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/R.P.F. Iugoslavia la gimnastica
Gimnastele și gimnaștii noștri au obținut victoria 

atît pe echipe cît și Ia individual
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Oretidi, ciștigătorul

CATEGORICA IA

concur suini 
fa

FETE...

pretins ieri seară
umpluse pînă la refuz sala 
tn urma impecabilei exe

cuții a Elenei Teodor eseu la soi a 
răsplătit cum se cuvine măiestria a- 
cestei admirabile ginirfaste și victoria 
sa detașată în concursul de sîmbătă 
și duminică. Elena Teodorescti a cîș- 

. tigat în stilul unei mari campioane, 
y~.h upîtid primul loc în trei clasamente 

pe aparate și în 'al patrulea clasîn- 
du-șe pe tocul II în imediata apro
piere a neobositei Anastasia [onesca, 
cea mat bună executantă Ia paralele 
Ujcgfale atît la impuse, cît și la liber 

^Reprezentativa noastră feminină a 
debutat cu succes în competițiile in
ternaționale din acest an. In afara 
faptului că ea a cîștigat detașat — 
așa după cum ne așteptam — în fața 
reprezentativei R.P.F. Iugoslavia, o 
echipă atcătuită din elemente foarte 
dotate
erate (atenție deci pentru viitori), 
fetele
examen gren provocat de evoluția cu 
exerciții noi la toate aparatele.

Victoria ne-'a revenit cu 441,60 p. Ia 
423,35 p., rezultat care confirmă di
ferența de clasă, dar care nu reflec
tă străduințele remarcabile depuse de 
gimnastele iugoslave pentru a se a- 
propia de vatoarea experimentatelor 
noastre gimnaste. Tereza Kocsis, reu
șind să se intercaleze între fruntașele 
noastre, și a confirmat calitățile. Păcat 
că nu are mai multă rezistență de con-

blicul care 
l'roreasca

de pu-

însă deocamdată insuficient la

noastre au trecut cu brio tin

inete.
masculin, lucrind cu miueurte

De asemenea mențiuni speciale, 
ales pentru feminitate și calități 

Mărie, Libaaei

curs.
mai
morale se cuvin Verei
Medie și Tonka Mukic.

ELENA
Clasamentul general

MATEESCU 
, 1 

individual: 1. 
ELENA TEOOORBSCU (R.P-I1M 75,4» p..
2. Ileana Petroșanu (R.P.R.) 73.8» p.. 3. 
Emilia Liță (R.P.R.) 73,50 p., 4. Tereza 
Kocote fR.P.E.J.) 75,40 p.. 5. AnasfaMia 
Ionescu (R.P.R.) 7345 P-, « Sonia lovan 
(R.P4R.) 72,60 p., 7. Utta
(R.PJt.) 71.2S p., 8. Vera Mărie 
7»45 
69,90
«945

P-.

p., s. Liliana Medie
• p., 1». Tonka Mukic

p., U. Nevenka Pogocnic

U.

Sehlandt 
(K.P.FX) 
(R.P.F.T.) 
(R.PJ’.T.) 
(R.PJT.J.)

12. Geta Popesou (R.P.R.) 68,65 
Nina Bi lie (R.P.E.J.) 653»

14. Elena Dobrowohki (R.PJt.) 63,»0
15. Nada Feld (R.P.F.J.) 52^5 p., 
Dragica Koricie HL-P.FJ.) 323» p.

Clasament pe aparate: SOL: 1. Elena 
Teodoeescu 19,20 p , 2. Ileana Petroșa

nii 10,05 p., 3. Elena Dobrowolski 18.8» p.;
SĂRITURI: 1. Edena Teodorescu 18,90 
p., t. Emilia LLțd 18,70 p., 3. Ileana 
Petroșanii 18.es p.; BUZNA: 1. Elena
Teodoreseu 18,55 p., 8—3. Utta Sehlandt 
șl Aauastasia Jonesoa IMS P-; PARA- 
L£UI: 1. Anastasia loaescu 18.90 p., 
2. ESen* Teodorescu 10,70 p., 3. Tereza 
Koosls 1M5 p.

P-. 
P>» 
ÎS

-REVANȘA MERITATA LA BĂIEȚI

Surîsul ai care Frederic Orendi a 
întîmprnat furtunoasele aplauze ale

(Continuare in pag. 4)

După 15 ore de concurs

Au fost desemnați cei 7 campioni la haltere pe 1958
• Trei noi recorduri • N. Amzuică revelația campionatelor • E. Detcă a Ieșit 

Birău, Roman, lenclu, Baroga, Gheorghiu ți Cazan ‘
SX5; 106) 2. ion Panalt (CCA) 2624 kg. 
(»; 77.5; 10») t. AL Cosma (Dtuuno)
!»24 kg. (W TT.S; 05) 4.
(Tract Ord.) 226
(UTA) 225, 6. C 
ețtt) 207,5 kg

CATEGORIA

15 ore au durat întrecerile pen
tru desemnarea celor 7 campioni 
reptddicant ia haltere? Vă puteți de
sigur închipui că în asemenea con- 
dițiuni (concursul s-a desfășurat 
.limbată pmă noaptea ta ora 1, Iar 
duminică pînă după-amiază ia oca 
16) halterofilii au fost supuși unui 
efort consideratul. Așa se explică — 
în parte — faptul Că numai de> hal
terofili au doborit recorduri. Nico- 
lae Amzuică (CSUB) in cadrul cate
goriei semi-ușoare a reușit să 
..smulgă" 97.5 kg. și să „arunce" 
122,5 kg. performanțe care coretituie 
noi recorduri ale țării, dar fiind rea
lizate Ia a patra încercare acestea 
nu au contat în cadrul triatkmuîui. 
Al treilea record a fost staBMit de 
Silviu Cazan la cat. grea, la proba 
împins și tot din a patra încercare: 
150 kg. In afară de concurs Cazan 
a totalizat 430 kg. egalind recordul 
republican.

în general trebuie să menționăm 
lupta strinsă Ia categoriile cea mai 
ușoară, semi-ușoară. semi-mi/ocie

1 și semi-grea. La aceasta din urmă, 
Eremia Detcă, unul din favoriți a 
ratat de trei ori la „smuls", ieșind 
din concurs.

In concluzie, se poate afirma că 
întrecerile au fost spectaculoase, va
loarea performanțelor medii ale con- 
curenților au fost mai ridicate declt 
in edițiile precedente.

din concura • Balmătr, 
tint noii cam pioni.
Ion Blrăn (Electromotor Tim.) 9023 kg. 
(»S; 9«; 115) k V. Andronovlci (CCA) 
300 kg.
(CSUB)
Wagner

UȘOARA

lost* Olah 
kg. X lostf Komoct 
Năstaae (Progres.

cn.i; W, n»,5) I. N.. Amzuică 
297J kg. («7,5; 90; 1») 4. r.
muc*. Or. Staltn) 27» kg. J-
_ <

(Continuare in pag. ?)'
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N-a lipsit mutt ca N. Amzuică (GSUB) să devină campion al cate
goriei semi-ușoară tată l in timpul probei „smuls" la care a doborit re

cordul țării.

Finalele „zonelor“ la box
REZULTATE TEHNICE:

CATEGORIA CEA MAI UȘOARA: t.
Ion Batmlu (Știința Cr.) 265 kg. (Tip:

-Campionatul a devenit
și mai pasionant în categoria A

• Liderul — Petrolul — a reușit la București ceea ce... n-a reușit 
acasă: si se distanțeze în da samenL

atit de pasionant și palpitant ca cel 
actual. Sintem aproape la jumătatea 
relurttfuf, cu șașe etape înainte de 

terminarea 
se poate 
clarificare 
tru primul loc sau in înverșunata lup'ă 
pentru evitareia locului 11. Dimpo
trivă, cu rezultatele de ieri, situația 
s-a încurcat mai rău și astăzi patru 
echipe se află, cu șanse egale, în ur
mărirea liderului — Petrolul — iar 
cite fiatra continuă să se găsească 
in zona locului lt, care — de ieri 
— este ocupai tot de G.S. Tg. Mu
reș, dar numai datorită golaverajului. 
La puncte, mureșenii sint egaU cu Di
namo Bucureștii In preajmă insă, se 
găsesc Rapid și U.T. A. (ca cile lf> 
puncte, Steagut roșu și Dinamo Cluj 
(cu cite 17 puncte). Perspectivele des
fășurării ulterioare a luptei din cam
pionat rezultă foarte ușor la o atentă 
studiere a clasamentului alăturai șt 
a programului celeft mai apropiate 
etape, aceea de la 4 mai (duminică se 
dispută etapă de Cupă).

Etapa de ieri â prilejuit numeroase 
observații interesante prin prisma con. 
stanței, mai bine zis a inconstanței, 
echipelor noastre. Petrolul a pierdut 
două jocuri consecutive acasă cu 1—0 
și cînd toți credeau că in deplasare, 
la București, și cu o formație incom
pletă, va capota din nou, liderul a 
reușit o victorie nesperată. In schimb, 
după un 1—0 plin de promisiuni la 
Cluj, Dinamo București a ratai acasă 
o ocazie bună de a-și mări numărul 
de puncte șl șansele de a se depărta 
de locul buclucaș (11). Steagul roșu, 
după victoria de la Ploești, a trebuit 
să se mulțumească ca un 0.—(7 acasă.

De mutfi ani 
asistăm la un

n-am avut prilejul să 
campionat de fotbal

Ce a fost.
campionatului, și încă nu 

spune că s-a produs oreo 
in cursa emoționantă pen-

iar C.&A. a făcut un salt și mai 
mare : de la 0—3 ta Timișoara la S—0 
la București, in timp ce' Știința a făcut 
saltul in sens invers: de la 3—0 la 
2—2, in ambele ocazii pe teren pro
priu. Mai consecvente s-au arătat fiul 
șl U.T. A.: meciuri nule consecttfwe.

ț a cișiii. 
deptusuTc

C.C.A. Bueurafti-Dinamo Cluj 6—0

Dinamo Bucureșt L-Petrol ui Ploești
0—1 (0—4»

Steagul roșu Or. Sta.Hu-Jiul Pe-
țroșani 0—0

Știința Tixnișoarta-U.T. Arad 2—2
(1—2>

C. S. Tg. Mureș-Rapid București
1—0 (0—0)

C. S. Oradea-Progresut București
1—3 (0—1).

• ooCC

1. Petrolul 16 9 3 4 29:16 21
B. Știința 16 8 4 4 41:26 29
3. Jiul 16 9 2 5 18:13 20
4. C.C.A. 16 7 4 5 31:23:18
5. Progresul 16 9 0 7 35:» 18
6. Steagul roșu 16 6 5 5 27:25 17
7. Dinamo Cluj 16 8 1 7 23:27 17
8. Rapid 16 7 2 7 19:20 16
9. U.T.A. 16 5 6 5 23:25 16

VO. Dinamo București 16 5 4 7 22:22 14
11. C.* S. Tg. Mureș 16 6 2 8 19:30 14
12. C.S.O. 16 0 1 15 11:45 1

...și ce va fi
de

programul
Zfl aprilie: optimile 

Cupei, după
Duminică

, finală ale 
i anunțat.

Duminică
Rapid-C.C.A.

a 17-a:
_ Bucureștl-

Progresul în cuplaj pe Stadionul 
Atigust.

Dinamo CluJ-Știința Timișoara 
U.T. Arad-PetTolul Ploești 
C. S. Oradea-Steagul roșu 
Jlnl-C.S. Te. Mureș.

4 mat: etapa 
și Dinamo

23

—

Puncte deosebit dcș-prcLi>așf 
gat insă' U'.'F.A.: dona, iti-.i 
(la Petroșani și Timrșoora).

...Și dacă echi-fiele vor continua să 
meargă pe tini» acestei lipse de con
stanță. sint șanse serioase să cunoaș
tem aiit campionul cît și titidarul lo
cului lt abia in ultima etapă. Ca o 
completare a 
pionat.

acestui dramatic cant.

PLOEȘTI: V. Vintilâ t-a
PLOEȘTI 20 (prin telefon de Ia 

trimisud nostru). — Gel mai sur
prinzător rezultat al reuniunii finale 
a fost realizat 
Vîntită (C.S.A. 
(Voința Buc), 
c'uer remarcabil, 
sacul ptlntr-’un 
plm de dinamism, cucerind o fru
moasă viotorfe la 
ceanu (Gr. Roșie, 
situdt la adevărata toi valoare, a 
reușit totuși să-l învingă le puncte pe 
trttacdle. dar și rudimentarul C. Vă
duvia (Din. Craiova); Ieri, ceferisht! 
s-a mișcat foarte bme m ring și a 
folosit cu suoees, din viteză, nume
roase „un doit«ri“ ta figtvă, care i-au 
adus un stibstonțuri avantaj. Intr-un 
meci de mare tensiune. Petre Popescu 
(Voința Ploești) l-a întrecut la 
puncte — mai greu decât ara de aș
teptat-— pe Trejin Stupanu (U.T.A.). 
Soeria intdnirii a fost dec»sâ in 
rotmdul doi cînd, în urma unui pu
ternic croșeu de stingă la figură, a 
rădeanul e trimis la podea și nu-

de „muștele” Vasile 
G-ța) și Toma llie 
Constănțeanul, rxm- 
și-a depășit adver- 

box tn linie, variat.

3 puncte, fon Bo- 
■, Buc ), deșt rtti s-a

învins pe Tom a llie!
tnărat pftiă la 8. Timorat,* ed nu mai 
luptă cu vitatitatea-i cunoscută.

ALTE REZULTATE : cocoș: To
ma Constantin (Din. Buc.) b. p. 

semi-' 
b. p. 
ușoaa 
b. p. 
semi- 

A.) B. 
lași) r 

(TitaniT 
(Vom- 
Veiicn-

C. Baleneiuc (G.F.R. Iași) ; 
ușoară» M. Albu (C.S.O.S.)
M. Ungiireaiiu (Dih. Craiova) ; 
ră : I. Demeter (Spartac Buc.) 
Pavel Enache (Voința PL) i 
mijlocie: N. Negrea (O. C-.

“ (Dinamo
D. Rizen

, Gir. Deac
ța Ohij) • semigrea : Ghețu ____
(Din. Buc.) b. ab. Ill Mihai Petty 
(Unirea Tim.) ; grea: St. Comănescn 
(S.P.C. Buc.) b. k.o. III 1. Marcovi-

p. I. Adenii 
mijlocie-tișoară : 
București j b. p.

PETRE GĂTII

Ene a sărit ta timp la minge, înaintea lui Marinescu (la mijloc), a 
reluat-o in plin, dar mingea va merge alături de poarta lui Sfetcu a cărui 
tentativă de intervenție a devenit astfel inutilă. (Fază din jocul Dinamo 
București — Petrolul Ploești 0.—1), Foto: Ț. ROIBU

ceanu (Dinamo Craiova)
R. GALARAȘANU \

CLUJ: C. lordache și A. Cristea 
au ieșit din cursă...

CLUJ, 20. (prui telefon). — Ultima 
gală din cadrul „zonei" s-a carac
terizat prin meciuri viu disputate și«. . ... p(4n'

lui C., 
si vic- 
a lui 

Adolf

de bun nivel tehnic, precum 
două surprize; întringerea 
lordache tn fața Iui I, Pătrati 
toria înainte de limită 
I. Ferentz asupra lui 
Cristea. Pasionantă, desfășurarea me
ciului V. Schiopu — G. Popa. In 
prima repriză, Schiopu a fort de 
două ori la podea, iar Popa o datau 
Lovind mai mult și mai variat.Lovind mai ,
Schiopu și-a dovedit totuși superiori
tatea.

REZULTATE TEHNICE: muscă : 
Puiu Nicolae (Din. O. S.) b. p. Al. Să- 
raru (Din. O. S.) ; cocoș: V. Schio
pu (C.C.A.) b. p. G. Popa (Din. 
Buc.); pană: V. Stoianovici (Meta-l 
Iul Reșița) b. p. M. Farkaș (Din. 
Buc.) ■ semiușoară : M. Trancă (Din. 
Buc.), b. p. M. Miolăuș (Voința 
Cluj) ; ușoară C. Gherasitn (Voința 
Buc.), h. p. Matei Godeanit (Din. 
Craiova) ■ semlmijlocie: N. Linca 
(Din. Buc.) b. dese. III C. Stănescu 
(Loc. Buc.) ; mijlocie ușoară : I. Pă- 
tran (C.S. Orașul Stalin) b. p. G. 
lordache (Din. Craiova); mijlacie: 
V Vlădescu (Metalul Ploești) b. p;

(Continuare în pag. 2)



Final „liniștit” în Cupa Dinamo la tir...
• Ștefan Petrescu 40/584 p. la pistei viteză • C. Antonescu a sta

bilit cu 1133 p. recordul republican la armă liberă calibru redus 3x40p. recordul republican la armă liberă calibru redus 3x40 
• Martin Kostelni Învingător la juniori

două zile ale concursu-
de tir „Cupa Dinamo"

— cu rare excepții —

In ultimele 
lui republican 
performanțele 
n-au mai strălucit. Și de această dată 
organizatorii — clubul Dinamo — aii 
cucerit trofeul pus în joc grație unei 
omogenități superioare celorlalte for
mații.

Dintre rezultatele obținute sîmbătă 
ți duminică, pe poligonul Tunari, me
rită a fi evidențiate cele de la pistol 
viteză. Maestrul emerit al sportului 
Ștefan Petrescu a realizat două man
șe echilibrate (ca de obicei a doua 
mai bună) și a obținut locul I cu o 
performanță (60/584p.) promițătoare 
pentru început de sezon. Deși a avut 
defecțiuni la armă — și în prima și 
în a doua manșă — maestrul sportu
lui Marin Dochiliță a atins totuși — 
cu 580 p. — granița valorii interna
ționale. Rezultaiul său ca și cel rea
lizat de maestrul emerit al sportului 
Gh. Lykiardopol (60/576p.) nu re
prezintă adevăratul potențial. Pentru 
primul concurs nu putem însă pretin
de mai mult. Daca aceste rezultate 
vor urma o linie ascendentă, vor fi 
5n măsură să ne satisfacă șî să ne 
ne asigure o comportare meritorie la

campionatele mondiale de la Moscova. 
Petre Mocuță (60/575p.) și Ion Trip- 
șa (60/569 p_), au ocupat locurile 4 
și 5.

Maestrul sportului C. Antonescu 
și-a confirmat buna formă manifes
tată în ultimul timp obținînd locul 1 
la armă liberă calibru redus 3x40 cu 
1133 p. (record stabilit), 1. Sârbu 
1128 p., P. Sandor 1118 p., H. Herș- 
covicî 1115 p., Enea Valentin 1112 
p., s-au clasat pe locurile următoare. 
Recordurile republicane pe poziții au 
fost stabilite de: culcat P. Sandor 393 
p., genunchi losif Sîrbu 386 p., pi
cioare C. Antonescu 362 p. Actualele 
recorduri nu vor avea însă o viață 
prea lungă (credem că la „Cupa Vic
toriei" vor ii doborîte) deoarece^ va
loarea trăgătorilor noștri este neîndo
ielnic mai bună. La senioare (armă 
liberă calibru redus 3x30) victoria a 
revenit maestrei sportului Felicia lo- 
vănescu. Ea a stabilit recordul repu
blican la 836 p. Locurile 2 și 3: lu- 
dith Moscu 835 p., Marieta Lieber 830 
p. La juniori o victorie surpriză: ti
mișoreanul Martin Kosteâni și-a între
cut cu brio adversarii realizînd 828 p.

— h. n. —

G. 
1.
A. 
V.
I.

Finalele „zonelor66 la box
EmU Cîșmaș (C.C.A.) După un meqî 
electrizant, bucureșteaniil a fost decla
rat învingător, cu largul concurs al ar
bitrilor. Decizia a fost fluierată minute 
în șir de publicul spectator. O rezis
tență neașteptată a opus-o tînărul 
Pavel Paul (Voința Ploești) iu» Con
stantin Gheorghiu (Din. Buc.). Gheor
ghiu a cîștigat la mare luptă, 4“*x 
adversarul său a dovedit calități 
sebite. Petre Zahar ia (C.F.R. Or. 
și Gh. Rbssler (Prog. Buc.) ău 
nizat un meci extrem de dur în 
victoria i-a revenit pugilistului 
rist Alte rezultate: muscă: L. 
bruș (Voința Buc.) b.p. Gh. Hățiș 
(Vest. Buc.), semiușoară : Dănilă Done 
(Titanii Buc.) b.ab. II Al. Călărașii 
(Titanii Buc.), ușoară: D. Prunoiu 
(Din. Buc.) b.p. V. Carvanschi (St. 
Roșu Or. Stalin), semi-mijlocie: 1. 
Dragnea (Din. Buc.) b.p. Nicolae Niță 
(Spartac Buc.), mijlocie-ușoară: Șerbu 
Neacșu (C.C.A.) b.p. Mihai Nicolau 
(Energia Cîmpina), mijlocie: P. Deca 
(Din. Craiova) b p. C. Peterman (Din. 
O. St.), grea: E. Fiiresz (Din. Buc.) 
cîștigă fără adversar.

emil iencec

(Urmare din pag. I)

Toth (Din. Oradea) ; semigrea : 
Ferendz (Progir. Buc.) b. aband. II 
Cristea (Voința Ploești) : grea : 
Mariuțan (Din. Buc.) b. aband. 

M. Ghiorghioni (Met. Hunedoara).

E. Bocoș și V. Cacoveanu 
corespondenți

T6. MUHEȘ: Rezultate normale
TG. MUREȘ. — Peste 3.000 de 

spectatori au asistat la o gală inte
resantă, urmărind cu încordare 9 me
ciuri aprig disputate. Rezultate teh
nice: muscă: M. Dobrescu (C.C.A.) 
b. p. Ahmet Nuri (Voința Constanța); 
cocoș: N. Mîndreanu (C.C.A.) b. p. 
Nicolae Dică (Dinamo Craiova); pa- 
nă:A. Farcaș (Unirea Timișoara) b. 
p. D. Fieraru (Spartac București); 
semiușoară: V. Czegeîi (C.C.A.) b. 
prin abandon rep. IlI-a P. Vizitiu 
(Constr. București); ușoară : C. Du
mitrescu (Dinamo București) b. p. D. 
Burlașu (C.C.A.); semi-mijlocie: Pa
vel Dobre (Marina Constanța) b. p. 
V. Bogoi (Voința Galați); mijlocie' 
mică: St. Cojan (Gloria Galați) b. p. 
Gh. Nicolae 
locie: Al.
rești) b. p. 
București);
(C.C.A.) b. p. 
Timișoara).

însă 
deo- 
St) 
fur
cate 
cefe- 
Am-

(Voința București); mij- 
Blank (Progresul Bucu-

D. Gheorghiu (Dinamo 
semigrea: Gh. Negrea

O. Cioîoca (Unirea

ORADEA: losif Mihaiic 
eliminat din campionat

" ORADEA 20 (prin telefon de 
trimisul nostru). —■ Ultima zi a „ovi
nei” a umplut pînă la refuz sala Di
namo din localitate datorita meciuri
lor care se anunțau foarte disputate. 
Cea mai frumoasă partidă a serii au 
furnizat-o Josif Mihaiic (Rapid Cluj) și

la
,zo-

Ana Comun la 15 cm 
de recordul țarii

Arătdndu-se a fi într-o formă re- 
fnarcabilă pentru luna aprilie, ma- 
estra sportului Ana Coman a reușit 
ieri, la Orașul Stalin, un rezultat 
foarte bun in proba de aruncare a 
greutății: 14,62 m. (la numai 15 cm 
de recordul țării care-i aparține de 
«nul trecut).

Știința Cluj și Farul Constanța 
în campionatul categoriei B 

lin (min. 64 și 79) pentru C.F.R.
(Gh. Dobresai, corespondent). 
C.F.R. TIMIȘOARA — PARTIZAN

REGHIN 3-1 (2-0)
După ocaziile avute, feroviarii pu

teau să marcheze mai multe goluri, 
dar înaintarea a ratat situații dare. 
Au marcat : Iordăchescu (min. 19 și 
51), Popuț (min 45) pentru C.F.R. 
— respectiv Constantinescu (min. 77). 
(Al. Gross, coresp.). 
PROGRESUL SIBIU — GAZ METAN

MEDIAȘ 1-0 (0-0)
Gazdele au cîștigat printr-un gol 

marcat de Popa (min. 61) cu un 
șut tras prin surprindere de la 30 m. 
Medieșenii au jucat în unele momen
te dur. Arbitrul P. Kroner-Bueurești 
a eliminat pe Orosz (Gaz Metan) și 
Roman (Progresul) pentru lovire re
ciprocă. (M. Vlădoianu și I. Pan- 
telimon — corespondenți).

CLASAMENT
1. Știința Cluj
2. Corvinul Hune^.
3. Mânerul B. Mare
4. Ind. Strmei C. Turzii
5. Progresul Sibiu 
«. Minerul Lupeni
7. C.F.R. Timișoara
8. U. V. Arad 
8. C.F.R. Arad

1*. Metalul Reșița 
M. Tractorul O. Stalin 

121. Partizanul Reghin
13. Gaz Metan Mediaș
14. C.F.R. Cluj

s-au distanțat
Seria I

Mi NERUL BAIA MARE — COR VI
NUL HUNEDOARA 3-1 (0-0) 

învingătorii au avut inițiativa tot 
timpul și în plus au meritul de & fi 
realizat un bun spectacol fotbalistic. 
Ei au imprimat jocului o alură rapi
dă, cu schimbtri de locuri derutante 
pentru adversari. Victoria minerilor 
se datorește în bună măsură exce
lentei comportări a liniei de atac 
condusă cu multă ingeniozitate de 
Sulyok (cel mai bun de pe teren). 
Oaspeții au căutat să închidă jocul 
apărîndu-se cu 6,7 și chiar 8 jucă
tori, lăsTnd impresia că ar dori nea
părat un meci egal. Cele 4 goluri 
au fost marcate de Sulyok (min. 52 
și 78) și Dorzsanski (min. 79) pen
tru Minerul, Zapis II pentru Corvi- 
ntd.

șan, Spekely, Pripas și Szabo pentru 
Dinamo’ Obor, Pantici și Oprea (Bar* 
Iad). A condus foarte bine L. Boțan.

D. CONSTANT1NESCU t l

J
CLASAMENT

1. Farul iConstanța 15 16 3 2 38:13 22
2. Dinamo Bacău 16 7 6 3 34:15 26
3. Știința Iași 16 7 6 3 26
4. Dinamo Obor 16 7 5 4 34^6 U
5. C.F.R. București 16 7 4 5 26:12 11
6. Flacăra Moren i 16 6 4 6 2U24 M
7. Dinamo Bîrlad 15 6 4 5 26^6 M
8. Fores ta Fălticeni 15 6 3 6 12^6 15
9. Prahova Ploești 16 5 4 7 26 ^2 14

16. Știința București 16 5 3 8 3JI 13
11. Progresul Suceava 16 4 5 7 lfea 13
12. Poiana Cîmpina 16 4 4 8 S126 12
13 Unirea Focșani 16 4 3 9 13:29 H
14. Comb. Poiig. Bac. 13 3 2 8 14:32 <

ETAPA VIITOARE (4 mal)
Cîmpina: Potana-Flacăra Moren i. Ba

cău: Dina mo-Dinam o Bîrlad, lași:
Știința-Fores ta Fălticeni, Ploețti: Pra
hova-Farul Constanța, București: ȘU- 
ința-Comb. Poligr., C.F.R.-Dinamo O- 
bor. Suceava: ProgresuJ-Uniree Focșani.

I. Pan-
Tiberiu Stama

ȘTIINȚA CLUJ — U. V. ARAD
3-1 (1-1)

Clujenii au dominat cu autoritate 
și au realizat un joc de calitate, fci 
special în repriza secundă cînd au 
marcat cele două puncte care le-au 
adus victoria. Au marcat: Ivanovici 
(min. 39), Lutz (min. 68) și Suciu 
(min. 85) pentru Știința, respectiv 
Isdrailă (min. 42). (V. Dătolă și 
I. Gliga — corespondenți).
INDUSTRIA S1RMEI C1MPIA TUR- 
ZII — MINERUL LUPEN1 3-0 (2-0)

Jocul a fost bun. Oaspeții au greșit 
căuitîndu-1 — în atac —_ prea mult 
pe Paraschiva iar în apărare au a- 
buzat de jocul la ofsaid. Au marcat: 
Raksi (min. 7), Safar (min. 12). 
Niculescu (min. 77). (I. Țonea — 
coresp.).

C.FJt. ARAD — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 1-0 (0-0)

Feroviarii au obținut o victorie 
muncită, mareînd în min. 53 prin 
Seller, după ce au ratat numeroase 
ocazii. (Șt Weinberger — cores©.). 
METALUL REȘIȚA — C.F.R. CLUJ 

6-2 (5-0)
Deși învingătoare la scor, echipa 

metailurgistă a dezamăgit pe sopor 
teri datorită comportării slabe din 
ultimele 30 min. După ce în prima 
repriză și în prima jumătate a celei 
de a doua ea a jucat simplu, rapid, 
mareînd de 6 ori, a căzut apoi total, 
permițînd oaspeților să domine și să 
înscrie de două ori. Au marcat: 
Ivansuc (min. 6 și 32), Scânteie 
(min. 30 și 34), Mateon (min. 20), 
Urcați (min. 50) pentru Metalul, Ki-
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33:23 18
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16:21 16
21:25 15

in campionatul de tenis de masă

învinșii dublei întîlniri Progresul 
Buc. — Constructorul Buc. n-an câști
gat nici un set De altfel scorurile în
registrate vorbesc de la sine. Rezul
tate tehnice: Progresul-Constructorul 
(feminin) 3—0: Ella Constantinescu- 
Geta Pitică 2—0 (16, 14), Angelica 
Rozeanu-Catrinel Fo'.ea 2—0 (17, 15), 
Angelica Rozeanu, Ella Const antinescu- 
Geta Pitică. Gatrinel Folea 2—0
(11, 22); Constructorul-Progresul
(masculin) 5—0: Popescu-Sîndeanu
2—0 (11, 9), Pesch-A. Rozeanu 2—0 
(16, 11), Gantner-E. Con stan tinescu 
2—0 (12, 10), Popescu-A. Rozeanu
2—0 (17, 6), Gantner-Sîndeanu 2—0 
(9, 16).

In cealaltă întîlnire masculină din 
Capitală, Spartac Buc. (Reiter 2 v., 
Hosu 2 v., Ionescu Soare 1 v.) a cîș
tigat mai ușor decît era de așteptat, 
ai 5—I, la C.F.R. Roșiori de Vede 
(Dinu Grigore 1 v., Marinescu, Lăză- 

rescu).
Surpriza etapei a înregistrat-o Vo

ința Arad (Covaci 3 v.. Purcel 1 v., 
Procopet 1 v., care fără aportul lui 
Marius Papp, bolnav, a reușit totuși

să obțină o victorie prețioasă, 5—4, 
în dauna echipei bucureștene Voința 
L. M. (Bottner 2. v., Nazarbeghian 2 
v., Rotea). De remarcat din nou for
ma bună a tînărutai Covaci care, ca 
și în etapa precedentă, a cîștigat trei 
meciuri.

Alte rezultate: Voința Buc.-Ferotex 
Oradea (fem.) 3—0: Amalia Ochin- 
Eugenia Matei 2—0, Teii Gropescu- 
ldia Takacs 2—1, Amalia Ochin, Ioa
na Cristodor-Eugenia Matei, Ida 
Takacs 2—0.
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9 15:M U 

1» 12:23 ÎS
1 4 SI 19:43 6

ETAPA VIITOARE (4 mai):
Reghin: Partizanul-Metalul Reșița; 

Hunedoara: Corvinul-Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzli; Arad: U.V.A.-Progresul 
Sibiu: Orașul Stalin: Tractorul-Știința
Cluj; Cluj: C.FR.-C.F.R. ------*---------
Mediaș: Gaz Metan-C.F.R. 
pelni: Minerul-Minerul Baia

SERIA a II a
ȘTIINȚA IAȘI — DINAMO 

1—1 (1-1)
IAȘI. (Prin telefon de la 

nostru). — Importanța 
(menținerea pe o poziție 
avantajoasă în cursa de urmărire a 
liderului) cit și sensibilul echilibru 
de forțe a făcut ca întâlnirea să se 
desfășoare într-o notă mai mult do
rit hotărîtă, dură chiar. In prima 
repriză un joc mai mult de cimp. 
liniile de atac nereușind să păstreze 
balonul și să înjghebeze acțiuni pe
riculoase in fața porților. In min. 11 
localnicii deschid scorul prin Cio- 
rugă 
urma 
lează 
cum 
urma 
a ricoșat în plasă. La 
mei reprize se produce un accident 
(Biltz și Dascălu se rănesc in urma 
unei violente ciocniri, primul fiind 
grav accidentat și nemaiputînd reintra 
pe teren). Acest fapt obligă pe dina- 
moviști să continue în zece oameni 
și ambele formații să-și schimbe tac
tica. Cu tot avantajul numeric Știin
ța, al cărei atac dă dovadă de mul
tă ineficacitate, nu reușește să 
ciștige.

Timișoara; 
Anaid: "' 
Mare.

I.U-

BACAU

trimisul 
partidei 

cit mai

care înscrie de aproape în 
unei combinații, 
în min. 37 prin 
norocos: un șut 
căruia mingea a

Oaspeții ega- 
Dudaș. oare- 
cu efect in 
lovit bara si 
sfirșitul pri-

CATEGORIA C
SERIA I.

Textila Botoșani — Textria Bohoșl 
3-0 (2-0).

Steaua Roșie Bacău — Petrolul Moi- 
nești 1-0 (1-0).

difuzul Tg. Ocna — Știința Ga
lați 0-0.

Gloria Dorohoi — Victoria Tecuci 
2-2 (0-2).

Sportul Muncitoresc Rădăuți — RuL 
meatul Bîrlad 2-1 (2-1).

Știința l.M.F. lași — Locomo«>v» 
Pașcani 0-0.

Dinamo Brăila —: C.F.R. lași 3-0 
(1-0).
ETAPA VIITOARE (W APRILIE)
Locomotiva Pașcani — Oituzul Tg. 

Ocna; Textila Buhuși — Dinamo Bră
ila; Rulmentul Bîrlad — Steaua Roi 
șie Bacău; C.F.R. Iași — Gloria Do^a 
rohoi; Știința Galați — Textila 
sâni; Victoria Tecuci — Sportul Mun
citoresc Rădăuți; Petrolul Moinești — 
Știința 1 M.F. lași.

SERIA A Il-a
Pitești — Gloria C.F.R. Ga-

Galati — Șantierul Naval 
1-2 (1-1).

Victoria — Dinamo Pitești

Bucuresti — Metalul Tir- 
(0-0). ■
Cîmpina — Toroedo 1-u

Au fost desemnați cei 7 campioni 
la haltere pe 1958

Baraga (CCA) 375 kg. 
V. Rudan (CCA) 335 
130) 3. V. Vlădăreanu _ _____
Buc.) 320 kg. (92,5; 97,5; 130) 4. losep
Oreste (CSUB) 302,5 kg. 5. Gh. Gospo
dinov (Tractorul Gal.) 302,5 kg. Stet 
Banyal (Știința Cluj) 302,5 kg.

CATEGORIA SEMI-GREA: L Octavian 
Gheorghiu (Dinamo) 367,5 kg. (125; 
1107.5; 135) M. Gusbeth (Tractorul Or.
Stalin) 350 kg. (112,5; 102,5; 135) 3. Gh. 
Pitlcaru (Rec. MAS Buc.) 342,5 kg. (110; 
aoo; 132,5) 4. Const. Crețu (Știința Cluj) 
315 kg. 5. Nic. Fiorea (Buc.) 302,5 kg. 
B. Gh. Mocanu (Buc.) 302,5 kg.

CATEGORIA GREA: 1. Silviu Cazan: 
(CCA) 427,5 kg. (147J1; 125, 155) 2. N.
Bălcăceainu (Știința Buc.) 400 kg. (122,5; 
122,5; 155) 3. Lorin Stănescu (Prahova 
Cîmpina) 332,5 kg. 4. Liviu Hrridel (Lo
comotiva Buc.) 330 kg. 5. I. Zentai (Di
namo) 320 kg. *. Ion Crețu (Mistrețul) 
317*5 kg.

(Urmare din pag. I)

LudPețeleanu (Loc. Buc.) 260 kg. 6. 
Barabaș (CFR Cluj) 252,5 kg.

CATEGORIA UȘOARA: 1. Tiberiu 
Koman (CCA) 335 kg. (105; 97,5; 132,5) 
3. L. ionescu (Poligr. Buc.) 327,5 (102,5; 
95: 130) 3. Gh. Moldoveanu (Din.) 285 
Jeg. (90; 80; 115) 4. lostf Mlhelea (Tract. 
■Ord.) 232,5 kg. 5, Fr. Nedavni (EXecVro- 
xnotor Tim.) 275 kg. 6. Tiberiu Șerban 
(Rec. MAS Buc.) 267,5 kg.

CATEGORIA SEMI-MIJLOCIE 1. 
■lie ienciu (Mistrețul Buc.) 342,5 kg. 
(115; 97,5; 130) 2. A. Vasarhelyi (CCA) 
335 kg. (100; 100; 135) 3. N. Segal (Din.) 
312,5 kg. (95 : 97,5; 120). 4. Fr. Wemer 
(Tractorul Or. Stalin) 297,5 kg. 5. G. 
Erifc (Știința Cluj) 297,5 kg. B. V. Let
ter (Loc. Buc.) 280 kg.

CATEGORIA MIJLOCIE: L Lazăr

(115; no; iso) 2. 
kg. (102,5; ioe.5; 
(Recolta MAS

Cupa R.P.R. la rugbi
„Locomotiva Buzău a salvat spec

tacolul rugbistic din această zi" — 
a afirmat unul din spectatorii pre- 
zenti ieri pe Stadionul Tineretului. 
Intr-adevăr, în ciuda terenului moa
le jucătorii de la Buzău au oferit, 
în compania formației Aeronautica 
din București, un joc deschis și e- 
ficace. Punctele au fost marcate de 
Nedelea (5), Ionescu (3) și Neagu (3) 
pentru învingători și Rădulescu (31 
pentru Aeronautica. Scor final 11—3 
(5—3).

Partidele dintre Minerul Buc. — 
Știința Agronomia și Aurora Or. 
Stalin — Petrol Chimie Buc. s-au a- 
mînat din cauza terenurilor imprac
ticabile.

Iată și rezultatele înregistrate ieri 
in provincie: TIMIȘOARA: C.F.R. — 
Gloria București 0—6 (0—3); GA
LAȚI: Știința — Unirea Brăila 9—5 
<0—5); PLOEȘTI: Petrolul — Zimbrul 
Tecuci 12—0 (9—0); LUPENI: Mi
nerul — Corvinul Hunedoara 3—0 
(3—0); PITEȘTI: Petrolul — S.P.C. 
București 0—6 (0—3); CONSTANȚA: 
S.N.M. — Vulcan București 0—11 
(0—0). (Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri Liossu, 
Popa. Paîadescu, Iordache, Băloiu,

— i. — Varabitscu, Bruckner și Schenkman).

G. NICOLAESCli
UNIREA FOCȘANI — POIANA 

CIMPINA 1—1 (0—1)
Joc de factură tehnică mediocră. In 

prima repriză, inițiativa a aparținut 
oaspeților care au și marcat în min. 
28 prin Bibere, după ce însă, Tolea 
(Unirea) ratase un 11 m. în min. 22. 
La reluare, gazdele au fost supe
rioare și au egalat in min. 47 prin 
Cioboată. (H. Cohn-corespondent).

FLACARA MORENI — PRAHOVA 
PLOEȘTI 2—2 (2—1)

Meci foarte dur care explică răni
rea fraților Pepelea (FI.). Au marcat: 
Capoianu (min. 15) și Dumitrescu 
(min. 45) pentru Flacăra, Stanoiio- 
vici I (min. 44) și Gheorghiu (min. 
70) pentru Prahova. Partida a avut 
loc la Tîrgoviște. (M. Avanu-cores- 
pondent).
PROGRESUL SUCEAVA — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 3—2 (3—1)
Studenții au jueat bine doar 30 

de minute; apoi ei au slăbit alura. 
Au inscris: Băgeac (min. 12) și Dăn- 
ciulescu (min. 82) de la Știința, Co- 
man (min. 30) și Haimovici (min. 40 
și 42) de la Progresul. (D. Nicoriuc- 
corespondent).

FARUL CONSTANȚA — C.F.R. 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0)

Aproape 20.000 de spectatori 
aplaudat victoria clară a echipei 
vorite. Au inscris Moroianu (min.
și Zinculescu (min. 58). (L. Brukner 
și V. Arakelian-coresp.).
DINAMO OBOR — DINAMO BlRLAD 

6—2 (1—1)
Beneficiind de o pregătire fizică 

excelentă și dominînd majoritate* 
timpului, bucureștenii au obținut o 
meritată și categorică victorie. Bir- 
lădenii au rezistat doar in prima re
priză, ctnd au și deschis scorul, dar 
la reluare ei au căzut complet. Re
marcăm întreaga linie de înaintare 
a oboremlor și Îndeosebi pe Mure- 
șan. De la oaspeți a corespuns doar 
M-oțoc. Au marcat; Voica (2), Mure-

au 
fa- 
52)

Petrolul 
lăți 0-0.

Ancora 
Constanța

Sinteza
5-1 (5-1).

Confecția 
goviște 0-3

Rafinăria 
(1-0).

I.M.U.M .... 
giu 1-0 (i-0).

Titanii 
naia 3-3

ETAPA VIITOARE (27 APRILIE)
Dinamo Pitești — I.M.U.M. Medgi

dia; Metalul Tîrgoviște — Petrolul 
Pitești; Torpedo — Ancora Galați; 
Olimpia Giurgiu — Sinteza Victoria 
Carpați Sinaia — Confecția Bu^H 
rești; Gloria C.F.R. Galați — Raf ™ 
ria Cîmpina; Șantierul Naval Con» 
fanta — Titanii București.

SF.RIA A lll-a
Aurul Brad — Flacăra Orâștle 3-0 

(prin decizia F.R.F.).
Știința Craiova — U M. Cugir 5-0 

(20).
Dunărea Corabia — Feroviarul Cr*- 

>ova (disputat la Tr. Severin) 3-0.
Oltul Rm. Vîlcea — Indagrara A- 

rad 4-0 (1-0).
Metalul Oțelul Roșu — Rovine Gri 

vifa Craiova 3-0 (0 0).
Flacăra Tg. Jiu — < 

0-2 (0-0)
ETAPA VIITOARE
Olimpia Reșița — 

cea ; Rovine Grivița Craiova — Aurul 
Brad; Feroviarul Craiova — Știința 
Craiova; C.F.R. Tr. Severin — Du 
narea Corabia: U.M. Cugir — Me 
talul Oțelul Roșu: Flacăra Orăștie — 
Flacăra Tg. Jiu.

SERIA A IV-a
Stăruința Oradea — Dinamo Baia 

Mare 1-2 (1-1).
Carbidul Tirnăveni — Arie^uJ Tur

da 0-3 (0-1).
Tisa Sighet — Mureșul Topiifa 3-0 

(1-0).
Stăruința Salonta — Victoria Satu 

Mare 5-2 (3-1).
Recolta Cărei — Voin-fa Tg. Mures 

2-0 (2-0).
Rapid Cluj — Flamura 

dea 0-1 (0-1).
Textila Sf. Gheorghe — 

trița 1-0 (0-0).
ETAPA VIITOARE (27

Flamura roșie Oradea — Gloria Bis
trița; Stăruința Salonta — Tisa Si-' 
ghet; Mureșul Toplița — Recolta Cal 
rei; Rapid Cluj — Textila Sf. Gheot; 
ghe; Carbidul Tirnăveni — Stăruința 
Oradea: Arieșul Turda — Dinamo Ba
ia Mare: Voința Tg. Mureș — Vic
toria Satu Marc.

Medgidia — Olimpia Giur-

București ■— Carpati Si- 
(3-21

Olimpia Reșița

(27 APRILIE'
Oltul Rm W-

Roșie Ora-

Glorka Bis-

APR1LIE)



De data aceasta, înaintările au fost ceva mai productive: 16 goluri!...

Nu este suficient C.C.A. 1 puternică revenire de formă 
mare deziluziesă domini, trebuie 

să și marchezi
ORAȘUL STALIN, 20 (prin telefon). 

— Cei 12.000 de spectatori care au 
urmărit meciul dintre Steagul Roșu șt 
Hui Petroșani au părăsit nemulțumiți 
stadionul Tineretului pentru că lo
calnicii deși au dominat aproape 70 
minute, timp in care au ratai și un 
11 m., au trebuit să se mulțumească 

. doar cu un rezultat de egalitate: 0—0. 
Cauza: oaspeții au avut un dispozi
tiv de apărare peste care nu s-a putui 
trece, iar ‘înaintașii de la Steagul 
Roșu au acționat uneori nervos.

Partida a început cu o serie de ac
țiuni rapide care au alternat de la o 
poartă la alta. Treptat Steagul Roșu 
a preluat inițiativa însă Proca (min. 
5 și 37), David (min. 11), Fusulan 
(min. 18), Aton (min. 27) au ratat 
situații favorabile de gol. In min. 24 
la o acțiune a lui Proca, Romoșan a 
salvat de pe linia porții. In această 
parte a jocului oaspeții au fost peri
culoși doar in trei rinduri cind Vasiu 
(min. 4), Sima (min. 10) și Cosmoc 
(min. 34) au tras însă imprecis la 
poarta apărată de Constantinescu.

In repriza secundă Jiul a dominat 
primele 10 minute, apoi localnicii au 
trecut la contraofensivă. In min. 57 
Sigheti a pătruns in careul de 16 m., 

y~Panait în ultimă instanță ii faultează 
și D. Schulder a dictai 11 m, Percea, 
executind lovitura, a tras in brațele lui 
Crisnic. Peste 12 min. același Percea 
a oprit cu mina mingea la 20 m. de 
f^^a echipei sale iar șutul lui Florea 
animerit bara. Cu 3 minute înainte 
de sfirșitul jocului, Fusulan nestinghe
rit a tras de la cițiva metri insă Cris
nic a fost la post. S-au remarcat: 
Marinescu, Zaharia, Fusulan de la 
Steagul Roșu, Crisnic, Panait, Tirno- 
veanu și Ciurdărescu de la Jiul. Au 
jucat următoarele formații:

STEAGUL ROȘU: Constantinescu 
— Birsan, Marinescu, Percea — A- 
ron, Zaharia — Hașoti, Fusulan, Pro
ca, Sigheti, David.

JIUL: Crisnic — Romoșan, Panait, 
Tirnoveanu — Cosmoc, Deleanu — 
Vasiu, Florea, Ciurdărescu, Gabor, 
Sima.

C. Gria a și Gh. Aîăzgăreanu 
corespondenți

Dinamo Cluj
G.G.A. se prezenta 

unei .incertitudini. în 
locul toți foștii titulari, oameni care 
aduseseră nu de mult glorie culorilor 
militare dar lăsaseră — la un moment 
dat — impresia unei evidente ieșiri 
din formă, chîar a unei plictiseli. Ad
versara ei, Dinamo Cluj trebuia să 
confirme în fața publicului bucureștean 
reputația de veritabilă revelație a re- 
tundui. Tînăra echipă din orașul de

: o
ieri sub semnul 

echipă își reluau
nică revenire a echipei militare. Totul 
este ca această demonstrație să nu 
rămână o efemeră demonstrație și 
duminica viitoare să înregistrăm o... 
reîntoarcere la mediocritatea de pînă 
acum.

Dinamo Cluj, o mare deziluzie. Un 
vecin de tribună spunea că n-a jucat 
cu 'adevărat decît.. 5 minute: primele 
5. N-o fi chiar așa, dar nici departe 
de adevăr nu sînt spusele amicului

Una din puținele ocazii cind Hulea (nr, 3) s-a îniiinii cu adver
sarul său direct, Alexandrescu. Dina monistul va ciștiga acest duel aerian, 
respingind cu capul, sub privirile atente ale lui Țircovnicu și Zaooda 1 
(in dreapta). Fază din jocul C.C.A. — Dinamo Cluj 6—0. Foto: T. ROIBU 

pe malurile Someșului n-'a cunoscut 
înfrîngerea în acest retur decît acum 
o săptămînă — la limită — din 
partea lui Dinamo București. Pe teren 
lucrurile s-au petrecut mult mai simplu 
decît era de prevăzut: C.C.A. — ju- 
cînd la nivelul partidelor care au 
făcut-o renumită — a obținut o vic
torie care coincide cu scorul etapei: 
6—0 (3—0). Scorul și simetria lui ne 
fac marele serviciu de a nu mai 
trebui să insistăm asupra partidei- 
vedetă de ieri.

împotriva unor păreri — foarte nu
meroase — care sînt de regulă dispuse 
să explice marile victorii din fotbal 
mai întîi prin slab'a comportare a în
vinșilor, lăsînd pe planul doi meri
tele învingătorilor, noi vom sublinia 
înainte de toate partida bună pe care 
a făcut-o ieri actuala noastră echipă 
campioană. Indiferent că fa ’ propor
țiile scorului au contribuit o serie de 
greșeli de începători ale dinamovișii- 
ior clujeni, ceea ce rămîne ca princi
pal element după meciul de pe sta
dionul „23 August“ este această puter-

■Mureșenii au muncit foarte mult 
pentru două puncte

20 (prin telefon). — 
așteptat cu mult in
formației bucureștene

TG. MUREȘ 
Localnicii au 
teres evoluția 

Rapid. Faptul 'acesta este oglindit de 
cei peste 8.000 de spectatori care, deși 
timpul a lost ploios, au ținut să asis
te la întîlnire. Meciul, în ciuda tere
nului greu, alunecos, a prilejuit o 
dispută înverșunată în care sj-au „a- 
runcat" toți jucătorii c'are au făcut cu 
adevărat eforturi considerabile. Vic
toria gazdelor ca scorul de 1—0 este 
meritată, cu atît mai mult cu cît din 
min. 30, prin rănirea lui Bocsardi, 
mureșenii au jucat în 10 oameni! 
Oaspeții au arătat un joc de an
samblu destul de bun, însă înain-

f^onosport
Asa arată un buletin Pronosport cu 

.---- onuniivcrtț numărul

Cluj

Plo-

2 rezultate exacte la concursul
6 din 2« aprilie 1«58.
I C.C.A. Bucure ști-Dinamo 

Cjl* Dinamo București-Petrolul 
ști (cat. A)
III --------

eait.
IV 

5Ști 
v 
ești
VI 
ini
VII

Timișoara- U. T. 

Tg. Mureș-Rapid 
A>Oradea-Progresul

AradȘtiința
A)
C.S.
(cat.

C. S. 
(cat. A)
St. Roșu Or. Stalîn-Jiul 
(cat. A)

Farul Constanța-C.F.R.
>ști (eat. B)Vin Știința Iași-Dinamo 
iat. B)
IX Progresul Suceava-Știința 
iști (cat; B>
X Minerul Baia Mare-Corvlnul Hu- 
s doar a (cat. B>
XI Metalul Reșița-C.F.R. Cluj 
at. B)xn Ind. Sîrmei Cîmp’a Turaci- 
Inerul Lupenl (cat. B) 
Fondul de uremii In aws' 
te aproximativ de 1.304.000 ieL

BUCU-

Bucu-

Petro-

Bucu-

Bacău

Bucu-

1

2

x
1

2

1

x

1

1

1

1
“oncuiK

tașn au combinat mult prea mult
Din păcate, pe alocuri, lupta aprigă 

a dus la cîteva ciocniri directe (Boc
sardi a părăsit terenul, iar Olani, 
rănit a fost apoi simplu figurant, pe 
extremă).

In min. 4 Bocsardi trage un șut pu
ternic de la 20 m., Dungu respinge cu 
dificultate în corner. In continuare. 
Rapid domină, însă șuturile Jui Ola- 
ru, Copil și Georgescu nu au fina
litate. In min. 24 Varga centre’ază, 
mingea trece peste un buchet de jucă
tori și Torok singur de la 5 m. reia 
cu capul în bară, apoi Greavu de
gajează terenul.

In repriza a doua jocul devine une
ori mult prea „tare" (se „evidenția
ză" Macri, Stancu, Gierling, lozsi). Ca 
rezultat al brutalităților care abundă, 
jocul suferă foarte mult, fiecare dintre 
jucători dînd drumul imediat mingii, 
să scape de ea, evitînd astfel con
tactul direct cu 'adversarul.

In min. 60. Macri face un fault la 
20 m. de poartă. lozsi execută și 
Meszaros I, de la 5 m. schimbă di
recția balonului în gol: 1—0. Rapidul 
atacă dezlănțuit și mureșenii se retrag 
într-o apărare strictă, rămînînd doar 
cu Torok și Meszaros II ca vîrfuri 
de contraatac. Pînă la siîrșit fiecare 
dintre echipe are cîteva ocazii de a 
marca, însă scorul rămîne neschimbat.

Arbitrul ILIE DRAGHICI (Bucu
rești) a condus următoarele formații: 
C. S. TG. MUREȘ : Iliescu — Szekely, 
Vakarcs II, K. Szasz — Bocsardi 
(lozsi), Gierling — Varga, lozsi, 
Torok, Meszaros II, Meszaros I.

RAPID : Dungu — Greavu, Vărzan, 
Macri — Bodo, Stancu — Copil, Se- 
redai, Olaru (Ene), Georgescu, Ene 
(Olani). Jucătorii soriși cu litere 
cursive s-au remarcat.

Vasile Radar — cortsp.

litere

nostru. Luăm în vedere erorile grave 
de apărare comise de fundași — ți 
recordmenul rămîne Hulea — care, 
la un moment dat era mai periculos 
pentru portarul lui decît însuși Alexan- 
drescu — dar ca comportare generală 
Dinamo Cluj ne-a nemulțumit profund 
și a ratat — cum spuneam mai sus
— ocăzia unei prezentări în Capitală 
la înălțimea performanțelor ce o re
comandau călduros, 
facă cu o a doua 
tîrile unui 0—6 nu 
ușor... In orice caz 
nerețea lui Din'amo 
de la București trebuie să-j arate că 
drumul spre progres este mult mai 
greu decît ești tentat s-o crezi, mai 
ales după victorii care — din nenoro
cire — nu dăruiesc numai bucurii ci 
și (adeseori) încredere exagerată în 
forțele tale.

In notă cu comportare’a Iuti Dinamo 
Cluj, adică foarte slab, arbitrajul lui 
D. Rusu (Arad). Arbitrul D. Rusu nu 
a aplicat legea avantajului, o serie 
de faulturi le-a sancționat invers și
— mai ales — din pricina unor sem
nalizări greșite de la tușe a oprit 
țiuni perfect regulamentare.

Au marcat: Alexandrescu (min.
50, 70 și — ...................
Constantin

G.G.A.: 
POLZAN, 
Bone —

Rămâne acum s-o 
ocazie, dar amin- 
se șterg așa de 

unei echipe de ti- 
Cluj, marea lecție

ac-

Un rezultat incert 
pînă în ultimul minut

Chiar cu 5 niimite înainte de flu
ierul final, era riscant să foci rămă
șag că Petrotal va reuși să păs
treze acel „l-fT‘ de pe tabela de a- 
fișaj. Presiunea exercitată de dina- 
moviști era atît de puternică, inert 
fiecare clipă putea să aducă egala- 
rea și — poate — chiar victoria fot
baliștilor bucureșteni. Dar apărarea 
ploeștenilor, lup tind eroic, a reușit 
să facă față furibundelor atacuri ale 
dinamoviștitor, astfel că deși golul 
gazdelor a „plutit" mereu în aer, el 
n-a venit aevea nici măcar în ulti
mul moment..

Și dominarea bucureștenilor a ținut 
multă, multă vreme. Ea a început, de 
fapt, din minutul 61, tind, la un 
corner bine bătut de pe aripa dreap
tă, Dumitrescu a înscris din apropie
re. Petrolul, care pînă atunci jucase 
cel puțin de ta egal ta egal — s-ar 
putea vorbi chiar de o superioritate 
a ploeștenilor în prima repriză — n 
dispărut din această clipă ca forță 
de atac, rezumîndu-se pînă la sfir- 
șit la o apărare ermetică. Ia o luptă 
grea, epuizantă, pentru păstrarea re
zulta tul ui. Desigur, un meci nul ar 
fi fost mai echitabil, îinind seama de 
întreaga desfășurare a jocului, dar nu 
se poate spune, pe de aMă parte, că 
prin ambiția și vigoarea cu care a 
luptat. Petrolul nu s-a arătat demn 
de această victorie, obținută cu atîți 
nervi, cu atita emoție.

Publicul a urmărit cu „sufletul la 
gură" acest meci specific de campio
nat, in care s-a jucat cu 
bărbătește, punindu-se in 
toate resursele fizice, dar 
șindu-se aproape niciodată 
jocului corect. Așa cum a 
timp («nai ales în repriza 
Dinamo a dat satisfacție

lor lui. Din păcate, în fazele finale 
atacul bucureștenilor a șovăit, a cău
tat la infinit pozițiile cele mai favo
rabile de șut, astfel că deși i s-a făcut 
mereu inima cit un purice, Sfetei», 
portarul Petrolului, n-a foBt propriu 
zis prea mult solicitat La o recon
stituire atentă a fazelor de joc, mai 
de grabă ne vom reaminti de suturi 
periculoase la poarta lui Coztra, 
care de-altfel, a avut două-trei m- 
ierv&nții salvatoare în prinia repriză 
Și chiar la începutul celei de a doua.

In comportarea învingătorilor există 
un decalaj atît de mare între ac
țiunile organizate și bine 
din primele 45 de minute 
lipsit de valoare tehnică din 
parte a meciului, întit nu 
ce măsură tactica de apărare 
tenilor a 
și în ce 
adversar.
tat din
special Marinescu, 
și Dumitrescu.

De la Dinamo ne-a plăcut cel mai 
mult Nicușor, care a creat multe ac
țiuni frumoase, dar și el a... uitat 
să tragă ia poartă. S-au evidențiat 
de asemenea, Cozma, Suru și Lazăr.

Arbitrul, Mircea Cnițescu, n-a a- 
preciat unitar jocul atletic și a avut 
și alte scăpări în decursul meciului.

Formațiile:
PETROLUL: 1

Marinescu, Topșa
— Zaharia, Tabarcea, 
Bădulescu, Marin.

DINAMO: Cozma —
Lazăr, Motroc — Al.
gu — V. Anghel, Nicușor, Ene, Kos- 
zegi, Suni.

conduse 
și jocul 
a doua 

știm în 
a ploeș-

fost făcută cu bună știință, 
măsură a fost forțată de 
In orice caz, echipa a lup- 
răsputeri, remarcîndu-se în 

Pahonțu, Fronea

28,
83), Tătaru (min. 23)
(min. 43).
Toma
Dragomirescu

CACOVEANU, CONSTAN
TIN, ALEXANDRESCU, Zavoda I, 

TĂTARU.
DINAMO: Cimpeanu — Moarcăș, 

Hulea, Szakaci II — Țircovnicu, Ră- 
dulescu — DRAGO), Mihai, EFTl- 
M1E, Szakaci I, Publik.

EFTIMIE IONESCU

A-Zavoda II,
LENEI,

adevărat 
acțiune 
nedepă- 
Iknitele 

jucat în 
a doua), 
suporteri-

Sfetcu — Pahonțu, 
i — Fronea, Florea

Dumitrescu,

FI. Anghel, 
Vasile, Nea-

JACK BERARIU

La Timișoara, egalitate după ce
U. T. A. a condus cu 2-0

TIMIȘOARA 20 (Prin telefon). — 
Tradiția jocurilor Știința 
nu s-a dezmințit. Nici de data a- 
ceasta studenții n-au izbutit să ciș- 
tige două puncte in fața arădenilor, 
deși tare ar mai fi avut nevoie de 
ele! Dar... chiar și 2—2 e un rezul
tat bun, mai ales după ce ești con
dus eu 2—0. Trebuie spus totuși că 
scorul reflectă just aspectul meciu
lui. Oaspeții au fost mai buni In 
prima repriză, gazdele in cea de a 
doua. Jocul .a fost viu disputat, in 
concordanță cu miza sa importantă. 
Ambele echipe au făcut risipă d« 
energie, și-au disputat cu indirjire 
șansele. U.TJL a desfășurat un joc 
mai tehnic, mai închegat, pe care ti-

U.T.A.

C. S. Oradea a mai pierdut un meci și a 
ratat al 8-lea penaiti din actualul campionat

ORADEA 20 (prin telefon). — Deși denii au dovedii o vizibilă ascendență 
C. S. Oradea a înregistrai o bl- '
jringere la diferență de două goluri, 
1—3 (0—1), scorul nu reflectă lupta 
strinsă, dusă timp de 70 de minute 
pe teren. Localnicii au luptat dirz 
pentru cucerirea celor două puncte, 
dar ineficacitatea înaintării care nu 
a trăit decit prin Bîscă, ajutai spo
radic de Demien și Pinzaru, a ușurat 
victoria oaspeților care au făcut un 
meci excelent, lupfind cu multă ar
doare si ambiție pentru victorie. G.S. 
Oradea a avut multe momente de do
minare, dar oaspeții, cu o linie de 
mijlocași in formă mare, au echilibrai 
întotdeauna jocul și au creai fru
moase acțiuni ofensive. Progresul a 
jucat mai' energic și a luptat in per
manență pentru cucerirea balonului pe 
care l-a controlai și pasat mai co
rect, practicind un joc bărbătesc și 
atletic. Și oaspeții au dovedit inefica. 
citate in fața porții rotind numeroase 
ocazii: Ozon, de pildă, a ratai de 
patru ori in poziții clare de la 3—4 
metri

Ca aspect general întrecerea a fost 
echilibrată, de un nivel tehnic mul
țumitor, cu faze spectaculoase. Oră-

de formă, iar elementele tinere au 
corespuns și au dai un bun randament. 
Precizăm că in această partidă G.S.O 
a ratat — prin Tiriac — ol optulea 
penaiti in acest campionat 1 Scorul a 
fost deschis in min. 21 de către Știr
bei (care a tras de la 35 de metri 
prin surprindere) și a fost mărit in 
min. 47 de Ozon. 5 minute mai tirziu 
Demien reduce handicapul la 1—2, iar 
in min. 62 Moldoveanu pecetluiește 
scorul final de 3—1 pentru Progresul
București.' Raport de cornere 6—3 

pentru bucureșteni. întrecerea s-a 
desfășurat in fața a 6.000 de specta
tori pe un teren ’bun și pe timp foarte 
frumos.

C.S. ORADEA: Sugar — Băcuț I, 
Tiriac, Kiss — Cuc, Ferenczi — Toth, 
Pînzaru, Bîscă, Nicukscu, Demien.

PROGRESUL: Mîndru — Dobrescu, 
Caricaș, Soare — Ciocda, Știrbei — 
Qaidă, Smărăndescu, Ozon, Dinulescu. 
MoldoveaiJti. S-au evidențiat: Știr
bei — un adevărat motor al echipei 
oaspe, Caricaș, Dinulescu. Ciocea, 
Bîscă, Demien, Pînzaru .și Tirfac.

A arbitrat D. Osiac (Timișoara).
G. Dumitrescu — coresp.

mișorenii l-au contracarat cu elanul 
lor caracteristic.

Primul punct a fost Înscris in min. 
18 de Matias, care a primit o pasă 
bună de la țîrlea. După numai 2 mi
nute U.T.A. iți mărește avantajul. La 
un atac inițiat de Petschovski, mingea 
ajunge la Marin Marcel care o pre
lungește la Țiriea și acesta înscrie 
cu un șut puternic In colțul sting al 
porții lui Fuchs: 2—0. Studenții ri-' 
postează și la un contraatac reușea* 
să reducă din handicap. Aceasta s-a 
întâmplat în min. 29, cind Girleanu, 
trecând de Sereș, s-a îndreptat de 
unul singur spre poarta adversă în- . 
scriind pe sub Coman, ieșit în întim- 
pinare. Timișorenii se mențin in atac 
și ia un corner executat de Girleanu. 
Tănase reia foarte frumos din voii 
de la marginea careului, dar Coman 
prinde cu un salt spectaculos

In repriza secundă, inițiativa a 
fost de partea timișorenilor. Egala- 
rea se produce in min. 57; Ciosescti 
pasează lui Cădariu care Înscrie prin- 
tr-un șut fulgerător de la 25 de me-J 
tri. Gazdele mai au două ocazii buna 
în min. 65 (cind Coman „suflă" ini 
ultimul moment din picioarele lui 
dosescu o minge primită de la Filip)' 
și în min. 75 (cind Boroș reia cu 
capul alături de poartă o centrare' 
a lui Girleanu). S-au remarcai: 
Brînzei, Florescu și Girleanu de la 
Știința, Băcuț II, Sziics, Petschovski 
și Jurcă de la U.T.A. Arbitrul Ste- 
lian Mataiser — Craiova, a condus 
formațiile:

ȘTIINȚA: Fuchs — Zbîrcea, Brân
zei, Florescu — Cojereanu, Tănase 
— Girleanu, Cădariu, Ciosescu, FiUp, 
Boroș.

U.T.A.: Coman — Sziics, Băcuț II > 
Sereș —- Capaș, Serfozo — Jurcă, 
Petschovski, Marin Marcel, Matias, 
Țîrlea.

Au asistat 15.000 spectatori

P. Vdfon-corcspondent



Dinamo Orașul Stalin (masculin categoria A), Flamura roșie Sibiu 
(feminin categoria A) și Dinamo București (categoria B) noi lideri 

ai campionatelor republicane de handbal
F Sarcina noastră — de a‘ face uti 
'fcurt comentariu al rezultatelor înre
gistrate ieri în campionatele republi-' 

‘pane de handbal — este destul de 
grea. Dificultatea am întimpinat-6 _a- 
jtiinci cînd ani încercat să eșalonăm 

’«surprizele înregistrate în această agi-' 
'tata etapă. ®ui să dăm întîietate? Li-i 
'derul (0.0.A.) a fost învins la Timp 
șoard și a pierdut primul loc, două 
dintre partidele din campionatul mas
culin de categoria A s-au terminat 
la egalitate după o epuizantă luptă, 
Voința Sibiu a obținut la Cisnădie o 
Victorie la limită în ultimul minut de 
joc. Greu de ales...

Deci vom consemna din nou: cam
pionatele’ de handbal, și în mod spe- 
'cial cel masculin de categoria A, au 
fieșit din „acalmie". Lupta este mai 
întârjită decît oricînd și disputa pen
tru evitarea zonei de retrogradare are 
0 asemenea intensitate îneît a zgu
duit și fruntea clasamentului în cele 
trei campionate s-au schimbat liderii 1

Cum însă nu dorim să vă punem 
S*ă’. darea la încercare, iată relatările 
corespondenților noștri.

MASCULIN CATEGORIA A. C.S.U 
București —■' Tehnometat Timișoara 
ill-ll Î5-6). Lipsită de aportul unor 
titulari, echipa studenților bucureșteni 
'a luptat cu o energie deosebită pen- 
,tru victorie, pe care —• după ocaziile 
Svtite — ar fi meritat-o. Metalurgiș 
tii timișoreni att jucat bine tn atac. 
Apărarea a fost mai slabă și a prac 
Scat uneori un joc dur (Pușcaș, Bla- 
ga). Deși foarte disputat, meciul s-a 
desfășurat într-o’ notă de perfectă 
sportivitate. Arbitrul Eugen MunteanH 
'(Sibiu) a condus foarte bine, Dinamo 
Orașul Statin — Victoria Jimbolia 
113-9 (6-6). Dinamoviștii au obținut 
victoria mai greu decît arată scorul. 
(Verva de șut a lui Stănescw și forma 
excelentă a portarului Brendorfer au 
fost hotărîtoare în realizarea acestei 
Victorii. Aii marcat: Stănescu (7), We 
ber (2), Pahari (3), Streitferdt (Di

R. P. Romînă a întrecut
R. P. F. Iugoslavia la gimnastică

(Urmare din pag. I) 

publicului la aterizare de La bara 
.fixa (aterizare printr-un salt impre 
tfcfonant) a avut o dublă semnifica
ție: REVANȘA ECHIPEI R.P.R.
REALIZATA IN FAȚA PUTERNICII 
REPREZENTATIVE A R.P.F. IU
GOSLAVIA (662.60 p. — 659,00 j) 
BJ O NOUA CONFIRMARE GA EL 
ESTE OEL MAI BUN GIMNAST 
'J)IN AGESTE DOUA TARII

Am dorit mult victoria echipei 
noastre masculine. De la primul a- 
parat am întrezărit-o, dar pînă la 
ultunul aparat ne-a fost teamă c-o 
vjfli scăpa. Am întîlnit un adversar 
puternic, eu o școală de gimnastică 
excelentă cu o omogenitate de echipă 
capabilă de rezultate mari, cu opt 
gimnaști («propiați ca valoare, pose
sori ai unec calități (mai ales, forță, 
’detentă și precizie) demne de invidiat. 
Invtngîndu-i pe aceștia, gimnaștii 
.noștri s-au întrecut pe ei. Este poate 
oea mai prețioasă victorie obținută de 
jechrpa noastră masculină.
țfDacă Frederic Orendi avea toate 
Sursele sa și mențină titlul cucerit la 
Zagreb și Karlovac anul trecut, în 
schimb performanța hti Ștefan Hăr- 
gMaș este o surpriză: pe cît de plă
cută' pe atît de valoroasă. La suc
cesul echipei au contribuit nemijlo
cit toți cei opt componenți ai lotului 
nostru, dar mai ates Ștefan Harko, 
losif Focht, Lcdo.x Lakatoș și Ion 
Zamfir (bineînțeles afară de primii 
'doi clasați cărora li se cuvin cele 
mal elogioase aprecieri).

RENATO ILIESCU

Invtngîndu-i pe aceștia.

I Clâsament general individual: 1. FRE
DERIC ORENDI (R.P.R.) 114,50 p„ 8. 
Ștefan Hargalaș (R.P.R.) 118,99 p., 3. 
'Alois Petrovic (R.P.F.J) 112,35 p., 4. 
Ivan Caklec (R.P.F.J) 111,45 p., 5. Ștx> 
jfăn Harko (R.P.R.) 100,53 p., 6. Fran
jo Jurevics (R.P.F.J) 109,10 p., 7. Iosif 
Foeht (R.P.R.) 108,30 p., 8. Ludovic La
katos (R.P.R.) 107,60 p., 9. Ion Zamfir 
(R.P.R.) 105,30 p., 10. Melenko Leklc 
(R.P.F.J.) 104,65 p., 11. Marcel Marku- 
Un (R.P.F.J.) 103,80 p.,12. Nicolae Coyaci 
(R.P.R.) 103,25 p., 13. Alexandru Csapo 
(R.P.R.) 101,65 p., 14. Marian Skaza
(R.P.F.J.) 190,40 p., 15. Milienko Petek
(R.P.F.J.) 97,70 p., 16. Drăgan Gagic
(R.P.F.J.) 97,60 p.
;/.Clasament pe aparate: sol: l. Fre
deric Orendi 19,00 p., 2. I. Caklec 18,75 

namo), Vranjar (5), Valeri (2), Jost
(2) (Victoria). Știtata Tjmisoara —’
C.C.A. 15-11 19-4). După aspectul
joeului rezultatul nu constituie o sur-' 
priză. Studenții timișoreni au fost net 
mai buni, avînd tot timpul inițiativa. 
Au marcat: Moser (6), Vlad (3), 
Jude (2), Meithert (2), Silvestrovici, 
Lache (Știința). Buigaru (7), Sauer
(3) , Lingner. Chimia Făgăraș — ȘWn-
ța lași 10-10 (5-3). Jocul a fo6t ex
trem de disputat. Ultimele minute In 
special, cînd victoria putea să fie a 
oricăreia din cele două echipe. Tex
tila Cisnădie — Voința Sibiu 6-7 
(5-5) 2.000 de spectatori au urmărit
cu' atenția încordată această palpi
tantă partidă în care sibienii au mar
cat golul victorios în ultimele secun
de ale partidei. Metalul Reșița — Pe
trolul Pfoești 9-5 (8-4).

FEMININ. CATEGORIA A. C.S.U. 
București — Metalul Ploești 3-0 (1-0) 
Olimpia București — Măgura Codiei 
4-1 (3-1). Joc anost, în care punctele 
au rost marcate de D. Dumitrescu 
(2)', Sz'ko, Roth (Olimpia), Feltes 
(Măgura Cridfei). Progresul Orașul 
Staliti — Gloria Sighișoara 4-2 (1-0). 
Echipa oaspe s-a apărat cu înitajire. 
Foarte bine a jucat Maria Seidner,

C.T.F.T. a întrecut destul de ușor pe C.C.A.,
Dominaită de partidele de La Bucu

rești (C.T.F.T. — C.C.A.) și Cluj 
(Someșul — Dinamo București), eta
pa de volei disputată ieri a adus nu
meroase rezultate surprinzătoare. Dar 
să vorbim mai tatii de partida mas
culină de la București, ta care lide
rul clasamentului și-sr consolidat po
ziția Intrecînd pe C.3.A. cu 3-1 după 
un meci în care echipa feroviară a 
funcționat aproape fără greșeală ta 
ultimele dwiă seturi, cînd a întrecut 
categoric formația militarilor. Puținii

p.. 3. M. Markulin 18,7» p., CAL CU 
MINERE: L Ivan Caklic 18,90 ... 2. A. 
Petrovies 18,70 p., 3.-4. Fr. Orendi și
SL Harko 18,40 p.I INELE: 1. F. Juie- 
vic 18,95 p., 2. Fr. Orendi 18,90 p., 3. A. 
Petrovic 18,65 p.; SĂRITURI: 1. Fre
deric Orendi 19,20 p„ 2. St. Hargalaș 19,00 
p., 3.-4. I. Caklec și M. Markulin 18.90 
p.; PARALELE: 1. Fr. Orendi 19,35 p., 
2. I. Caklec 18.95 p.; 3. A. Petrovic 18,90 
p.; BARA F1KA: 1. Frederic Orendi
13,65 p., Î. St. Hargalaș 19.30 p., 3. M. 
Pett* 19,15 p.

TREI VICTORII ALE FOTBALIȘTILOR 
MAGHIARI!

Ungaria (A) — tagootavia (A) 
2—0 0—0)

BUDAPESTA 20. (Prin telefon). —
Intitnirea dintre primele reprezen

tative ale celor două țări nu s-a ri
dicat in prima repriză la nivelul aș
teptărilor. Ambele echipe au jucat 
slab, dar în special formația oaspete. 
După pauză, cele două echipe joacă 
mai bine și fazele spectaculoase a- 
bundă la ambele porți.

Victoria reprezentativei maghiare 
cu 2—0 (1—0) este pe deplin me
ritată, deoarece ea a. dominat mai 
mult (in special In prima repriză) 
iar atacanții s-au dovedit mai ho- 
târiți tn fața porții. Iugoslavii și-au 
revenit in ultimele 30 minute, însă 
apărarea maghiara în frunte cu 
Grosits in formă excelentă a salvat 
numeroase situații critice. Scorul a’ 
fost deschis in min. 15 de Sandor 
care a reluat o centrare de la 
Fenyvessi. marcind nestingherit. Gaz
dele atacă in continuare, insă apără
torii echipei oaspe nu permit ad
versarilor să ajungă in poziție de 
șut. După pauză. în min. 57 debu
tantul Vasas înscrie al doilea punct 
pentru echipa gazdă. In ultimele mi
nute de joc Veselinovici se află sin
gur in fața lui Grosits, însă portarul 
maghiar salvează un gol gata făcut. 
Ole două echipe au aliniat urmă
toarele formații:

UNGARIA: Grosits — Matrai. Si- 
pos, Szigeti — Bozsik, Kotasz — 
Sandor, Vasas, Machos (Monostori II 
din min, 75), Tichi, Fenyvessi.

IUGOSLAVIA: KrîVocucea — Beliți, 
Trnkovici, Sijakovici — Boșkov, 
Krîstici II — Petakovici, Veselino- 

portarul formației aigtiișorene. Au 
marcat: Mora Windt (2), Iintzme- 
yer, Bugl (Progresul), FaDritius, Wo- 
nerth (Gloria). Ilefor Tg. Mureș — 
Steagul roșu București 3-5 (1-4). 
Știința Timișoara —■' Record Mediaș 
2-1 (1-0). Ă fost un meci frumos, 
viu disputat. O remarcă pentru [rina 
Gunțher portarul echipei gazdă care 
a primit un singur gol și acela din 
lovitură de la 14 m. Flamura roșie 
Sibiu — Metalul Reșița 4-0 (10). 
Formația sibiană și-a 'impus jocul a- 
bia tn repriza secundă.

Masculin, categoria B. C.F.R. Bucu 
rești — Stăruința Odorhei 16-13 
(106); Aripile Bacău — Dinamo 
București 8-16 (3-9); Dinamo Tg. Mu
reș — I.G.A. Arad 16-12 (11-6); Vo
ința Sighișoara —• Olimpia Reșița 
9-3* (5-1); Balanța Sibiu — Știința 
Galați 15-14 (8-6).

ta urma acestor rezultate Dinamo 
Orașul Stalin a trecut în fruntea cla
samentului categoriei A masculin cu 
un punct avans (25) fața de G.C.A. 
(24). iar Flamura roșie Sibiu (fe
minin categoria A) și Dinamo Bucu
rești (masculin, categoria B) sil pre
luat și ele conducerea clasamentelor 
respective, însă la golaveraj.

spectatori prezenți în sala Ftoreanca 
așteptau din partea jucătorilor de la 
C.G.A. o revenire la adevărata lor 
valoare. Primul' set părea să dea 
dreptate acestora, pentru că milita
rii, în frunte ca Roman, s-au com
portat bine și au reușit să-1 dștige 
la mare luptă: 18-16, după ae fe
roviarii conduseseră cu 14-71 Urmă
toarele seturi ne arată pe ceferiști în 
completă revenire domwiîndtl-i cu 
autoritate pe adversarii lor, reintrați 
în ritmul lor obișnuit, caracterizat 
prin lipsă de combativitate. Rădu- 
canu, Niealan, Erdely (C.T.F.T.) 
Mușat (C.C.A.) au fost cei mai buni. 
A arbitrat cit foarte multe greșeli 
Gh. lonescu-București

La Cluj, Dinamo București a tn 
trecut echipa locală ntai greu decît 
era de așteptat. Ambele formații au 
făcut numeroase greșeli la blocaj și 
cu toate că au obținut victoria, 
bucureștencete au jucat sub valoarea 
lor. In setul IV, după ce conduceau 
cu 8-3, clujencele au pierdut din 
cauza defectuoaselor preluări din ser
viciu. La fel și în ultimul set cînd 
conduse cu 16-13, dinamovistele au 
câștigat 3 puncte consecutiv din ser
viciu.

Din celelalte rezultate semnalăm 
victoriile surprinzătoare realizate de 
T.G.H. București și Știința Timișoara.

Iartă rezultatele înregistrate : 

bătui recordul probei). 2. Deoiet, X
Debruyne (toți trei Bdlgia) .. 6 Bobet
(Fr.), primul dintre străini.

viei, Zebeț, Kostici (Lipoșinovlci dit> 
min. 45), Fâșiei.

• LA BUDAPESTA. (MECI DE JU
NIORI): UNGARIA — IUGOSLAVIA 
1—1.
• LA NIȘ: IUGOSLAVIA (tineret)- 

UNGARIA (tineret) 0—1.
• LA SARAJEVO: IUGOSLAVIA B 

— UNGARIA B 2—3 -j
Mare surpriză la Glasgow : Scoția— 

Anglia 6--4 !

Sâmbătă, pe stadionul Hampden 
Park din Glasgow in fața a 127.000 
spectatori, s-a desfășurat intîlnirea 
dintre reprezentativele Angliei și 
Scoției. In excolentă formă, fotba
liștii englezi au învins cu 4—0 (2—0) 
prin golurile marcate de Kevan (2), 
Chariton și Douglas.

• In cursul lunii mai echipa buda- 
pestană de fotbal Ferencvaros va în
treprinde un turneu de 4 jocuri in 
Franța. Fotbaliștii maghiari vor juca 
cu echipele Lens, Caen, Reims și 
Valenciennes.

CAMPIONATE
ITALIA: Napoli — Juventus 4—3, 

Genova — Udinese 1—0, Torino -r- 
Atalanta 4—0, Intemazionale — Fio
rentina 0—1, Bologna — Milan 0—0, 
Alesandria — Padova 0—0, Lane- 
rossi — Roma 3—1, Lazio — Samp- 
doria 2—2, Verona — Spăl 1—2.

FRANȚA: Reims — Lens 5—0, St. 
Ettienne —Nimes 1—1, Lyon — Mo
naco 2—1, Angers — Sedan 1—1, 
Toulouse — Lille 3—1, Ales — So-

Joi

RAPID București -
In urma invitației clubului bucu- 

reștean Rapid, urmează să sosească 
in țara noastră săptămina aceasta 
puternica formație maghiară de fot
bal MTK Budapesta. Oaspeții ur
mează să joace joi la ora 16 pe 
stadionul „23 August** cu echipa Ra
pid București. Partida va fi arbitrată 
de D. Schulder.

Sofia-Jacurești 5-3 la lupte clasice
SOFIA 20 (prin telefon). — întâl

nirea dintre reprezentativele de lupte 
clasice ale orașelor Sofia și Bucu
rești s-a terminat cu victoria gazde
lor cu 5—3. Victoriile roniînilor au 
fost obținute prin tas de Pîrvulescu, și 
Gh. Popovici (care l-a învins pe Sira- 
kov), V. Micula și Belusica au ter
minat la egalitate Bujor a pierdut la 
limită cu Mehmed v iar Gh. Dumitru 
a fost declarat pe nedrept învins.

Mr#, bttcureștenii îtltîlnesc echipa 
secundă a Soliei.

T. H.

Lugoj — Reprezentativa reg. Sofia 
11—5

LUGOJ. 20 (PTin telefon). — Re
prezentativa de lupte clasice a regi-

în campionatul de volei
FEMININ

Vomita Orașul Stalin — M.I.G. 
București 1-3 (8-15, 12-15, 15-9,
12-15) ; Voința Sibiu — Progresul 
Tîrgoviște 3-0 (4, 13, 12); Comb,
poiig. Bac. — Știința Timișoara 1-3 
(11-15, 11-15, 15-9, 11.15); Someșul 
Cluj — Diuamo București 2-3 (15-tl,
6- 15, 15-8, 10-15, 13-15).

MASCULIN
Categ. A: I.T.B. — T.C.H. Bac. 

1-3 (10-15, 15 3, 12 15. 12-15);
C.T.F.T. Buc. — C.C.A. 3-1 (16-18, 
15-12, 15-4, 15-12) ; Amefa Arad — 
Știinta Gluj 2-3 (17-15, 9-15, 7-15, 
15-12, 9U5) ; C.F.R. Craiova —
Tractorul Orașul Stalin 2-3 (15-11, 
10-15, 15-13. 10-15, 13-15).

Categ B. Seria I: Voui ța Su
ceava — Voința Bacău 0-3 (3, 14, 
12) ; C.S. Snagov — Știința iași 0-3 
(12, 6, 9) ; Știința Galați — Fero
viarul Constanța 3-2 (15-11, 11-15,
7- 15, 15-7, 15-10) ; Politehnica Orașul
Stalin — Aurul Negru Ploesii î-3 
(10-15, 15-11, 12-15, 16-18). Șeria a 
doua: Știința Timișoara — Utilajul 
Petroșani 3-0 (3, 8, 10) ; Dinamo
Tg. Mures — Dinamo Cluj 3-1 (14-16, 
15-13, 15-10, 15-4) ; Dinamo Baia
Mare — Stejarul Rm. Vîlcea 2-3 
(2-15, 14-16, 15-13, 15-13, 7-15) ;

Voința București — Casa Ofițerilor 
Timișoara 3-0 (7, 7, 10).

chaux 2—1, Racing Paris — Mar
seille 4—3; Metz — Valenciennes 
1—0, Nice — Beziers 1—0. In urma 
acestor rezultate Reims (44 p.) este 
virtuală campioană a Franței.

WOLWERHAMPTON WANDERERS 
CAMPIOANA A ANGLIEI

Invingînd simbătă cu 2—1 pe 
Preston North End, echipa Wol- 
wenhampton Wanderers a devenit 
campioană a Angliei, pe sezonul 
1957—1958. In urma acestei victorii 
(la două etape înainte de sXirșitul 
campionatului) Wolwerhampton are 
un avantaj de 7 puncte in clasament. 

Ieri s-a alergat cla- 
ATI FTKM sicul maraton de la
*■ * ■ w™ Bonton. învingător a

fost iugoslavul Miha- 
lic cu timpul de 2h25:54,0. Al doilea
Kelley (S.U.A.) 2h.M:51,0, 3. Pulkinen
(Fini.).

BASCHET
In meci retur, con- 

tînd pentru „Cupa 
Campionilor Europeni*
de baschet, echipa iu

goslavă Olimpia. Lubljana a învins 
campioana Turciei, Modaspor cu 86—45 

(38—22), califieîndu-se astfel pentru turul 
următor alături de Akademik Sofia.
• Teri Ia Lausanne, meci internațio

nal la baschet: elvetia-luxembuRG
39—33.

CICLISM
Clasica cursă Cl- 

clistă Paris-Bruxelles 
(287 km) a fost domi
nată de rutierii bel

gieni. învingător: RICK VAN LOOY (a

pe stadionul „23 Aag*st“

M.T.K. Budapesta
Menționam că echipa MTK se află 

tn momentul de față pe locul 5 tn 
clasamentul primei categorii, ta 1 
puncte de lider (Ferencvaros), dar 
cu un meci mai puda jucat. Teoretic 
deci MTK este la egalitate cu frun
tașa campionatului 

unii Solia și-a terminat turneul între
prins în regiunea Timișoara Tnffln 4 
sîmbătă selecționata orașului Lug>>« 
Ca și în primul meci, formația locală 
a obținut victoria cu scorul de II—5, 
luptătorii lugojeni fiind viu aplaudați 
de cei 1.000 spectatori prezenji in sa La 
Teatrului de Stat tată ți rezultatele 
individuale: cat 52 Itgr.: S. Deaei- 
chin (S) b. p. Ardelean (L), cit. 57 
kgr : Strubert (L) b. p. Stancov (S), 
cat. 62 kgr.: t. Popescu (L) b. ah. 
Tigarov (S), cat 67 kgr.: Stock! (L) 
b. p. Rrstev (S), cat 73 kgr.: S. Ko
vacs (L) și Penev (S) meci egA 
cat. 79 kgr.: Fischer b. t 9 St Mflat- 
cov, cat. 87 kgr.: I. Radu (L) b. p. B. 
Milatcov (S), cat. grea: N. Marmor 
(S) fără advefoar.

(G. Ignea-cocesp.)

Au fost desemnați campfowh 
juniori la lupte clasice

De vineri și pînă sîmbătă s-au 4es- " 
fășurat Ia Sibiu finalele campwns’uhu 
pentru juniori la lupte clasice. La 
întreceri au participat 138 ceocurenți 
(număr record) din 13 regiuni, lată 
rezultatele pe cjtegurii: cat 50 
Anghel Vlad (Monterul Pi ), fir 
tor (Ferov. Tim.), I. Schneider (Dmr 
S. .M.), cat 53 kgr.: S, Popescu (Met 
R.), D. Dragomir (Gosp. B.), G. Ma- 
teescu (Gosp. B.), cat 56 kgr.: P. 
David (Fer. Titn.), A. Radu (Loc. B ), 
l. Vasile (Gosp B.), cat 59 kgr.: 
A. Geantă (Vulcan), A. Szailai (Vo
ința B ), V. Andreescu (Fer. Tun.), 
cat 63 kgr.: H Mavridis (GI. QF.R. 
Ord.). V Suta (T.D.B.), St Oprea 
(V. tg. S.), cat. 67 kgr.: 1, HaufHc 
(Rapid CL). K. Kimger (Să Sp. T. 
Tim.), I. Moca (Rec. Margti.), cat 
71 kgr.: M. Palffi (V. Cl.), L. Oros 
(V. Tg. S.). P. Laszlo (St. R_), 
cat. 75 kgr.: V. Stoian (Gosp. B.), 
I. Popescu (Tes. Iași), R. Gdszler 
(Rapid CI ), cat. 80 kgr.: O. Rettfalvl 
(Gl. C.F.R. Ord ), G. Badea (Vulcan), 
I. Milac (Din. S. M.), cat grea: N. 
Pavel, (Fer. Tim.), E. Teodorescu (T. 
D.B.), G. Mezinca (G.F.R. Lugoj).

Pe regiuni clasamentul arată astfel: 
București oraș 54.33 p.. Timișoara 
53.33 p , Oradea 28.33. R.A.M 1443, 
Baia Mare 14, Gluj 13.Ti. Agfe

ÎNOT
La OBrdiff, in cadrul 

mtîlntrU Angiia-RF-.G^ 
înotătoare a britanică

de 110 yarzi

LUPTE
r eprezen ta tt ve

Margaret Edwards a 
reușit un nou record mondrM în proba 

spate: 1:12 4.
Ca Stockholm a â-

vut loc întiinima iw* 
iernațior«4a de lupt»
clasare dintre e~twpea» 

ale U-R-8.S. șâ Suediei, 
victoria a revenit luptătorilor >ovie- 
tid cu scorul de 5—3. Trei meciuri au 
fost cîștigate de reprezentanții Uniunii 
Sovietice, patru partide s-au terminat 
la egalitate, iar una a fost ciștiga'* 
de suedezi.

A luat sfîrșit turneul cetor 5 națiuni
Sîmbătă a luat 

sfîrșit edăja din acect
KluOl an a turneului celor

5 națiuni la rugbi. 
Victoria finală a revenit echipei An
gliei, care a terminat neînvinsă. In ul
timul meci al turneului, s-au întîlnit 
la Paris, pe stadionul Colombes, echi
pele Franței și Irlandei. „XV-le“ Fran
ței a învins cu 11—6 (3—6). De subli
niat că pînă în ultimele 4 minute, ir
landezii conduceau cu 6—3 ! O încer
care a lvl Danos, transformată de La- 
bazuy și o lovitură de picior căzută a 
lui Vannier (în ultimele secunde) au a- 
dus victoria de partea francezilor. S-a 
remarcat înaintarea Franței, precum și 
Danos și Vannier. De la irlandezi cel 
mai bun a fost mijlocașul Tony O’Rei- 
Iy. Clasamentul final: 1. ANGLIA 6 p-î 
2. Țara Galilor 5 p.; 3. Franța 4 p.: 4. 
Scoția 3 p.; 5. Irlanda 2 p.

S Ieri la NISA : Franța — Italia (e- 
chipele de juniori) 19—3.


