep
tam la mai mult Din echipa oaspe 
țiloc o impresie foarte bună au lă
sat Golubev, Razinski, Kesarev, Be- 
ța, Bubukin, Iliin și Fomin.

Arbitrului bulgar P. Djonev (la 
tușă: C. Dimov și N. Gelev) — 
care s-a achitat mulțumitor de sar
cină. i s-au aliniat formațiile:

R.P.R.: Dungu-Zbîrcea, Brînzei. 
Ivănescu — Al. Vasîle. Mihăilescu
— P. Moldoveanu, Meszaros, A- 
lexandrescu, Zavoda I, Suru.

U.R.S.S.: Razinski — Kesarev, 
Golubev, Krutikov — Beța. Tarev
— Iliin, Mamîkin, Bubukin, Fedo
sov, Fomin.

PETRE GAȚU



tenis de masă Energia 
împărțit victoriile

Echipa mascul nă de ten s de 
masă Energia București, campioana 
țării, a obținut ieri o confortabilă 
victorie cu 9—0 în dauna forma
ției Progresul București. Trei din
tre cele nouă partide au fost mai 
interesante, atît prin frumusețea 
fazelor create cît și prin ardoarea 
cu care și-au disputat întîietatea 
protagoniștii. Este vorb3 de în- 
tîlnirile Pesch-Ella Zeller, Naumes- 
cu-Harasztosi și Pesch-Harasztosi. 
Victoria Energiei este pe deplin 
meritată chiar la acest scor, pen
tru că cei trei jucăto-ri: Pesch, Po
pescu șî Nauroescu au luptat cit 
multă hotărîre pentru realizarea 
acestei performanțe. Din formația 
învinșilor, menționăm compor
tarea promițătoare a tînărului Sîn- 
deanu. Rezult te tehnice: Naumes- 
cu-El’a Zel’er 2—0, Pesch-Sîndea-

nu 2—0, Popescu-ÎIa: r oși 2—0, 
Pesch-Ella Zeller 2—1, Na-.v.escu- 
Harasztosi 2—1, Popesci.-Sîndeanu 
2—0, Pesch-Harasztosi 2—1, Po- 
pescu-Ella Zeller 2—0, Naumescu- 
Sîndea.nu 2—0.

In schimb, întîlnirea feminină 
dintre echipele acelorași colective 
s-a soldat cu un rezultat favora
bil formației Progresul cu scorul 
de 4—1. De la Progresul subliniem 
comportarea constantă a Ellei Zel
ler și o oarecare revenire în for
mă a Mar'ei Goiopen’a. De la 
Energia trebuie remarcat excelen
tul joc al Getei Pit’că (numeroase 
acțiuni ofensive variate, termina
te cu lovituri decisive). Nu același 
lucru se poate spune despre ma
niera în care a jucat Catrinel Fo- 
lea, care mai ales în
Ella Zeller nu a schițat în 
două 
care 
acest 
nu a 
nerei
de dublu pierdută de ele categoric. 
Rezultate tehnice: Maria Golopen
ța-Geta Pitică 0—2, Ella Zeller- 
Catrinel Folea 2—0, 
Maria 
trinel 
Pitică 
trinel

J

LA BASCHET

U.R.S.S.—R. P. UNGARĂ 67-49
La 31 mai s-a disputat la Mos

cova întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele reprezen
tative masculine 
vietice și R. P. 
baliștii sovietici 
toria cu scorul
24).

ale Uniunii So- 
Ungare. Baschet- 
au obținut vic- 

de 67—49 (28 —

București — Cardiff 6-3 (0-3)
(Urmare din pag. I)

din ce în ce mai bine grăm-zile 
deschise și partîcipînd la acțiuni 
constructive.

Linia de trei sferturi a echipei 
bucureștene nu s-a ridicat la va
loarea înaintării. Și dacă, din 
punct de vedere defensiv a cores
puns. ca este deficitară în privința 
spiritului ofensiv. Atacurile lyerg 
prea lateral și nu sînt duse decît 
rareori pînă la aripi (deși s-a văzut 
că jocul deschis rodește: vezi *n- 
cercarea marcată de Nanu). Cei 
mai bani: lonescu, Penciu și Nanu 
(mai ales ca apărător).

Echina Cardiff a impresionat 
prin tehnica înaltă a jucătorilor ei. 
Galez’i au prezentat o formație 
extrem de puternică și bine pusă 
la punct. înaintarea lor a dominat 
jocul in prima repriză, a juca! 
clar, desfășurînd adeseori specta
culoase atacuri cu linia de trei 
sferturi. Repliajul britanicilor e.-.e 
excelent, ca și „încrucișările" rea- 
•liza’e în plin atac de linia de 
trei sferturi. In orice caz vom 
păstra o impresie bună despre 
echipa Ca-diff și o vom revedea 
o* cîr.d cu plăcere. Am rețsnot 
jocul înaintașilor: Buckingham, 
W. Ewans, Collins, Thomas și al 
lui Hewitt, Williams, John, Davies 
și Priday (din liniile dinapoi).

Ca aspect, jocul a avut două 
perioade d’stincte. In prima repriză 
■au dominat gaîezii, care au și 
înscris de altfel prin John (min 
15) o încercare spectaculoasă, 
profitînd de ezitările apărătorilor 
romîni. In repriza a doua, lu
minii își revin, echilibrează jocul 
și domină insistent înscriind 
punctele victoriei prin Penciu 
(min. 45) care a transformat o 
lovitură de pedeapsă și Nanu 
(min 50) care realizează la cJț 
o încercare de toată frumusețea 
după o excelentă pasă primită de 
la Paloșanu.

meciul cu 
cele 

seturi decît o singură încer- 
de a

joc 
fost 
sale

trece în oTensivă. Prin 
static, Catrinel Felea 

de nici un foios parte- 
Geta Pitică în partida

IN IUGOSLAVIA

Sportivii noștri susțin două 
intîlniri internaționale

Stadionul din Pancevo (Iu
goslavia)’ trăiește astăzi un e- 
veniment sportiv deosebit: în- 
tîlnirea dintre echipele mascu
line de handbal ale Rominiei 
și Iugoslaviei. Jocul a stîrnit 
un mare interes în această lo
calitate, așezată în cen.rul unei 
regiuni cu populație romîneas- 
că. Intr-o scurtă convorbire 
telefonică pe care am avut-o 
cu antrenorul de stat N. Ne- 
def, am aflat ultimele amă
nunte în legătură cu meciul de 
azi. Partida va începe la ora 
17 și va opune următoarele for
mații: IUGOSLAVIA: Mitici — 
Ristici, Radovanavici. Domiie- 
novici, Stambici, Gerovrcî — 
A nusici. Dolenec. Patici. Kor- 
ban. Dzodan: R.P. RO MI NA: 
Haberpursch — Zahari. Donca, 
Streitferdt. Nițescu Telman — 
Bulgare. Sauer, M'agner, Jost, 
Stănescu.

De asemenea, tot astăzi, pe 
Stadionul de iarnă (Tațmaidan) 
din Belgrad se vor întilni e- 
chipele feminine de baschet ale 
R.P. Romine și Iugoslaviei.

T

I

Iulius Pieptea din nou recordman 
la pistol precizie: 554 p.!

Ieri a început pe poligonul Tu
nari desfășurarea competiției de 
tir „Cupa mă’estriei". Confirmînd 
ascendentul remarcab’l de formă, 
dovedit încă de la începutul se
zonului, trăgător i noștri au rea
lizat în prima zi performanțe ex
celente. In primul rind se cuvine 
a sublinia comportarea maestrului 
sportului I. Pieptea care a rein
trat în posesia recordului R.P.R. 
la pistol prec’zie obținînd 554 p. 
(v.r. 553 p. — Alex. Klms). Pe 
locul II, cu o performanță remar
cabilă — 545 p. — Gh. Corbescu. 
La armă liberă calibru redus,

poziția culcat, FI. Herșcovicf a e- 
galat, pentru a doua oară, recor
dul țării trăgînd 400 p. din 400 
posibile. După el s-a clas?t 1. Sîr- 
bu cu 399 p.

La poziția genunchi . primul. loc 
a fost ocupat tot de H. Herșe®- 
vici și tot cu o performanță care 
egalează recordhl R.P.R.: 395 p. 
I. Sirbu și P. Șandor au obținut 
392 p. La pistol viteză (prima man
șă) rezultatele sfnt promițătoare: 
M. Dochiliță 30/292 p., Gh. Ly- 
kiardopol 30/291 p„ Z. Dteak 
30 288 p. Concursul continuă as
tăzi.

SURPRIZE IN CAMPIONATUL DE TENIS
Prima zi a jocurilor de tenis 

din București a fost dominate 
de rezultatele foarte bune reușite 
de Ecaterina Roșianu (C.C.A.) 
care, după un meci disputat, a 
reușit să întreacă pe Irina Po-

Vie activitate internațională ^a hochei pe iarbă

Ella Zelkr,
Golopența-Geta Pitică, Ca- 

Folea 2—G, Ella Zeller-Geta 
2—O, Maria Golopența-Ca- 
Folea 2—1.

Spre dtosebtre de ceilalți ani, 
în actualul sezon, jucătorii de ho
chei pe iarbă au un bogat pro
gram internațional, recent inau
gurat pr n turneul — încununat 
de mult suc.es — al echipei 
Știința I.C.F. în Cehasioracia. In 
continuare, miine Ia Oradea se va 
disputa primul joc din cadru!

A.arinacfie ii transmite rapid bal -ji TeofUoznci.
romin in perspectivă 

(Foto: 1. M1H.UGK)

FOTBAL PESTE HOTARE
UN MAKE TURNED INTERNAȚIO- 

NAI. PENTRU JUNIORI

Intre 23-3» iunie va avea loc in 
R.P.F. Iugoslavia un mare turneu 
international de fotbal la care 
vor lua parte echipe de juniori (de 
colectiv) din R.P.F. Iugoslavia, R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, Italia, Aus
tria și R.F. Germană.

Pînă acum s-au înscris următoa
rele formații: Vasas Budapesta,
Gydri Vasas, Dinamo Z iii na. Spăl, 
Ferara, Pontiana, Triest, Sturm 
Graz și 8 echipe iugoslave.

CAMPIONATUL AUSTRIAC

StadLu 5-1; Grazer S. C. — Rapid 
1-5.

Tn clasament conduce Viena
34 p-, urmată de Rapid.

• Arbitrul iugoslav Lerr.es ici 
fost invitat tn U.R-S-S. pentru 
conduce 3 jocuri internaționale.

• Federațiile de specialitate 
Italia și R.P.F. Iugoslavia au căzut 
de acord în vederea unui 
arbitri la meciurile din 
tele țărilor respective.

In etapa .de joi a campionatului 
austriac s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Wiener S.C.—Admira 1-1; 
Austria Viena—Starm Graz ?-2; Aus
tria Salzburg—-Wacker T-3; Kapfen
berg—Simerwg 2->; K rem ser S.C. —

• Rezultate: Karlsruhe 
cife (Brazilia) 2-1; Toulous< 
Villa 2—1, Halduk 
fR.F.G.) 2—•-

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA A CICLIȘTILOR NOȘTRI
Cal.îida-ul internațional al cicliș

tilor noștri pe 1957 este mult mai 
bogat dec.î în alți ani. Astfel, Sa 
cursul lunrl iunie alergătorii vor 
lua parte la a IlI-a ediție a 
„Cursei Munților" care, anul acesta 
capătă caracter internațional. I.a 
începutul lunii iulie, un nou exa
men serios: a III-a. ediție a „Cursei 
prieteniei romîno-bulgare": Bucu
rești—Sofia.

In continuare, se preconizează 
participarea la Turul Jugoslaviei 
cît și Ia cel al Slovaciei 
în care este 
garnitiîri ; ’ 
din elemente tinere, parte dint’e 
ele debutante în probe internațio
nale. Intre timp, componenții pri
mei garnituri vor evolua ta Mas-

. probe 
vorba să fie trimise 

alcătuite în majoritate

cova în cadrul Jocurilor sportive 
internaționale prietenești.

Spre sfîrșitul sezonului (după 
cite sintem informați) o altă 
probă internă de lung kilometraj 
va lua caracter internațional: 
„Cursa Victoriei".

Pentru iubitorii alergărilor pe 
velodrom, putem anunța că peste 
ce| mult două săptămîni se va re
lua activitatea pe velodromul 
Dinamo. Totodată, notăm că se 
proiectează organizarea unei reu
niuni internaționale. Organizatoa
rea acestei prime reuniuni pe velo
drom va fi (probabil) chiar aso
ciația Dinamo care intenționează 
să acorde o atenție deosebită în
trecerilor pe pistă.

turneului pe care-I întreprinde în 
ța» noastră ech pa maghiară 
Epitok Budapesta. Jucătorii ma
ghiari vor primi replica format ei 
orădene. Energia, urmînd ca 
m rți 4 run’e să întîlnească la 
Salonta selecționata regiunii Ora
dea. In afară de aceste două par
tide echipa Epitok va mai disputa 
în țara noastră încă două jocuri 
pentru care nu le-a fost desemnat 
pînă în prezent adversarul.

Săptămîna vi’toare va sosi în 
țară echipa de hochei pe iarbă a 
Casei Armatei din Poznan (Polo
nia) care va întreprinde un turneu 
după următortil program: 9 iu
nie la Cluj cu Dinamo; 11 iunie 
la Gheorghieni cu echipa campi
oană a R.P.R., Progresul; 13 iu- 
mie la Miercurea Ciuc cu Progre
sul și la 15 iunte la București cu 
selecționata orașului.

nova (Energia), campioana țării. 
Meciul a fost strîns,, toate cele- 
3 seturi s-au terminat la „conse
cutive", și a plăcut prin ar
doarea cu care au luptat cele două 
protagoniste. De asemenea, meri
tă a fî evidențiat tî-nărul Takacs 
(C.C.A.), tot mereu în progres.. 
In partida cu Dinamo. Progresul 
nu a putut alinia formația com
pletă (Cristea — reținut de exa
mene — nu s-a prezentat în par
tida cu Bacdam). Caraluilăs. în 
accentuată revenire de formă,, a 
întrecut din nou ieri dună-amia- 
ză pe Rakosi (D). Iată- cîteva 
rezultate mai. interesante: C.C.A.- 
ENERGIA 4—2r Ecaterirra 
șianu-Irina Ponova 6—4,. 
10—8; Takacs-Basarab 6—Q, 
6—1; M. Viziru-Z.acopceanu.

Rr-
6—8,
6—1,.
4—6, 

8—10, 8—10; G. Vizirti-T. Bădin 
6—3, 6—2, 6—1; Li a 
Mariana Niculescu 4—6, 
DINAMO—PROGRESUL 
Turdeanu-Georgescu 6—1, 
6—1; D. Viziru-Prundeanu.
6—4, 4—6, 6—0;

Doboșia-
5—7.

5— Fr
8—5,
6- 3ț.

4—6, 6—0; Rako«T-
Caralulis 3—6, 6—3, 4—6, 6—4, 
7—9; Julieta N-amian-Rodica An
ti r iese u 6—2, &—2;- Elena Stane 
Orenski 11—9, 6—1.

Lotul de tineret
se antrenează

selecțenata de tine-

16 iunie. La Ploețtî, o îor- 
probab lă întîlnește azi fi
de ctegoria B Energia 1 

Selecționata va folosi urmă-

De astăzi, 
ret își începe pregătirile în vede
rea meciului cu Suedia (tineret) 
de la 
maț ie 
chpa 
Mai.
lorii jucători: Cozma—Szakacs II, 
L. Lazăr. Soare—Bodo, Neanrțu— 
Ene II, D. Mttnteanit, Bukdssy, 
Seredai, Milea. (de la Locomotiva

schimb de 
campiona- ICURT>

sfS- • . 4^-Al V» -. Zxze

S. C.—Re- 
-Aston 

Split—Austurg

• Federația maghiari de fotbal & 
selecționat un lot de 24 tineri fotba
liști în vederea alcătuirii echipei de 
fotbal a R.P. Ungare care va parti
cipa la Jocurile sportive internațio
nale prietenești de la Moscova. Ju
cătorii selecționați vor susține deo
camdată antrenamente comune de 
două ori pe săptămînă urmînd ca 
între S și 21 iulie să-și definitiveze 
pregătirile fn centrul de antrena
ment de la Tata.

• La 31 mai a sosit la Leningrad 
echipa engleză de fotbal ,.West 
Bromwich Albion*’ din prima ligă 
a campionatt>Iui Marii Britanii. Fot
baliștii englezi vor susține la 2 iu
nie o întîinire cu echipa Zenit Le
ningrad.

• m cea de a doua jumătate a 
lunii iunie ia Vs-rșovia va aveai loc 
întîlnirea internațională de tenis din
tre echipele R.P. Polone și Mexicu
lui. Cu acest prilej vor evolua te- 
nismenii mexicani Contreas, Llamas
și jucătorii polonezi Skonecki și Li- 
cîs. Meciul se va disputa după sis
temul „cupei Davis".
• Prin afilierea suediei la Fede

rația internațională de volei, nu
mărul țărilor membre ale acestui 
fur internațional s-a ridicat la SZ.

• Schipa masculină de volei a 
Cehoslovaciei a fost invitată pen
tru un turneu in America de Sud 
la finele anului 1S37.

• A fost alcăttriU echipa de șah 
a R.P.F. Iugoslavia care va Tatitoi 
ia iunie reprezentativa U.R.s.S. M 
are următoarea componență: Gligo- 
rici, Ivkov, Trilunoviri, îstatanovict, 
Pire, Karaulajci, Nert»ISorvici, Mitici, 
Udovcici și Bertok.

£ La Compton, atleții americani 
Campbell și Gilbert au alergat *“ 
yarzi gardari in 13,4- Lincoln 
alergat o mila in 4:S,».
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azi
la fotbal 
la Ploești
b»ord). Vor mai fi fn- 

(Energia-
Riști Orașul Stalin),, 

Stcurtcu, Mateianti,
Bandit. La acești jucă'- 

adauge: 
.4in®te/, și

Gara de 
cercați portarul Ghi(ă.
Steagul
Costca, finei,
Eftimre,
tori urmează să 1: se
Pahonțu, Meszaros, V-
— în raport cu neces'tățite celor
lalte Toturi reprezentative — Al. 
Vasile, tiunweiUer sau M.hăiles- 
cu.

• I.a Leningrad a luat sfîrșit me
ciul ci« gimnastică între echipele se
lecționate ale R.S.F.S. Ruse? Ucrai
nei, Bielorusiei, Moscovei si Lenin
gradul ut La întreceri au participat 
peste 2541 sportivi. Pe echipe victoria 
a revenit selecționatei Ucrainei ur
mată de echipa Leningradului. In 
clasamentul individual compus pe 
primul loc la bărbați s-a clasat 
Boris Șahiin cu 5g,8S puncte, iar la 
femei L. Kalinicen<o cu 47 puncte-
• In cohtinuarea turneului pe

care-1 întreprinde în Uniunea So
vietică echipa maghiară de polo pe 
apă Vasas — - -
îo mai în 
central al 
U.R.S.S. » 
eiației Vodnlk. După un joc 
disputat întîlnirea s-a încheiat cu 
»n scot e&al: 5-5.

• Etapa a XFV-a a Turudui ciciist 
al Italiei desfășurată pe distanja 
Genova-St. Vincent «TAosfea (’« kan-> 
a revenit italianului Pavoul cu • 
medie orară de 3S.780 km., beneficiar 
al unei „.evadări” inițiate de echipa 
francesă. Ca reaultat, francezul An
tonin Rojland îmbracă tricoul bot, 
fiind urmat la 5 secunde de c®mpo- 
briotut său L. Bobet. Baldini la 1 
sec., Neucini la 2» sec.. De Filipkas 
la 32 sec., Gaul la 1 minut, Foroara 
la 1 ratn. 33. sec. Următoarele etepe 
de munte se anunță decisive pentru 
clasament.

Budapesta a susținut Ia 
bazinul clubului sportiv 
Ministerului Apărării
Lntîlnire cu echipa aso- 
- - - dîr»

«

• Echipa sovietică de fotbal Casa 
Ofițerilor Tbilisi -care întreprinde 
un turneu în Iran a susținut vineri 
o întîinire la Teheran cu cea mai 
puternica echipă iraniană „Tadji”. 
Meeiul s-a încheiat cu scorul de 1-9 
în favoarea fotbaliștilor din Tbilisi.

bas-• Echipa reprezentativă «le 
chet a Turciei, care întreprinde un 
turneu în Austria, a susținut zilele 
trecute o întîinire cu selecționata 
orașului Salzbarg. Basehethaliștil 
turci au obținut victoria cn scorul 
rte Sl-Cl CK-It».

NUMĂRUL VIITOR AL ZIA
RULUI NOSTRU APARE 
MARȚI 4 tUNFE. LA ORELE 
OBIȘNUITE, CU CRONICILE 
MANIFESTAȚIILOR SPORTF 
VE DE ASTAZI DIN TARA 
Șl DIN STRĂINĂTATE

Redacția și administrația: 
A Ă Ă X X

București, str. Const. Miile Nr. 17: telefon 5 30.36 - 5 30.37 Nr 1—9 STAS 3452 întreprinderea Poligrafica Nr 2 Str Brezoîanu Nr. 23—25 
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.

Lerr.es

