
Ziua Presei Comuniste
De aproape o jumătate de secol, 

cirvîntul înflăcărat al „Pravdei“ co
muniste mobilizează masele populare 
la luptă, sub steagul Partidului, pen
tru înfăptuirea marilor idealuri afe 
omenirii muncitoare. De aproape o 
jumătate de secol, marile mase de 
oameni ai muncii s-au obișnuit să 
găsească în paginile „Pravdei" ade
vărul pe care i-1 simbolizează nu
mele. orientarea justă în toate grelele 
probleme ale luptei revoluționare, ale 
construcției socialiste și, azi, ale con
struirii comunismului. Ziua apariției 
primului număr al „Pravdei", ziua de 
5 Mai, este sărbătorită în fiecare an, 
în tot mai multe țări din lume, ca 
Ziua Presei Comuniste.

„Pravda" leninistă constituie pen
tru întreaga presă comunistă un 
exemplu strălucit de principialitate 
marxist-leninistă, de intransigență re
voluționară, de atitudine fermă, ho- 
tărîtă, în slujba celor ce muncesc, de 
măiestrie publicistică. Spiritul de par
tid, care reprezintă trăsătura funda
mentală a presei comuniste, consti
tuie cea mai puternică legătură dintre 
ziarele comuniste și masele de oa
meni ai muncii, care văd în ele un 
far călăuzitor pe drumul realizării 
marilor lor idealuri. In zilele noastre, 
presa comunistă a devenit cea mai 
largă tribună a opiniei publice pro
letare, oglinda care reflectă năzuințele 
clasei muncitoare, părerile și expe
riența celor mai buni f'i ai poporului, 
întreaga noastră presă, în frunte cu 
ziarul „Scînteia", inspirindu-se din 
gloriosul exemplu al „Pravdei", mili
tează neobosit pentru difuzarea cuvîn- 
tului partidului în mase, pentru mo
bilizarea întregului popor la luptă 
pentru construirea socialismului, pen
tru apărarea păcii, pentru înlăturarea 
tuturor piedicilor ce stau în calea 
realizării acestor două mari și nobile 
Ispirații. Citind presa comunistă, oa-

Jțnii muncii din patria noastră în- 
ață să se orienteze în principalele

probleme de politică internă și inter
națională, sînt informați asupra eve
nimentelor de mare actualitate, au 
posibilitatea să-și exprime deschis 
cuvîntul și să învețe din experiența 
fruntașilor vieții noastre publice, eco
nomice și culturale. Prin larga sa 
rețea de corespondenți voluntari, re
crutați din rindurile celor ce mun
cesc, presa comunistă din țara noa
stră are zeci de mii de antene care 
o leagă de cea mai stringentă actua
litate, de cele mai arzătoare probleme 
ale vieții noastre de tiecars zi. A- 
ceasta este adevărata libert.vz a pre
sei: posibilitatea oamenilor muncii, a 
celor malți, de a-și spune cuvîntul 
In paginile ziarelor, de a participa și 
în acest fel la rezolvarea celor mai 
importante probleme ale vieții obștești 
și de stat. Datorită conducerii sale de 
către partid și măiestriei mereu 
cînde a mînuitorilor condeiului, 
se străduiesc să dea poporului 
tot mai pline de conținut, mai 
resante, presa comunistă este o
puternică în lupta pentru socialism, 
pentru educarea maselor în spiritul 
patriotismului socialist și internațio
nalismului proletar, împotriva mani
festărilor de liberalism binghez, a 

împăciuitorismului și revizionismului.
Cît de mnlt se deosebește presa 

comunistă de presa burgheză, înfeu
dată intereselor capitalismului! Izvor 
de minciuni și calomnii la adresa 
noii societăți socialiste ta plină dez
voltare, presa capitalistă 
scalde în parfum de roze grelele ra
cile care macină din rădăcini putreda 
sac;etata capitalistă. Din ce 
mai mare 
cinstiți din 
disprețuiesc 
dezinformării și 
care incită la un 
rile lor se îndreaptă cu tot mai mul
tă încredere către presa comun'stă — 
presa adevărului și a dreptății so
ciale.

cres- 
care 

ziare 
inte- 
armă

caută să
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In campionatul de fotbal

Urmărirea fiderului-invingător la Arad -continuă...

este
țările 
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în ce 
numărul oamenilor 

care 
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presa 
Privi-

capitaliste 
burgh'ză. 
diverstan-i, 

nou război.

Ce a fost
București : Rapid—C.C.A. 

București: Dinemo — Progresul 
■-București 2-1 (1-1).

Cluj : ——-------- ----------
•ă-4 (î-i).

Arad :
O-3 (0-2).

Oradea :
Stalin 1-2

In turneul tinerilor tenismeni

Reprezentanții noștri au reușit două victorii remarcabile: 
Ri Pi R< - UiRiSiSs 3*2 și Ra Pe Ra R. P. 3-0

Mai iute, portarul Mindru a ză
dărnicit intervenția hă Neaga, ^su- 
țlîndu-i' balonul tn ultimul mo
ment... Ciocea pare că se ferește de 
coechipierul tui...

(Foto : I. MIHAICA)

Dinamo—Știința Timișoara

U.T.A. — Petrolul Ploeștt

C.S.O.—Steagul Roșu Or. 
------- ___ (1-1). 
Petroșani: Jtul—C.S. Tg. Mureș

2-0 (i-o).

Ce este,..
1. Petrolul 17 ie 3 4 32:16 23
2. știința 17 9 4 4 45:27 22
X Jiul 17 10 2 5 20:13 22
4. C.C.A. 17 7 5 5 31:23 19
5. Steagul 17 7 5 5 29:20 19
6. Progresul 17 9 0 8 36:28 18
?. Rapid 17 7 3 7 19:20 17
9. Dinamo Cluj 17 8 1 8 24:31 17
9. DSna-mo Soc. 17 6 4 7 24:23 16

U.T.A. 17 5 6 6 23:28 16
11. C.S. Tg. Mureș 17 6 2 9 19:32 14
12. C.S. Oradea 17 0 1 16 12:47 1

Ce va fi.
STAPA vbttoare LA 11 MAI
București Progresul—U.T. Arad

(2-0).
București Rapid—Știința Ttml-

I

1

șcara (0-2).
Orașul Stalin: Steagul Roșu—Di

namo București (1-ij).
Tg. Mureș : C.S. Tg. M.—C.S. Ora

dea (3-2).
Petroșani : Jiul—C.C.A, (1-3).
Ploeștl : Petrolul—Dinamo Cluj (2-1). 
In paranteză rfnt trecute rezul

tatele din turul campionatului.

ț

Nu știm dacă măcar unul dintre nu
meroșii spectatori care părăseau vi
neri pe înserat frumoasele terenuri de 
tenis de la Progresul mai spera fn- 
tr-o victorie a reprezentanților noștri 
tn întîlnirea cu reprezentativa U.R.S.S., 
care conducea cu 2-0. Ca să nu mai 
vorbim că sîmbătă dimineața, în con
tinuarea partidei de dublu, în setul de
cisiv, tenismenii sovietici au ajuns Ia 
L6 și au avut un mecibol. Și totuși, 
■Ltimele trei meciuri au fost cîștigate 
Be jucătorii romîni care, într o puterni- 

..că revenire, au inversat soarta întregii 
tatii niri, remontînd 
ținînd în cele din 
3-2. Dar mai bine 
bească faptele...

La reluare, în meciul de dublu, Ti
riac și Serester au început foarte fermi 
setul V. Au condus cu 3-1, 40-15 și 
au avut minge de 4-1. Dar adversarii 
lor, Leyus și Partnas, luptă din răs
puteri, refac terenul și cîștiga ghemul. 
Romînii conduc apoi cu 4-2, 5-3 și 
au și 3 meciboluri. Ei slăbesc însă 
ritmul, timp în care cei doi jucători 
sovietici acționează cil precizie la fi
leu și la serviciu, egalînd la 5-5, pen
tru ca să aibă apoi avantaj: 6-5, 7-6 și 
mecibol. Cînd nimeni nu se mai aș
tepta, Serester și apoi Tiriac — stimu
lat de elanul și voința colegului său 
— reușesc să cîștige puncte prețioase 
și în sfîrșit și victoria cu 11 -9.

Sinibătă după-amiazâ, D. Viziru 
întîlnindu-1 pe Lihacev (care l-a în
locuit pe Leyus, accidentat) ne apare 
ca un alt jucător decî-t cel care, cu 

. ,numai 24 de ore mai înainte, pierduse 
fără drept de apel la Potanin. De 
data aceasta tînă.ru.1 Viziru 
toarte calm, plasează 
mingi, și atacă decisiv 
decîndu-și primul set, 
nu are aproape deloc lovitura 
voie, joaca mai hotărît r — 
setul 11 cu 5-2. Dar Viziru nu se in
timidează, continuă să-și pistoneze 
adversarul cu mingi pe liniile laterale, 
urmate apoi de stopuri și atacuri 
la plasă. Victoria îi revine tot lui. 
Iată că situația scorului este acum e- 
gală 2-2 și în meciul care va hotărî 
soarta întîlnirii U.R.S.S.-R.P.R. se a- 
tlă față în față redutabilul Potanin cu 
Țiriac.

l’rinzînd parcă aripi, Țiriac acțio
nează din prima minge cii toată fer
mitatea și cu o voință, nestrămutată 
de a învinge. El trimite mingile spre 
partea stîngă a adversarului (mai 
slabă) și apoi brusc schimbă direcția 
pe dreapta. Potanin este surprins, face 
cu greu față și dă posibilitatea lui

handicapul și ob- 
urmă victoria cu 
să lăsăm să vor-

joacă 
dupămingi

la fileu, adju- 
Lihacev, deși 
' " l din
și conduce în

Tiriac să vină Va fileu, unde acesta 
atacă puternic. Vădit stînjenit de a- 
ceastă hărțuială continuă a lui Tiriac, 
Potanin nu reușește să-și facă nici un 
moment jocul, nu poate să-și im
pună tactica, aceea de a acționa mai 
mult cu lovitura dreaptă și de a veni 
la fileu și în cele din urmă cedează 
în fața unui adversar care a aruncat 
totul în luptă pentru a cîștiga. „Bra
vo” celor trei jucători romfni Tiriac, 
D. Viziru și Serester pentru frumoasa 

lor comportare și victorie, „Bravo” ce
lor doi antrenori Marin Băuta și Cris- 
tea Caralulis pentru îndrumările tac
tice date în decursul jocurilor 1 Noi 
ne manifestăm satisfacția nu atît 
pentru rezultatul în sine, cît pentru 
modul cum a lost obținut.

Ieri dimineață echipa romînă a în

registrat un nou succes, învingînd ta 
toate cele trei meciuri disputa-te cu 
jucătorii maghiari. Sperăm că această 
nouă victorie să constituia un imbold 
și mai puternic pentru tinerii tenis
meni romîni, cate întîlnesc raîine și 
miercuri , în ultima confruntare a tur 
neului, reprezentativa poloneză, alcă
tuită din jucători valoroși. Meciurile 
eu reprezentativa R. P. Polone, e bine 
să atragem atenția, nu sînt 
jucate 1

Intîtairea Polonia-Ungaria 
minat cu victoria la limită 
formații, iar în partida U.R.S.S.-Polo- 
nia, după prima zi

La polo pe apă

0.

( Continuare

dinainte

s-a ter- 
a primei

a întrecerilor, re-

COM ARNI SCHI

in pag. 2)

Ieri la bazinul Floreasca, echipa 
Progresul Gospodării a întrecut eu 
5—3 (4—0) pe Vor os Meteor, confir- 
mînd astfel frunioas’a comportare avu
tă în compania aceluiași adversar la 
începutul anului în meciul desfășurat 
la Budapesta. Bucureștenii, întăriți cu 
cîțiva jucători, au avut inițiativa în 
joc țn special ta prima repriză pe care 
au încheiat-o cu 4 puncte ta favoarea

lor. In
atacat , ____
după pauză, cî’nd au recurs la dottiț 
modificări în formație (permise de re
gulamentul 'acestei întîliiiri), ei au de* 
venit mai periculoși apropiindu-se ci

acest timp oaspeții au contrai 
rareori și atunci timid. Abia

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2)

Echipele Dinamo București, campioane republicane 
la volei masculin și feminin

Meciul Dinamo-București — Șiința Cluj (3-2) adevărată finală a campionatului masculin

MUREȘAN (Știința Cluj) ă tras puternic. Dar blocajul celor trei dina- 
mooiști (Teodorescu, Mihăileanu, Derzsi) se dovedește de netrecut. (Fază 

'din meciul Dinamo București — Știința Cluj 3—2).
(Foto; I, AUHAlgAl

Spectatorii prezenți ieri diminea
ță în sala Floreasca au asistat la o 
partidă demnă de ultimul act al 
campionatului, un veritabil final : 
Dinamo București—Știința Cluj. Vic
toria a revenit dinamoviștilor după 
o luptă aprigă, cu 5-2, și le-a adus 
acestora si titlul de campioni ai 
R.P.R. pe 1957—1953.

Dinamo a avut inițiativa la înce
putul fiecărui set, dar studenții au 
găsit resurse suficiente pentru a-și 
egala adversarii și chiar pentru a 
cîștiga două seturi. De ce ? Pentru 
că Dinamo a început meciul foarte 
nervos ; jucătorii erau crispați de 
emoție, în timp ce Știința Cluj s-a 
prezentat ca o echipă cu experien
ță, a jucat la valoarea sa normală. 
Trebuie să remarcăm aci jocul ex
celent al studenților din primele 
două seturi in care pasele mergeau 
ca „unse“. Dinamoviștii s-au pus 
mai greu pe picioare, dar atunci 
tind au reușit să treacă peste 
„punctul mort" pe pare l-au avut 
în setul al treilea, au realizat jocul 
lor obișnuit caracterizat prin lovi
turi în forță (este adevărat că stu
denții au făcut adevărate minuni, 
scoțînd mingi socotite ca și impo
sibile) și o foarte bună mobilitate

în teren. Introducerea lui Apostol 
Sebastian în formație a fost inspi-. 
rată și a avut o contribuție însem
nată la victoria finală.

A arbitrat competent Gh. Ionescu 
(București).

• Cu o zi înainte, jucătoarele de 
la Dinamo București disputaseră ul
tima lor partidă în acest campionat, 
întrecînd cu 3-0 pe C.S.U. Bucu-i 
rești. Cu această victorie și echipa 
feminină Dinamo București a cuce
rit titlul de campioană a țării.

Rezultate tehnice : CATEGORIA A’, 
FEMININ : Progresul Tirgoviște — 
MJ.G. București 0-3 (10, 9, 2);
C.S.U. București—Dinamo București 
0-3 (6; 9; 12), Combinatul Poligra
fic București—Someșul Cluj 2-3, 
(10-15 ; 15-12 ; 9-15 ; 15-12 ;;
11-15), Voința Sibiu—Știința Timi
șoara 3-1 (13-15 ;15-15; 15-13 ;
15-4), Voința Or. Stalin—C.F.R. 
București 1-3 (12-15; 5-15; 15-9 i 
13-15); MASCULIN : I.T.B. Bucu
rești—Victoria București 3-0 (5; 5; 
8), T.C.H. București—C.C.A. 1-5 
(12-15 ; 15-9 ; 6-15 ; 13-15), Dinamo 
București—Știința Cluj 3-2 (13-15; 
15-12 ; 7-15 ; 15-9 ; 15-10), C.T.F.T. 
București—Tractorul Or. Stalin 3-0 
(5; 12; 9), Amefa Arad—C.F.R,
Craiova 3-0 (10; 8; 12),



Progresul Gospodării a întrecut 
pe Voros Meteor Budapesta
(Urmare din pag. 1)

Valoare de adversar și atenuînd scorul 
ce părea, la un moment dat, că va lua 
proporții.

Punctele au fost înscrise de Chirvă- 
guță (min. 7,20 și 16,40), Bl'ajec (mim 
2,42), Grințescu (min. 4,42), C. Mari
nescu (min. 7,20) de la învingători și 
.Varga (min. 12,29 din lovitură de la 
4 m. și min. 13,07), Rusoran I (17,54) 
de la învinși. S-au remarcat: Blajec, 
Chirvăsuță și Chețan (Progresul), Czi- 
gany, Varga, Ozsvorăy (Voros Me
teor)’. Adalbert Balint a condus, corect 
următoarele formații: PROGRESUL 
GOSPODARII BUCUREȘTI : Chelan 
— Șt. Mihai, Grințescu — Blajec — 
Chirvăsuță, G. Marinescu, Mărculescu. 
VOROS METEOR BUDAPESTA: Hohl 
t— Gzigany, Makara — Varga — Ru- 
șoran I, Pathg (Martin), Szolteszs 
(Ozsuoray).

Desfășurarea probelor de înot, la 
care au participat și înotători de la

Tumul tinerilor tenismeni
(Urmare din pag. 1) 

zultatul este de 3—0 în favoarea ju
cătorilor sovietici.

Rezultate tehnice: R.P.R.-U.R.S.S.
8-2 (D. Viziru-Lihacev 6-4, 8-6; Țiriac- 
Potanin 6-4,5-7,8-6); Polonia-Ungaria 
3-2 (Zeneg-Kurner 4—6, 3—6; Jam- 
roz-Toth, 3-6, 6—4, 7—5);R.P.R. — 
R.P.U. 3-0 (Țiriac-Toth 6—4,6—2; D. 
tViziru-Kurner 6—1, 6—4; Țiriac, Se- 
rester-Toth, Kiirner 6—1, 6—1, 6—4); 
U.R.S.S. — Polonia 3—0 (Potanin-Ze- 
neg 6—2, 6—1; Levus-Jamroz 6—2, 
6—2; Potanin, Lihacev-Zeneg, Jamroz 

2—6, 6—4, 6—3).
Astăzi de la ora 16 — tot pe tere

nurile Progresul — au loc ultimele 
meciuri de simplu din cadrul întîlniri- 
lor R.P.R. R.P.U. și U.R.S.S.-Polonia. 
(Menționăm că în meciurile inter-re- 
reprezentative se dispută toate cele 
cinci jocuri, indiferent de evoluția 
scorului).

întrecere pasionantă în campionatul masculin de handbal
ln sfîrșit, după ce și-au disputat cu 

înverșuriare și... fără să se întîlnească, 
primul loc al clasamentului campionatu
lui masculin de handbal, echipele C.C.A. 
și Dinamo Orașul Stalin au ajuns a- 
cum la egalitate de puncte (27), pri
mul loc revenind totuși — pentru mo
ment — bucureștenilor, care au un gol
averaj mai bun. Dar incertitudinea 
care planează asupra primului loc în 
clasament nu Va mai dura mult: du
minică, la Orașul Stalin, cele două 
protagoniste se vor înfrunta într-un 
derbi cum de puține ori s-a văzut în 
handbal. Deci în privința primului loc 
trebuie să ne prelungim nerăbdarea 
pînă duminică...

In schimb, lupta pentru evitarea re
trogradării a devenit și mai încordată, 
ca urmare a rezultatelor înregistrate 
ieri, așa încît va mai trece încă o 
bună bucată de timp pînă cînd vom
putea ști care vor fi cele două ,,re
petente".

înainte de a face loc scurtelor re
latări primite de la corespondenții 
noștri, menționăm că revelația returu
lui campionatului masculin de catego
ria B, GS. M’arina Constanța, își con
tinuă seria victoriilor, ieri întrecînd pe 
Stăruința Odorhei.

MASCULIN CATEGORIA A: C.C.A.
— C.S.U. București 9—9 (5—3). Ame
nințați de spectrul retrogradării, stu
denții bucureșteni au făcut totul pen
tru a obține victoria. înaintarea lor a 
jucat însă sfat și ffiia trăit decjț prin 
eforturile lui Nodea. Militarii lu ratat 
mult (cîteva bare și un „14 m.“). Vo
ința Sibiu — Tehnbmetal Timisoara 
12—7 (Ș-2). Peste 1.500 de specta
tori, au aplaudat o meritată victorie ă 
Echipei gazdă, care a dominat catego
ric pînă la jumătatea reprizei a doua. 
Victoria Jimbolia — Știința Timișoara 
7—7 (7—4). Un meci frumos în care 
oaspeții au egalat în ultimul minut de 
joc. Au marcat: Jost (3), Kaiser, Va
leri, Kolbus, Vranjâf (Victoria), Bara 
(2), Jude (2), Meithert (2), Vlad (Ști
ința). G.S.U. Iași — Textila Cisnădie 
10—8 (7—3). In prima repriză ieșenii 
au avut inițiativa, iar după pauză tex- 
tiliștii Șî-®u revenit și au echilibrat 
jocul. Att marcat: Ți’pu (7), Șt. Htirti- 
beanri și Em. Hurubeanu (2) (Știința), 
Menjnng (2), Kapp (2), Zank (2), 

Voros Meteor Budapesta, a scos în evi
dență rezultatele obținute de Mihai Mi
trofan (2:43,4 — 200 m. bras), Găurii 
Blajec (58,6 — 100 m. liber) și Gizel- 
la Gebhardt (1:22,7 — 100 m. fluture). 
Iată rezultatele tehnice: BĂIEȚI: 100 
m. liber: 1. G. Blajec (C.C.A.) 58,6;
2. E. Voicu (Gosp.) 1:01,1; 200 m. 
bras: 1. M. Mitrofan (Gosp.) 2:43,4,
2. J. Gyârgv (Voros Meteor) 2:50,1,
3. Șt. Alexandru (Gosp.) 2:52,5; 100 
m. fluture: 1. ȘL Ionescu (C.C.A.) 
1:15,9; 100 m. spate: 1. L. Szoltezs 
(Voros Meteor) 1:11,3, 2. E. Voicu 
(Gosp.) 1:13,7. 66,66 m. fluture: E 
Ionescu (Șc. Sp. U.C.FS.) 1:04,4; 
33,33 m. liber: A. Nicolau (C.T.H.) 
20,5.

FETE: 100 m. fluture: 1. Gizelia 
Gebhardt (Voros Meteor) 1:22,7, 2. Ma- 
ria Kasovitz (Știința) 1:31,8; 100 m. 
liber: 1. Margareta Witgenstein (Știin
ța) 1:12,0, 2. Henriette Tincoca
(C.C.A.) 1:13,2, 3. Boglar Balazs
(Voros Meteor) 1:15,4; 200 m. bras:
1. Agnes Zimany (Voros Meteor) 
3:10,0, 2. Măriuca Rotaru (Șc. Sp. 
U.C.F.S.) 3:16,0; 100 m. spate: 1. Ni- 
culina Toncu (C.C.A.) 1:24,9, 2. Erzse. 
bet Kovacs (Voros Meteor) 1:25,2, 
66,66 m. liber: 1. Anca Trohani (Rec.) 
52,0, 2. Elisabeta Todan (Sc. Sp. 
U.C.F.S.) 55,4.

CUPA VICTORIEI LA IAHTIM.
MAMAIA, 4 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Sîmbătă și dumini
că timpul a fost mult mai prielnic. 
In toate cele patru regate disputate, 
lupta pentru primul loc s-a dat între 
veliștii de la „Metalul" și cei de la 
C.C.A.-Marina. întrecerea a dat cîștig 
de cauză sportivilor de la „Metalul", 
care au cucerit victoria în toate re
gatele.

In rest s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Regata a 111-a: 1. M. 
Dumitriu-Gh. Lungu; 2. N. Calcan-A. 
Petrescu; 3. Tașcu Mill io-V. Baras; 
Regata a IV-a: 1. M. Du
mitriu-Gh. Lungu; 2. Tașcu MHlio-V. 
Baras; 3. N. Caican-A. Petrescu; 4. 
Gelles-D. Popovici; Regata a V-a: 2. 
N. Caican-A. Petrescu; 3. Tașcu Mil- 
lio-V. Baras; 4. M. Dumitriu-Gh. Lun
gu (deși a fost întors din start). De 
remarcat că învingătorii (V. Gelles-

Unger, San (Textila). Petrolul Ploești 
— Dinamo Orașul Stalin 13—15 (8—9). 
Un joc de slabă factură tehnică. Vic
toria dinamoviștilor se datorește in 
mare măsură formei slabe a portarului 
ploeștean Labă. Chimia Făgăraș — Me
talul Reșița 11—8 (6—3).

FEMININ, CATEGORIA A: Olimpia 
București — Record Mediaș 5—1 
(3—0). Meciul a fost mai disputat în 
cea de a doua repriză. C.S.U. Bucu
rești — Metalul Reșița 8—3 (4—1). 
Partida a fost mult mai echilibrată 
decît arată scorul, dar atacul echipei 
oaspe a excelat în ineficacitate. Meta
lul 2 Ploești — Steagul roșu Bucu
rești 1—9 (1—2). Au marcat: A. Va- 
sile (3), Dumitrescu (3), Jipa, Nițoiu, 
Popescu (Steagul roșu) și Boldijar 
(Metalul 2 Ploești). Flamura roșie Si

Campionatul categoriei
SERIA 1

Dinamo Brăila — Petrolul Momești
2—0 (0—0).

Steaua Roșie Bacău — Știința Ga
lați 2-1 (0—1).

Știința I.M.F. lași — Victoria Te
cuci 0—0.

Textila Botoșani — Rulmentul Bir-, 
Iad 5-0 (2—0).
Oituzul Tg. Ocna — C.F.R. lași 0—1.

Sp. Muncitoresc Rădăuți — Textila 
1-0 [1-QJ.

ETAPA VIITOARE (11 MAI): Vic
toria Tecuci •— Dinamo Brăila, Tex
tila Buhuși — Steaua Roșie Bacău, 
Sp. Muncitoresc Rădăuți — Gloria 
Dorottoi, Știința Galați — Locomoti
va Pașcani, Petrolul Moinești 
Rulmentul Bîrlad, C.F.R. Iași — Ști
ința I.M.F. lași. Textila Botoșani — 
Oituzul Tg. Ocna

SERIA A II-A
Petrolul Pitești — Șanț Naval 

Constanța 3—1 (1—1).
Ancora Galați — Gloria C.F.R. 

Galați 1—0 (1—0).
Titanii București — Dinamo Pi

tești 2—0 (1—0).

Asistență numeroasă 
la primul concurs 

de călărie
Apreciind inițiativa federației de 

specialitate de a organiza asUel de 
concursuri, trebuie să subliniem și 
comportarea numeroșilor călăreți care 
și-au adus contribuția la reușita acestei 
prime „confruntări" ecvestre. Un alt 
fapt îmbucurător; numărul mare de 
spectatori — uri indiciu că în curînd 
sportul călare își vă căpăta popularita
tea pe care o merită.

In ultimele zile s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: „DURATA": 1. 
D. Mihăilescu (Rec. MAS Buc.) pe 
Mărgea 48 pct. DRESAI CATEG. „C":
1. N. Mihalcea (CCA) pe Mihnea 1186 
pct. DRESAJ CATEG. „A“:\. Gh. Teo- 
dorescu (Din. Buc.) pe Cincinal 553 
pct; 2. I. Budișan (Din. Buc.) pe 
Agap& 525 pct.; „UȘOARĂ": 1. Vladimir 
Fulger (CCA) pe Sebeș 0 pct. 1:07:
2. D. Mihăilescu pe Sadea 0 pct. 1:08,9; 
1:12,7. PROBA PENTRU TINERET:
1—2. Mariana Munteanu (pe Albita) și 
Mihaela Bădulescu (pe Ghidran). DRE
SAJ INTERMEDIAR: 1. N. Mihalcea 
(CCA) pe Corvin 755 pct.; 2. N. Mi 
halcea pe Mihnea 742 pct. 3. I. Oprea pe 
Sulina 728 pct. OBST AC O LE GEN 
„LUCERNA": 1. Gh. Langa (cu Ma- 
chedon) și I. Molnar (cu Pîrlog) de 
la CCA 6 pct. 46,5 sec. SEMI MIJLO
CIE: 1. Vlad C. (Din. PI.) cu Castor 
0 pct. 31,4 sec.; 2. Vlad C. cu Ben 
Hur 0 pct. 31,9 sec.;

D. Popovici) au cîștigat, deși au luat 
un start toarte slab; Regata a Vl-a:
1. M. Dumitriu-Gh. Lungu; 2. V. Gel
les-D. Popovici; 3. M. Saghin-lon 
Naum.

După cele șase regate, clasamentul 
se prezintă astfel: 1. M. Dutnitriu- 
Gh. Lungu (Metalul) 9621 p.; 2. V. 
Gelles-D. Popovici (Metalul) 7630 p.i 
3. N. Calcan-A.Petrescu (C.C.A.-Ma
rina) 5992; 4. Tașcu Millio-V. Baras 
(C.C.A.-Marina) 5892 p.

Sîmbătă dimineață a bătut un vînt 
liniștit, după-amiază un vînt de 

forța 3—5, duminică dimineața vînt 
slab, iar după-amiază vînt puternic 
de forța 4-6. De altfel, în ultima re
gată desfășurată duminică s-au în
registrat 18 abandonuri.

Mîine (n.r. astăzi) are loc ultima re
gată.

N. MARDAN

biu — Gloria Sighișoara 6—1 (1—1). 
Abia în repriza secundă echipa gazdă 
și.-a asigurat această categorică victo
rie. Jlefor Tg. Mureș — Măgura Co- 
dlei 5—4 (2—1). Joc foarte disputat. 
Măgura Codlei a egalat și a condus cu 
4—3 în repriza secundă. Știința Timi
șoara — Progresul Or. Stalin 1—7 
(1—1). In revenire de formă echipa 
din Or. Stalin a reușit o surprinzătoare 
și categorică victorie.

MASCULIN, CATEGORIA B: Dina
mo București — C.F.R. București 12—6 
(4—5); C.S. Marina Constanța — Stă
ruința Odorhei 9—7 (7—4); Olimpia 
Reșița —Bacău 14—20 (9—10); Balan
ța Sibiu — Dinamo Tg. Mureș 12—11 
(6—3); Știința Galați — Mureșul Pe
riam 27—14 (14—4),

Sinteza Victoria — Metalul Tîrgo- 
viște 1—0 (1—0).

Confecția București — Torpedo 2—2 
(2-2).

Rafinăria Cîinpina — Olimpia Giur
giu 5-3 (3-1).

I..M.U.M. Medgidia — Carpați Si
naia 2—3 (0—0).

ETAPA VIITOARE (11 MAI): Tor
pedo — Petrolul Pitești, Ancora Ga
lați — Dinamo Pitești, Metalul Tîr- 
goviște. — l.M.U.M. Medgidia. Rafi
năria Cîmpina — Șanț. Naval Con
stanța, Olimpia Giurgiu — Carpați 
Sinaia, Confecția București — Titanii 
București, Sinteza Victoria — Gloria 
C.F.R. Galați.

SERIA A 1II-A
Indagrara Arad — Rovine Gri- 

vița Craiova 1—1 (1—0)
Aurul Brad — U.M. Cugir 1—1 

(0-1).
Metalul Oțelul Roșu — Flacăra 

Orăștie 3—1 (1—0).
Unirea R. Vîlcea — C.F.R. T. Se

verin 3—1 (2—0).
Dunărea Corabia — Olimp'a Reșița 

3—1 (1—0).
Tg. Jiu — Stis-nta Craiova 0—2 

(0-1).
ETAPA VIITOARE (11 MAI): Ro-

nu
In clasamentul categoriei Bz 
s-au produs modificări importante

SERIA I

CORVINUL HUNEDOARA — 1ND. 
SÎRMEI C. TURZI1 4-1 (4-0)

Hunedorenii au realizat în prima re
priză un joc de bună calitate, dar 
diferența ni se pare prea severă, pen
tru că în a doua parte a jocului fnd. 
Sîrmei a dominat aproape tot timpul, 
dar atacul n-a avut un realizator. 
Meciul a avut multe faze interesante 
dintre care să enumărăm pe cele care 
au dus la marcarea celor cinci go
luri: min. 14: Smărăndescu (C) pri
mește mingea de la Nagy și înscrie 
printr-un șut de la 16 m., 1-0; min. 
23: Voinescu II execută excelent un 
corner iar Tetea se înalță peste toți 
și înscrie cu capul, 2-0; min. 25: Ban 
(l.S.) comite henț în careu, lovitura 
de pedeapsă o transformă Zapis II,
3-0;  min. 34: Ruzici (l.S.) a vrut să 
degajeze mingea dar a trimis-o spre 
propria poartă și ea a fost intercep
tată de Voinescu 11 4-0; min. 70: Sa

far reduce scorul în urma unei acți
uni la care a participat și Racksi: 
4 i

I. MANOLIU 
C. Moraru-coresp.

C.F.R. CLUJ — C.F.R. TIM. 0—0 
TRACTORUL OR. STALIN — 

ȘTIINȚA, CLUJ 3-4 (1-2)
Au marcat: Kneipp (min. 8 din pe- 

nalti), Crișan (min. 72), Ursu (min. 
82) pentru Tractorul și Petru Emil 
țmin. !>, 40, 50, 88).

MINERUL LUPENI — MINERUL 
BAIA MARE 2-2 (0-0)

Au marcat: Unguroiu (min. 48), A- 
san (min. 60) pentru Minerul Lupeni, 
Sulyok (min. 73), Rusu (min. 75), 
pentru Minerul Baia Maic.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R. 
ARAD 1—1 (1—0)

Cei peste 2.000 de spectatori a» pîe 
cat nemulțumiți de la arena de pe ma
lul Tîrnavei, din cauza jocului slab 

și ineficace al echipei locale. Medie- 
șenii reușesc să deschidă scorul încă 
din min. 5 prin Czako 11 și au tn 
continuare inițiativa chiar și în re
priza secundă. Dar, la unul din ra
rele contraatacuri ale oaspeților, Soher 
egalează (min. 70).

P. Tomescu-coresp.
U. V. ARAD — PROGRESUL SIBIU 

2-1 (1-1)
Golul victoriei a lost înscris în mtn. 

77 de stoperul Buzeșan, care, acci
dentat în min. 30 a trecut pe extre
mă. Celelalte goluri: Drăgan (min. 
17) pentru Progresul Sibiu, Ristin 
(min. 45) pentru U.V.A.

St. Weinberger-coresp.

PARTIZANUL REGHIN — METALUL 
REȘIȚA 3-2 (1-1)

Au marcat: Katona I (mm. 40 și 
61), Nistor (min. 76) pentru Partiza
nul, Manolache (min. 34) și lvansuc 
(min. 66).

CLASAMENT
1. Știința Cluj 17 13 1 3 40:14 27
2. Corvinul Hun. 17 10 4 3 35:15 21
3. Mm. B. Mare 17 8 6 3 36:26 22
4. Min. Lupeni 17 6 7 4 35:25 19
5. Ind. Sîrmei 

C. Turzii 17 7 5 5 24:20 19

C la fotbal
vine Grivița Craiova — C.F.R. T. Se
verin, Tg. Jiu — Aurul Brad, 
U.M. Gugir — Indagrara Arad, Uni
rea R. Vîlcea — Metalul Oțelul Roșu, 
Flacăra Orăștie — Feroviarul Craiova. 
Știința Craiova — Olimpia Reșița.

SERIA A IV-A
Gloria Bistrița — Ăriesul Turda 

6-1 (3—1).
Tisa Sighet — Voința Tg. Mureș 

1-1 (0-1).
Stăruința Oradea — Recolta Că

rei 1-1 (1—1).
Someșul Satu Mare — Chimica 

Tîrnăveni 2—2 (1 — 1).
Dinamo Baia Mare — Rapid Cluj 

0—0.
Mureșul Toplița — Stăruința Sa- 

lonta 4—3 (2—2).
Textila Sf. Gheorghe — FI. roșie 

Oradea 1—1 (1—1).
ETAPA VIITOARE (11 MAI): A 

reșul Turda — Textila Sf. Gheor
ghe, Recolta Cărei ■— Tisa» Sighet 
Someșul Satu Mare — Gloria Bis
trița, Stăruința Salonta — Stăruința 
Oradea, FI. roșie Oradea — Mureșul 
Toplița, Chimica Tîrnăveni — Dinamo 
Baia Mare, Rapid Cluj — Voința Tg. 
Mureș,

După etapa de ieri,

6. Progr. Sibiu 17 8 3 6 31:27 19
7. C.F.R. Tim. 17 7 5 5 28:27 19
8. U.V. Arad 17 6 6 5 12:22 18
9. C.F.R. Arad 17 6 4 7 22:26 16

10. Part. Rieghin 17 5 3 9 18:33 13
11. Met. Reșița 17 5 2 10 29:34 12
12. Tract. O. St. 17 4 4 9 21:27 12
13. Gaz Metan Med.

17 4 3 10 13:24 11
14. C.F.R. Cluj 17 1 5 11 19:43 7

ETAPA VIITOARE (II MAI): 
C.F.R. Timișoara — Gaz Metan Me
diaș; Ind. Sîrmei O. Turzii — Trac
torul Or. Stalin; Minerul B. Mare— 
Partizanul Reghin; C.F.R. Arad — 
U.V. .Arad; Metalul Reșița — Corvi- 
nul Hunedoara; Știința Cluj — C.F.R. 
Cluj; Progresul Sibiu — Minerul Lu
peni.

SERIA a H-a

C.F.R. BUCUREȘTI — DINAMO 
OBOR 2—1 (1—1)

Feroviarii au obținut o meritată vic
torie prin punctele înscrise de Leahe- 
vici (min. 21) și Lazăr (min. 85) la ca
pătul unui meci în care au dominat 
ntai mult Dinamoviștii, obligați la un 
joc de apărare, au inițiat totuși cîteva 
contraatacuri viguroase, dar Belea, 
Voica și Mureșan au ratat de puțin. 
Unicul lor gol a fost înscris de Szabo 
(min. 25). S-au remarcat Popescu. A- 
rieșeanu și Lazăr de la învingători. 
Gref și Mureșan de la Dinamo. (Tr. I.)

ȘTIINȚA 1AS1 — FORESTA FĂLTI
CENI 1—1 (1—1)

7000 de spectatori au urmărit un 
meci de slabă factură tehnică. Au în
scris Grigore (min. 22) pentru Foresta 
și Don (min. 25) pentru Știința. Im 
min. 86 Cernea (Știința) a ratat uw 
11 m. ’

PRAHOVA PLOEȘTI - FARUL 
CONSTANTA 1—1 (0—1)

Prima repriză a aparținut oaspeților 
care au concretizat prin Ispas (miu. 
38). La reluare, gazdele pun stăpînire 
pe joc, reușesc să egaleze (p'in Toni- 
tă II — min. 48) și domină în conti
nuare pînă la slîrșitul partidei. (/. lor- 
dache si 1. Prtreszu-corespondenți)

POIANA CIMP1NA — FLACARA 
MORENI 2—0 (2—0)

Gazdele au avut meciul la discreție 
reușind să concretizeze d? două ori 
prin Bibere (min. 12) și Păun (min, 
25). (Gh. Virjoghe-eoresoA

DINAMO BACAU — DINAMO 
BÎRLAD 5—0 (0—0)

După ce în prima repriză au patru 
bare, dinamoviștii din Bacău reușesc 
la reluare să înscrie de 5 ori prirJ 
Filip (min. 48, 65), Dărăban (min. 49). 
Florescu (min. 65) și Gram (min. 86)* 
Oaspeții au făcut aproape tot timpul 
un joc de apărare. (Delu Derner- 
coresn.)

PROGRESUL SUCEAVA — UNIREA 
FOCȘANI 3—1 (1—0)

Victorie meritată a gazdelor. Au în
scris Podolea (min. 36, 48, 82) pentru 
Progresul și Cioboată (min. 76) pentru 
Unirea
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — COMBINA

TUL POLIGRAFIC 1-1 (0-1)
Abuzlnd de numeroase durități (au

tori Miu, Tendler, Matei și N'edelcu) 
cele două echipe au arătat de fapt — 
în special în repriza secundă — cum 
nu trebuie să se joace fotbal... Vino
vat de maniera în c'are s-a desfășurat 
partida este și arbitrul D. Rusu (Bucu
rești) care a condus foarte slab. Au 
înscris : Matei (min. 40 — din lovitură 
liberă de la 35 m.ll!) pentru Comb. 
Poligrafic și Semenescu (min. 75) pen
tru studențl. In min. 78, Semenescu 
a ratat un 11 m. (T. St.)

CLASAMENT
1. Farul Const. 16 10 4 2 39:14 24

2. Dinamo Bacău 17 8 6 3 39:15 22
3. Știinta lași 17 7 7 3 27:23 21
4. C.F.R. Buc. 17 8 4 5 22:13 20
5. Dinamo Obor 17 7 5 5 35:22 19
6. Dinamo Bîrlad 17 6 5 6 26:31 17
7. Foresta Fălt. 16 6 4 6 13:21 16
8. FI. Moreni 17 6 4 7 25:26 16
9. Progr. Suceava 17 5 5 7 19:22 II

10. Prahovai PI. 17 5 5 7 21:33 19
11. Poiana Cîmp. 17 S 4 8 23:26 14
12. Știința Buc. 17 5 4 8 24:31 14
13. Unirea Foc. 17 4 3 10 14:32 11
14. Comb. Poligrafic

Casa Scînteii 15 3 4 8 15:33 10
ETAPA VIITOARE : Știința Btftu» 

rești — Poiana Cîmpina; Unirea Foc
șani — Comb. Poligr. C. S.; Flacăra 
Moreni — Știința Iași; Dirfamo Bacău 
— Farul Constanța; Dinamo Bîrlad — 
Prahoya Ploești; Foresta Fălticeni —• 
Dinamo Obor; C.F.R. București — 
Progresul Suceava,



O etapă favorabilă echipelor în deplasare
10 contra 11 și totuși... 0-0!

Cîmd, în minutul 1, fundașul mili
tar Dragomirescu părăsea terenul de 
joc fără nici o perspectivă de a mai 
reintra, puțini erau spectatorii care 
să nu întrevadă victoria finală a ce
lor de la Rapid. Și, pe bună dreptate: 
lipsa unui om, încă din primul minut, 
constituie un handicap serios în con
dițiile unui joc între echipe de forțe 
egale, cum era cazul între C.C.A. 
și Rapid. Și, cu toate acestea, rapi- 
diștii n-au putut să-și apropie o vic- 
torie pe care accidentul lui Dragomi- 

-n.-scu le-o facilita, cu atît mai mult 
cu cit modificările intervenite la 
C.C.A. afectau toate compartimentele. 
Explicația? Rapidiștii au jucat slab, 
mai bine zis, nu așa cum se i 
manda în condițiile existente. In 
ma repriză. Rapid a pasat mult 
fața zidului apărătorilor adverși,

reco-
i pri- 

în 
a 

plimbat mingea, căutînd „breșe", sau 
a încercat poarta de la distanță. A- 
cest joc n-a dat rezultat. Ne aștep
tam ca după pauză Rapidul să joace 
într-un ritm mai viu, cu pase lungi, 
în adînclme, credeam că tinerii ata- 
canți ceferiști vor încerca pătrunderi 
individuale. Nimic însă din jocul a- 
gresiv, cu nerv, pe care era normal 
să-I presteze niște jucători tineri ca 
cei ai Rapidului. Ba mai mult, spre 
nemulțumirea zecilor de mii de spec
tatori, în ultimele cinci-zece mintitej 
Rapid ținea mingea, atăcanții făceau 
pase la nesfîrșit, ca o echipă ferici
tă că poate „smulge" un punct 1 Și 
astfel, Rapid a terminat obținîn’d 
doar un punct, într-un joc în-care— cu 
Iun efort de voință doar cu puțin 
mai mare — putea obține două preți
oase puncte în clasament. Tinerii ra- 
pidiști au rămas ieri corigenți în 
fața celor ce așteaptă cu totul alt 

de la ei, în fața zecilor de mii 
«ta tori pe care i-ati decepțio-

Cuvinte bune, în schimb, pentru 
C.C.A. Militarii, 10 contra 11, au

jucat foarte bine. Nu numai pentru 
că apărarea lor a știut să bareze 
regulat drumul spre poartă atacanți- 
lor adverși, superiori numeric, ci și 
pentru felul cum atacul a știut să se 
comporte în special în repriza secun
dă, cînd patru — și, uneori, numai 
trei! — atacanți au creat la poarta 
Iui Dungu faze de gol mai periculoase 
decît reușeau șasis rapidiști la poarta 
lui Toma.

In prima repriză, Rapid a jucat 
Inimos în cîmp. Frumos, dar steril, 
și astfel, în ciuda superiorității teri
toriale și a celor 3 cornere, rezulta
tul a rămas 0—0. Imediat după re
luare, Ene ratează o bună ocazie (m. 
50) apoi Toma apără excelent un șut 
puternic al aceluiași Ene, la capătul 
unei acțiuni individuale de toată fru
musețea (m. 52). In mimitut urmă
tor, Toma respinge în corner un șut- 
bombă al lui Raab. Din păcate, cam 
Ia atît s-a rezumat atacul Rapidului. 
In schimb, în perioada 
u-meazâ, C.C.A. cu un 
dă emoții lui Dungu și 
nere consecutive (min. 
Ultimele 20 de minute 
tr-o atmosferă de 
lă“, șl pe teren și în tribune, cum 
se exprima alături de noi un specta
tor nemulțumit în general de calita
tea cup laiului.

Retnărcari? De la C.C.A.: 
Bone, Apolzan, Constantin, 
drescu. De la Rapid ne-au 
Dungu, Greavu, Vărzan.

C.C.A.: Toma-Zavoda II, < 
DragOmirescu (Jenei)-Jenei 
1), Bone-Cacoveanu, Constantin, 
lexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

RAPID: Dungu-Greavu, 
Macri-Bodo, Stancu-Copil, 
II, Seredai, Georgescu.

Slab (neatent, cu multe 
aprecierea infracțiunilor) 
lui Ștefan lonescu-București.

RADU URZICEANU

de joc care 
atac amputat 
obține 3 cor-
60. 61, 64). 

se scurg în- 
,adormire genera-

Toma, 
Alexan- 

plăcut

Apolzan, 
(Zavoda

A-

Varza n,
Raab, F.ne

greșeli în 
arbitrajul

Studenții timișoreni n-au avut emoții la Cluj
CLUJ, 4 (prin telefon), — Cu tot 

timpul nefavorabil 
mai ales în prima 
12.000 de spectatori 
te la partida dintre 
jeni și studenții timișoreni. Spre dezi
luzia spectatorilor, care sperau ca 
localnicii să întrerupă „seria" de In
fringed pe teren propriu, aceștia au 
cedat din nou, după ce au avut o 
foarte bună primă repriză, cu peri
oade de netă dominare. Victoria stu
denților timișoreni, care au jucat cu 
foarte 
nicii

(ploaie și vînt, 
repriză), peste 
au ținut să asis- 
dinamoviștii clu-

mult suflet, este datorită puter- 
veniri din repriza a doua, cînd 
pînit în majoritatea timpului 

practicînd un joc remarcabil, 
cu pase precise în adîncime și pe 
ar'pi. Gîrleanu și Boroș au fost un per- 

lanent pericol pentru poarta apărată 
de Bucur. „Căderea" dinamoviștilor 
n cea de a doua repriză se poate 
xplica prin eforturile făcute în pri- 
a parte a jocului. Ei n-au mai 

utut face față ritmului rapid im- 
rimat de studenți. De asemenea, ab- 
nța lui Hulea din apărare s-a fă- 
t serios resimțită, compartimentul 
fensiv al dinamoviștilor practicînd 

n joc nesigur. De altfel, din cauza 
ui Cincu, care l-a înlocuit pe Moar- 
ăș, trecut la rîndul lui pe locul lui

umitrescu

• > >

Hulea, s-au și marcat două goluri 
ale timișorenilor. Victoria acestora — 
4—1 (1—1) — este pe deplin meri 
tată, însă scorul este sever.

Iată cum s-au marcat golurile: In 
min. 33 dinamoviștii deschid scorul. 
Mfhai centrează, iar Eftimie introduce 
balonul în plasă. In min. 44, la o 
învălmășeală în fața porții lui Bucur. 
Gîrleanu „găsește* un culoar liber și 
trage imparabil în colțul stîng. In 
min. 49 Boroș centrează și Ciosescu, 
care se afla liber în fața porții, pro
fită de bîlbîiala apărării dinamoviste 
și înscrie cu capul. In min. TI Gîr
leanu înscrie de la 20 m. cu un șut 
puternic, jos, în colțul drept al porții. 
Ultimul gol este opera lui Boroș, 
care reia plasat o pasă a lui Tănase. 
Arbitrul AL. TOTH (Oradea) a con
dus corect formațiile:

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Enăchescu- 
Zbîrcea, Brînzei, FIorescu-COJEREA- 
NU, TANASE-GIRLEANU, Lereter, 
Ciosescu, Mazăre, Boroș.

DINAMO CLUJ: 
Moarcăș, SZAKACS 
Dragomir-RADULESCU, Mihai, EFTI- 
MlE, Szakacs I, Oprea.

Raport de camere: 7—1 în favoa
rea Științei Timișoara.

Em. Bocoș și V. Cacoveanu, coresp.

Bucur-Cincu, 
II-Țîrcovnicu,

III „Petrolul

reuși insă să degajeze, inFază dificilă la poarta Rapidului. Greavu va 
timp ce Constantin sare pentru a evita o ciocnire.

(Foto: T. RO1BU)

scontat Ia Petroșani
PETROȘANI, 4 (prin telefon). — 

Cei 6.000 de spectatori care au asistat 
la desfășurarea meciului dintre Jiul 
Petroșani și C.S. Tg. Mureș aveau 
toate motivele să creadă, după pri
mele cinci minute de joc, că vor asis
ta la o partidă în care mureșenii nu 
intenționează să se considere din ca
pul locului învinși. Intr-adevăr, oas
peții au practicat în primele minute 
un joc ofensiv, care lăsa să se între
vadă că localnicii vor avea de furcă 
pentru a cîștiga cele două puncte ne-' 
cesare menținerii în lupta pentru pri
mul Ioc. N a fost însă decît un sim
plu „foc de paie“, fiindcă mureșenii 
s-au retras repede îrrtr-o defensivă to
tală, apărîndu-se deseori în 8-9 oa
meni. Jiul, deși a dominat majoritatea 
timpului, n a putut fructifica numeroa
sele ocazii avute, tocmai din pricina 
acestei apărări ermetice. Localnicii au 
greșit, față de tactica oaspeților, în- 
ghesuind prea mult jocul pe centru. 
In loc să folosească aripile. Jiul a 
presat insistent poarta apărată de Ili
escu, dar scorul — din motivele 
mintite — n-a putut fi mai mare 
2-0 (1-0).

Și acum, cîteva cuvinte despre
zele cele mai importante. In min. 7, 
la un atac al Jiului, Nertea se află Ia 
numai cîțiva metri de poartă, în po
ziție favorabilă, dar trage peste bară. 
In min. 19, oaspeții schițează un atac 
pe aripa stîngă: Meszaros 11 centrea
ză, dar Varga — de la 11 m. — 
trage spre poarta apărată de Crîsnic. 
Patru minute mai tîrziu, același Me
szaros 11 șutează puternic, însă Crîs
nic, atent, plonjează și reține. In min. 
28, la 25 m. de poartă, Kajlik ÎI faul
tează pe Ghibea. Arbitrul Gh. Osi-ac 
(Timișoara) acordă lovitură liberă. 
Florea execută și Gabor introduce ba
lonul în plasă: 1—0. Pînă la sfîrși- 
tul primei reprize mai avem de sem-

nalat un șut puternic, de la aproxima
tiv 30 m., a! lui Tîmoveanu. De a- 
semenea, Szasz respinge cu capul de 
pe linia porții o minge șutată de Ciur- 
dârescu în min. 44.

La reluare, gazdele impun jocului o 
alură mai vie. înaintașii Jiului peri
clitează în dese rinduri poarta mure
șenilor. In min. 50, 59, 69 și 70 Ga
bor, Nertea, Ciurdărescu și, respectiv 
Ghibea, trag la poartă însă fără a 
iructifica. Totuși, în min. 84, după ce 
la un aut Florea aruncă mingea pînă 
Ia Ciurdărescu, acesta pornește cu ba
lonul pe cont propriu și, cu toate că 
avea • doi adversari în față, șutează 
puternic de la 20 m. și înscrie: 2-0.

JIUL PETROȘANI: CRISN1C—Ro- 
moșan, PANAlf, Tîrnoveanu — Cos- 
moc, Deleanu — Ghibea, Florea, Ciur
dărescu, GABOR, Nertea.

C. S. TG. MUREȘ: Iliescu — Sze- 
keli, VAKARCS, Szasz Carol — Kaj- 
lik, G1ERL1NG — Szasz Bela, Jozsi, 
Meszaros 1, Meszaros 11, Varga.

I. Zamora și S. BdZoiu-coresp.

a- 
de

fa-

ne-a învins
prin tinerețea jocului..."

ARAD 4 (prin telefon). Urmărind 
derea echipei locale în fața jocului 
rcă în-aripat al Petrolului Ploești, 
ctatorii arădeni (cifrați la aproa- 
15.000) reflectau: tinerețea învinge

trînețea I Iar antrenorul arădenilor, 
umitrescu III, preciza: „Petrolul a 
vins U.T.A. prin tinerețea jocului 

nu prin cea a jucătorilor".
învingătorii au jucat în permanentă 
ișcare, simplu, eficace, rapid, atle- 
; învinșii au jucat învechit, cu 
se pe metru pătrat, cu deplasări 
eoaie, cu goluri între atac și apă- 
e. In plus au fost total lipsiți de 
cacitate. Acesta e tabloul jocului 

la Arad, în care petroliștii au 
tigat pe merit cu 3—0 (2—0) cu- 
ind apladze la scenă deschisă, 
aia intermitentă, terenul alunecos 
nu au împiedicat pe ploeșteni să 

nstreze că primul loc al clasa
tului este în mîini bune. In 

imb, aceste două impedimente nu 
putut fi depășite de echipa ară- 
5.

La început jocul' a fost palpitant, 
cu faze la ambele porți. Petrolul a- 
menință poarta prfntr-o „bară" a lui 
D. Munteanu (min. 4). U.T.A. răs
punde prompt și Petschovski șutează 
pe lîngă Sfetcu, tot în bară (min. 7). 
După 10 minute, U.T.A. „se stinge", 
mijlocașii sînt surprinși permanent 
înainte, iar apărarea imediată (cu 
Sziics și Sereș depășiți de Zaharia 
și Bădulescu) nu poate face față fan
teziei înaintării oaspe. Astfel cade 
primul gol: Zaharia pătrunde în 
careu, trage apărarea după el și îm
pinge ușor balonpl la D. Munteanu 
care, de la 6 m., singur în fața porții 
înscrie imparabil: 1—0 (min. 14). 
Situația se repetă în min. 35 cînd 
pătrunde Bădulescu și dă mingea 
înapoi, scurt, lui Dridea: 2—0. Intre 
timp și U.T.A. creează acțiuni de 
atac, pe care le ratează Marin Marcel, 
Matiaș și Țîrlea,

In repriza secundă U.T.A. persistă

în forrflă de zile 
la un corner exe- 
Neacșu reia impa- 
3—0. Meciul este

In min. 62, 
de Zaharia, 
din voleu:
Dar, în ultimele minute U.T.A.
dezlănțuit și-și creează în trei

Atacă prin acțiuni laterale, nu trage 
la poartă și „șchioapătă" în apărare. 
Băcuț II luptă din răsputeri, dar de 
unul singur nu poate face față com
binațiilor înaintării ploeștene dirijată 
de D. Munteanu 
mari.
cutat 
raibil 
jucat, 
atacă
minute cele mai mari ocazii de gol 
din acest meci: Serfozo (min. 82), 
Marin Marcel (min. 83), Jurcă (min. 
84).

Arbitrul E. BUCȘA (Sibiu) a con 
dus corect formațiile:

U.T.A.: Coman-Sziics, Băcuț 11, Se- 
res-Kapas, Serfdzo-Jurcă, Petschovski, 
Marin Marcel, Matiaș, Țîrlea.

PETROLUL: Sfietculpahonțu, Ma
rinescu, Topșa-Florea, Neacșu-Zaharia, 
Tabarcea, Dridea, D. Munteanu, Bă
dulescu.

dar... tot n-au cîștigat
ORADEA 4 (prin telefon). — Stea-t 

gul Roșu a cîștig'at pe merit acest 
meci — 2—1 (1—1) — după un joc 
în care a dominat mai mult decît ad
versarul și a folosit o apărare ermeti
că. Orădenii au desfășurat un joc în 
nota celor precedente, cu acțiuni spo
radice duse pînă în fața careului de 
16 m., unde atacanții fie că ezitau să 
tragă, fie că jucau individual, și pier
deau minge după minge. Meciul nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic satisfăcător, 
însă a plăcut datorită voinței ambelor 
echipe de a cîștiga cele două puncte. 
In primele 15 minute, jocul a fost egal, 
după care a urnfat o scurtă perioadă 
de dominare a oaspeților. In min. 22 
Fusul an are o mare ocazie de a des
chide scorul, dar pripindu-se, șutează 
în... portar! După num'ai 3 minute, 
David îl imită. Asistăm în continuare 
la o perioadă de dominare a localni
cilor, ca-e organizează acțiuni specta
culoase, mai ales pe partea lui Demien. 
Minutul 31 aduce singurul gol al oră- 
denilor, înscris de Băcuț din lovitură 
de la 11 m. în urma unui fault comis 
asupra lui Niculescu. Jocul devine mai 
dinamic șt Steagul Roșu forțează ega-, 
larda, care survine în min. 42 prin- 
tr-un gol marcat de Fusulan la o ezi
tare a apărătorilor orădeni. In penulti
mul minut al reprizei I Proca — singur 
în fața porții — are. o bună oc'azie de 
a țnscrie. Sugar însă, atent, îi culege 
mingea din picioare.

La reluare jocul continuă să lie des
tul de dinamic și oaspeții reușesc să 
marcheze golul victoriei tot prin Fusu- 
lan, min. 75. Acesta țîșnește printre! 
doi apărători orădeni și marchează 
printr-un șut sec. Localnicii contra
atacă cu multă insistență, dar nu ob
țin egalarea din cauza impreciziei ata- 
canților.

Formații: C.S.O.: Sugar-Băcuț, TI
RIAC, Kiss 11-Bartha, CUC-Tot’h, Fe< 
renczi, Biscă, NICULESCU, DEMIEN.

STEAGUL ROȘU: Constanți’nesca* 
Birsan, ZAHARIA, Percea-ARON, HD. 
dișan-Hașoii, FUSULAN, PROCA, 
Szigeti, David.

M. Pop, corespondent

Dinamo București a obținut 
două puncte foarte prețioase

mai lentă. Aproape anostă. Tot Di
namo stăpînește terenul. Cei de lai 
Progresul par mulțumiți și cu un 
meci egal, în timp ce dinamoviștii 
se glndesc probabil că două puncte 
nu le strică. Ei reușesc golul — care 
va rămîne al victoriei — în min. 66, 
cînd Surii centrează și Nunweiller 
reia cu capul în poartă: 2—1. Spre 
sfîrșit Progresul are cîteva incursiuni 
deosebit de periculoase dar Dinulescu# 
Ozon, Oaidă (bară!) și iar Dintilesctt
— ratează egalarea...

Meciul nu poate primi un califica-
— — -—. — .. ™..„. prin*
tr-o repriză mai animată, întîia, și 
aKta tot 1 Dinamo a fost indiscuta-1 
bil mai bun ca ansamblu și — prin a- . 
ceasta prismă — a meritat victorian

De-abia se dăduse semnalul de 
începere și pe tabela de marcaj apă
rase cifra 1 în dreptul numelui e- 
chipei Progresul. In secunda 30 a 
meciului de ieri, Ozon a zis „mulțu
mesc" pentru o minge pe care Uțu 
i-a trimis-o cu mîna direct în picior 
și, după ce a făcut cîțiva pași, a tras 
(să tot fi fost la vreo 25 de metri) 
necruțător, în colț, sus. Astfel, echipa 
lui conducea chiar din ~’
moviștii, total surprinși de acest în
ceput atît de neplăcut. încearcă re
gruparea. Fac bune schimburi de ba
lon în cîmp și se află, chiar un mi-» 
nut mai tîrziu, în situația de a egala,» tiv‘^‘“trewre^T'contat doar' 
dar Nunweiller și apoi Sura rateaza 
de puțin. Jocul este foarte îndîrjit. 
Se luptă cu toată convingerea, uneori 
chiar peste limitele regulamentului. 
In cîmp domină Dinamo, dar de cîte 
ori Ozon și ceilalți au balonul, e e- Ca ocazii de gol însă... a existat ega-i 

litate perfectă. —■
Competent — dar cu unele scăpări 

în repriza a doua — arbitrajul Iui 
D. Schulder.

PROGRESUL: Mîndru-Dobnescu,
CAR1CAȘ, SOARE-CIOCEA, Știrbei- 
Oaidă, Stnărăndescu, OZON,DIN U-

start... Dina-

moție pentru Uțu 1 In min. 20 se 
petrece una dintre fazele cele mai 
interesante ale întîlnirii: Babone tra
ge la poartă, bară I Neagu — liber 
— sare la cap spre a relua balonul, 
dar Dobrescu îl împinge. Arbitrul a- 
ccrdă. firește, penalti. Execută Nicu- 
șor, dar pentru că stoperul Caricaș a 
pătruns în careu înainte ca dinamo- LESCU, P. Moldoveanu.
vistul să fi lovit mingea arbitrul DINAAAO: Uțu-FL. ANGHEL, I, 
D. Schulder dictează — așa cum LAZAR, Motroc'-AL. VASILE, NUN- 
prevede regulamentul - repetarea WEILLER_v Anghel, NICUȘOR. BA4 
loviturii (Nicușor trăsese slab și ’
Mîndru apărase). Păcat că mulfl KONE- NeaSu’ Suru-
dintre spectatori, neobișnuiți cu ase- 1 EFTIMIE IONESCU 1
menea decizii curajoase din partea 
atbitrilar noștri, au protestat nejus
tificat la decizia lui Schulder. Nicu- 
șor (de ce tot el?) repetă „unspre- 
zecele" și nu marchează nici de a- 
ceastă dată (trage pe lîngă poartă). 
Partida crește în nervozitate. Tot Di
namo domină, dar steril, înaintașii 
țin și conduc balonul în loc să-l joace 
„dintr-o bucată". In schimb, cei de 
la Progresul sînt mult mai expedi
tivi. Ajung într-o clipită la poarta 
lui Dinamo. Este greu de presupus 
că ■— cu toată superioritatea terito
rială — Dinamo va egala. Și totuși 
lucrul acesta se petrece în ultimele 
secunde ale reprizei. Florian Anghel, 
cel mai bun dinamovist în partida de 
ieri, execută un corner iar Nicușor, 
prof ițind de învălmășeala produsă, 
trimite balnrwil în nnnrf-j- i—i

onosport
■5

Așa arată un. buletin Pronosport cti 
12 rezultate exacte la concursul nr. 
18 (Etapa din 4 mai 1958).

I Rapid Buc.—C.C.A. Buc.
II Dinamo Buc.—Progresul Buc.

III U.T. Arad —Petrolul Ploești
IV Dinamo Cluj—Știința Tim.

VI 
VII

VIII 
IX

X

x
1
2

2
V Jiul Petroșani—-C.S. Tg. Mureș 1

C.S. Oradea—St. roșu Or. St. 2 
Corvin ul Huned,—I. Sîrmei

C. Turzii T
Tractorul Or. St.—Știința Cluj 2 
Partizan Reghin—Met. Reșița 1 
Min. Lupeni—Min. B. Mare x



Campionatul de atletism pe ecfripef

WWi nota ii m$c si m stern ia înmu

Prin desfășurarea primei etape a 
celui de al patrulea campionat re
publican de atletism pe echipe, s-a 
ridicat cortina asupra activității a- 
tletice competiționale de pistă pe 
anul 1958. După concursul republi
can de sală 
cursuri de 
competiții al 
atleții noștri 
nii mari — 
Cei mai muiți dintre concurenți s-au 
dovedit bine pregătiți, realizînd în 
consecință rezultate, unele încă de 
pc acum valoroase, altele numai 
promisiuni pentru performanțele ri
dicate ce vor veni. In general, com- 
iportarea fruntașilor atletismului 
nostru a fost mulțumitoare. Se cu
vine ca, faci nd tradiționalele remar- 
cări, să începem lista aceasta cu 
numele tînărului Virgil Manolescu 
dare, 
metri, 
graniță 
noștri, 
dențiat 
pentru 
cît și pentru faptul de 
un debut promițător peste 15 m.

B .RBAȚI: 100 m. : I. Wiesen- 
mayer (D.) 10,9; Al. Stoenescu (D.) 
11,0; M. Pap (Rapid) 11,0; I. Măg- 
daș (U.A.S. r V 11,0; E. Kineses (Rec.) 
11,1 ; 200 m. : I. Wiesenmayer 22,9; 
I. Savel (i>.y 22,2; I. Măgdaș 22,4 ; 
400 m. : T. Soărigean (U.A.S.R.) 49,5; 
St. Mihaiy ;3.) 59,0; Z. Vamoș (D.) 
50,8; 800 :n. : C. Grecescu (D.) 
1:55,2; T. Sudrigean 1:55,3; T. Cor- 
neișan (U.A.S.R.) 1:55,4 ; D. Bîrdău 
(D.) 1:55,5; 1.509 m. : C. Grecescu 
3:55,7 ; I. Beghîan (U.A.S.R.) 3:57,1; 
I. Hîră (M.) 4:04,3; 5.000 m. : V.
Weiss (D.) 14:54,8; N. Bunea (C.C.A.) 
15:93,4; I. Velicin (U.A.S.R.) 15:03,6; 
10.00 m. : i. Pricop (Prcg.) 31:12,8 ; 
N. Nicu’-e (M.) 31:20,0; V. Pop (D.) 
52:04,8; 110 m. g. : Gh. Vintilă (P.) 
14,9: M. Ursae (D.) 15,5; E. Ignat 
(Rap.) 15,5; Al. D: ?ă (Rap.) 15,5 ; 
400 m. g M. Ursac 55,4; V. Pop 
(IUSJD 56,3; M. Pășcălău(U.A.S.R.) 
57,0; 3.000 m. obst. : C. Aioanei

T. Strzelbiscki (D.) 
I. Hîră (M.) 9:24,4; 10 km. 

Răceseu (D.) 47:34,8; M.
Neagu (D.) 48:18,0; V. Mitrea (Ra
pid) 51:37,4; lungime: R. Licker 
(D.) 6,90; S. Ioan (C.CA.) 6,88; V. 
Cincă (U A.S.R.) 6,69; triplusaHt : M. 
Stein (D.) 15,11;' — nou record re
publican de juniori, vechiul record 
de 14 86 li aparținea din 1957; L. 
Pfiltinfșanu (Rapid) 13,72; Gh. Vîn-

și diferite alte con- 
verificare, debutul în 
celor mai buni dintre 
a corespuns — în li* 
așteptărilor generale.

aruncînd discul peste 50 de 
a trecut în sfîrșit peste o 

mult visată de aruncătorii 
In continuare trebuie evi- 
juniorul Mircea Stein, atît 

noul său record la triplusalt, 
a-și fi făcut

67,0;
(C.C.A.) 0:16,6;
0:22,0;
Tnav-j,: H.

In „Cupa Campionilor Europeni4*

ECHIPA DE BASCHET C.C.A. A ÎNTRECUT PE MACABI Șl LA TEL AVIV
Campioana noastră joacă în turul următor cu Akademik Sofia

tilă (P.) 13,60; înălțime : C. Dumi
trescu (U.A.S.R.) 1,91; I. Knaler
(C.CA.) 1,88; X. Boboc (C.C.A.) 1,85; 
Gr. Marinescu (P.) 1,85; Al. Merică
l, 85 ; prăjină : Z. Szabo (C.C-A.) 4,20;
P. lean (C.C.A.) 4,20; M. Dumitrescu 
(U.A.S.R.) 4,10; greutate : A. Raica 
(C.C.A.) 16,77; N. Ivanov (D.) 15,57; 
C. Crețu (U.A.S.R.) 14,96; Gh. Po
pescu (U.A.S.R.) 14,92; M. Raica (M.) 
14,60; disc. : V. Manojescu (D.) 50,21 
— nou record republican, vechiul 
record de 49,85 m. îi aparținea din 
1957 ; M. Raica (M.) 46,47; E. Vîl- 
san (C.CA.) 44,64; R. Coveianu
(C.C.A.) 44,17; suliță : Al. Bizim 
(U.A.S.R.) 70,12; Ă. Demeter (D.)
69,50; D. Zamfir (D.) 65,78; I. Ior
dan (U.A.S.R.) 57,79; I. Cristea (Ra
pid) 57,30; ciocan: C. Dumitru (Ra
pid) 56,02; C. Drăgulescu (T.C.H.) 
54,82; D. Grafenstein (M.) 54,00 (N. 
Rășcănescu a depășit de trei ori).

FEMEI: 100 m. : Ioana Luță (Ra
pid) 12,3; L. Bendiu (Rapid) 12,4 ; 
M. Zotu (D.) 12,8; I. ZtUi (D.) 12,71 
G. Palade (P.) 12,8; A. ‘
(T.C.H.) 12,8; 
12,8; 200 m.
Bendiu 26,4; 
puezi 26,6;
M. Cuțui (U.A.S.R.) 59,6 
trescu (M.) 60,7; A. Czuli 61,
m. : G. Dumitrescu 2:17,9; O. Zam- 
tr.er (Rec.) 2:19JJ; N, 
(U.A.S.R.) 2:19,1; 80 m. g. : A. Dra- 
gomirescu (Rapid) 11,8; S. Băitâ- 
gescu (M.) 12,4; M. Pândele (D.) 
12.4; A. Manea (T.C.H.) 12,5; lungi
me : L. Szabo (C.C.A.) 5,32; M. Pân
dele 5,28; V. Belmega (P.) 5,20; 
înălțime : I. Balaș (C.C.A.) 1,70; E, 
Mayer (T.CJI.) 1,57; R. Voroneanu 
(M.) 1,51; K. Gundisch (T.C.H.) 1,47; 
M. Pândele 1,47; greutate : A. Co- 
man (D.) 14,36; M. Silaghi (V.) 12,99; 
E. Scherer (V.) 12,71; disc.: L. Ma- 
r.-'liu (M.) 45,30; P. Lucaci (U.AJS.R.) 
42,52; M. Silaghi 41,44; suliță : M. 
Diți 47,10; Z. Venczel (T.C.H.) 42,77; 
A. Reimeseh (Rapid) 41,03.

Și acum iată rezultatele cu care 
s-au încheiat îr.tîlnirile prunei eta
pe : Dinamo—Rapid 200-136 (băr
bați 144-77; femei 56-59); Dinamo— 
Progresul 212-123 (143-73; “ 
Rapid—Progresul 
59-56); U.A.S.R. — T.C.H. 
(132-77; 52-62);
222-48 (149-19;
Voința 201-68 (138-30; 63-38); Me
talul—C.C.A. 166-110 (90-94; 76-16); 
Metalul—Recolta 167-149 (100-102;
67-47); Recolta -- C.C.A. 167-109 
(98-91; 69-18).

(P.) 12,9; A. tipoczi
I. Knobloch (T.C.H.) 

: Ioana Luță 25,6; L. 
M. Zotu 28,5; A. Li- 

G. Palade 26,9; 400 m. : 
G. Durai- 

,2; 800

TEL AVIV (prin radio), Sîmbătă 
seara, în nocturnă, echipele campioa
ne de baschet ale Israelului și R.P. 
Romîne, Macabi și C.C.A. s-au în- 
tîlnit în partida-retiir din cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni". Intîlnirea 
s-a încheiat cu victoria deplin meri
tată a oaspeților: 63—61 (35—32). 
Partida a fost urmărită de un public 
foarte numeros și a fost transmisă 
în întregime de postul di? radio Tel 
Aviv. Ea a fost de o bună factură 
tehnică și deosebit de spectaculoasă. 
Jucătorii romîni au manifestat o su
perioritate evidentă de-a lungul în
tregului meci. Ei au fost adeseori 
aplaudați la scenă deschisă pentru 
acțiunile de mare spectaculozitate 
realizate.

Baschetbaliștii romîni au condus 
majoritatea timpului, avînd Ia un 
moment dat un avantaj categoric: 
14 puncte. Echipa Macabi a avut o 
puternică revenire și a egalat în 
ultimul minut de joc: 61—61. Jucă
torii romîni au avut balonul și au 
forțat pătrunderea spre coș în ultime
le 3 secunde, obținînd două lovituri 
libere, pe care le-au transformat ob- 
ținînd astfel victoria și în al doilea 
joc. Se știe că Ia București campioa
na R.P. Romîne învinsese cu 84—65.

Astfel C.C.A. s-a calificat pentru 
finala grupei a III-a, unde va întîlni

pe Akademik Sofia. Baschetbaliștii 
bulgari au reușit vineri la Ljubljana 
o performanță excelentă, dispunând 
de campioana Iugoslaviei — Olym
pia — la 16 puncte (86—64) după 
ce pe teren propriu obținuseră o

vicțorie la limită: 81—86. învingă
toare» jocului C.C.A.—Akademik So
fia va juca în semi finalele „Cupei 
Campionilor Europeni- cu câștigătoa
rea grupei a IV-a, după toate proba
bilitățile Royal IV Bruxelles.

O frumoasă victorie a rugbi ști lor romîni

In
R.P» Romînă—R.F. Germană 9—0 (o—o)

ultima zi a turneului din Bel

BRUXELLES, 4 (prin telefon). 
Ieri, echipa de rugbi a R.P. Romîne a 
susținut în capitala Belgiei ultimul ei 
joc din cadrul turneului international 
organizat de Federația belgiană de 
rugbi. ■

Intîlnind 
mane, rugbiștij 
un joc frumos, 
urmă o victorie 
9—0 (6—0).

După cum ne-a comunicat redacto
rul de specialitate al ziarului belgian 
„LES SPORTS", echipa Romîniei s-a 
prezentat bine, desfășurînd un rugbi 
clasic, cu deschideri permanente spre 
linia de treisferturi. Acțiunile inteli-

reprezentativa R. F. Ger- 
romîni au desfășurat 
obținînd în cele din 
scontată, cu scorul de

Pasciuc

69-48) ; 
187-141 (128-85; 
------  184-139 
U.A.S.R.—Voința 

73-29); T.C.H.—

ternua hrazHiană us lonai canto oo rio 
oacă iai la westl cu

,O veste bună pentru iubitorii de fot
bal din București: joi după-amiază evo
luează pe stadionul ,23 August" echi
pa braziliană CANTO DO RIO, din 
tlio de Janeiro. Fotbaliștii brazilieni se 
Află de cîteva săptămîni într-un turneu 
în Europa. Din Elveția, unde au jucat 
SM I'- C. Servette și au cîștigat cu 
3—0, brazilienii au jucat în Bulgaria, 
Ia Sofia, cu Levski (0—1) și cu 
&D.N.A. (0-0).
I .Canto Do Rio este campioana orașu-

„1HRSA PACIF*

8,a 4

gent concepute, au permis echipei ro
mîne să domine și să învingă mai u- 
șor chiar decît arată scorul. Iată a 
cum pe scurt, filmul întîlnirii: în minu

tul 10. Penciu transformă o lovitură 
de pedeapsă. 11 minute mai tîrziu. 
Barba face o cursă spectaculoasă si 
înscrie o încercare de toată frumu
sețea, Scor: 6—0, cu care se încheie 
prima repriză. La reluare, în minutul 
50, d<in nou Penciu, care a făcut o 
partidă foarte bună, s-a intercalat 
în linia de treisferturi și, derutîndu-și 
adversarii, a marcat o nouă încercare- 
9—0. Cu toată dominarea rugbiștilcr 
romîni în continuare, scorul nu mai 
este modificat.

După 3 etape conduc U.R.S.S
și P. Damen (Olanda) — in clasamentul individa»

Katowice 4 (prin telefon de 
misul nostru).

Astăzi dimineață (n.r. ieri)

la tri-

o seieciionaiă dlvizwă 
lui Rio de Janeiro. Formația sa de 
bază : Garda — Sinoal, Pinheiro, Flo- 
riano — Victor, Ramos — Nilton, Os
man, Walter, Bera, Ary. Antrenor: Zeze 
Moreira, fostul antrenor al echipei na- 
jonale a Braziliei.

In București brazilienii vor întîlni o 
selecționată divizionară alcătuită din : 
Tema, Voinescu — Za vodă II, Apolzan, 
Neacșu, I. Lazăr, Soare — Petschows- 
kt. Bone, Jenei — Cacoveanu, Constan
tin, Alexandrescu, Dinulescu, Tătara 
Ciosescu, David, V. Anghel, Zavoda I.

Astăzi dimineață (n.r. ieri) partici- 
panții la întrecere au străbătut o etapă 
aură. Cei peste 200 km. au fost mai 
greu de parcurs deoarece vîntul puter
nic (pe prima parte) și pldaia urmată 
de ninsoare (spre sfîrșitul întrecerii) 
au supus pe concurenți la eforturi spo
rite. Să nu credeți însă că din cauza 
acestor impedimente ritmul a scăzut. 
Nu! S-a mers în aceeași trenă extra
ordinară, sufocantă, punctată de nes- 
fîrșite tentative de evadare. De la în
ceput atacă belgienii, olandezii și fran
cezii; răspund prompt — tot prin a- 
tacuri viguroase — cicliștii romîni și 
cer din R. D. Germană. Sovieticii se 
mențin în espectativă. Vîntul suflă pu
ternic din față. In primul pluton — 
deși s-au operat acțiuni îndrăznețe — 
se mai află totuși 70 alergători, prin
tre care și 5 cicliști iomîni. Doar Șe
laru este în plutonul II la 30 sec. de 
fruntași. El comite însă o greșeală 
care nu-i va mai permite să-și îmbu
nătățească situația: pierde din vedere 
o acțiune în care au evadat belgianul 
Jean Blavier și bulgarul Vasil Asenov.

Conform „tradiției" pe ultimii kilo
metri se încearcă... ultimele șanse, se 
aruncă în luptă toată energia. Lipsit de 
experiența unei mari activități interna
ționale ciclistul sovietic Kapitonov co:

mite o mare greșeală : răspunde liecă- 
rui atac, fără să socotească dacă ru
tierul căre îl întreprinde îi poate pe
riclita sau nu situația sa. Risipa de 
energie îl va costa scump puțin mai tîr
ziu. Din pluton încep să rămînă rînd 
pe rhld o serie de alergători printre 
care și N. Vasilescu. Cu 9 km. înainte 
de sosire rămîne și Kapitonov. Pînă 
la Katowice el va pierde 10 minute și 
cu aceasta și tricoul galben.

In timp ce alergătorii angajează lup
ta finală pe străzile orașului, a înce
put să plouă, apoi să ningă. Atacă 
Schur, Henning, Dumitrescu, Șerb’an. 
Din imprudența unui fotograf C. Du
mitrescu se răstoarnă atunci cînd ru
la cu peste 50 km. pe oră. In cădere 
se rănește și avariază bicicleta. Conti
nuă însă să ruleze pînă la start. Cu 
puțin înainte de linia sosirii se des
prind din pluton 3 alergători conduși 
de Pit D'amen. El reușește să cîștige 
clar la sprintul final.

lată clasamentele etapei: Individual: 
1. Pit Damen (Olanda) 5h 25:56; 2. 
R. Henning (R. D. G.): 3. Ev. Klevțov 
(U.R.S.S.) în același timp cu învingă
torul ; G. Moiceanu, G. Șerban, L. 
Zanoni și C. Dumitrescu au fost cro
nometrați cu timpul de 5h 26:42. N. 
Vasilescu și A. Șelartt au pierdut cite 
12 minute.

Clasamentul pe echipe:
Belgia 16 h. 18:47; 2. 
19:20: 3. U.R.S.S. 16 h. 
P. ROMI NA 16 h. 20:06.
generale după 3 etape: Individual: 
Pit Datnen (Olanda) 11 h. 58:49; 
Hermans (Belgia) 12 h. 00:01; 3.

Ko'unibet (U.R.S.S.) 12 h. 01:48; 4. 
Bebebin (U.R.S.S.) 12 h. 04:11; 5.

Fornalczyk (R.P.P.) 12 h, 05:38;.„ 22. 
C. Dumitrescu 12 h. 12:10; 36. L. Za- 
noni 12 h. 15:33; 43. Gh. Șerban 12 

h. 20:24; 56. N. Vasilescu 12 h. 29:21; 
61. G. Moiceanu 12 h. 32:14; 76. A.
Șelaru 12 h. 42.26. Mai sînt în cursă 
117 alergători. Au abandonat Kissdala, 
Szabo (R. P. Ungară) și în etapa a 
III-a Bariviera (Italia) cîștigătonil 
primei etape. Echipe: 1. U.R.S.S. 36 
h. 04:53; 2. Olanda 36 h. 18:16; ‘ 
Belgia 36 h. 19:37;
MINA 36 h. 
tră se află 
slovaciei, R. 
Danemarcei, 
rează 20 de

3.
8. R. P. RO- 

40:56. După echipa noas- 
formatiile Italiei, Ceho- 
D. Germane, Bulgariei, 

etc. In clasament figu- 
echipe.

EMIL IENCEC

Echipele de v<^r

Dinamo Moscova 
la București

i. 
h.

PALTUSNIKAS 56,58 
BULATOV 4,56 m. 
(NOI RECORDURI

LA DISC SI 
LA PRĂJINA' 
SOVIETICE)

ATLETISM
In intreceriie atletice 
de la Nalcik atleții 
sovietici au obținut 
noi performanțe ' de 

Astfel, In proba de să- 
1 Vladimir

mare valoare. î " '
ritură cu prăjina, atletul 
fiuiatw a reușit o performanță de 
4.56 m., întrecînd vechiul record al 
U R.S.S. — care aparținea Iui Cerno- 
bai — cu 4 cm. Totodată Baltusnikas 
a depășit recordul țării în proba de 
îruheare a discului obținînd perfor
manța de 56,58 ni. (V. R. Otto Grigal- 
fca 55,50 m).

© La Leningrad, USA — Selecțio
nata R.S.F.S.R. 54—43 (feniinin).

i 
s-a disputat ÎB 

penultima eta- 
cadrul campio- 

de fotbal, 
(deși învinsă 

ajunsă în cla

JUVENTUS (TORINO) A CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL ITALIEI

BASCHET

CU 93—59.
f) La BRATISLAVA: 

nai masculin: Ungaria 
zi a 75—71 (33—37).

La RIGA, campioana 
U.R.S.S., Casa Ofițe
rilor, a ‘ '
Legia

întrecut echipa 
Varșovia cu

meci internațio-
— Cehoslova-

FOTBAL
Ieri

Franța 
pă din 
natului 

REIMS 
poate fi

STADE DE 
ieri) nu mai 
sament. In schimb, situația din zona 
retrogradării continuă a rămîne con
fuză, trei echipe (Marseille, Beziers 
și Metz) candidînd la locurile din di
vizia B. Iată rezultatele de ieri: Ra
cing—Ales 3—2, Beziers—Reims 2—0, 
Sochaux—Marseille 1—2. Lens —
Metz 2—2, Nimes—Monaco 0—0. St. 
Etienne—Angers 0—3, Sedan—Lyon
2—3, Lille—Valenciennes 1—0, Nice—■ 
Toulouse 
astfel:
Monaco, Angers 39 p. In zona re 
trogradării: Marseille 25 p., Metz, Be
zlers 24 p.

Termlnînd Ie egalitate cu Fiorentina 
(0—0) formația JUVENTUS a deve
nit campioană a Italiei, țară pe care 
o va reprezenta în Cupa campionilor 
europeni ediția 1958—59. Alte rezultate 
din ultima etapă: Atalanta — Bo 
logna 0—0, Milan—Verona 2—0, Ro
ma — Alessandria 2—1, Juventus a 
acumulat 47 de puncte iar Napoli și 
Padova 39 puncte.

BOLTON A CUCERIT „CUPA ’ 
ANGLIEI"

în finală eu 2—0 pe 
United, Bolton a cîștigat

2—2, Clasamentul arată
Reims 46 p., Nîmes 41 p.,

Invingînd 
Manchester 
„Cupa Angliei".

In cea de a XXII-a par
tidă a meciului pentru 
titlul mondial, Smîs- 
lov l-a întrecut la 

mutarea 39-a pe Botvinik. Scorul este 
acum 12—10 în favoarea Ultimului.

ȘAH

Redacta șj administrația: București, ștr. Vasile Conta nr. 16, telefon 1.79.75
Abonamentele se fac la

R.D.G. 16 
19:20;... 5. 
Clasamen-

Publicul bucureștean va vedea cu- 
rînd „în acțiune" cunoscutele echipe ,i 
de volei (masculină șl feminină) DI
NAMO MOSCOVA, în repetate rîn- 
durt campioane ale U.R.S.S. Mosco- 
viții vor juca la 14 mai cu echipele 
Dinamo București și la 16 mai CU 
selecționatele masculină și feraâiinâ 
ale orașului București. Din echipa fe
minină fac parte printre alte jucătoa
re de frunte, maestrele emerite 
Alexandra Ciudina, căpitaoa reprezen
tativei feminine a U.R.S.S., și Sonia 
Gorbunova

Concursul hipic internațional de la Roma 
sfîrșita

— Marți, călăreții romîni concurează la Neapole
ROMA, 4 (prin telefon). — Sîmbă

tă și duminică s-au desfășurat ulti
mele întreceri ale marelui concurs. in
ternațional de călărie de Ia Roma. 
In premiul „CELIO", primul loc a 
revenit călărețului francez Le Franc, 
care a terminat parcursul într-un mi
nut. Pe locurile următoare: D’lnzeo 
(Italia) 1:00,2/5; Medici (Italia) 
1:01,2/5. Singurul dintre călăreții noș

tri clasat mai bine a fost Al. Longo 
pe calul Sucitu. El a ocupat locul 12 
cu timpul de 1:14,0. In premiul „AL. 
BETTONI" D’lnzeo a obținut o nouă 
victorie. Noi am avut un singur re
prezentant, care însă nu s-a clasat. 
Penultima probă a concursului: Pre
miul „G1AN1COLO" a revenit unei

călărețe: Ana Elemente (Germania 
cu 0 puncte penalizare, timp 1:09,1 
La această probă la care au participa 
98 de concurenți, călăreții romîni ai 
ocupat locurile 7 prin V. Bărbucean 
pe Robot, 15 prin Al. Longo pe Su 
citu, 21 prin V. Pinciu pe Mindir.

Concursul sa încheiat cu premii 
„ALFONSO CIGALA FLLGOSSl 
cîștigat de P. D’lnzeo (Italia) cu 
puncte penalizare, timp 1:19,0. \
nu am participat la această probă.

Luni dimineață, lotul romîn picai 
la Neapole unde va participa Ia i 
alt mare concurs internațional ca 
începe marți și la care iau parte m 
joritatea celor care și-au disputat î 
tîietatea în concursul de la Roma.


