
II tlw „li m“ în talwia 8 la liM
• Petrolul Ploești a pierdut avantajul de puncte 
și, la egalitate cu Știința și Jiul, mai păstrează 
doar avantajul... golaverajului!...
• Șapte puncte diferență 
între prima și penultima clasată,
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echipe cu 16 puncte, nici o clarificare în jurul... locului 11! învingătoare;., tot la trei puncte: 75-72 (38-35\

Gool l Mulgea trasă de Seredai a poposit in plasă. Doi jucători pri
vesc mingea cu stări sufletești diferite: Georgescu (in stingă) e plin de

CE A FOS

Rapid București — 
l—O (1-0).

Oradea

Progresul București —’
Tg. Mureș 1—0 (1—0).

Știința Timișoara — GC.A. 3—0 
(2-0).

Dinamo Cluj—Dinamo București 
O—1 (0—0).

G. S.

Tiriac (pe linia porții) plin de tristete. (Fază din jocul Rapid — 
C. S. Oradea 1—D)

(Foto: GH. DUMITRU)

Intrecînd cu 3-0(2-0) pe C. C.

Știința Timișoara s-a reabilitat 
în fața inflâcărațiior ei suporteri
TIMIȘOARA 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Și de această 
dată Știința Timișoara a trecut de 
G.C.A., continuind astfel șirul suc
ceselor pe care de o bună bucată de 
vreme ie obține asupra campioanei 
țării. Scorul de 3—0 (2—0) ar ilus
tra pentru cei care n-au fost prezenți 
la acest meci, disputat într-o alură 
specifică de campionat, o victorie 
comoda a echipei studențești. In rea
litate, această victorie — firește, pe 
deplin meritată — a fost obținuiă 
la căpătui unei lupte aprige, în care 
superioritatea teritorială a fost majo
ritatea timpului de partea echipei oas- 
pe^fcritu! Științei, care a practicat 

simplu, bazat pe pătrunderi 
rrapide pe aripi și a avut o excelentă 
I apărare, constă în special în felul în 

care a știut să seziseze penetrabili- 
tatea apărării militare, pe care a de

pășit-o in punctele ei vulnerabile, a- 
dieă pe posturile pe care funcționau 
puțin experimentați! Dragomirescu și 
Cepulski. Gu o apărare atât de ne
sigură in intervenții, G.C.A. nu putea 
pretinde mai mult, deși atacul mili
tarilor a construit numeroase acțiuni. 
Acestea nu au putut fi însă fructifi
cate îndeosebi pentru că
Zbîrcea, Florescu și în ultimă instanță 
Fuclis le-au stăvilit cu mult succes. 
Atacul militar a greșit însă complă- 
cîndu-se într-o serie de combinații 
sterile și neștiind să-și croiască drum 
spre poarta adversă.

Evidentele lacune în alcătuirea e-

Brîrrzei,

București (0—6),
Timișoara: Știința' — U. T. Arad 

(3-3).
Orașul Stalin: Steagul roșu — 

Jiul Petroșani (0—3).

Petrolul Ploești — St. roșu Or.
Stalin 0—1 (0-0).

Jiul Petroșani —; IX Tw Arad
0—0.

-CE ESTE-

L Petrolul (1) 15 8 9 4 38.16 60
2. Știința (î> is a 3 4 38:34 19
J. Jiul (2> îs a i 5 13.U 19
4. Dinamo Cluj (4) 15 8 L 6 23:91 17
5. Progresul (6) 15 8 0 7 32:25 16
6.C.C.A. (5) 16 € 4 5 25:23 16
7. St. roțu (7) 15 8 4 5 27:25 16
«. Rapid (O 15 7 2 8 1>.1> 16

' a. U.T.A. (9) 15 5 5 5 31:23 15
1«. Din. Buc. (1«) 15 5 4 8 22:21 IH

• 11. CS Tg. M. 'U) 16 5 2 8 18:38 12
1». C.S.O. (IE) 15 0 1 IM 10:C 1 !

-Șl CE VA Fi

Ducureșli f C.C.A. — Dinamo
Cluj (2—1).

București: Dinamo — Petrolul
Ploești (0—0).

Tg. Mureș: C. S. Tg. Mureș —
Rapid București (0—2).

’ Oradea: C.S.O. — Progresul

S. MASSLER

(Continuare in pag. 3)

C. F. R., singura formație de rugbi neînvinsă!
• O partidâ de rugbi în ...„XIII" «Mare surpriza la lăți, unde C.C.A. a lăsa: un punct

I
 REZULTATELE TEHNICE ALE 

ETAPEI A VI A:

C.F.R. — Dinamo 5-0 (5-0), Geo- 
tehnica — Progresul 6-0 (6-0),
P.T.T. — Știinta Timișoara 6-3 
(6-0), C.S.U București — ~ " * 
Ploești 0-0, Știinta lași — 
9-9 (3-3) III

Partida derbi dintre C.F.R. 
ALAMO a decepționat profund 
tare au luat drumul stadioni

C.S.A.
C.C.A.

și DI 
pe cei 

___ au luat drumul stadionului din 
Parcul Copilului. Cele două fruntașe 
ale rughiului nostru au jucat nervos, 
crispat și fără orizont. In plus, ele au 
dezlănțuit, în mod cu totul condam
nabil, încă de la început, un joc 
inadmisibil de dur, căutînd a-și re
zolva pe teren tot felul de răfuieli 
personale (unele vechi chiar de câțiva 
anii). Și astfel, din primele minute 
Cotter (G,F.R.) și Aldea (Dinamo), 
iar mai apoi Sebe, (Dinamo) și Ghe- 
rasim (C.F.R.) au fost eliminați, echi
pele jucând mai bine de două treimi 
din meci un adevărat rugbi în... 13! 
Este un fapt care nu lc face cinste 
Sici jucătorilor eliminați, nici celor 
■ămași pe teren și nici antrenorilor. 
Semnalăm jocul superior al GF.R.- 
ilui (mai omogen, mai grupat și mai 
iecis). Ceferiștii au avut o formație 
nai bine sudată, cu destul de bună 
egătură între compartimente. Prin a- 
feastâ prismă, victoria lor apare me- 
itată. Dinamo ă jucat ieri dezorga- 
lizat, iar linia sa de trei sferturi 
nesigură) i-a pierdut jocul.
Unica încercare a fost realizată de 

doraru, care a primit o pasă de la... 
rti lonesou, după o tușă câștigată însă

de Dinamo (Graur) ! Buda a trans
format, pecetluind scorul la 5-0.

Singurii evidențiați: Moraru. Stăne- 
scu, Vusek (C.F.R.), iar de la Dina
mo Floresou, Graur și Diaconesou.

D. CALLIMACH1
• Fără a mulțumi ca spectacol. 

GEOTEHN1GA și-a adăugat o nouă și 
prețioasă victorie. Victorie — am zice — 
meritată, întrucît în ansamblu ea a 
arătat un plus de eficacitate și a avut 
în Mehedinți un excelent realizator 
(de altfel, cele două lovituri de pe
deapsă care au fixat rezultatul în fa
voarea echipei antrenate de C. Mun- 
feanu se dalorese acestui valoros ju
cător). "In general însă, echipa a 
practicat un joc sub valoarea ei, vă
dind, prea insistent, dorința de a ob
ține victoria. PROGRESUL, fără a 
mai reedita comportarea din etapa 
precedentă (jocul cu G.O.A.), a arătat 
totuși același joc clar, cu repetate ac
țiuni pe trei sferturi, în continuă 
mișcare. In mod practic, Progresul a 
dominat autoritar în repriza secundă, 
dar... acest „dar" e indisolubil legat 
de ceea ce ne spunea antrenorul St 
Bîrsan Ia sfîrșitul meciului: „Echipa 
noastră s-a mișcat bine, dar aproape 
întotdeauna cu o întîrziere de o..: se
cundă!" El se referea la faptul că în 
final Progresul — prea puțin insistent 
— a ratat posibilitatea de a egala. 
Ne-au plăcut Mehedinți, Bărăsco, Ma- 
nolache și Posmoșanti de Ia Geoteh- 
nica, Paloșariu, Emil Dumitrescu, Pa- 
trubani și Ghiuzelea de Ia Progre
sul. Corect arbitrajul lui I. Oncescu.

TIBER1U STAMA

• Invingînd cu 6-3 echipa studen
ților timișoreni, formația petetistă și-a 
înscris| prima ei victorie 
campionat. Petetiștii au 
Oprea două lovituri de 
timp ce pentru Știința 
dată Dușan, tot dintr-o

în acest 
marcat prin 

pedeapsa, în 
a înscris o 

asemenea lo-

C. C. A. va juca mai departe 
în Cupa Campionilor Europeni la baschet 

. . . . . . . . . . . . .1 pe Macabi Tel Avivși va întilni duminică
C.C.A. a invuț. aseară cu 75—72 

(38—35) pe Pauelmios, campioana Gre
ciei. Și a căpătat astfel dreptul de a 
juca — chiar duminica viitoare — în 
turul următor ai Gu|>ei Campionilor Eu- 
îopeni cu Macabi lei Aviv. Eveniment 
sportiv centrat in Capitală, partida de 
ieri ne-a oferit din nou o sală Floreasca 
arhi plină și o atmosferă de mare meci 
international. Partida in sine n-a arătat 
în toată frumusețea lui, baschetul mo
dern. Oaspeții au fost foarte prudenți — 
mai ales in repiiza intiia — și au jucat 
static in atac, au asigurat balonul și in 
toate acțiunile (dar tn absolut toate din 
aceste prime douăzeci de minute) nu 
șt-au încercat_  șaitsa — trăgind la
coș — decît atunci cînd becul care 
anunți scurgerea a 20 de secunde se 
aprindea, tn schimb echipa noastră a 
efectuat atacuri rapide și reușite. Atacu
rile ei durau puțin, iar după o sumară 
apreciere, din cele 20 de minute ale 
taimului, mingea a fost în posesia echi
pei Panelinios aoroape 15.

Așa cum era de așteptat baschetbaliș- 
tii greci au forțat mult pătrunderile. Au 
folosit rar aruncările de la seiui-distan- 
ță. De notat că oaspeții nu au avut con
ducerea de cif o singură dată, în pri

mele secunde cînd au îructiticat tnin-
EF. I0NESCU

(Continuare tn pag. 4)

Fodor (C.C.A.) șt Ștetanidis (Part**. 
linios) luptă pentru balonul care —«• 
deocamdată — este in aer.

Nina Pasciuc pentru a patra oară; 
campioană a R. P. R. la cros

— Ne- 
nu s-a 
înainte

SIBIU 13 (prm telefon), 
statornicia acestei primăveri 
desmmțit ! Cu două zâle 
ploaia și chiar ninsoarea păreau că 
nu se mai termină si deschideau 
cele mar sumbre perspective asupra 
condițiilor in care se vor desfășura 
finalele campionatelor de cros ale 
R.P.R. pe 1958. Dar, sâmbătă și maî 
ales duminică, vremea s-a îndreotat 
cu totul și astfel crosiștii au avut 
ncrocj' unei z-ie cald’ și frumoase.

S-ar putea spune multe lucruri 
despre fiecare din cele șase probe 
ale finalelor. Tuturor li se potri
vește însă lapidara formulă : „au 
inv.ns cei mai buni". Karin Artz, 
Dumitru Buiac, George ta Mogoș— 
Dumitrescu, Nina Pasciuc, Zoltan 
Varnoș și Constantin Grecescu au 
cucerit victoria cu mai multe sau mai 
puține emoții, maâ clar sau 
mai mare, dar 
— s-au arătat 
înaltele titluri 
la Sibiu.

REZULTATE

toți — fără 
cu adevărat 
de campioni

TEHNICE I

ta Jrptă 
excepție 
demni de 
cjoerite

junioare
vitură. (V. Hossu, corespondent).

Comșa (Progresul) descinde spetaculos, urmărit cu atenție de Pa- 
losanu (in negru) si A. Niculescu, Mehedinți și Segal (I.S.P.).

(Foto: GH. DUMITRU)

(1000 m.) : 1. K. Artz (Progr. Buc.j) 
3:13,0; 2. W. Klimen (Dinamo Or— 
S.) 3:14,5; 3. I. Zilii (Din. Buc.);.
3:21,5; 4. L. Răducuța (Pnogr. C-L.)R 
5. E. Papp (C.S.O.); 6. L. Paule#
(Met. Roman). Pe echipe : 1. MetaiiXț 
IMS. Roman 30 p.; 2. Dinamo O. S~ 
31 p.; 3. C.T.F.T. Buc. 32 p.; 4. DM 
namo Buc. 36 pi; 5. Progr. Buc. 4d> 
p.; 6. C.FjR. Cluj 43 p. Juniori 500® 
m. : L D. Buiac (Din. Buc.) 9:23,Of 
2. I. Dăndărău (Prah. PI.) 9:34,0; 3. 
Z. Kelemen (Din. Or. S.) 9:35,0;
V. Zaneti (Din. Or. S.); 5. V. Djmi-4 
trescu (Prah. PI.); 6. M. Nichita (Dim. 
Or. S.). Pe echipe: 1. Dinaimo Or. Staling 
26 p.; 2. Dinamo BUc. 49 p.; 3. C. S*. 
Oradea 63 p.; 4. C.F.R. Cluj 72 p.i
5. Industria Sîrmii C. T urzii 92 p.j
6. Prahova Ploești 92 p. Senioar» 
1000 m. : 1. G. Mogoș—Dumitresell. 
(M.I.G.) 3:04,0; 2. Olga Zaimer (Re-* 
colta) 3:06.6; 3. Ana Czuli (Rapi<ț 
Cluj 3:08,0; 4. Z. Voina (M.I.G.); 5* 
M. Crimean (Prah. PI.); 6. CI. Simio-4 
nescu (M.I.G.). Pe echipe : 
Buc. 6 p. Senioare 2500 m.: 
Pasciuc (Știința Cluj) 8:41,0; 
lonescu (Știinta Cluj) 8:46,0; 
Piștea (T.CB.' Buc.) 9:11,0: 
Cuțui (St. Cluj); 5. N. Eana(C.T.F.T.)t 
6. T. Boia (Bumb. Cisnădie). Pe e-4 
chips : 1. Știința Cluj 6 p.; 2. BumM 
bacul Cisnădie 15 p. Seniori 4.000 m.^ j 
1. Z. Varnoș (Din. Buc.) 12:17,0;
Gr. Cojocaru (St. Cluj) 12:20,0; 3Î. 
F. Moscovici (Pro.gr. Baia Mane)} 
12:22.0; 4. C. Aioanei (C.C.A.); 5. U 
Băd'iCi (Din. Buc.); 6. D. Birdău (Dinu 
Buc.). Pe echipe : 1. Dinamo Buc. 14 
p.; 2. Știința Oluj 28 p.; 3. C.S.LU 
Buc. 36 p. Seniori 10.000 m.: 1. CL 
Grecescu (Din. Buc.) 30:50,0 ; 2. Vă 
Weiss (Din. Buc.) 31:00,0; 3. V. Poți 
(Din. Buc.) 31:25.0; 4. î. VeUciu (St! 
Tim.); 5. N. Bunea (C.C.A.); 6. T. 
Strzeibiscki (Din. Buc.); 7. C. Dinii 
(M.I.G.); 8. N Nfcolae (M.I.G.): 9' 
D. Cohn (M.’ G ): 10. D. Dragomit; 
(Recolta). Pe
Buc. 10 p.; 2. Ml.G. Bite. 33 p.; & 
Recolta M.A.S. Buc. 53 p.; 4. C.T.F.T, 
BUc. 76 p.; 5. ' • '------ ~
79 p.; 6. Progresul 91 p.

Trebuie să subliniem excelenta or< 
ganizare a întrecerilor asigurată dă 
către LJ.C.F3. orășănesc Sibiu.

IACINT MANOLIU j

M.I.G-
1. N-
2. M.
3. M.

4. IIU

echipe: 1. Dinam®

Metalul I.M.S. Romani



Rezultate strinse și - unele - surprinzătoare iLupia pentru 
in cele trei campionate de handbal t și

iiilu la fel de pasionantă 
în categoria B

Dacă duminica trecută meciurile din 
cadrul campionatului feminin de hand
bal de categoria A au eclipsat pe 
cele masculine prin dinamism, echi
libru și rezultate surpriză, ieri for
mațiile masculine și-au luat revanșa. 
Fruntașele clasamentului (C.C.A. și 
Dinamo Orașul Stalin) au trebuit să 
se mulțumească cu cite un meci nul 
(în deplasare), iar echipele din par 
tea de jos a clasamentului au cîști- 
gat în general în dauna celor si
tuate mai sus. Se poate spune deci 
că în ceea ce privește rezultatele sur
priză campionatul masculin de cate
goria A a fost ieri principalul „fur
nizor". Cît despre rest (echilibru și 
dinamism), numai o scurtă privire 
asupra rezultatelor va convinge re
pede pe oricine că în toate cele trei 
camnionate de handbal lupta este 
deschisă și oferă duminică de du
minică partide pasionante. Iată acum 
și ce ne-au relatat corespondenții 
noștri.

CATEGORIA A MASCULIN: C.S.U. 
București — Victoria Jimbolia 13—12 
(9—9). Jocul a fost dinamic și echi
librat. In repriza secundă au abun, 
dat duritățile, în special din partea 
echipei gazdă, fapt permis de arbi
trajul lui I. Vulcheș (Sighișoara), 
prea îngăduitor față de jocul dur al 
apărătorilor bucureșteni. Au marcat: 
Nodea (6), Ciolan (3), Hnat (2), 
Cimponer (2) pentru C.S.U.; Jost 
(4),Kolbus (4), Valeri (3)șiVraniar 
pentru Victoria. Mătasea roșie Cisnă- 
die-Dinamo Orașul Stalin 9-9 (3-4). 
Gazdele au luptat pentru victorie cu 
tot elanul. Excelent a jucat portarul 
echipei din Cisnădie, Dimitriu. In 
min. 44 scocul era de 7—5 pentru 
Mătasea roșie, dar dinamoviștii au 
avut o puternică revenire și au egalat. 
Știința Timișoara — Voința Sibiu 
14—9 (8—6). A fost un joc foarte 
frumos, în care studenții timișoreni 
au dominat și ca urmare a acestui 
fapt au obținut o meritată victorie. 
Vom nota un amănunt interesant: 
nu mult după începerea jocului, Ști
ința Timișoara conducea cu 7 goluri I 
Au înscris: Moser (5), Meithert (3), 
Jude (3), Bara (2), Vlad pentru Ști
ința, Schuler (5), Bretz (4) pentru 
Voința. Știința lași — C.C.A. 12-12 
(5-7). După o repriză în care deși au 
avut inițiativa, militarii bucureșteni 
nu s-au arătat totuși prea în formă, 
în partea a doua a meciului ei au 
cedat treptat în fața iureșului echipei

Adrian Oardă a înotat 200 m. 
bras în timpul de J2.39.8 !...

și a cîștigat „Cupa Situ Groza"
Sîmbătă seara la bazinul Floreasca 

am intuit în Adrian Oanță pe un 
viitor fruntaș al natației europene. 
Intr-adevăr înotătorul dinamovist — 
imul din cei trei care solicitaseră 
organizatorilor tentativa de record — 
s-a întrecut pe sine și a reușit să 
parcurgă distanța de 200 m. bras în 
timpul de 2-39,8 1 Nou record republi
can în bazin de 33,33 m. Este in
teresant de remarcat, mai ales pentru 
a aprecia performanța lui Oanță la 
justa ei valoare, că timpul limită 
fixat de F.I.N.A. pentru omologarea 
recordului mondial (în bazin de 50 
tn.) este 2:40,0 și nu a fost încă 
accesibil pînă acum nici unui înotă
tor... Ținînd seama dc avantajul cîș
tigat de Oanță la întoarceri, perfor
manța de 2:39,8 valorează în jurul 
lui 2:42,0 în bazin de 50 m. De fapt, 
rezultatul realizat de Oanță a inau
gurat o serie întreagă de recorduri 
(în număr de șase), toate opera îno
tătorilor dinamoviști. Iată aceste re
corduri „dinatnov.iste": A. Oanță
1:14,2 (100 m. bras); Sanda Iordan 
1:27,4 (100 m. bras) și 3:07,9 (200 
m. bras) ambele recorduri de junioare 
categoria I și a Il-a, N. Rujinschi

Reuniuni amicale la box
Vineri seara, sala de festivități a uzi

nelor „Maa Tze-dun” a găzduit o intere
santă reuniune de box. Iată cîteva re
zultate: N. M'îndreanu b'. p. A. Morăruș, 
M. Dobrescu b. p. C. Mihăîlescu. N. 
Linca b. p. E. Andronache, £f. Ciobo- 
t ru b. p. St. Comănescu, St. Dumitra- 
che b. p. Gh. Vei?eș, Octavian Eremia b. 
p. I. Stoica, Albert Blank b. p. Nicolae 
Niță.

N. Tokacek-corespondent

Ieri dimineață. in organizarea colecti
vului sportiv „Laminorul” â avut loc 
o nouă reuniune pugilistică eu caracter 
amical. Dintre rezultate remarcăm în
frângerea lui Nicolae Niță în fața tînă- 
rului C. Stănescu. Alte rezultate: D. Fie- 
raru b. p. I. Lsscu, M. Ghencea b. p. 
FI. Pătrașcu, Octavian Eremia meci nul 
cu D. Dumitrescu, N. Linca b. p. Gh. 
Tomescu, Iosif Demeter b’ p. M. M-uscu- 
rel, Mircea Mihâi’b. p. St. Dumitrache. 
Programul a fost completat cu șase me
ciuri de juniori.

Al. Colțan și N ștefănescu 
corespondenți 

studențești. Foarte bine a jucat por
tarul Schuster (C.C.A.). Au marcat: 
Țipu (5), Em. Hurubeanu (3), Șt-, 
Hurubeanu, Gliga. Cercel, Mureșan 
(Știința), Căliman (3), Sauer (3), 
Bulgaru (2), Lingner, Țigănuș, So- 
rescu, Marcu (C.C.A.). Metalul Re
șița — Tehnametal Timișoara 14-12 
(8—6). Meci dîrz disputat. Reșițenii 
— mai buni, mai preciși în loviturile 
la poartă. Chimia Făgăraș — Petrolul 
Ploești 9—7 (6—3).

Campionatul feminin, categoria A. 
Steagul roșu București — -Gloria Si
ghișoara 4—3 (2—1). Echipa oaspe 
s-a apărat foarte bine și, în general, 
a dat o replică dîrză puternicei sale 
adversare, care în această partidă 
nu a strălucit deloc. Au marcat Du
mitrescu (2), A. Vasile și Roșu 
(Steagul roșu). Keul, Wonerth. Cris- 
tea (Gloria). Mefolul 2 Ploești — 
Olimpia București 0—6 (0—5). Tere
nul desfundat a influențat buna des
fășurare a jocului. Au înscris: Pădu- 
reanu (4), Cîrligeanu și Neurohr. 
Măgura Codlei — Flamura roșie Si
biu 1—7 (1—3). A fost o partidă 
interesantă, în ciuda marii diferențe 
de goluri. Echipa sibiană a jucat ex
celent. Punctele au fost înscrise de 
Gross (3), Dobre (2), Cazacu, Mitea 
(Flamura roșie) și de Preidt (Măgura 
Codlei). Record Mediaș — Progresul 
Orașul Stalin 5—6 (3—4). Un re
zultat de egalitate ar fi fost mai 
just. Medieșencele au jucat foarte 
bine în atac. Foarte slab a jucat 
Sara Klein (portarul echipei Record), 
care a primit trei goluri perfect pa- 
1 abile. Metalul Reșița — Știința Ti
mișoara 1—1 (0—1). Un meci slab, 
anost. Au înscris: Vereș (Metalul), 
Moțiu (Știința). Ilefor Tg. Mureș — 
C.S.U. București 4—6 (1—2). Lipsită 
de aportul lui Rozalia Ferencz (por
tarul echipei), Ilefor Tg. Mureș a 
părăsit terenul învinsă.

In campionatul masculin categoria 
B s-au înregistrat următoarele re
zultate: C.F.R. București — Olimpia 
Reșița 19—9 (9—6); Știința Galați— 
Dinamo București 10—12 (4—8); Fa
ianța Sibiu — I.C.A. Arad 14—10 
(7—4); Dinamo Tg. Mureș — Stă
ruința Odorhei 15—5 (5—1); Aripile 
Bacău — C.S. Marina Constanța 
2—7 (1—3), — rezultatul este nor
mal, surprinzătoarea victorie a oas
peților fiind pe deplin meritată; Mu
reșul Periam — Voința Sighișoara 
10—12.

2:14,7 (200 m. liber) și în sfîrșit, 
ștafeta de 4x200 m. liber alcătuită 
din Rujinschi, Cociuban, Zahan, și 
Kroner, a realizat cu timpul de 
9:11,2 un nou record de colectiv. Ga- 
vril Blajec (C.C.A.) ne-a făcut din 
nou dovada realelor sale calități de 
sprinter părcurgînd 100 m. liber în 
58,31 Remarcabile și timpurile obți
nute de Mitrofan (Progresul) și 
Heitz (C.C.A.) în proba de 200 m. 
bras 2:44,7 și respectiv 2:45,0; valo 
ros și rezultatul reușit de Al. Popescu 
pe 200 m. fluture: 2:30,9.

Rezultatele tehnice: Ziua I: BĂR
BAȚI — 100 m. liber: Blajec 58,3; 
Rujinschi 1:00,7, Marchițiu (C.C.A.) 
1:01,3; 100 m. liber juniori: Voicu 
(Progr.) 1:00,7, Szabo (C.F.R. Cluj) 
1:07,5; Fleșeriu (Voința Tg. Mureș) 
1:07,8; 200 m. fluture: Al. Popescu 
(D.) 2:30,9: 100 m. spate juniori:
Vasiliu (C.S.U, Buc.) 1:10,4; Daroczi 
(C.F.R. Cluj) 1:11,3; Mocanii (C.F.R, 
Buc.) 1:15,8; FEMEI: 400 m. liber — 
M. Wittgenstein (C.S.U. Buc.) 5:47,1, 
I. Wăchter (C.S.U. Buc.) 6:03,2; V. 
Mathe - (C.F.R. Cluj) 6:06,5; 100 tn. 
spate junioare: E. Ba-nffi (C.F.R. 
Cluj) și H. Țincoca (C.C.A.) 1:19,1; 
I. Csordas (C.F.R. Cluj) 1:20,3; 100 ni. 
fluture: El. Bratu (C.F.R. Buc.) 1:28,7; 
100 ni. bras junioare: S. Iordan
1:27,4; M. Both (Ilefor Tg. M.) 1:29,1; 
I. Orosz (C.S.U. Cluj) 1:30,4; 4x100 m. 
liber; C.S.U. Buc. 4:58,5. Ziua a Il-a: 
BARBAȚI — 100 m. bras juniori:
Chețan (S.S.T.) 1:18,5; Șt. Alexandru 
(Progr.) 1:21,8; Rînea (Spartac) 
1:24,6; 100 m. fluture: Budai (Voința 
Tg. Mureș) 1:14.0; 400 m. liber: Ru
jinschi 4:51,2; Șt. Ionescu (C.C.A.) 
4:57,3; 100 tn. spate: Caminschi
(C.S.U. Buc.) 1:07,9; Daroczi (C.F.R. 
Cluj) 1:11,4; 100 m. fluture: "Al.
Popescu 1:05,6; 4x100 m. mixt juniori: 
Progresul 5:01,0. FEMEI: — 100 m. 
liber: M. Wittgenstein 1:10,3; 100 m. 
liber junioare: Maria Dan (C.F.R. 
Buc.) 1:11,6; I. Rothe (C.S.U. Buc.) 
1:12,0; H. Țincoca 1:12,8; 200 m.bras: 
G. Mangezius (Progr. Sibiu) 3:07,5; 
100 m. spate: M. Both 1:17,2; Ec. 
Orosz (Șt. Cluj) 1:20,7; 100 m. spate 
junioare: M: Wittgenstein 1:18,4; 
4x100 m. mixt junioare: C.S.U. Buc. 
5:42,8.

Seria I

CORVINUL HUNEDOARA — PRO
GRESUL SIBIU 1—1 (1—1)

t
4000 de spectatori, martori ai unui 

joc de uzură în care latura tehnică și 
spectaculară a fost sacrificată în 
favoarea luptei pentru puncte, an 
sperat în victoria localnicilor, fiind 
la un pas să-și vadă năzuințele în
deplinite. Dar după ce liunedo-renii au 
deschis scorul prin Huzum (combina
ție Nagy-Zapis-Huzum) în minutul 
28, portarul lor, Niculescu, ieșind 
inoportun din poartă i-a permis lui 
Roman să egaleze (min. 43). In 
continuare, Corvinul domină insistent, 
dar Progresul se apără cu succes, 
avînd în portarul Popa principalul 
realizator al acestui prețios meci e- 
gal. Arbitrul Mihai Popa (Buc.) a 
condus foarte bine.

C Morarii-corespondent

GAZ METAN MEDIAȘ — MINERUL 
RAtA MARE 1—0 (0—0)

Victoria gazdelor este pe deplin 
meritată. Diferența de scor este însă 
minimă și nu reflectă adevărata des
fășurare a jocului. Gazdele au fost 
net superioare, asaltînd permanent 
poarta lui Fulleiter. Acesta, numai 
în prima repriză (cînd raportul dc 
cernere a fost de 7—1 pentru Gaz 
Metan) a salvat în ultimă instanță 
șapte situații clare de gol. După ce 
Czako 11 a ratat de la 5 metri de 
poarta părăsită de apărătorul ei (min. 
51), Gaz Metan a înscris golul vic
torios prin Oancea, care a prelungit 
în poartă mingea șutată de Gută 
Tănase dintr-o lovitură liberă de l:i 
20 de metri.

P. Tomescu-coreapondent

C.F.R. CLUJ — C.F.R. ARAD 3—4 
(0—3)

In repriza întîi a „jucat" o singu
ră echipă: C.F.R. Arad, care a și 
reușit să înscrie de trei ori prin 
Klejn (min. 5 și 32) și Dragoș (min. 
38). După pauză aspectul jocului se 
schimbă, clujenii atacând dezlănțuit. 
După un prim gol înscris de Călbă- 
josu (min. 48), oaspeții își măresc 
avantajul prin Soher (min. 57). Un 
minut mai tîrziu „cade* un nou gol 
tn favoarea clujenilor, înscris de a- 
părătorul arădan Mădărășan la o 
centrare a lui Călbăjosu. Același 
Călbăjosu (cel mai bun din „22") 
pecetluiește scorul la 4—3 în minutul 
62. In general, meciul a plăcut nu
mai prin „avalanșa* de goluri.

Vasile Matei-corespondent

U.V. ARAD — METALUL REȘIȚA 
1-1 (1-0)

Un meci viu disputat, cu nume- 
’oase faze de gol la ambele părți din 
care n-au fost concretizate decît două: 
Ristin (min. 40) pentru U.V.A. și 
Mateun (min. 77) pentru Metalul.

Șt. Weimberger-corespondent

PARTIZANUL REGHIN — 1ND. 
SÎRMEI C. TURZII 0—3 (0—1) ■■ I
Ca și în tur, victoria a revenit 

Industriei Sîrmei. De data aceasta, 
deși învinșii au jucat pe teren pro
priu, scorni victoriei (categoric meri
tată) este mai mare: 3—0 (în timp 
ce în tur a fost 1—0). Localnicii a-

Început și returul campionatului categoriei C la fetb<Ă
SERIA I

Textila Buhuși—Știința I. M. F. 
Iași 0-2 (0-1).

Petrolul Moinești — Oituzul Tg. 
Ocna 2-0 (1-0).

Știința Galați — Dinamo Brăila 
0-1 (0-0).

Victoria Tecuci — Steaua Rosie 
Bacău 1-0 (0-0).

Rulmentul Bîrlad — Gloria Doro- 
hoi 3-1 (1-0).

Locomotiva Pașcani — Textila Bo
toșani 1-0 (0-0).

C.F.R. Iași — Sportul Muncitoresc 
Rădăuți 2-1 (0-0).

Etapa viitoare (20 aprilie) : Textila 
Botoșani—Textila Buhuși; Steaua Ro
șie Bacău—Petrolul Moinești; Oitu
zul Tg. Ocna — Știința Galați ; Glo
ria Dorohoi—Victoria Tecuci ; Spor
tul Muncitoresc Rădăuți—Rulmentul 
Bîriad; Știința I.M.F. Iași—Locomo
tiva Pașcani; Dinamo Brăila—C.F.R. 
Iași.

SERIA A n-a

Gloria C.F.R. Galați—Titanii Bucu
rești 1-2 (1-0).

Șantierul Naval Constamța—IA4.U.M. 
I Medgidia 1-1 (0-0). 

proape n-au existat în acest joc. Au 
înscris: Safar (min. 27), Munteanu 
(min. 66) și Niculescu (min. 75).

D. Farkaș-corespondent

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
C.F.R. TIMIȘOARA 1—2 (1—2)

După aspectul general al jocului 
un rezultat de egalitate ar fi fost 
mai echitabil. Apărarea oaspeților, 
care a reușit să anihileze atacurile 
gazdelor și Ursu, care a ratat un 11 
metri, au determinat victoria ferovia
rilor. Au marcat: Tocilă (min. 5) 
pentru Tractorul, Androvici din 11 
metri (min. 10) și Malcin (min. 34) 
pentru C.F.R.

C. Gruia-corespondent

MINERUL LUPENI — STIINTA 
CLUJ 1—1 (1—1)

Joc foarte spectaculos în care au 
înscris: Crăiniceanu (min. 39) pen
tru Minerul și Munteanu (min. 40) 
pentru Știința.

1. Ciortea-corespondent 
CLASAMENT:

ETAPA VIITOARE:

1. Știința Ciui 15 11 1 3 33:10 23
2. Corvinul Hunedoara 15 9 4 2 30:11 22
3. Minerul B. Mare 15 7 5 3 31:23 19
4. Minerul Lupeni 15 6 6 3 33:20 18
5. Ind. Sîrmei C. Turzii 15 6 5 4 20:16 17
6. Progresul Sibiu 15 7 3 5 29:25 17
7. C.F.R. Timișoara 15 6 4 5 25:26 16
8. U. V. Arad 15 5 6 4 9:18 16
9. C.F.R. Arad 15 5 3 7 20:25 13

10. Tractorul Or. Stalin 15 4 4 7 18:22 12
1-1. Partizan Reghin 15 4 3 8 14:28 11
32. Metalul Reșița 15 4 2 9 21:29 10
13. Gaz Metan Mediaș 15 4 2 9 12:22 10
14. C.F.R. Cluj 15 1 4 10 17:37 6

C. Turzii: Industria Sîrmei — Mi
nerul Lupeni; Sibiu: Progresul '■— 
Gaz Metan Mediaș; Arad: C.F.R. '■— 
Tractorul Orașul Stalin; Timișoara: 
C.F.R. — Partizan Reghin; Cluj: 
Știința — U.V. Arad; Baia Mare: 
Minerul — Corvinul Hunedoara; Re
șița: Metalul — C.F.R. Cluj.

Seria a Il-a
ȘTI1NTA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

IAȘI 3-0 (1-0)

Cu o apărare mai hotărîtă și cu o 
linie de halfi care a alimentat aproa
pe în permanență înaintarea cu pase 
utilizabile, studenții bucureșteni și-au 
întrecut colegii din Iași cu un scor 
care a surprins chiar și pe cei mai 
înfocați susținători ai învingătorilor. 
Explicația: accidentarea mijlocașului 
centru Du (eseu în etapa anterioară a 
creat un gol (-neumplut de Hess) în 
dispozitivul apărării oaspeților, pe 
unde învingătorii au „zburdat" în 
voie. Golurile au fost marcate de: 
Semenescu (min. 38 și 53) și Dumi
trescu (min. 51).

Arbitrului Aurel Iftimie (Or. Stalin), 
care a apreciat greșit unele faulturi, 
i s-au aliniat următoarele formații: 
Știința Buc.: Sturzu — Lepădatu, 
Miu, Ardeleanu — Maior, Pologea — 
Dumitrescu, Tăuceanu, Dănciulescu, 
Coloși, Semenescu; Știința Iași: Ghi- 
bănescu — Păun, Hess, Cernea — 
Don, Rociu — Căruntu, Bedivan, Ioa- 
novici, Ciurugă, Vasilescu.

Tr. loanițescu

Dinamo Pitești—Petrolul Pitești 
2-0 (2-0).

Metalul Tîrgoviște—Ancora Galați 
2-0 (1-0).

Tonpedo Tohan—Victoria Sinteza 0-0
Olimpia Giurgiu—Fabr. Confecții 

Buc. 1-4 (0-2).
Carpați Sinaia — Rafineria 4 Cîm

pina 5-4 (1-3).
Etapa viitoare (20 aprilie) : Petro

lul Pitești—Gloria C.F.R. Galați; An
cora Galați—Șantierul Naval Con
stanța; Victoria Sinteza—Dinamo Pi
tești; Fabr. Confecții Buc.—Metalul 
Tîrgoviște; Rafineria 4 Cîmpina— 
Tonpedo Tohan; I.M.U.M. Medgidia— 
Olimpia Giurgiu; Titan Buc.—Carpați 
Sinaia

SERIA A 111-a

Feroviarul Craiova—Oltul Rm. Vil- 
cea .1-0 (0-0).

C.F.R. Turnu Severin—Știința Cra
iova 0-1 (0-0).

Olimpia Reșița — Metalul Oțelul 
Roșu 2-0 (0-0).

U. M. Cugir—Flacăra Tîrgu Jiu
2-0 (1-0).

Indagrara Arad—Aurul Brad 0-0.
Rovine Grivița Craiova—Dunărea 

Corabia 2-0 (1-0).

C.F.R. BUCUREȘTI — UNIREA 1 
FOCȘANI 3-0 (1-0)

Meciul a plăcut numeroșilor spec-- 
tatori prin jocul iute și plin de dîrze-l 
nie desfășurat de ambele echipe. Cu d 
concepție de joc mai clară, feroviarii 
au dominat în majoritatea timpului,, 
reușind să depășească apărarea te-t 
nace a oaspeților, în care s-a remar-i 
cat portarul Varga. Au înscris: La- 
zăr. Milea, LeahevicL <

D. Constantînesca I 
DINAMO BACAU — DINAMO I 

OBOR 0-0

Rezultatul de egalitate reflectă jad 
raportul de valoare din acest meoj 
In care gazdele s-au comportat subl 
posibilități. Ele au dominat 60 de mi-4 
nute, dar au fost ineficace în fața! 
porții. La sfîrșitul jocului, cîțiva spec-1 
tatori turbulenți au provocat o serie da 
incidente neplăcute r I

Hie lancu, V. MihăUă, coresp. I 
FORESTA FĂLTICENI — FLACARaI 

MORENI 2-1 (0-1) I
Un joc modest, în care gazdele ac 

obținut victoria cu dificultate. Sco 
rul a fost deschis de Capoianu (mini 
38) pentru Flacăra, iar în min. 51 
Darie a egalat din 11 m. Golul vid 
toriei a fost înscris de Rizea (mit
nutul 66).

P. Lazăr, cor<

FARUL CONSTANȚA — PROGRESE 
SUCEAVA 5-1 (3-0)

Constănțenii au manifestat >
lentă dispoziție de joc, practicînd u 
fotbal rapid și variat, mai ales î 
prima repriză. Au marcat: Ispa 
(min. 7, 31, 37), Sever (min. 60 
Oroianu (min. 52) pentru Farul i 
Tanuski din 11 m. pentru Progresu

M. Enache, coresp.

PRAHOVA PLOEȘTI — POIAN 
CÎMPINA 3-1 (3-0)

Au marcat: Rîoceaau (min. 5 
Stanoilovici 1 (min. 15), Stano* 
viei II (min. 35) pentru Prahova i 
Bontaș (min. 73) pentru Poiana.

CLASAMENTUL

1. Farul Constanța
2. Dinamo Bacău
3. Știința Iași
4. C.F.R. București
5. Dinamo Obor
6. Dinamo Bîrlad
7. Flacăra Moreni
8. Foresta Fălticeni
9. Știința București

10. Prahova Ploești
11. Poiana Cîmpina
12. Progresul Suceava
13. Unirea Focșani
14. Comb. Polig. Buc.

14 9 3 2 36:19
15 7 5 3 33:14 
15 7 5 3 25:23.
15 7 4 4 20:10
15 6 5 4 28: li
14 6 4 4 24:20
15 6 3 6 23:22
15 6 3 6 12:20 
15 5
15 5
15 4
15 3
15 4 2 9 12:20 
13 3 2 I 14:32

ETAPA VIITOARE

Suceava : Progresul — Știința Bik 
București: Comb. Poligr. — Fores 
Fălticeni, Dinamo Obor — Dinan 
Bîrlad; Constanța: Farul — C.F. 
București; Moreni : Flacăra — Pr 
hova Ploești; lași: Știința — Dinar 
Bacău; Focșani: Unirea — Poiai 
Cîmpina.

Etapa viitoare : Aurul Brad—FI 
căra Orăștie; Știința Craiova—U. 1 
Cugir; Dunărea Corabia—Ferovi® 
Craiova; Oltul Rm. Vilcea—Indagri 
Arad; Metalul Oțelul Roșu—Rovi 
Gri vița Craiova; Flacăra Tlrgu Jiu 
Olimpia Reșița.

SERIA A IV-a

Dinamo Baia Mare—Tisa Sigb 
5-1 (3-1).

Arieșul Turda—Rapid Oluj 1-1 (1-
Mureșul Topiița—Textila Sf. Ghec 

ghe (aminat).
Victoria Satu Mare—Stăruința 

radea 0-0.
Voința Tg. Mureș—Carbidul T 

năveni 2-2 (0-1).
Flamura ro=ie Oradea—Stăruit 

Salonta 0-0.
Giloria Bistrița — Recolta Ca 

2-0 (1-0).
Etapa viitoare: Stăruința Oradec 

Dinamo Baia Mare; Carbidul Tin 
veni—Arieșul Turda; Tisa Sighei 
Mureșul Topiița; Stăruința Salonti 
Victoria Satu Mare; Recolta Care 
Voința Tg. Mureș; Rapid Cluj—F 
mura roșie Oradea: Textila 
Gheorghe—Gloria Bistrița.



Ieri, înaintașii au rămas datori: 7 goluri în 6 meciuri!
Progresul a cîștigat cu un gol

marcat în minutul 3
Așteptam cu mult interes jocul 

Progresul ■— C. S. Tg. Mureș. Oas
peții apăreau în Capitală pentru pri
ma oară în acest sezon, aureolați de 
o frumoasă performanță în etapa tre
cută, iar bucureștenii promiteau rea
bilitarea după comportarea submedio
cră din jocul cu C.C.A. Miza întîlnirii 
(cele două puncte atît de prețioase 
pentru ambele formații, dar mai ales 
pentru mureșeni), intra și ea în cal
culul celor ce pronosticau un meci 
dinamic, de mare luptă. Pe teren 
însă, lucrurile s-au petrecut cu totul 
altfel și, în afara faptului că au 
petrecut o splendidă după-amiază de 
primăvară pe stadion, prea puține 
sînt satisfacțiile cu care au plecat 
de la „Republicii" cei aproape 20.000 
de spectatori. Ba, să nu-i nesocotim 
pe suporterii Progresului; ei au, de
sigur, mulțumirea de a se fi adăugat 
încă o victorie palmaresului forma
ției lor favorite, victorie meritată dar 
obținută cu destul de puțină glorie.

Nivelul tehnic al jocului: slab. Mai 
slab chiar decît al altor jocuri pe care 
le-am văzut la începutul sezonului, cînd 
asemenea comportări ar fi avut poate 
O scuză, o explicație. Progresul a be
neficiat ieri de o formație completă 
(au reintrat Ozon și Mihăilescu) dar 
nu s-a ridicat mult peste valoarea 
adversarului. Ba, chiar, în repriza se
cundă, bucureștenii au fost depășiți 
de revenirea oaspeților și inițiativa 
a __ aparținut acestora aproape o ju
mătate de oră. Ca și în jocurile an
terioare,^ formația bucureșteană a slă
bit după pauză și credem că un atac, 
înai organizat și mai precis în șut 
decît cel al lui C.S. Tg. Mureș ar 
fi putut răsturna fragilul avantaj de 
■1—0 stabilit de Dinulescu în min. 3. 
La o centrare a lui Oaidă, Iliescu 
jn-a putut reține balonul care a ajuns 
la Dinulescu. Acesta a făcut cîțiva 
pași printre apărătorii adverși și a

tras în poarta goală: 1—0. In con
tinuare, joc de câmp. Progresul are 
mai multe faze de poartă, dar Iliescu 
apără șuturi grele în min. 30 (Oai
dă), 38 (Ozon) și 39 (Moldoveanu, 
la capătul unei splendide acțiuni co
lective, singura fază de fotbal verita
bil din cele 90 de minute). In acest 
timp, mureșenii, care joacă cu patru 
atacanți în linie și centrul atacant 
Kajlik retras între halfi, nu între
prind nimic periculos, nu trag nici 
un șut pe poartă. Două șuturi de 
departe trec puțin peste bara porții 
lui Mîndru.

In repriza a doua, reviriment în 
tabăra oaspeților. In min. 50 Do- 
brescu salvează la un corner. Apoi 
O.S. Tg. Mureș domină, obține cîteva 
cornere iar în min. 64 și 70 ratează 
prin Meszaros II și Varga. Progresul 
poate urca scorul, dar atacurile con
fuze sînt risipite de apărarea oaspe. 
De la Progresul am remarcat doar pe 
Știrbei. Jocul în general slab al echi
pei trebuie să dea de gîndit antreno
rilor. E greu de admis că Progresul 
a jucat ieri slab numai pentru că... 
mureșenii n-au fost periculoși. C.S. 
Tg. Mureș a făcut o figură modestă, 
în special atacul, care a irosit tot 
ce au creat cu multe strădanii Bo- 
csardi și Gierling. Meszaros II, ele
ment de bază al ofensivei mureșene, 
a corespuns doar în repriza a doua, 
iar Jozsi a jucat ca un anonim.

Arbitrul A. Varga din Cluj a con
dus bine echipele:

PROGRESUL: Mîndru-Dobrescu,
Carîoaș, Soare-Știrbei, Mihăilescu- 
Oaidă, Mateianu, Ozon, Dinulescu, 
Moldoveanu.

C.S. TG. MUREȘ: 
Vakarcs II, Carol 
Gierling-Varga, Jozsi, 
roș II, Meszaroș I.

Iliescu-Szekely, 
Szasz-Bocsardi, 
Kajlik, Mesza-

RADU URZICEANU

Joc foarte slab la Cluj
1 CLUJ 13 (prin telefon). — Cei a- 
proximativ 12.000 de spectatori au 
regretat faptul că urmând îndemnul 
pasiunii lor pentru fotbal s-au de
plasat la stadionul Gh. G-heorghiu- 
Dej pentru a asista la întâlnirea Di
namo Cluj—Dinamo București — 
terminată cu scorul de 0-1 (0-0) — 
'deoarece au urmărit un joc foarte 
slab. Meciul s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de încordată, la 
care a contribuit și arbitrul timișo
rean Kepich. Acesta a fluierat foarte, 
foarte mult, dând numeroase 
Inverse,’ confundând deseori 
bărbătesc cu cel dur. In min. 
pich nu a acordat clujenilor
m., la un hends comis de Iosif La- 
zăr.

Bucureștenii au jucat ceva mai 
bine decît clujenii, insă jocul pres
tat n-a depășit nivelul mediu. Apă
rarea de la Dinamo București a ju
cat calm, destrămind cu regulari
tate și promptitudine atacurile ad
versarilor, și așa destul de anemice. 
Dacă apărarea s-a mai descurcat 
oarecum — codind doar o singură 
dată, atunci cînd Koszegy a marcat

min.

decizii
jocul 

86 Ke
im 11

unicul punct al partidei în
76 —, înaintarea în schimb a ac
ționat dezlânat, cu pese trimise la 
întâmplare. Singur Szakacs I a jucat 
mai aproape de valoarea lui reală. 
La comportarea slabă a înaintașilor 
clujeni a contribuit și jocul slab al 
mijlocașilor, care au trimis nume
roase baloane înalte, ceea ce nu era 
indicat in fața apărătorilor bucu- 
reșteni mai înalți.
S-au aliniat următoarele formații : 

DINAMO CLUJ : Bucur — Moar- 
căș, Hulea, Szakacs II — Țircovnicu, 
Dragomir — Radulescu, Mihai, Efti.- 
mie, Szakacs I, Drăgoi.

DINAMO BUCUREȘTI : Cosma — 
Florian Anghel, Iosif Lazăr, Motroc 
— Alexandru Vas iile, Neagu — Va- 
sile Anghel, Nicușor, Ene, Koszegy, 
Suru.

Trebuie să menționăm și unele 
comportări nesportive (durități și 
discuții cu publicul) ale lui Moancăș 
(Dinamo Qluj), Co6ma, Nicușor și 
Suru (Dinamo București).

lancu Tiberiu si^Gligor Valeriu
■nrespondenți

Știința Timișoara s-a
(Urmare din pag. 1)

chipei C.C.A. trebuie să dea serios 
de gîndit antrenărilor ei.

Știința Timișoara, fără să facă un 
joc entuziasmant, a reușit să se rea
biliteze în ; fața avîntaților ei' supor
teri după slaba impresie lăsată în 
ultimele. două meciuri.

Iată cîteva momente mai impor
tante ale partidei. Chiar de la în
ceput apărarea C.C.A. se dovedește 
nesigură. In min. 7 Ciosescu scapă 
de Cepulski, dar Toma iese la timp 
din poartă și culege balonul. Primul 
gol este înscris în min. 11. Ciosescu 
trece mingea lui Filip, care luftează. 
Balonul ajunge la Boroș și acesta 
marchează plasat din apropiere. In 
min. 14, Gîrieanu trimite mingea spre 
poarta lui Toma surprinzând pe apă
rătorii militari porniți prea înainte., 
Filip înscrie nestingherit. C.C.A. se 
regrupează în atac. Tătaru are cîteva 
incursiuni terminate cu centrări pre
cise, dar acestea simt sau reluate 
peste bară (Constantin de două ori)

Atacul lui Ozon a fost stopat de,., centrul înaintaș (retras) Kajlik, care 
in acest moment degajează balonul (fază din partida Progresul — C. S. 
Tg. Mureș 1—0). (Foto: 1. MIHA1CA)

La Ploești: 0-1 și... o veritabilă
reeditare a meciului din etapa trecută

PLOEȘTI 13 (prin telefon). — 
Spectatorii meciului Petrolul Ploești— 
Steagul roșu Orașul Stalin au avut 
în repetate rinduri impresia că a- 
sistă la o reeditare a meciului cu 
Jiul, din etapa precedentă. Deosebi
rea constă in faptul că atunci era 
vorba despre o fruntașă a clasa
mentului, in luptă pentru titlu, in 
timp ce acum echipa oaspe era in 
zona retrogradării. Această situație 
s-a conturat cu deosebire în prima 
repriză cînd, ajutați și de vânt, oas
peții prestează un joc foarte ofen
siv, punînd deseori în dificultate a- 
părarea petroliștilor. La decizia în 
atac s-au adăogat sistemul de or
ganizare al 
prompte ale

In schimb, 
tat mai slab 
prestînd un 
și de orientare și demonstrând un 
vădit declin de formă. La infringe- 
rea suferită coincidența continuă : 
ca și în etapa precedentă, ploeștenii 
au părăsit terenul învinși cu 1-0 
(0—0). Au contribuit în egală măsură 
linia de atac și cea de mijloc. Pri
ma n-a corespuns, lipsindu-i legătu
ra intre jucători, finalitatea și pre
cizia în șut, cea de-a doua, excep- 
tindu-1 In oarecare măsură pe 
nea, n-a alimentat atacul și,

apărării și intervențiile 
lui Constantinescu. 
localnicii s-au compor- 
ca in etapa precedentă, 
joc lipsit de concepție

Fro- 
prin

jocul retras, a favorizat acțiunile in
terilor adverși, rămași nemarcați. La 
rîndul Jor, aceștia s-au priceput 
să-și pună proprii atacanți în pozi
ții favorabile, facilitîndu-le contra
atacurile. Intr-un astfel de contra
atac, în min. 62, David scapă de su
pravegherea lui Marinescu și înscrie. 
Golul primit scade de aci înainte și 
mai mult randamentul ploeștenilor, 
care devin nervoși și nu mai reu
șesc să pună in pericol poarta oas
peților. Jocul prestat ne-a con
firmat părerea că echipa Petrolul 
Ploești prezintă lacune serioase (lip
să de omogenitate în pregătirea ju
cătorilor și in special lipsuri de or
din moral și de voință) care trebuie 
să facă obiectul unei serioase ana
lize.

Arbitrul Ilie Drăghici (București) a 
condus corect formațiile :

PETROLUL PLOEȘTI : Sfetcu—Pa- 
honțu, Marinescu, Topșa—Fronea, 
Neacșu—Bădulescu (Zaharia), Tabar- 
cea, Zaharia (Dumitrescu), Dumi
trescu (Bădulescu), G. Marin.

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN : 
Constantinescu — Bîrsan, Marinescu, 
Percea—Hidișan, Aion—Hașoti, Fu- 
sulan, Proca (David), Szigetti, Da
vid (Proca).

M. Bedrosian și I. Iordache 
corespondenți

U.T.A. A „SMULS" UN PUNCT LA PETROȘANI
PETROȘANI 13 (prin telefon). — 

Peste 6.000 de spectatori au asistat 
la partida dintre echipa locală și cea 
a textiliștilor din Arad. Scorul alb 
îi nedreptățește pe petnjșăneni, de
oarece ei au dominat mai mult dar 
nu au reușit să străpungă apărarea 
arădană care, cu un al treilea fun
daș — Serfozo — și cu Petschovski 
retras, au știut să mențină scorul 
alb până la sfârșit.

Faptul că înaintarea Jiului nu a 
reușit să marcheze nici un gol s-a 
datorat în mare măsură și lipsei de 
finalitate in fața porții. O altă gre
șeală a constituit-o faptul că Ciur-

reabilitat în fața înflăcăraților ei suporteri
de apărarea studen-sau interceptate 

ți lor.
In repriza a , .... ___r_

puternic, dar combină ineficace și 
șutează imprecis la poartă prin Ca- 
coveanu, Bone și Onisie.

In plină presiune a militarilor, în 
min. 64, Gîrieanu îl depășește ușor 
pe Dragomirescu și după o cursă 
frumoasă înscrie puternic, pecetluind 
scorul partidei care nu mai poate fi 
modificat de dominarea sterilă a oas
peților. La fluierul arbitrului D. 
Schulder, care a arbitrat corect, lă-

doua, C.C.A. începe
______ ! și

sînd cursivitate jocului, s-au aliniat 
următoarele formații:

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Fuchs-Zbîr- 
cea, Brînzei, Florescu-Cojereanu, Tă- 
nase-Gîrleanu, Cădariu, Ciosescu, Fi
lip, Boroș.

C.C.A.: Tama-Zavoda II, Cepulski, 
Dragomirescu-Onisie, Jenei-Cacoveanu, 
Constantinescu, Constantin, 
Tătaru.

S-au remarcat Brînzei (cel 
bun de pe teren), Cojereanu, 
cea și Gîrieanu de Ia Știința 
șoara, Toma, Tătaru și Constantin 
(în repriza întîi), de la C.C.A.

Bone,

mai 
Zbîr- 
Timi-

1
Marți și miercuri Jocuri de cupă

etapei 16-imilor de finală a Cupei R.P.R. la lotbal, săp- 
vor avea loc trei partide.

dărăscu a fost prea mult căutat și, 
ca atare, a fost păzit cu strășnicie 
de Serfozo. Fiind nevoit să șuteze 
de la 16—20 m., nu a avut precizie 
în tir. In plus, gazdele au jucat 
foarte mult pe tripletă, fără a folosi 
extremele care de altfel nu au fost 
„marcate". In această partidă întrea
ga formație a Jiului a manifestat 
o condiție fizică și o tehnică mult 
mai bună decât a oaspeților.

Cît privește pe arădani, ei au a- 
vut puține acțiuni la poartă.

In prima parte a jocului, — - ■ ■ 
țiază o serie de acțiuni și 
răscu, Nertea și Cosmoc 
poarta, dar Coman reține 
min. 20, Petschovski trece 
tremă, centrează peste apărarea gaz
delor ia Marin Marcel, dar acesta 
neatent ezită să tragă și Ciisnic 
prinde. In min. 27 Jiul trece la 
„treabă". Gabor, Ciurdărăscu, Flo- 
rea, schimbă balonul între ei și ul
timul înscrie, dar arbitrul Cruțescu 
nu acordă gol pe motiv că Florea 
se afla în ofsaid. In repriza a doua, 
gazdele sînt hotărite să modifice 
scorul, dar arădanii se apără cu 
7—8 oameni. Ciurdărăscu, Nertea, 
Ghibea și Cosmoc trag la poartă fără 
succes. Partida se termină în plină 
dominare a gazdelor.

Arbitrul Mircea Cruțescu a con
dus următoarele formații:

JIUL : Crisnic — Romoșan, Panait; 
Tîmoveanu — Cosmoc, Deleanu — 
Ghibea, Florea, Ciurdărăscu, Gabor, 
Nertea.

U.T.A. : 
Sereș — 
Koczka, 1 
Tîrlea.

Jiul ini- 
Ciurdă- 

lncearcă 
tot. In 
pe ex-

: Coman — Sziics, Băcuț II, 
Kapaș, Serfozo — Jurcă, 

Marin Marcel, Petschovski,

In cadrul
tăinîna aceasta

Mîine, 'marți, la Petroșani se va disputa partida 
Minerul Lupeni și U.T, Arad.

Miercuri vor avea loc două rejucări: la
Severin — " ’, . ’ ’*
C.F.R. Iași — Dinamo'Bîrlad (2—2 în prima ediție).

Craiova
Jiul Petroșani (1—lîn prima întâlnire)

restantă

C.F.R.
și la

dintre

Turnn
Bacău

R. Zamora și N. Rovența 
corespondenți

★
aradană a sosit in țară- 

mai 
Lo-

Echiipa
joi, venind din R.D.G. unde a 
susținut un joc la Leipzig, cu 
komotiiv. Victoria a revenit echipei 
din Leipzig cu 1-0.

Rapid și-a îngreunat 
singur victoria...

Fără golul marcat în min. 30 de 
Seredai, la capătul unei frumoase 
combinații cu Raab, nu știm dacă 
Rapid ar fi reușit pînă la urmă să 
treacă de C.S. Oradea.

Și totuși, Rapid a avut aproape tot 
timpul inițiativa în joc și și-a creat 
cîteva situații bune, puține dar clare, 
care dacă ar fi fost fructificate (in
clusiv lovitura de la 11 m. ratată de 
Ene II) i-ar fi asigurat un succes 
mai net decît arată scorul final al 
partidei de ieri din Giulești: 1—0 
(1—0). Dar, linia de atac a ceferiști
lor a funcționat defectuos, și-a corn-’ 
plicat jocul prin curse lungi 'și exte
nuante, prin conducerea exagerată a 
mingii sau prin pase prea multe 
și inutile. La acestea este de adăugat: 
1. un ritm necorespunzător (accele
rat în cîmp și încetinit în apropierea 
porții) și 2. lipsă de claritate în fața 
porții adverse. Jucînd astfel, bucu- 
reștenii au ușurat foarte mult sar
cina apărării organizate, atente și 
prompte a orădenilor (permițînd a- 
cestora să piardă la un scor onora
bil) și, în schimb, și-au îngreunat 
victoria, pe care pînă la urmă a 
obținut-o, meritat, dar la limită.

C.S.O. a jucat ca o echipă care 
nu mai are ce pierde: calm și organi
zat. Și-a apărat șansele cu multă 
dîrzenie, a atacat, cu intermitențe, 
e drept, dar destul de periculos, însă 
nu i-a reușit nimic. Linia de atac, 
deși se desfășoară destul de bine 
în cîmp, nu are decizie în fața porții 
și lasă să-i fugă... de sub nas oca
zii favorabile.

Jocul, în general modest ca factură 
tehnică, a început și a decurs destul 
de promițător, cu faze interesante, 
chiar spectaculoase, pînă în min. 15. 
Orădenii au atacat mai legat, avînd 
inițiativa. Apoi au revenit ceferiștii, 
care s-au dovedit superiori pînă la 
pauză. După o lovitură în bară, care 
a dat emoții „tribunelor" în min. 
25 (autor Bîscă), urmează go'ul 
bucureștenilor: Seredai schimbă -u 
Raab, care-i retrimite mingea la în- 
tîlnire. Un sprint rapid, Seredai — 
talonat de Țiriac — trage, mingea 
se lovește de Sugar (care a plon
jat) și pătrunde în poartă. Ceferiștii 
ratează apoi două ocazii, ca și oră
denii în repriza a doua, în min. 55 
și 57. Ene II îi Imită: în min. 54, 
iar în min. 60 trage slab un II m. 
și Sugar apără. Orădenii au și ei o 
nouă ocazie, dar Toth trage peste 
bară (min. 66). Inițiativa rămîne de 
partea bucureștenilor, deși orădenii 
revin cu contraatacuri periculoase. 
Eforturile echipelor însă, și în special 
ale Rapidului, rămîn pînă la sfîrșit 
fără rezultat. Corect și atent — arbi
trajul lui E. Bucșa-Sibiu.

RAPID: Dungu-GREAVU, Vărzan, 
MACRI-Bodo, STANCU-Copil, RAAB, 
Ene II, Georgescu, SEREDAI.

C.S.O.: SUGAR-Băcuț I, ȚIRIAC, 
Kiss-I. Bartha, CUC-TOTH, Krem- 
panski, BISCA, Fecenczi, Demien.

P. GAȚU

^^onosport
Așa arată un buletin cu 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 15 din 13 aprilie 1958:

I. Știința Timișoara — C.C.A. 1
II. Rapid București—C. S. Oradea 1!
III. Progresul București — C.S.

Tg. Mureș 1
IV. Dinamo Cluj— Dinamo Buc. 2
V. Petrolul Ploești — St. Roșu

Or. Stalin 2
VI. Jiul Petroșani — U. T. Arad X

VII. Minerul Lupeni — Știința
Cluj X

VIII. Corvinul Hunedoara — Pro
gresul Sibiu X

IX. Partizan Reghin — ind.
Sîrmei C. Turzii 2

X. Tractorul Or. Stalin — G.F.R.
Timișoara 2

XL Dinamo Bacău—Dinamo Obor X 
XII. Foresta Fălticeni — Flacăra

Moren i 1

Fondul de premii la acest concurs 
este aproximativ 937.000 lei.



C. C. A. va juca mai departe in Cnpa Campionilor Europeni la baschet
din pag. 1) Em. Nicnlescu, descalificați destul de 

devreme, n-au putut da întreaga mă- 
cîștigată Ia angaja- sură a forțelor lor. De la oaspeți, 
In rest meciul a stat care ari lăsat o impresie bună, prin 
incertitudinii. Atacul <’ '

(Urmare

ge.a „inaugural" 
rea de la centru, 
mult sub semnul 
'iiostru, evident mai bun plătea tributul 
u&ei apărări deficitara. Au fost momeli- 
jFȘcînd campioana noastră s-a desprins: 
a avut 6--8 — chiar și zece puncte 
Svaritaj. Dar de fiecare dată cei de la 
Panelinioș refăceau diferența mult 
mai ușor decît era de prevăzut.

Electiv însă G.G.A. scăpase de grijile 
ce se ridicaseră la un moment dat 
.asupra orizontului rezultatului încă din 
tainului 30 cînd avea de acum 8 
■puncte diferență. Toată problema era 
dacă pînă la sfîrșit rezervele vor ține 
pasul jocului fiindcă —: element im
portant în acest meci — greșelile 
personale au abundat de ambele 
părți. Arbitrii au dictat nu mai puțin 
de 69 de faulturi. Nouă jucători (pa
tra de Ia G.G.A., cinci de la Paneli- 
tiios) au părăsit — descalificați — te
renul. In asemenea condiții se înțelege 
că totul era în funcție de modul cum 
rezervele vor înlocui pe titulari. Oa
menii de pe bancă” de la G.G.A. au 
dat Satisfacție (în mod special M. 
Răducanu). Dar omul nr. 1 al campi
oanei rămîne Folbert. El s-a dovedit 
vulpoiul care știe să se regăsească 
cînd trebuie. A jucat calm și a mar
cat coșuri care valoirau cît 100 de 
puncte. L-a secondat cu succes Fo- 
dor, mult mai combativ și mai re
zistent de cît îl cunoșteam. Nedef și

decizia pătrunderilor și energia cu 
care luptă sub panouri, cei mai bunin 
Christeas, ȘtefanMis și Holevas.

Au marcat: G.G.A. t Folbert 19, Fo- 
dof 17, Nedef 10, Nicuilescu 8, Pus- 
casu 2, Nedelea 9, Pruncii 4, Răduoa- 
nu 6. Au mai jucat: Eordogh, L Di- 
nescu. PANELINIOS: Ștefanidis 22, 
Holevas 8, Christeas 37, Sakelis 3, Mos- 
hos 2. An mai jucat: Mavroleon, lere- 
miadis, Karvelas, Karafcasis, Lekas. 
Descalificați pentru cinci greșeli : 
Nedef, Em. Niculescu, Pușca su, Ne- 
delea (G.G.A.), Ștefan id is, Holevas,

Sakelis, Mavroleon, Moshos (Paneli- 
nios).

Arbitrii UYGUG (Turcia)' și BELO- 
SEVIGI (Iugoslavia) au condus foar
te Sever. încă 8 dovadă că, în meciu
rile internaționale nu se iartă nimica

ASTĂZI: MIG — PANELINIOS"'1
Campioană Greciei susține tistăzi 

al doilea joc în- țara noastră întîlnind 
echipă de categorie At MIG. Partida 
are loc în sala Floreasca începînd de 
Ia ora 19. In deschidere, la ora 17.30, 
se întîlnesc echipele de juniori ale 
Bucureștiului și Clujului.

Biletele pentru aceste partide se 
pun în Vînzare de astăzi dimineață 
Ia casele sălii Floreasca.

Deși învingătoare cu 3-0

Dinamo București a întrecut echipa 
M.I.G. cu 3—0. Pentru spectatorii pro
zeliți sîrnbătă după-amiază în sala 
Giuîești, meciul dintre aceste două 
echipe feminine a fost fără îndoială 
cel mai plăcut de urmărit. Aceasta nu 
numai datorită calității bune a par-

Rezultate normale în prima etapă 
a campionatului de tenis de masă
Campionatul categoriei A la tenis 

de masă șii-a făcut începutul prin re
zultate normale, favoriții ieșitul în
vingători pe toată linia. Astfel, la 
București, în îutrecerba formațiilor 
masculine, campioana Țării Construc
torul (Gantner 1 v., Pesch 2 v., Iscc- 
vici 2 v.) a învins cu 5—0 pe Spartac 
(Hosu. Ionescu Soare, Saotalena) care 
după cum se poate vedea din citirea 
formației a jucat fără Reiter. La Cluj, 
echipa locală Progresul a cîștigat cu 
5—3 întîluirea cu Voința L.M. Bucu
rești, reinarcîndu-se victoriile lui Co 
bîrzau asupra lui Bottner, Stan Ilie 
și Nazarbegliiati a lui Negulescu 
ia Nazarbeghian. Rezultate: cSbîrzan
— Stau llie 2—0, Negulescu — Bot*.- 
ner 0—2, Gavrilescu — Nazarbeghian 
0—2, Gobîrzan — Bottner 2—1, Ga
vrilescu — Stan ilie 2—0, Negulescu
— Nazarbeghian 2—1, Gavrilescu — 
Bottner 0—2, Cobîrzari — Nazarbe
ghian 2—0. Dacă Tehnometal Timi
șoara nu a ieșit învingător în primul 
său meci, pierzând la Progresul Bucu
rești cu 3—5, în schimb merită a fi 
evidențiată comportarea avută de Șuba mei: 
și Șirlincan (care au învins-o pe Ella 
Constantinescu) și de Bodea. care a 
dispus de Angelica Rozeanu. Elta Con- 
stantinescu — Șuba 1—2 (—16, 17. Oradea — Ferotex Oradea 3—0, Pro- 
■13—14), Harasztosi — Bodea 2—1

tidei, cit și evoluției scorului, favo
rabil cînd uneia, cînd celeilalte echipe. 
Jucătoarele de la M.I.G. au realizat 
una dintre cele mai bune partide de 
pînâ acum, reușind să pună de multe 
ori în dificultate valoroasa și rutinata 
formație dinamovistă. *

Un rezultat oarecum surprinzător 
l-a obținut Amefa Arad, care a fost 
întrecută de C.G.A. Ia București cu 
3—2. în ciuda așteptărilor, care pre
vedeau un clar 3—0 în favoarea mili
tarilor.

Angelica Rozeanu —
(—18. 16, 14—11),

(—16, 13, 15), 
Șirlincan 2—1
Harasztosi — Șuba 2—0 (16, 14), Ella 
Constantinescu — Șirlincan 0—2 (15, 
13), Angelica Rozeamt — Bodea 1—2 
(—20, 16, —12), Harasztosi — Șirlin
can 2—0 (10 16), Angelica Rozeanu 
— Șuba 2—1 (12, —18, 13). Un de
but promițător și-a făcut și cealaltă 
proaspăt promovată, formația C.F.R. 
Roșiori de Vede, învinsă destul de 
greu de echipa studenților bucureș 
teni cu 3—5. Zaharia (C.S.U.) — 
L.ăzărescu (C.F.R.) 2—0, PîrVu
(C.S.U.) — Dinu Grigore (C.F.R.’) 
0—2, Andronache (C.S.U.) — Mari
nescu (C.F.R.) 1—2 1 Zaharia — Dinh 
Grigore 2—1, Andronache — Lăză^ 
rescu 2—0, Pîrvu — Marinescu 0—4 
Andronache — Dinu Grigore 2—Ol 
Zal iria — Marinescu 2—0. In partida 
de la Satu Mare, C.S. Victoria (Griinj 
feld 2 v., Bodi 2 v., Leker 1 v.) al 
ieșit învingătoare cu 5—3 în fața 
Voinței Arad (Covaci 3 v., Papp, Pro- 
kopet). i ‘

Rezultate înregistrate la echipe fe-
Construc torul București (Geta 

Pitică, Catrinel Folea) — Petrol Chi
mie (Slăvescu, Silberman) 3—0, C.S.

FEMININ
M.I.G. București — Dinamo Bucu

rești 0—3 (13, 11, 12) ; Știința Timi
soara — Someșul Cluj 1—3 (3—15,
16— 13, 4—15, il—15); C.F.R. Bucu
rești — Coni'ti. Polig. Buc. 3—0 (3, 
9, 6) i Voința Orașul Stalin — Voin
ța Sibiu 3—1 (15—6, 15—13. 12—15,
17— 15).

greșul Cluj — Voința București 3—0.

MASCULIN
Categoria A Tractorul Grasul Stalin

— I.T.B. Buc. 2—3 (15—9, 9—15,
14— 16, 15—6, 14—16); C.F.R. Cra
iova — Știința Cluj 0—3 (9, 5, 3) : 
C.C.A. —’ Amefa Arad 3—2 (13—15,
15— 11. 15—10, 9—15, 15—9); Vic
toria București — C.T.F.T. Buc. 0—3 
(5, 13, 6); T.C.H. Buc. — Dinamo 
București 0—3 (7. 6, 5).

Categoria B, seria 1. Politehnica 
Orașul Stalin — Voința Suceava 3—0 
(11. 10, 4)’ Aurul Negru Ploesti — 
Știința Galați 3—1 (15—8, 15—11,
7—15, 15—5) ; Feroviarul Constanța
— C.S. Snagov 3—0 (7, 2, 2)5 Ști
ința Iași — Voința Bacău 3—0 (3, 
11, 10). Seria a Il-a. Casa Ofițerilor 
T imișoara — Dinamo Baia Mare 3—0 
(H, 6, 11); Stejarul Km. Vîlcea — 
Dinamo Tg. Mures 3—2 (15—11, 
15—10, 11—15, 14—16, 15—13) • Di
namo Cluj — Știința Timișoara 2—3 
(5—15, 16—14, 15—12, 9—15, 11—15). 
Utilajul Petroșani — Dinamo Oradea 
3—0.

DEDE

turneul international de juniori lt.€ J.fi. 
a Inat sfîrșit 1

Pe primul loc: Italia. Echipa Romînief\ 
s-a clasat a patra

MONOORF 13 (prin telefon). — 
Simibătă la Rodange, în finala pentru 
loteul 3 al Turneului Internațional de 
Juniori echipa Franței a
întrecut formația juniorilor romini 
cu scorul de 3-0 (1-0). Reprezen
tanții noștri, susținând al șaselea 
melci în interval de 11 zile (de două 
ori două meciuri consecutive la 4 
și 5 aprilie, la 11 și 12 aprilie), au 
resimțit acest efort prelungit, mai 
ales că au folosit — cu o singură 
excepție — mereu aceeași formație. 
Juniorii francezi (5 meciuri în a- 
celași interval de timp, făcînd parte 
dintr-o grupă de patru echipe) sint 
mai solizi și cu o rezistență 
mare, ceea 
porte mai i 
secutiv și 
ria. Ei au 
citat, dar 
raport cu 
noastră, deși a slăbit ritmul de joc, 
datorită oboselii, a aivut totuși câte
va ocazii de gol, pe care însă le-a 
ratat. In plus, Ivansuc a fost faul
tat in careu de trn fundaș francez, 
dar arbitrul n-a sancționat infrate-

mai
ce le-a permis să su- 

ușor al doilea metci con- 
să forțeze jocul și victo- 
câștigat până la urmă, ma
la un scor prea sever în 
aspectul jocului. Echipa

țiiinea cu lovitură de. la 11 ni. Fran
cezii au deschis scorul în.min. 15'te 
urma unei neînțelegeri Intre Peficij 
și Nedelcu, care s-au așteptat unuȘj 
pe altul să degajeze balonul. A pro4i 
fitat centrul înaintaș Jorkaest, caroȚ 
a marcat. Același atacant francez * 
urcat scorul la 2-0, dar dintr-o P<W- 
ziție de ofsaid, rămasă nesancționafl 
tă, iar Grabowski a stabilit scorul 
final. In acest timp, echipa noastră 
a atacat periculos, și a creat câteva 
ocazii, dar Matei și Mihăescu au ra
tat. Astfel că numeroase acțiuni bine 
concepute au rămas neconcretizate. 
Juniorii romini au jucat in forma
ția : Opanschi—Codreanu, Petca, Ne
delcu—Petru Emil, Neacșu—Ivansuc, 
Unguroiu, Matei, Nk'uiescu, Mi-' 
hăescu.

Duminică la Luxemburg s-a dis
putat finala pentru locul L, Intre 
Ralia și Anglia. Un joc viu disputat, 
terminat cu victoria italienilor la 
scorul de 1-0 (0-0), prin punertrt 
marcat de Oltremare. Clasamentul 
final : 1. Italia; 2. Anglia; 3. Franța; 
4. România.

întreceri la lupte clasice și libere 
intre sportivii romini și bulgari

La Sofia, Sinaia și Lugoj luptă
torii rornî-m și bulgari s-au întrecut 
sîrnbătă și ieri în cadrul unor întîl- 
niri prietenești.
LA SOFIA, BALLO (R.PJU) A OBȚI

NUT UN MARE SUCCES
In cadrul reuniunii desfășurate 

bată seara în Sala Sporturilor 
Sofia gazdele au dominat prin 
nică și rutină. O comportare 
moașă a avut " 
a impresionat prin forța sa Ballo 
a dominat pe doi dintre cei 
buni luptători ‘ ‘ ‘
egalitate cu Bimbalov (decizie ne- 
justă în defavoarea Iui Ballo) și în- 
trecînd la puncte pe Pehlivanov. 
Luptătorul romin a ocupat 
în oa-t. 87.

Iată rezultatele tehnice ia 
tru categorii de greutate în 
'Concurat: cat. 52 kgr.: 
(R.P.B.), 2. Dimitrov (R.P.B.),

Franeisc Ballo,

bulgari, terminînd

stim
ei in 

teh- 
fru- 
care

mai 
la

locul I

cele pa
care s-a 

1. Zalev
3 

Ruszi (R.P.R.), cat. 62 kgr.: 1. Ko
lev (R.P.B.), 2. Vitcev (R.P.B.), 3 
V. Popescu (R.P.R.), cat. 73 kgr.: I. 
Murtazov (R.P.B.), 2. Aliev (R.P.B.), 
3. O. Ujbar (R.P.R.), cat. 87 kgr.: 
1. Fr. Ballo (R.P.R.), 2. Pelilivanov 
(R.P.B). 3. Bimbalov (R.P.B.).

Toma Hristov-corespondent
SPORTIVII BULGARI APLAUDAȚI 

LA SINAIA
întrecerile de lupte pentru „Cupa

primăverii” 
ieri în sala 
din Sinaia. . _ __ ____
participat și fruntași ai luptelor dirt 
R.P. Bulgaria, Aceștia au dominat 
întrecerile, fiind viu aplaudați pentra^fc 
frumoasa tor demonstrație. DmtrJ^P 
luptătorii romîni care au fost opuși 
oaspeților s-au evidențiat O. Hathazl 
de la Dinamo Satu Mare și Gh. Ma
rinescu de la Marina Constanța. A3 
ceștia au reușit să facă „zrle greâe“ 
campionului olimpic Nicola StanceV.

Iată rezultatele pe categorii: cat 
52 kgr.: fordache (Carpați Sinaia), 

57, k2f-: J- Atanasov Gendov 
Crăciun (Marina

... . ' T. Jula
(Din. S.M.). cat 67 kgr.; I. Bîker 
Gosporfin (R.P.B.), 2. A Tampa (St. 
R.). cat. 73 kgr.: Gomboș Andrei 

79 k2r-! 1 Stance? (R.P.B.), 2. 0. Hathazi (Din. S.M.), 
cat. 87 kgr.: M. Croiforu (St. R.), 
cat grea: 1. Iuseim Geancev (R.P.B ), 
2. Gh. Marton (Rapid Gluj). De 
menționat că Marton și Iuseim au 
terminat la egalitate.

Șt. Constantin-coresp.
I

TURNEUL REPREZENTATIVEI 
REGIUNII sofia a început /

s-au disputat sâmbătă p 
cinematografului „1 Mai“ 

La patru categorii an

cat. ! __
(R.P.B), "2. D. C.ă„'_ 
Oonstanța), cat. 52 kgr.

Cei aproape 1.000 de spectafo 
prezenți lâ Teatrul de Stat au pi. Olt . ■ 1. • r . .

HOTARE
Campionatul de cros 

ATirTțcM al Ungariei pe distan- AlLLlibM țd de 4 km a fost 
cîștigat de Rozsavot- 

gy, care a parcurs distanța în 11:39,0 
urmat de M. Szabo (11:41,8). La' 10 
km., Kovacs lozsef a realizat 30:36,0, 
urmat de Jeszenski cu 31:26,8. La fe
mei (1500 m.) pe primul Ioc s-a cla
sat Roder ctf 4:47,6 urmată de Kazi 
4:52,6.

FOTBAL

• Campionii de cros ai R.D. Ger
mane sînt S. Herman (2500 m.) și 
F. lanke (7500 m.).

Campionatele în diferite țări
AUSTRIA: F.C. Wien 
— Sturm Graz 1-1, 
WAG — Rapid 0-3, 
Wacker — Kremser

2-2, Olimpia — Wien 1-0, Kaptcmberg 
— Wiener S.O. 1-1, Simmering — 
Austria 2-6, Graz — Admira 3-3, 
Conduc W.S.O. 32 p.. Rapid 29 p.

ITALIA: Atalanta — Genova 1-1, 
Fiorentina — Verona 1-1, Juventus— 
Bologna 4-1, Lanerossi — Alessandria 
4-0, Milan — Lazio 6-1, Roma — Na
poli 0-2, Sampdoria — Padova 3-2, 
Spal — Torino 0-1, Udinese — In- 
ternazionale 1-1. Conduce, Juventus 
45, Padova și Napoli 35 -f'7

*>z

Luptătorii sovietici învingători în S. U. A.
NEW YORK 12 (Ager pres). — In 

sala Universității Okhlahoma din ora
șul Norman s-a desfășurat la 11 a- 
iprilîe prima întîlnire dintre echipate 
reprezentative de lupte libere ale 
U.R.S.S. și S.U.A. După cum trans
mite corespondentul agenției „France 
Presse” luptătorii sovietici au fost 
superiori, repurtînd o victorie catego
rică ou 7—1.

Iată rezultatele tehnice ale meciu
lui. în ordinea categoriilor: Țalkala- 
manidze (U.R.S.S.) învinge prin tuș 
fn 7’46” pe Delgatto (S.U.A); Mac 
Cann (S.U.A.) învinge prin tuș în 
T ■c" ne Arsenian (U.R.S.S.); Șaii-

mulin (U.R.S.S.) dispune fa puncte 
de Hopke (S.U.A.); Siniavski 
(U.R.S.S ) învinge la puncte pe Co- 
ople (S.UA.); Balavadze (U.R.S.S.) 
cișfigă la puncte în fața iui Bludaugh 
(S.U.A.); Shirtfâdze (U.R.S.S.) în
vinge prin tus în 8’22" pe Davis 
(S.U.A.); Kulaîev (U.R.S.S.) întrece 
la puncte pe Rosenmayer (S.U.A.); 
Kandelaki (U.R.S.S.) învinge Ia 
puncte pe Roesler (S.U.A.).

Spectatorii au aplaudat îndelung 
frumoasa comportare a luptătorilor 
sovietici.

Echipa 
întîlniri 
Atillwater, Tulsa și New York.

apiaudat îndelung

U.R.S.S. va 
cu luptătorii

susține . alte 
americani ia

FRANȚA : Reims — Toulouse 2-2, 
Monaco — Angers 0-2, N-îmes — 
Lyon 2-0, St. Etienne — Beziers 1-2, 
Soctiaux — Sedan 2-1, Lille — Nice 
1-0, Marseille — Lens 3-2, Racing — 
Metz 1-2, Valenciennes — Ales 0-0. 
Conduce Reims 42, Monaco și Nunes 
cu cite 38 puncte.

IUGOSLAVIA : Radnicki — Vojvo- 
dina 2-1, Spartak — Beograd 5-0, 
Zelezniciar — Dinamo 1-1, Split — 
Velej 2-0, Vardar — Partizan 1-0, 
Zagreb — Buducnost 5-0, Steaua ro
șie — Hajduk 1-0. Conduce Dinamo 
cu 33 puncte.

ANGLIA: Birmingham City —
Leeds United 1-1, Burnley — Wolwer- 
liampton Wanderers 1-1, Chelsea — 
Bolton Wanderers 2-2, Manchester
City — Sunderland 3-1, Newcastle 
United — Arsenal 3-3, Nottingham
Forrest —' Lutton Town 1-0, Port
smouth — Blackpool 1-2, Preston
North End — Aston Villa 1-1, Shef
field Wednesday — Everton 2-1, Tot
tenham Hotspur — Manchester Uni
ted 1-0, West Bromwich Albion — 
Leicester City 6-2.

UNGARIA: Salgotarjan — Ferenc - 
varos 1-0, Tatabanya — Szeged 1-0, 
Dorog — Pec3 0-1, MTK — Szomba- 
thely 1-1, Dozsa — Honved 0-2, 
JKotnlo ■— Diosgyor 1-2. Conduce 
Ferencvaros 27 p., Tatabanya 26 p., 
M.T.K. 25 puncte.

BULGARIA: Spartak Pleven — 
Levski 0-1, Ț.D.N.A. — Lokomotiv 
1-1; Slavia — Spartak Plovdiv 2-1; 
Minior — Botev Varna 4-2; Spar
tak Varna — Botev Starazagora 2-1,

Dunav Ruse 0-0.Botev Plovdiv —
1. Levski 10 p.; 2. Spartak Varna 

7 p.; 3. Ț.D.N.A. 6 p.; 4. Lokomo
tiv 6 puncte.

CEHOSLOVACIA: Ruda Hvezda 
Brno — Spartak Praga 4-2, Dukla 
Praga — Dukla Pardubice 0-3, Spar
tak Hr. Kralove — Ruda Hvezda Bra
tislava 
Trnava

Meci 
Olanda 
Olanda

cat mulțumiți de victoria formației 
Unărea; ai cărei luptători — cu d 
singură excepția — au obținui re^ 
zultate de valoare. St. Juhasz l 
Popescu, V. Bularca si I. Radu an 
reușit victorii, M. Gristea, I. Hanțri 
și I. Gîngă au făcut meciuri egale, 
iar L. Bujor a terminat învins in 
fala lui N. Marinov. Scor final: 11-5 
pentru Unirea. Marți: Metalul Re-' 
șița — Repr. reg. Sofia.

Din

Reda.'ria si administrația: 
X X X X X

3-1, Banik KJadno — Spartak 
2-2. Conduce Dukla Praga. 
internațional: La Anvers :
— Belgia 7—21 La Haye: 
B — Belgia B 3—4.

nou „relache" în meciul
Smîslov—Botvinik

Din cauza îmbolnă
virii marelui maestru 
Mibail Botvinik. cea 
de-a 16-a partidă a 

meciului pentru titlul mondial de șah 
a fost amânată pentru data de 15 
aprilie

ȘAH

ȚSK-MO campioana U.R.S.S. 
pe anul 1958

HOCHEI

în

Campionatul Snional 
de hochei pe gheață a 
luat sfîrșit cu victoria 
echipe ȚSK-MO care, 

ultimul meci decisiv, a învins cu
scorul de 7-1 (2-1; 3-0; 2-0) echipa 
Aripile Sovietelor, campioana de anul 
trecut

In clasamentul final ȚSK-MO ă to
talizat 50 de puncte din 56 posibile, 
fiind urmată de Aripile Sovietelor cu 
49 puncte.

Gh. Dimitrov (R. P. B.) 
a cîștigat

Cupa Aleko la schi
— AstăziSOFIA 13 (prin telefon). _____

<a luat sfîrșit pe pistele efe la Vitoșa 
tradiționalul concurs de schi dotat cu 
„Cupa Aleko”. Concurentul bulgar 
Gh. Dimitrov a repurtat un desăvîrșît 
succes, cîștigînd atât coborârea cît 
și slalomul special. Lui și reprezen
tativei A a R.P. Bulgaria Ie-a fost 
înmînat trofeul pus în joc.

Iată rezultatele tehnice: COBORIRB 
(2750 m., dif. de niv. 540 m.) I. Di^ 
mrtrov (R.P.B.) 1:54,4; 2. Voroskint
(R.P.B.) 1:54,6 i. 8. Cristoloveanri
(R.P.R.) 2:07,0; 9 Tăbăraș (R.PR.)’ 
2:07,2; 10 Pandrea (R.P.R.) 2:08,0j; 
14. Bucur (R.P.R.) 2:09,9.

SLALOM SPECIAL! (600 m„ două 
manșe 190 m. 72 porți manșa I, 65 
porți manșa ă II-a): Dimiitrov 
(R.P.B.) 117,9 sec.; 2. CeapțaK
(R.P.P.) 118,7 sec.; 3. PapangheTtr? 
(R.P.B.) 118,8; 4. Pandrea (ILP.R.) 
120,5; 5. Gogulski (R.P.P.) 120,8 J 
7. Tăbăraș (R.P.R.) 122,5 sec.; 10. 
Cristoloveariu (R.P.R.) 126,1; 13.
Bucur (R.P.R.) 134,8.

TOMA HR ISTOV
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