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Saptamma Mondială a Tineretului sub semnul luptei 
împotriva unui nou război

IN FIECARE AN, între 21 și 28 
martie tînăra generație a lumii 

întregi sărbătorește Săptămîna 
Mondială a Tineretului. Această 
minunată sărbătoare a tinerilor 
cinstiți și iubitori de pace de pre
tutindeni, începe odată cu cel mai 
frumos anotimp al anului: primă
vara, In pragul ei tineretul lumii 
își manifestă cu tărie dorința sa 
de pace, de progres, de fericire.

Sărbătorită pentru prima dată în 
1943, sub semnul luptei tineretului 
lumii împotriva războiului, Săptă
mîna Mondială a Tineretului, pri
lejuiește an de an manifestări din 
cele mai frumoase, închinate lup
tei pentru pace, pentru un viitor 
luminos. Cu prilejul acestei Săptă- 
mîni, tineretul cinstit din lumea 
întreagă dovedește, odată mai 
mult, că iubește pacea, că este ho- 
tărît să lupte din toate puterile 
pentru apărarea ei.

Primăvara acestui an este în- 
tîmpinată de tinerii din întreaga 
lume cu o serie de noi succese în 
lupta pentru pace. Slrîns uniți în 
jurul marii organizații mondiale a 
tineretului, F.M.T.D., 87 milioane 
de tineri din 97 de țări, indiferent 
de concepțiile lor politice, de cre
dința lor religioasă, luptă pentru 
pace. Aceste 87 milioane de tineri 
au o năzuință comună: aceea de a 
trăî și munci în pace, de a-și făuri 
un viitor cît mai fericit.

In acest an Săptămîna Mondială 
a Tineretului se desfășoară în con
dițiile luptei tot mai hotărîte pen
tru pace, împotriva politicii agre
sive a cercurilor imperialiste, care I 
urmăresc să arunce omenirea în- 
tr-un război pustiitor. Zeci de mi
lioane de tineri din lumea întrea
gă au semnat Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii, sînt alături de 
toți cei care iubesc pacea, și-și în
tăresc prin fapte semnăturile de
puse pe Apel.

In Germania Occidentală se des
fășoară nenumărate manifestații de 
protest ale tineretului împotriva a- 
cordtirilor de la Paris. Tineretul 
din toate țările capitaliste se îm
potrivește politicii agresive a cercu
rilor conducătoare din aceste țări. 
Tineretul din Uniunea Sovietică Și 
din țările de democrație populară 
muncește și luptă cu toată însu
flețirea pentru apărarea păcii.

De curînd a avut Ioc la Viena 
sesiunea Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. care a propus ca în a- 
cest an Săptămîna Mondială a 
Tineretului să se desfășoare sub 
semnul intensificării luptei împo
triva pregătirii unui război ato
mic.

Această propunere a Comitetului 
Executiv al F.M.T.D. a fost pri
mită cu căldură de tineretul lu
mii. In zilele Săptăminii Mondiale 
a Tineretului, tineri din lumea în
treagă își vor dovedi prin acțiuni 
concrete, prin diferite manifesta- 

țiuni, hotărîrea lor de a împiedica 
dezlănțuirea războiului atomic. In 
fiecare din zilele săptăminii cuprin
se între 21 și 28 martie vor avea 
loc, în toate colțurile lumii, im
portante manifestații culturale, ar
tistice și sportive cu prilejul că

TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR SOVIETICI IN INDIA
DELHI (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 17 martie s-a desfășurat în 

orașul Madras intitaârea inter na
țională de volei dintre echipa so

rora tineretul își va arăta dorința 
arzătoare de pace.

Alături de tineretul cinstit din 
întreaga lume, tineretul țării noas
tre, liber și fericit, ferit pentru tot
deauna de suferințele și mizeriile 
pe care le îndură tineretul din ță
rile capitaliste, sărbătorește cu în
suflețire Săptămîna Mondială a 
Tineretului. Urmînd exemplul ti
neretului sovietic, care se află in 
fruntea luptei dusă de t nerii din 
lumea întreagă pentru un viitor 
fericit, tineretul din patria noas
tră își înzecește eforturile în 
munca pentru obținerea de noi suc
cese pe drumul constnrrii socia
lismului, pe drumul păcii. El își 
manifestă, cu prilejul acestei Săp- 
tămini, solidaritatea cu tineretul 
lumii întregi în lupta pentru pace.

Alături de întreg tineretul țării 
noastre, sportivii sărbătoresc cu 
dragoste și bucurie Săptămîna 
Mondială a Tineretului. Ca și în 
alți ani, această minunată sărbă
toare a tineretului lumii, care pri
lejuiește o serie de frumoase ma- 
nifestafiuni sportive, a fost întîm- 
pinată prin numeroase concursuri 
și întreceri.

Particîpînd cu elan Ia aceste 
concursuri, întreeîndu-se cu însu
flețire și dîrzenîe, sportivii țării 
noastre își manifestă atașamentul 
față de lupta tineretului lumii în
tregi. Ziua Sporturilor din cadrul 
acestei săptămîni va fi sărbătorită 
duminică 27 martie. Ca și în alți 
ani vor avea loc numeroase între
ceri și competiție

Sportul, care a devenit un prie
ten nedespărțit a] tineretului nos
tru, este un minunat mițlo: de a- 
propiere, de cunoaștere Sportivii 
din echipele reprezentative ale țării 
noastre au avut ocazia să se în
tâlnească de nenumărate ori cu 
sportivi ai altor țări și să lege noi 
și trainice prietenii.

In întrecerile sportive interna
ționale la care au participat, re
prezentanții țării noastre au purtat 
cuvîntul' de pace și prietenie al 
tineretului nostru. In aceste între
ceri ei au arătat, odată mai mult, 
că sportivii Republicii noastre 
Populare sînt luptători activi pen
tru pace, că ei înțeleg să depună 
toate eforturile și să-și închine în
treaga activitate luptei pentru pa
ce.

In vara aceasta se va desfășura 
la Varșovia cel de al V-lea Festi
val Mondial al Tineretului. Cu pri
lejul Săptăminii Mondiale a Tine
retului, în lumea întreagă se fac 
intense pregătiri în vederea acestei 
uriașe manifestații a tineretului lu
mii, care a devenit o tradiție dra
gă tuturor celor tineri. Sportivii 
noștri se pregătesc și ei în vederea 
întrecerilor sportive care vor avea 
loc în cadrul Festivalului Mondial 
al Tineretului din acest an. Pre- 
gătindu-se pentru întîlnirile spor
tive internaționale, muncind cu 
dragoste pentru înflorirea patriei, 
purtând în inimi hotărîrea neclin
tită de a apăra pacea, de a lupta 
pentru progres și fericire, iată cum 
sărbătoresc sportivii țării noastre 
Săptămîna Mondială a Tineretului.

vietică „Spartak" Kiev și echipa 
selecționată a statului Madas. 
Victoria a revenit voleibaliștilor 
sovietici cu scorul de 3—0 (15—11;
15-3; 15—10).

După ce dinamoviștii au luat conducerea, focul 
CCA—Dinamo Orașul Stalin a devenit mai dispu
tat. Echipa CCA a atacat cu toate forjele; așa 
cum se vede din fotografia noastră, ia un corner 
executat de P. Moldoveanu, chiar și Apolzan a venit

în ajutorul atacanților. Munteanu a scăpat balonul 
reluat cu capul de Bone, dar tot el va lămuri si
tuația citeva clipe mai tîrziu, pion jind în ultimă 
instanță.

Joi începe 
concursal internațional 
de tenis de masă

----------- „

Incepînd de joi Sala Spor- < 
tarilor Floreasca găzduiește i 
concursul internațional de te- ! 
nis de masă a! R.P.R. pe anul ( 
1955.

Aceste întreceri internaționa
le suscită un deosebit interes. 
Intr-adevăr, participă la con

curs cei mai buni jucători 
din R.P. Ungară și cițiva din
tre fruntașii tenisului de masă 
iugoslav, care își vor măsura 
forțele cu reprezentanții noș
tri. Ținînd seama că aceste con- < 
cursuri se desfășoară cu puțin 
timp înaintea campionatelor, 
mondiale de la Utrecht (Olan
da), întrecerile care încep joi în 
sala Floreasca înseamnă pentru 
echipele noastre masculine și fe
minine un prețios prilej de veri
ficare a posibilităților lor. îna
intea întrecerilor individuale se 
vor desfășura întîlnirile pe 
echipe. Reprezentativele mas
culine vor fi alcătuite din 4 
jucători, iar cele feminine din 
cite 3 jucătoare, in aeest fel, 

va fi posibilă urmărirea unui 
număr mai mare de jucători și 
jucătoare care vor evolua în 
cadrul acestor întilniri.

Faptul că întrecerile indivi
duale se vor desfășura sistem 
eliminatoriu înseamnă că fie
care meci, va constitui un exa
men hotăritor pentru partici
pant i.

Echipa Honved Budapesta Învinsă în campionatul de fotbal al R. P. Ungare
BUDAPESTA 20 (Prin telefon). 

Etaipa de duminică a campionatului 
de fotbal al R. P. Ungare a a- 
dus o mare surpriză. Echipa cam
pioană Honved Budapesta a fost 
întrecută cu 2—0 (1-—0) de proas
păta promovată în categoria A 
Dozsa din Pecs. Meciul s-a des
fășurat la Pecs, unde cei 22.000 
de spectatori au aplaudat cu în
suflețire victoria pe deplin meri
tată a echipai lor. înaintarea, a 
fost compartimentul cel mai slab 
al formației budapestane. Echipa 
gazdă a jucat excelent în apăra
re, a contraatacat prin surprin
dere și prin astfel de acțiuni a

Sportivii fruntaș
în mijlocul

Vestea că sportivii Casei Cen
trale a Armatei vor veni în mijlo
cul muncitorilor de la uzinele „Se
mănătoarea" a fost primită cu 
nespusă bucurie. A fost deajuns ca 
la poarta uzinei să fie afișat a- 
nunțul, pentru ca vestea să se 
răspîndească cu repeziciune în fie
care secție. Și mai fiecare dintre 
tineri a devenit un mare cunoscă
tor :

— Vine și Pirvulescu 1
— Boxează și Șerbu Neacșu 1
Discuțiile, caracterizările fiecărui 

sportiv de la C.C.A-, au contribuit 
la creșterea interesului muncitorilor 
pentru acest gen de manifestări, 
destul de rar întâlnit Iată de ce, 
vineri după amiază. în sala can
tinei. uzinelor „Semănătoarea" nu 
mai rămăsese nici un loc liber- 
Foarte mulți tineri și chiar virst- 
nid, îndemnați de o curiozitate fi
rească, ținuseră să fie martori la 
demonstrația boxerilor, luptători
lor, gimnaștilor, halterofililor și 
scrimerilor Casei Centrale a Ar
matei, sportivi care și-au cu^-rit un 
bine meritat renume prin rezultate
le obținute, in întrecerile din țară 
și de peste hotare

După ce maestrul sportului Vic
tor Dumitrescu a vorbit despre suc
cesele înregistrate în ultimul timp 
de sportivii Casei Centrale a Ar
matei^ muncitorii au urmărit des
fășurarea programului sportiv. Rînd 
pe rînd. boxerul Dumitru Adam a 
primit replica lui Ștefan Bogdan 

marcat cele două goluri. In pri
ma repriză Lehel, iar în repriza 
secundă Bradia, au fost autorii 
golurilor.

Dozsa Budapesta și Vasas Izzo 
au terminat la egalitate : 2—2
(1—1). Golurile au fost înscrise 
de Szusza și Aspirany, pentru 
Dozsa și Permam și Tunjogi pen
tru Vasas Izzo. Voros Lobogo a 
obținut o meritată victorie la De
rog, unde a întrecut echipa mineră 
Bânyăsz cu 2—0 (2—0). Golurile 
echipei budapestane au fost în
scrise de Hidegkuti și Szimcsak. 
Echipa Kiniszl a jucat la Buda

i de la C. C. A. 
muncitorilor
și a Iui Toma Ilie, făcînd o fru
moasă demonstrație. Cu mult in
teres a fost urmărită și întâlnirea 
dintre Șerbu Neacșu și Vasile Sze- 
keli, întâlnire care a dezvăluit fru
musețea acestui sport, tehnica și 
tactica pe care trebuie s-o aplici în 
lupta cu adversarul. Acesta a și 
fost de fapt scopul, pe care l-au 
urmărit sportivii militari. Demon
strațiile de gimnastică la cal, for
ța cunoscutului halterofil maestrul 
sportului Silviu Cazan, ca și „in
tervențiile" lui Mircea Crișan au 
desfătat din plin pe cei iprezenții. 
La scrimă (V. Chelaru—D. Mus
tață). la floretă (V- Chelaru—Tu
dor Ilie), la sabie, ca și la lupte 
(D. Pîrvulescu—Gh. Szabat; V. 
Popovici—P. Aberman; P. Șandor 
—I. Gașpar), întrecerile au fost la 
fel de frumoase. Muncitorii au a- 
vut de văzut și mai ales de în
vățat, numai lucruri interesante. 
Cu acest prilej sportul a cucerit 
noi prieteni, iar sportivii militari 
noi simpatizanți.

Inițiativa Casei Centrale a Ar
matei de a organiza în mijlocul 
muncitorilor din uzine demonstrații 
cultural-sportive merită toate Iau-1 
dele. E bine ca ea să fie continua
tă de toate asociațiile. In felul a- 
cesta se va face o bună propagan
dă mișcării noastre de cultură fi
zică și se va crea o legătură mai 
strînsă între sportivii fruntași și 
iubitorii de sport 

pesta și a obținut a patra victorie 
consecutivă, îmtrecînd de data a- 
ceasta echipa Vasas din Diosgydr 
cu 2—0 (1—0). Salgotarjani Ba- 
nyasz și Gyori Vasas au terminat 
la egalitate 1—1 (1—0) iar Szom- 
bathely Lokomotiv și Legiero din 
Szoinok au terminat de asemenea 
la egalitate : 2—2 (1—1). O vic
torie concludentă a obținut Va
sas Budapesta, care a învins cit 
6—1 (2—0) echipa Csepeli Vasas. 
Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Nilosovici (2). Csor-» 
das (2), Bundzsak și Szilagyi



Trima etapă a campionatului republican masculin 
de haotiuai calcgcja A

A. început campionatul categoriei B la fotSal

' Ieri s-au dsfășurat primele jocuri 
jdin cadrul camptonatului republi
cam masculin de handbal categoria 
W. In general, jocurile s-au în
cheiat cu rezultate no-male, excep
ție îăcînd de la aceasta meciul de 
ila București și cel de la Iași. Un 
fapt demn de reținut este acela că 
primele partide s-au desfășurat pe 
'terenuri necoresptinzăîoare (noro
ioase) ceea ce a contribuit la scă- 
Werea nivelului tehnic al partide
lor.
I C.C.A. - ȘTIINȚA I.CK 5-5 

(2-2)

! Rezultatul pare surprinzător. fo
itei așa cum s-au petrecut lucrurile 
pe teren, el este normaL Militarii 
B-au prezentat slab pregătiți. Stu- 
idențiî au jucat cu mult elan și 
ceea ce este mai mportant, în a- 
celași ritm de la început și pinâ 
la sfîrșit

Golurile au fost înscrise de Că- 
Itman (3), Schuste- și Tocau pen
tru Știința 1-G.F^ iar pentru C.G. A. 
de Telman (2) Jost. Wagner și 
Schulder.

FLAMURA ROȘIE GSNADfF. — 
PINAMO BUCUREȘTI 6—8 (4—5)

Victoria dtaamovlștuor buCi»:ște- 
ni este pe deplin meritată, apărarea 
lor reușind să anihileze în perma
nență toate atacurile Initiate de e- 
rfitpa gazdă. Bucureștenîî au prac
ticai un joc rapid, bazat pe contra
atacuri, care au surprins aoărarea 
echipei din Cîsnădie. De altfel, lo
calnicii au reușit să înscrie în par
tea a doua a jocului doar două 
goluri și acriea un ii din lovitură 
te la 13 m. ș altul din lovitură 
de la 17 m._ faot care explică su
ficient ineficacdatea atacului aces
tei echipe.

Au marcat: Marcu f3), Kapp (2) 
și Mantech centru Flamura roșie 
Oanădie și Istrate (2), O. Marcu, 
Tâsehler (3), Stănescu și Cernat 
pentru Dinamo București 
METALUL TIMIȘOARA - FLA

MURA ROȘIE JIMBOLTA 5—1 
(3-0)

Un joc slab din punct de vedere 
tehnic, datorit, în special, terenului 
noroics care nu a făcut posibil un bun 
rontrol al balcnulei. De asemenea, 
nici echipa din Jimbolia nu s-a pre
zentat suficient pregătită, nefiind

CLASAMENTUL
î. Metalul Timișoara 1 i 0 0 5— 1 2
2. Dinamo Orașul Stalin I i 0 0 6- 2 2
3. Flacăra PIoești 1 î 0 0 12— 8 2
4. Dinamo București 1 î 0 0 8- 6 2

5-6. QG.A. 1 0 1 0 5— 5 1
Știința I-C.F. 1 0 1 0 5— 5 1

7—& Voința Sibiu r 0 1 0 0— 0 1
Știința Iași î 0 1 0 0- 0 1

9. FI. roșie Cîsnădie î 0 0 1 6— 8 0
ia Metalul Reșița î 0 0 1 8—12 0
u. Știința Timișoara i 0 0 1 2— 6 0
12. FI. roșie Jimbolia i 0 0 1 1— 5 0

A început campionatul
C.C.A. - LOCOMOTIVA I

3—3 (3—0)
Poate oă jucătorii celor două for- * 

foații nu s-au gîndit că înStoirea 
aceasta se va putea termina la e- 
gaăitabe, ca In toamnă, dar e: nu 
au făcut nimic ca victoria să fie 
de partea vreuneia din echipe. In
tr-adevăr, Locomotiva a avut un 
început bun, care i-a permis 
să domine cu suficientă autoritate 
și să obțină chiar unele lovituri de 
picior avantajoase, pe care ie-au 
ratat Ghica și Pîrcălăbescu. Cam
pionii nu și-au arătat adevărata 
valoare decft după primul sfert de 
■oră, când au inițiat ciieva frumcase 
-combinații cu linia de trei sfer
turi, fiind pe punctul de a înscrie. 
Orientarea laterală a atacurilor nu 
a permis fructificarea s tuațiilor fa
vorabile. In minutul 28 Radu Nanu 
scapă în dribling spre butul fero- 
Viarilor, dar arbitrul îl oprește din 
cursă, pe motiv că și-ar fi jenat 
■adversarul (C. Enache). Noi sîn- 
tem de părere că acesta din urmă 
l-a jenat pe Radu Nanu și că mi
litarii puteau primi pe drept a- 
cordarea unei încercări de penali
zare. Scorul este deschis de I. 

IDobre (C.C.A.) în msn. 37. El a 
'Cules un balon bine bătut de C. 
Kramer și a culcat în terenul de 
Țintă al Locomotivei.

Repriza a doua C.C.A. cedează 
“din nou pasul!, părînd mulțumită 
.de rezuitat Locomotiva domină în 
■wa mai mare parte a jocului, dar 
-•sterili. Pîrcălăbescu încearcă resta- 
îbitirea echilibrului scorului prin lo- 
wituri de drop-goal. Totuși, egala- 
■rea se produce în urma acordării 
zmei lovituri de pedeapsă în apro-

SPORTUL POPULAR 
«sg- 2-> Nr, 2^5 1 

astfel un adversar serios pentru ti
mișoreni. Punctele au fost înscrise 
de Bor.ferdt (2), Zavadskjj Ehrenrich 
și Crtinau pentru Metalul Timișoa
ra. Unicul gol al echipei Flamura 
roșie a fost înscris de Schutz.

FLACĂRA PLOEȘTI — MET.XLL’L 
REȘIȚA 12-8 (6-4)

Ploeștenii au început jocul tare 
și în m«n. 17 conduceau eu 5—1. 
Din acest moment ei au slăbit alu
ra și au permis echipei din Reșița 
să revină în atac și să reducă din 
handicap. Acesta a fost aspectul 
primei reprize. După pauză, jocul 
a fost echilibrat. Lisă echipa din 
PIoești a avut tct_si mai mult ini
țiativa. Victoria pfceștenilor este pe 
deplin meritată, deoarece ei au 
luptat mai mult, în special, spre 
sfârșitul jocului, ctnd metalurgiștii 
lipsiți de o ̂ pregătire fizică cores
punzătoare, nu au mai făcut față 
ritmului de joc. Au toscris: Stava- 
raclie (3). Vulescu (3), Velicu (2), 
Tischler II (2), Vilvoi și liof- 
nr>n pentru Flacăra Ptoești și Petri 
2). Szabo, Kuldimach, Falsches- 

sel. Feîrrenscutz, Lablirh și Rigo- 
rev,ni pentru Metalul Reșița.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 6—2 (2—1)
1- prima repriză jocul a lost e- 

cJîlfcrat, ambele echipe avînd pe
rioade egale de dominare După 
pauză însă, timișorenii insuficient 
pregătiți fizic, au fost depășiți de 
dinemoviști, care au avut inițiativa 
majoritatea timpului, reușind astfel 
să cb’ină o victorie meritată. Me
ciul a fost în bună parte influen
țat de terenul noroios, care a împie
dicat desfășurarea unui joc de o 
valoare tehnică ridicată. Au mar
ca r: Schmitz II (3), Schmitz I, 
Martini și Donca pentru Dinamo 
Orașul Stalin, iar pentru Știința 
Timișoara Silvestrovici și Lache.

ȘT11NTA IAȘI - VOINȚA SIBIU 
0—0

Este un rezultat rar întâlnit în 
handbal 1 Faptul acesta se datorește 
îrr mare măsură terenului complet 
desfundat care a împiedicat buna 
desfășurare a jocului. In general, 
echipele au avut perioade egale de 
dominare. Este de menționat fap
tul că, cu 6 minute înainte de sfir- 
șit echioa din Iași a ratat o lovi
tură de la 13 m.

republican de rngbi
pierea buturilor echipei C.C-A. Pir- 
cȘâbescu transformă și scorul de
vine 3-3._ Pinâ la sffrșt nimic în
semnat în afara unei reveniri de 
citera minute a campionilor. Ar- 
tâtru! a eiiminat din joc pe X. 
I-azarache și Ghițâ Radu (C.C..Ă.J. 
S-au ' remarcat: AL Blăgescm A. 
Marinadte A. Teofilovici și I. Do 
bre (CCa.), iar de la Locomo
tiva : V. Moraru (cit a jucat lin:a 
lll-a), N. Socufescu. pentru talona- 
jui din prima repriză în special,
A. Caligari, L. Cotter

CONSTRUCTORUL BUC. — PRO
GRESUL SĂNATATEA 18-3 (3-8)

D?și scorul a luat aceste pro
porții, trebuie spus că pe teren 
lupta a fost mai echilibrată dedt 
ne așteptam. învingătorii au des
chis scorul abia cu 8 rrinute îna
inte desfîrșitul primei reprize, prin 
Bărăscu. In partea a doua a me- 
chr'ui au mai înscris: Sokolai (de 
2 ori) și Dinu Seni. Serban Mehe 
dințj a transformat de 2 ori. Pen
tru Progresul a obinut 3 puncte 
Făgărășanu, d’rrtr o’ transformare.

DINAMO BUC. — PROGRESUL 
F.B. 27-6 (16-3)

Spre deosebire de întilnirea Con
structorul — Progresul Sănătatea, 
aceasta nu a prezentat echilibrul 
la care ne așteptam, deoarece deți
nătorii Cupei R.P.R. s-au prezentat 
bine puși la punct. Cei de la Pro
gresul sînt însă susceptibili de re
zultate mult mai bune, iar elemen
tele noi introduse în echipă au 
corespuns.

In țară s-ait înregistrat următoa
rele rezultate : Constructorul Or. 
Staflin — Știința Timișoara 0-0; 
Minerul Petroșani — Dinamo IX 
BițS- 6-3 (0-3).

Seria I-a
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI-FLA- 

CÂRA MORENI 3-0 (3-0)

Un duel permanent între îna
intarea Locomotivei București, îm
pinsă în atac de mijlocași, și de 
apârapea imediată, și apărarea 
„supra-r>umerică“ a Elacărei Mo
reni, caracterizează meciul care a 
avut loc ieri pe stadionul GiuJești 
în fața a peste 8.000 de specta
tori. Oaspeții au fost masați tot 
timpul în propriul careu, făcînd tot 
posibilii să nu primească goluri. 
Atita vreme, cit înaintarea Loco
motivei a jucat rapid,, cu pase 
imediate trimise în adîricime, go
lurile au venit unul după altul. 
Astfel la pauză Locomotiva con
ducea cu 3-0 prin golurile mar
cate de Roman (min. 13) și Olaru 
(min. 25 și 40). In următoarele 
45 de minute, deși am asistat la 
același asediu la poarta oaspeților, 
n-am mai înregistrat nici un gol. 
înaintașii Locomotivei s au între
cut în driblinguri, au înghesuit jo
cul în centrul careului de 16 me
tri, ușurînd sarcina apărătorilor de 
la Flacăra, care — mai cu seamă 
în această repriză — au jucat 
foarte bine. Scorul putea să fie 
modificat, dar arbitrul jocului Lupu 
Zigtnund (Focșani) a refuzat să 
sanc'ioneze cu lovituri de pe
deapsă două infracțiuni clare co
mise în careu asupra lui Roman 
și Olaru și una asupra lui Anto
nescu de la Flacăra.
STIINTA „NIC. BALCESCU" 
BUCUREȘTI-METALUL ST. R.

ORAȘUL STALIN 1-0 (1-0)
Cu un gol marcat în primele 

secunde ale jocului de Semenescu, 
Știfnța a cîștigat acest meci de 
slabă factură t.hnică. Oaspeții au 
făcut eforturi insistente pentru a 
egala. Nereușind prin joc acest 
lucru, ei au recurs la mijloace 
nepermise ca lovirea intenționată 
a adversarului, fapt ce a adus eli
minarea din joc a lui Proca și 
Herman în a doua repriză.

M. Tudoran-corespondent 
METALUL „23 AUGUST BUCU- 

RESTI-STHNTA CRAIOVA 0-4 
'(0-3)

Scorul etapei a fost înregistrat 
pe stadionul Dinamo din Capitală, 
fiind realizat în deplasare de Știința 
Craiova oare- a întrecut pe Meta
lul București cu 4-0 prin golurile 
marcate de Firu (3) și Pădureanu.

V. Păunescu-corespondent 
LOCOMOTIVA CRAIOVA-PRO- 

GRESUL SIBIU 1-0 (0-0)

Jocul a fost foarte însuflețit, 
ambele echipe dominîr.d perioade 
egale de timp. Locomotiva a fost 
aceea care a reușit să transforme 
o ocazie prin Dilă în minutul 70.

C. Motoc-corescondent 
FLAMURA ROSIE SF. GHEOR- 

GHE-PROGRESUL C.P.C.S.
BUCUREȘTI 0-1 (0-1)

Meciul a avut toc la Satu Mare, 
deoarece teren J din Sf. Gheorghe 
nu este practicabil. Progresul a 
dominat mai mult, dar a fost ine
ficace în fața porții. O singură 
dată a marcat prin Georgescu în 
minutul 4. Flamura roșie s-a apă
rat hotărât și a atacat energic 
dar n-a reușii să egaleze.

N. Bara-corespxident

METALUL UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN-DINAMO 6 BUCUREȘTI

2-0  (1-0)

Jocul a fost influențai de starea 
proastă a terenului. Echipele au 
dominat perioade egale de timp, 
dar Metalul a fost mai hotărî! în 
fata porții și a. înscris de 2 ori 
prin Seredai (mm. 22) și Butnaru 
(min. 59).

Traian Brener-corespondent

Clasamentul
Știința Craiova 1 1 0 0 4:0 2
Locomotiva București 1 1 0 0 3:0 2
Met. uz. tr. Orașul Stalin 1 1 0 0 2:0 2
Știința București 1 1 0 0 1:0 2
Locomotiva Craiova 1 1 0 0 1:0 2
Progresul CPCS București 1 1 0 0 1:0 2
Locomotiva Tr. Severin 0 00 0 0:0 0
Met. St. R. Orașul Stalin 1 0 0 1 0:1 0
Progresul Sibiu 1 0 0 1 0:1 0
FI. roșie Sf. Gheorghe 1 0 0 1 0:1 0
Dinamo 6 București 1 0 0 1 0:2 0
Flacăra Moreni 1 0 0 1 0:3 0
Metalul București 1 0 0 1 0:4 0

Etapa viitoare
Progresul Sibiu-Locomotiva Bucu

rești
Știința Craiova-Metalul uz. tr. 

Orașul Stalin
Metalul St. R. Orașul Stalin-LxSeo- 

motiva Craiova
Flacăra Moreni-Metalul București

Dinamo 6 Bucureș*i-Fl?.mura roșîe 
S/. Gheorghe

Progresul CPCS București-Locomo- 
tiva Tr. Severin

Știința București stă.

Seria Il-a
PROGRESUL ORADEA — PRO
GRESUL SATU MARE 7—0 (3—0)

ORADEA 20 (prin telefon). Oră- 
deni au obț’nut o categorică victo
rie datorită jocului excelent practi
cat de foaintaire, în care Vaczi a 
excelat. Scorul a fost deschis în 
nrin. 16 de Vaczi, apoi Szakâcs 
(min. 26) a marcat al doilea punct, 
tar Bartha (min. 45) a înscris al 
treilea gol pentru orădern. După 
pauză, Vaczi a marcat încă trei 
goluri (min. 52, 60 și 78) iar în 
min. 85 Szakâcs .a înscris cel de al 
șa.ptalea punct.

G. Dumitrescu 
corespondent

METALUL BAIA MARE — ME
TALUL ORADEA 1—1 (0—0)
BAIA MARE 20 (prin telefon).— 

Joc de factură tehnică slabă, dar 
viu disputat. Punctul gazdelor a 
fost înscris de Tirică (min. 63) iar 
pentru oaspeți a marcat Szakacs 
(min. 78). S-au remarcat: Nohel și 
Ujvari de la băimăreni-i, Vereș și 
Balogh de la orădeni.

V. Săsăranu 
corespondent

METALUL REȘIȚA — FLACARA 
MEDIAȘ 2—0 (0—0)

REȘIȚA 20, (prin telefon). Meta
lul a obținut o victorie pe deplin 
meritată, fiind net superioară echi
pei din Mediaș. Cele două goluri au 
fost marcate de Urcan (min. 50 și 
78).

I. Plăvițu 
corespondent

LOCOMOTIVA CLUJ — MINERUL 
LUPENT 5—2 (1 — 1)

CLUJ 20, (prin telefon). Ferovi
arii au practicat un joc bun și au 
obținut o victorie meritată. Scorul 
a fost deschis die Filiman (min. 3) 
din penalii. Locomotiva a egalat 
(min. 22) prîntr-un gol înscris de 
Busch. După pauză, gazdele joacă 
excelent și marchează consecutiv 3 
goluri -prin Busch (min. 47 și 52) 
și Radu (min. 57) din 11 m. Șase 
minute mal tîrziu, Fi'limom reduce 
scorul (4—2), iar în mim. 90 Tokes 
pecetluiește srorul fimal dfe 5—2 în 
favoarea gazdelor. S-au remarcat: 
Bjsch, Călbăjos. Tok?s de la Loco 
motiva, Groza, lacob și Nagy de 
Ia oaspeți. Pentru atitudinea ne
sportivă Tai (Minerul) a fost eli
minat din joc în min. 84.

R Fîsch

LOCOMOTIVA ARAD — FLAMU
RA ROȘIE CLUJ 2—t (2—0)
ARAD. 20 (prin triere®). Fero

viarii aa obținut o victorie merita
tă, prin punctele înscrise d? Perz 
mm 6) și Tomescu imfo. 36). De 

la oaspeți a înscris Negv (min. 83).
St Weinberger 

corespondent

METALUL 108—METALUL ARAD 
5—9 (2—0)

Metalul 108 a cîștigat pe merit 
după un meci frumos, disputat în 
limitele unei perfecte sportivități. 
Au marcat: Dunăircamiu (min. 14), 
Mărgineamu (min. 25), fonesou 
(min. 40) din 11 m., Căl'inescu 
(min. 80) și Bundle (min. 88). 
S-au remarcat: die la învingători 
Dunăreană, Zsiros,. Nictilescu și 
Tirnăveanu, iar de la învinși Re
ntez, Jcrghe'l și Juhas-z.

I. Siisman și M. Viîceanu 
corespondenți

Meciul Metalul C. Turzii — Me
talul Hunedoara a fost amînat.

Clasamentul
Progresul Oradea 1 1 0 0 7:0 2
Metalul 108 110 0 5:0 2
Metalul Reșița 110 0 2:0 2
Locomotiva Cluj 110 0 5:2 2
Locomotiva Arad 110 0 2:1 2
Metalul Oradea 10 1 0 1:1 1
Metalul Baia Mare 10 1 0 1:1 1
Metalul Hunedoara 0 0 0 0 0:0 0
Metalul Cîmpia Turzii 0 0 0 0 0:0 0
Flamura roșie Cluj 10 0 1 1:2 0
Minerul Lupeni 10 0 1 2:5 0
Flacăra Mediaș 10 0 1 0:2 0
Metalul Arad 10 0 1 0:5 0
Progresul Satu Mare 10 0 1 0:7 0

Etapa viiteare
Metalul Oradea-Metalul Reșița
Metalul Arad-Metalul Cîmpia Tur

zii
Metalul Hunedoara-Metalul IM
Flamura roșie CIuj-MetaluI Baia 

Mare
Minerul Lupeni-Locomotiva Arad
Progresul Satu Mare-Locomotiva 

Cluj
Flacăra Mediaș — Progresul Qradea.

Seria IlI-a
FLACARA CIMPINA — LOCO

MOTIVA IAȘI 1-0 (1-0)

Cîmpina 20 (prin telefon de la 
trim su! nostru). — Joc foarte a- 
nimat, în care ambele echipe au 
avut perioade egale de dominare. 
Totuși, în ansamblu localnicii au 
jucat mai bine, meritînd victoria.

Inlpirima repriză Flacăra a jucat 
mai legat, a ratat o lovitură de 
la 11 m. și a reușit să înscrie în 
min. 25 prin Ionescu I. După pau
ză oaspeții domină, dar fără a con
cretiza astfel că meciul se încheie 
cu victoria la limită a echipei 
gazdă.

Tiberiu Stama

FLAMURA ROȘIE BACĂU — DL 
NAMO BIRLAD 1-0 (1-0)

Bacău 20, (prin telefon). — Jo
cul a fost influteidat în mare mă
sură de vînt. Echipa locală, cu o 
linie <te înaintare mai agresivă, a 
dominat mai mult și a obțintit o 
meritată victorie prin punctul în
scris în min. 3 de Nedelcu. Au 
ratat ocazii dare de gol Bena țiu, 
Savin (FI. roșie) și Den (Dina
mo).

Hie Ianeu — coresoondenf

FLAMURA ROSIE BLHI SI — 
' DINAMO BACĂU 0-2 (0 0)

Buhuși 20, (prin telefon).— Me
ciul s-a disputat pe un teren des
fundat, cmc a influențat în mare 
măsură jocul. Totuși, cele două e- 
chipe, în bună dispoziție au pract - 
cat un joc dinamic. Oaspeții cu o 
înaintare mai bună au reușit sâ 
înscrie de două ori prin David 
(min. 47 — dintr-o acțiune per
sonală — și min. 62). In min. 21 
Crețea (Dinariio) a ratat o lovi
tură de la 11 m.

J. Gherșin și V. Fiorescu 
corespondenți

LOCOMOTIVA GALATI — AVIN- 
TUL FĂLTICENI 1-0 (0-0)

Brăila 20, (prin telefon). — Pe
ste 2.500 spectatori au urmărit jo
cul dintre Locomotiva și Avîntul 
Fălticeni. In prima repriză oaspeții 
domină cu insistență, iar în re
priză secundă feroviarii iau ini
țiativa și reușesc să obțină victo
ria prin golul marcat de Potolea 
în min. 86. S-au remarcat: Miiiăi- 
lescu, Tudorache și Potolea de la 
învingători și Kelemen Lttcaci 
de ia învinși.

I. Baltag sl A. Partenie 
corespondenți

ȘTIINȚA IAȘI — PROGRESUL 
FOCȘANI 0-1 (0-0)

Iași 20, (prin telefon). — Par
tida s-a desfășurat pe un teren des
fundat Oaspeții au început jocul 
în. forță. Ei reușesc însă să obțină 
victoria, în min. 86 prin golul mar
cat de Țolea la o învălmășeală.

R. Untu — corespondent 

FLACARA 1 MAI PLOEȘTI — 
FLAMURA ROSIE BURDUJENI

4-1  (0-0)

PIoești 20, (prin telefon).— Jo
cul s-a desfășurat de dimjteăță pe 
stadionul Flacăra în prezența a 
5.000 spectatori. Localnicii, avînd 
o mai bună legătură între com
partimente, au reușit să cîșlige 
prin punctele marcate de Iordan 
(min. 48), Popa (min. 55) și 
Truică (min. 83 și 87). Unicul goi 
■al oaspeților a fost înscris <fe Z -.- 
culescu (min. 66).

I. Iordache și Gh. Anghetesca 
corespcnaențl

Clasamentul

Dinamo Bacău 
Flacăra Cîmpina 
Locomotiva Galați

1 1 0 • 2
1 1 C • 1^ 2
1 1 • • 2

Flamura roșie Bacău 
Progresul Focșani 
Flacăra 1 Mai PloeșU 
Dinamo Galați
Flamura roșie Burdujeni
Știința Iași
Dinamo Bîrlad
Avîntul Fălticeni
Locomotiva Iași 
Flamura roșie Buhuși

1 1 C 2 13» 2
1 1 • • 14 2
1 1 • • tl 1
• ••»»4 •
1 • • 1 1:4 •
1 • • 1 ri •
1 • • 1 »:1 •
1 • • 1 1:1 0
1 0 0 1 0:1 0
1 e 0 1 0:2 0

Etapa viitoare R
Dinamo Bîrlad-Știința Iași
Dinamo Bacău-Flacăra 1 Mai PIoești 

Flamura roșie Burdujeni-Flamura ro
șie Bacău

Progresul Focșani-Flamura roșie 
Buhuși

Avîntul Fălticeni-Flacăra Cîmpina 
Locomotiva Iași-Dinamo Galați. 
IxwQECbOUva Galați stă.



Din im trei rezultate de egalate m campionatul categoriei A la fotbal
In etapa de ieri a campionatu lui categoriei A, cele mai bune per

formanțe le-au realizat Știința Cluj și Dinamo Orașul Stalin care au 
reușit ’rezultate de egalitate In fața echipelor noastre fruntașe CCA 
și Dinamo București. Un punct deosebit de prețios a clștigat și Pro
gresul București la Lupeni, în fața Minerului Petroșani.

In clasament conduc mai de parte Dinamo București și CCA, cu 
același număr de puncte (5), dina moviștii ocupînd însă primul loc 
datorită unui golaveraj mai bun. Trebuie să ne așteptăm însă în 
etapele următoare la asaltul pluto nului echipelor cu 4 și 3 puncte.

CLASAMENTUL
1. Dincmo București 3 2 î 0 6:2 5
2. C.C.A. 3 2 1 0 4:2 5
3. Minerul Petroșani 3 1 2 0 2:0 4

-5. Progresul București 3 1 2 0 2:1 4
-5. Locomotiva Timișoara 3 1 2 0 6:3 4

6. Flamura roșie Arad 3 1 2 0 4:3 4
7. Flacăra Ploești 2 1 1 0 5:1 3
8. Știința Cluj 3 1 1 1 4:3 3
9. Știința Timișoara 3 1 0 2 3:4 2

10. Dinamo Orașul Stalin 3 0 1 2 2:5 1
11. Locomotiva Constanța 3 0 1 2 1:7 1
12. Locomotiva Tirgu Mureș 2 0 0 2 1:4 0
13. Avîntul Reghin 2 0 0 2 0:5 0

Etapa viitoare (miercuri 23 martie)
BUCUREȘTI: Progresul-C.C.A. -(Stadionul Republicii) 
ARAD: Știința Trmișoara-Dina mo București 
PETROȘANI: Minerul-Flacăra Ploești
TG. MUREȘ: Locomotiva-Loco motiva Timișoara 
CONSTANTA: Locomotiva-Fla mura roșie Arad 
ORAȘUL STALIN: Dmamo-A vîntul Reghin 
Știința Cluj stă.

C.C.A. — Dinamo Orașul
Jocul de pe sfadionul Republicii 

putea începe foarte bine în... mi
nutul! 75. Fiindcă pînă atunci, me
ciul a fost lipsit de combativitate, 
desfășurîndu-se la un nivel îngri- 
jorătcr de slab. Amîndouă echipele 
s-au comportat sub așteptări și im
putări se cuvin în special liniilor 
de atac, care nu au fost în stare 
să realizeze acțiuni bine concepute 
și eficace. C.C.A. a combinat prea 
mult lateral, iar Dinamo Orașul 
Stalin a întîrziat în declanșarea a- 
tecurilor finale, fiindcă toți îna
intașii au abuzat de driblinguri. 
Așa cum spuneam, meciul s-a 
^dezmorțit" abia cu 15 minute îna
inte de sfîrșit cînd dinamoviștii 
au luat conducerea prin golul în
scris de Florescu, la o lovitură li
beră indirectă cu care a fost pe
nalizat Voinescu fiindcă nu a bă
tut mingea în pămînt. Din acest 
moment echipa C.C.A. a atacat cu 
toate forțele ieșind din semi-ofen- 
siva în care se complăcuse pînă a- 
tunci. Ajutată midt și de faptul 
că echipa din Orașul Stalin s-a 
retras în apărare pentru a menține 
rezultatul, echipa bucureșteană a 
dominat cu autoritate pînă Ia sfîr
șit. Ea a ratat egailarea în min. 
80, cînd P. Moldoveana nu a pu-

Le&oirotiva Timișoara—L&comotiva Constanța 3 — 0 (2—9)
TIMIȘOARA, 20 (prin telefon 

de la subredacția noastră). 6.000 
de spectatori au asistat la acest 
joc câștigat categoric de Loco
motiva Timișoara. Locomotiva Con
stanța nu a contat decît cîteva 
minute din repriza secundă cînd 
cu ajutorul vîntului ar fi putut 
înscrie prin Sever (în minutul 65) 
și Manole (în minutul 70), care 
și-au creat bune situații de gol, 
dar au ratat trăgind peste poartă. 
Au fost singurele momente de 
emo ie pentru spectatori. Timișo
renii, fără să se întrebuințeze 
prea mult, an reușit în prima re
priză — cînd aveau vîntul în 
spate — să înscrie de două ori 
prin Adalbert Covaci (min. 26), 
care a driblat doi apărători și prin 
Bădeanțu (min. 30) la capătul unei 
combinații a întregii înaintări. în 
această perioadă, timișorenii au 
mai ratat două ocazii favorabile 
prin Bădeanțu și Iosif Covaci 
După pauză, ajutați de vîrit, oas
peții atacă mai susținut, dar nu 
sînt periculoși în fața porții. Sin
gurele două ocazii au fost cele 
relatate mai sus. Ultimele 15 mi
nute de joc sînt din nou la dis
creția timișorenilor. Ei reușesc de 
altfel să înscrie în această pe-

Diomo București —
Timpul primăvăratec și perspec

tivele unei întreceri sportive de ca
litate a îndemnat pe foarte mulți 
iubitori ai fotbalului să umple pînă 
la refuz tribunele stadionului Di
namo, în timp ce alții, destul de 
numeroși, au rămas afară. Poate 
că aceștia din urmă au regretat că 
nu pot’ urmări fazele jocului dintre 
Dinamo și studenț 1 clujeni, mai 
ales că de multe ori răsbătea a- 
feră vuietul din stadion, provocat 
fie de o acțiune a bucureștenilor 
fie de alta, a oaspeților. Pc cel drn 
tribune însă, nu i-a încîntat prea 
mult disputa. Calitatea jocului nu 
a satisfăcut și de ro-uite ori a co-

StaUn 1 — 1 (0 — 0)
tut înscrie dintr-un penalti, apărat 
excelent de Munteanu. pentru ca 
s-o obțină în min. 86, cînd Tă
taru a reluat voie o centrare de 
pe dreapta, trimițînd balonul în 
colțul din stînga sus al porții.

Arbitrul Tiberiu Asztalos a con
dus sub posibilitățile sale. Deși de
ciziile pe care le-a dat n-au in- 
fluiențat scorul, el a comis greșeli 
în aprecierea faulturilor și a situa
țiilor de ofsaid.

Formații :
C.C.A. (antrenor Ilie Savu) : 

Voinescu-Zavoda II, Apolzan, V. 
Dumitrescu-Onisie. Bone-Demien, 
Zavoda I (din min. 60. Caricaș), 
Alexandrescu, Tătaru, P. - Moldo- 
veanu.

DINAMO (antrenor Gh. lovicin)-, 
Munteanu-Fruth, Lazăr, Sereș-Hldi- 
șan, Florescu-Scorțan, Rădulescu, 
R. Tudor Csegezi' (din min. 75, 
Ristin), Mihai.

Cei mai buni: Zavoda II. V. 
Dumitrescu, Demien, Tătaru (CCA) 
și Munteanu, Lazăr, Hidișan, Scor- 
țan (Dinamo).

EFTIMIE IONESCU
C.C.A. — Dinamo Orașul Stalin 

(tineret) 1-0 (10). A marcat Smă
răndescu.

rioadă cel de-al treilea gol prin 
Bădeanțu (min. 82), care reia cu 
capul în plasă o centrare a lui 
Adalbert Covaci.

In general, jocul a fost de slabă 
factură tehnică. Arbitrajul prestat 
de Gheorghe Dragomirescu (Plo
ești) a fost bun. S-au remarcat 
Androvici, Gal și Iosif Covaci de 
ia timișoreni și Tatomir, Manole și 
Cădariu de la constănțeni.

Formațiile :
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 

(antrenor M. Lengheriu) : Fran- 
ciscovici-Corbuș, Androvici, Ro- 
deanu-Gal, Ritter-Ferenczi, A. 
Covaci, I. Covaci, Szekely (An- 
dreescu, dim min 65), Bădeanțu.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
(antrenor E. Mladin) : Nebela 
(Georgescu din miri. 55) - Doi- 
cescu, Tatomir, Stăncescu-Manole, 
Jamea-Cojocaru, Ispas, Sever, Că
dariu, Popescu.

In meciul dintre formațiile de 
tineret victoria a revenit Locomo
tivei Constanța cil scorul de 2-1 
(2-1). Au marcat Nuțu și Vultur 
perrtru constănțeni și Bungescu din 
lovitură liberă de la 16 metri 
pentru timișoreni.

A. GROSS și P. VELȚAN

Știința Cluj 0 — 0
borît chiar, sub nivelul posibilită
ților echipelor, mai ales celei di- 
aamoviste. Echipele mu au avut 
continuitate în joc; au avut perioade 
egale de dominare sau de cădere, 
astfel că meciul a fost, ca să spu
nem așa, fragmerUat. La aceasta au 
contribuit în egală măsură mijlo
cașii și liniile de înaintare, ale că
ror acțiuni — mai clare dar lente 
la Dinamo, tumultoase dar impre
cise la Știința — nu au avut fina
litatea și niai eficiaaitetea care pu
teau fi pretinse la aceste echipe, a- 
tît de valoroase de altfel.

In prima repriză, meciul — înce
put promițător — și-a pierdut trep

tat din alură menținindu-se la un 
nivel mediu, care n-a stîrnit prea 
mult interes. Dinamo ratează cîteva 
situații favorabile prin Neagu, Ni- 
cușor și Boian, iar Suru trage în 
bară în min. 41. In acest timp, a- 
tacul studenților a avut acțiuni ,,în 
trombă’’ care au produs panică la 
poarta lui Curcan. Apărarea ime
diată însă, a făcut față cu succes. 
De .ailtfel, o remarcă valah?-a pen
tru tot meciul: echipele au u-cat 
bine în apărare in orice moment și 
oricare a fost situația.

După pauză, jocul a fost mai vioi. 
Dinamo a atacat la început mai cu 
nerv și mai periculos De aseme
nea, Știința a părut mai hotărită 
la poartă. Insă de o parte Dobrescu, 
Nedelcu, Todor și Georges, u, iar de 
alta frați: Băcuț, Szoko și Toma 
resping totul. Sînt mult ajutați și 
de faptul câ înaintașii se dovedesc 
s:ti nehotărîți sau impreciși in șut 
(17 șuturi la Dinamo din care nu
mai 5 pe poartă, 15 la Știința drn 
care numai 2 pe poartă, ambele in 
prima repriză). Aceasta a și deter
minat de altfel, rezultatul final al

htirierol Petroșani — Progresul
Lupeni 20 (prtn telefon de la 

trimisul nostru). — Caracteristic 
pentru această întîlnire a fost însu
flețirea cu care jucătorii ambelor 
formații au luptat în decursul ce
lor 90 de minute. Cei 4.000 de 
spectatori, prezenți pe terenul din 
Lupeni, au rămas însă nemulțumiți 
de nivelul tehnic scăzut al aoestei 
întîlniri. Ținînd seama de faptul că 
cele două echipe au avut perioade 
egale de dominare, rezultatul de 
egalitate este just. Minerul a tre
cut în două rânduri pe lîngă vic
torie. Gabor în pr.ima repriză și 
Sima în cea de-a doua, au ratat 
două ocazii clare de gol. Raportul 
de cornere a fost favorabil în pri
ma repriză echipei din Petroșani 
(4—1), iar în cea de-a doua Pro
gresului (3—1). De altfel fazele de 
corner au fost acelea care au pro
vocat cel mai mare pericol la cele 
două porți. Astfel, în min. 40, la 
un corner executat de Turcuș, Ga
bor a reluat cu capul puțin pe lin
gă bară. In min. 49, la im corner 
executat de Ozon, Smărăndescu a 
tras, Crîsnic a respins, din nou

Flamura roșie Arări*—Știința
ARAD, 20 (prin, telefon). Cele 

două echipe au furnizări un meci 
de bună factură tehnică și fără du
rități. întâlnirea s-a disputat pe sta
dionul 30 Dorembrie în prezența a 
peste 14.000 spectatori. La fluierul 
arbitrului Fr. Mateescu au intrat pe 
teren urmatoarde formații:

FLAMURA ROȘIE AR.AD (an
trenor Fr. Dvorâak) : Krss—Lupeș, 
Dușan, Fazekaș — Capaș, Jenei — 
Jurcă, Ioanovici, Mercea, Serfozo, 
Dumitrescu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (an_re- 
nor, V. Dehe>ea-/j): Uțiu, — Zbir- 
cea, Brinzei, Florescu — Ccjerea- 
nu, Nicolin — Gîrleanu, Lazăr, 
Dinulescu, Mazăre, Boroș.

După cîteva incursiuni ale celor 
două linii de atac_ Dinulescu îl „în
cearcă" pe portarul arădean Kiss, 
șutind puternic. Arădenii contra
atacă, dar Mercea se „bîlbîie" în 
fața porții timișorene, ratted o 
bună ocazie. Nu trec decît cîteva 
secunde șd Dumitrescu pătrunde 
vijelios, centrează la Serfozo, care 
trimite un șut puterwc spre poanta 
t im ișcr anilor. In Ultimă instanță, 
Brînzei oprește balloniul cu mina. 
Se acordă lovitura de la 11 metri, 
dar Mercea ratează. Gazdele nu se 
descurajează. Atacurile lor sînt tot

Flacăra Plcești — Arâfcl
PLOEȘTI 20 (prin telefon). — 

Aproape 12.000 spectatori au a- 
sistat la această întîlnire, înche
ia tă cu o meritată victorie a e- 
chinei locale.

Din primele minute ale partidei 
echipa gazdă atacă și în min. 2 
Marcel Marin ratează din apro
piere. Puțin mai tîrziu Ștefănescu 
îl imită. In min. 26 Ștefănescu a- 
flat Ia 8 m. de poartă reia frumos 
cu capul o centrare, deschizînd 
scorul.

Din acest moment jocul devine 
confuz și cu excepția unei faze 
din min. 38. oînd Ștefănescu și 
Marcel Marin au ratat pe rlnd, în 
rest nu mai este de semnalat dleoît 
faptul că în min. 41 oaspeții au 
beneficiat de un corner, iar Con- 
stantinescu a tras din apropiere 
în brațele kii Roman

După pauză, echipele par mulțu
mite de rezultat, jocul desfăj.urîn- 
du-se mai mult la centru. In min. 
60 'Ștefănescu trage prin surprin
dere de la marginea careului și 
ridică scorul • 2—0. După 6 mi
nute aoelaiși Ștefănescu reia, fru- 

joculu.: 0-0, care exprimă just ra
portul de forțe și de comportare 
dintre echipe. Dacă rezultatul poa
te mulțumi echipele, în schimb, 
comportarea generală credem ca 
le-a nemulțumit. Ele pot juca cu 
mult mai bine pe măsura așteptă
rilor miilor de s mpatizanți care Ieri 
au apreciat forma bună a lui Bă- 
cuț I, Băcuț II — inai ales —, 
Toma și oa.ccu n Boian, Dobrescu, 
Nedelcu, Sucre, D agoman și Geor
gescu. Arbitrajul lui A. Boloni 
(Orașul Stain) in general bun.

Formațiile:
DINAMO (antrenor A. Nicules- 

cu): Curcari-Băcuț I, Băcuț 11, 
Szoko-Călinoiu, Toma-Boian (Barta 
din min. 46), Nicușor, Ene, Neagu, 
Suru.

ȘTIINȚA (antrenor St. Covaci): 
Todor-Szekely, Dobrescu, Nedelcu- 
Don, Georgescu-Sucu, Moldovan, 
Avram, Lulz, Dragoman.

In deschidere: Dinamo (tineret) - 
Știința (tineret) 1-1 (0-0). Au
marcat: Bărbcsu (min. 49) pentru 
Știijjța și Rădoi (min. 80) pentru 
Dinrmo. P. GAȚU 

București 0 — 0
Smărăndescu a tras, însă de a- 
ceastâ dată Crîsnic a reținut.

Arbitrul liie Drăghici (București) 
a condus corect următoarele for
mații .

MINERUL PETROȘANI (an
trenor A. Șepci): Crîsnic — Romo. 
șan, Vasiu, Panait — Coidum, De- 
leanu — Paraschiva, Sima, Moldo
van, Gabor, Turcuș (Szoko din 
min. 59).

PROGRESUL BUCUREȘTI (an. 
trenor Gică Niculae): Cosma — G. 
Andrei, Paraschiv, S6are — Tăna- 
se, Știrbei — Cacoveanu, Fusulan, , 
Ozon, Smărăndescu, Blujdea.

Jocul de tineret dintre cele două 
formații a prilejuit un spectacol 
mult mai bun decît cel al primelor 
echipe. înaintarea Progresului a 
realizat combinații și faze de gol 
aplaudate „la scenă deschisă" de 
toți spectatorii. Victoria a revenit 
Progresului cu scorul de 8—1 
(2—0) prin golurile marcate de 
Ursu (3), Vasilescu (2), Lăzărescu, 
Cebuc și Banciu pentru Progresul 
și Cirjaliu pentru Minerul.

ROMEO VILARA

Timișoara 1 — 0 (0—0)
maii dese și pe rînd. Jurcă, Jenei, 
Ioanovici și — iarăși — Jurcă, ratea
ză din apropiere. In repriza Il-a, 
arădenii fac schimbări în echipă. 
Serfozo trece mijlocaș, iar Jenei îi 
ia locul de inter. Mai tîrziu, în 
min. 63, Don va intuia în locul lud 
Jenei, iar atacul arădan va avea 
următoarea alcătuire: Turcă, Don, 
Ioanovici, Mercea, Durrrrirescu. In 
această formulă, malnriarea arădea
nă se dovedește periculoasă, loano- 
vici joacă foarte bine în postul de 
centru înaintaș. După o serie de 
lovituri ratate de Boroș, Dinulescu 
(Știința), Ioanovici și Jurcă (Fi. 
roșie), in minutul 72 asistăm la 
înscrierea singurului gol al parti
dei. Zbircea acordă corner, iar Du- 
m trescu execută impecabd. Balo
nul ajunge în poses:a hti ioano- 
vici. Tinărul jucător arădean trage 
puternic. Miag.-a pătrunde în plasă 
pe jos prin colțul drețd. Arădenii 
continuă să atace pînă la fluerul 
fmad.

In deschidere, echipa de tineret 
Știința Timișoara a învins Flamura 
reșie Arad cu 1—0 (0—0). A în
scris Baia (min. 51).

St. Weinberger 
corespondeot

Reghin 4—0 (1—0)
tnos o centrare a lui A. Teodares- 
cu și marchează din nou. Echipa 
din Reghin contra-atacă, însă E- 
leș și Hulea ratează. In nrto. 74 
Elaș, venit în apărare, reia defec
tuos o mingie, care ajunge la Dră- 
gan. Acesta trage puternic pe jos 
și înscrie : 4—0.

A arbitrat Zaharia Drăghici 
(Constanța).

Formații:
FLACĂRA: (antrenor: I. Oană): 

Roman-Pahonțu, Marinescu, Top- 
șa-Cosmoc, Pereț-Șiefănescu. A. 
Teodorescu, Dragon, Marin Marcel, 
Ghiță.

AVINTUL: (antrenor; E. Kocsfe): 
Secheș-Covaci, Bartha. Toniță-Veszi 
Feher-Mateon, Cătană (din min. 
67 Eleș), Hulea, Constantinescu, 
Lucaci.

In meciul echipelor de tineret 
victoria a revenit echipei din- Pk> 
ești cu scorul die 6-2 (3—2). Au în
scris : Ene (4), Vatani și Mtmtea. 
nu în proprie poartă pentru gazde, 
iar pentru oaspeți Ilie și Asztaloș.

M. Bedrosian, 1. Oprescu 
corespondenți

Două «oi recorduri
de atletism ale R.P.R.
In sala Floreasca II s-a desfășu

rat sîmbătă și duminică un frumos 
concurs atletic, la car? au luat par
te o seric de s’l.Ț -ru tsși d n 
Capitală. Acest one rs a Iov or
ganizat de -comisia orășenească de 
atletism din București, în cadrul 
competiției atletice prin corespon
dență, inițiată de comisia centrală 
de atletism.

Concursul desfășurat în sala Flo
reasca II s-a bucurat de o bună 
organizare, fapt care a contribuit 
ca’ majoritatea probelor să se în
cheie cu rezultate deosebite. Pe pri
mul plan se situează noul record 
R.P.R. realizat la proba de arun
carea greutății de atleta Melania 
Velicu (Flamura roșie) : 12,52 m.

Iată celelalte rezultate : 30 m. 
plat fete finală - 1. Letițfa Bardaș 
(Locomotiva) 4,6 sec.; 2. Catrinel 
Serghe (Dinamo) 4,7 sec.; 30 m. 
plat băieți finală : 1. A. Stoenescu 
(Dinasmo) 4,1 sec.; 2. Șt. Prisicea- 
imi (Constructorul) 4,1 sec.: greu
tate fete: Melania Vel'cu (Flamura 
roșie) 12,52 m. (nou record de sa
lă alR.P-R.); 2. Alexandra Tăna- 
se (Progresul) 11,89 m.; înălțime 
băieți: 1. Ion Knaller (Locomotiva) 
1,85 m.; 2. C Dumitrescu (Știința) 
1,80 m., prăj'nă: 1. Zoltan Szabo 
(C.C.A.) 3,70 m.; 2. M. Trandafi- 
lov (Dinamo) 3,60 m.; 35 m. garduri 
fete: Melania Davidovici (Met.) 
5,8 sec-; 2. Elena Streza (Loc.) 
5,8 sec. 35 m. garduri băieți: 1. 1. 
Opriș (Din.) 5,1 sec.; 2—3. C. Ga
giu (Știința); A. Tudose (Tin. din.)
5.5 sec. lungime fete: 1. Letiția 
Bardaș (Loc.) 5,19 m.; 2. Sanda 
Grosn (Tin. din.) 5,12 tn.

Niculae D. Niculae 
corespondent

TIMIȘOARA 20 (prin telefon). 
In localitate s-a desfășurat un 
concurs atletic de sală la care au 
participait atleții fruntași. Printre 
rezultatele obținute cu acest prilej 
se remarcă acela de la proba die 
35 m. garduri fete, în care primul 
loc a fost ocupat de atleta Ana 
Șerban (Știința) cu timpul de 
sec. timp care constituie un nou 
record de sală al R.P.R. Printre re
zultatele obținute la acest concurs, 
cele mai bune- sînt: 30 m. plat fete: 
1. Sofia Moțiu (Știința) 4,5 sec.; 2. 
Ana Șerban (Știința) 4,5 sec. 30 m. 
băieți: 1. P. Vmtilescu (Știința)
4.6 sec.: greutate fete: Elisabc'a 
Bernatzki (Voința) 9,22 m.; înălți
me băieți : Toma Heinrich (Știința)
l, 82 m.; 35 m. garduri fete: 1. Ana 
Șerban (Știința) 5,5 sec. (nou re 
cord de sală al R.P.R.); 2. Maria 
Mariș (Știința) 5,6 sec.; lungime 
fete: 1' Maria Mariș (Știința) 4,99
m. ; 2. Luiza Pascu (Loc.) 4.S7 m.

(De la subredacția noastră)

ANUNȚ
Biletele pentru jocul de fotbal 

Progresul Buc. — C.C.A. se pun 
în vînzare de azi ora 10 la:

Agenția C.C.A. Bd. 6 Martie, 
Agenția Dinamo Șos. Ștefan cel 
Mare, Agenția Pronosport str. Wi
ling, Agenția Pronosport Depozitul 
Sanitar, Agenția Pronosport calea 
Victoriei 9, Casele Stadionului Re
publicii din Bd. Ha’deii.

Meciul are loc pe Stadionul Re
publicii.

Este valabilă scria Nr. 44.

INFORMAȚII 
t^rono sport
Lată eum arată un buletin cu 

12 rezistate exacte la concursul 
Pronosport nr. 11 (Etapa din 20 
martie 1955) :

I. Dinamo Buc.-Șt. Cluj x 
LI. HI. r. Arad-Șt. Tim. 1
III. Min. Petroșani-Prog. Buc. x

I IV. FU. Ploești-Avîntul Reghin 1
I V. Q.G.A.-Dîn. Orașui Stalin x 
j VI. Loc. Tim.-Loc. C-ța 1
’ VIII. Met. Uz. Tr. Orașul Stalin-

Dinamo 6 Buc. 1
IX. Met. Reșița-Fl. Mediaș T
X. Loc. Arad-Fl. r. I. Flerbak 1
XI. Fi. r. Bacău-Din. Bîriad 1
XII. Loc. Craiova-Prog. Sibiu 1
B. Loc. Gailați-Avîntul Fălticeni l

Meciul VII este anulat, deoarece 
a fost amânat, și meciul A dini 
rezervă a fost anulat deoarece dis
putarea lui a avut loc înainte de 
închiderea concursului.
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Csmp’onstete categoriei A la baschet
Mâsuuhn

PROGRESUL TG. MURLS- 
ȘTI1NȚA I.C.F. 43-51 (15-24)

Cea mai importantă partidă a 
etapei, între primele două alasate, 
s-a desfășurat în fața a peste 
1.500 de spectatori. A fost un 
joc viu disputat, de bună factură 
tehnică. Progresul Tg. Mureș a 
abuzat de aruncări de la semi- 
distanță dintre care multe au fost 
ratate.

Studenții au tăcut un joc bun 
în apărare, cu contraatacuri rapide, 
care i-au derutat pe mureșeni. Cei 
mai buni jucători : Nedef, Borbely 
și Sarosi (Știința I.G.F.) Dea4 
și Kadar (Progresul).
C.C.A.-ȘTIINȚA  IAȘI 82-41 (38-15)

A fost un joc slab. Militarii 
au dominat tot timpul, bazîndu-și 
acțmnite pe viteză și aruncări ce 
la semi-distanță. S-au remarcat: 
Stamațescu, E. Niculescu și Testi- 
ban (G.C.A.) și Arvinte, Tod'rașcu 
(Știința)
ȘTI1NTA TIM1ȘOARA-DINAMO 

BUCUREȘTI 44-72 (14-34)
Dinamo a făcut o partidă bună 

în apărare, arătînd totodată o 
deosebită eficacitate în atac. Stu
denții, lipsiți de aportul lui Mc- 
koș, au făcut o partidă slabă. 
PROGRESUL ORAȘUL STAL1N- 
DINAMO ORADEA 85-53 (39-16)

Progresul, în vervă deosebiți 
de joc a întrecut categoric un ad
versar care s-a prezentat sub aș
teptări. Cei mai buni jucători : 
Mîzgăreanu, Crișan (Progresul), 
Vanva (Dinamo)

PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI 
— DINAMO TG. MUREȘ 62—55 
(18—21; 54— 54). Joc deosebit de 
disputat. Dinamo a condus majori
tatea timpului, și a fost depășit 
doar în prelungire.

CAMPIONATELE PEPUBllCANE DE VOtEî
Feminin

PROGRESUL TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 0-3 (la 
13, 1,_ 10). După primul set se pă
rea că dmarnovistole vor trebui să 
se sotrebutoțeze serios pentru a pu
tea face fată meciului, dar sarcina 
le->a fost ușurată de către gazde, 
care în următoairele seturi au cedat 
ritmul. Atît atacul cit și apărarea 
dinamovistefor au corespuns.

PROGRESUL CLUJ — CONS
TRUCTORUL BUCUREȘTI 2—3 
(15—9, 7—15, 15—10, 10—15,
9—15). Un meci de nivel tehnic 
slab. Au corespuns de la Progre
sii Eugenia Suciu, Maria Crișan, 
Liza Uivarosy și Marcela Bărboi de 
la Constructorul.

PROGRESUL C.P.C.S. — FLA
MURA ROȘIE IAȘI 3—0 (ia 5, 6, 
4). După cum arată și scorul, bucu- 
neștencele au întrecut cu ușurință 
pe ieșence S-au evidențiat Natalia 
Todorovschi-Cemaf. Ștefana Cri
șan (Progresul) și Sebasriana Er- 
han, Carmen Enăchescu (FI. roșie).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
VOINȚA OR. STALIN 3—0 (12, 8, 
12). Jucătoarele de ta Voința 6-au 
comportat peste așteptări m seturile 
1 și 3 crnd au luptat pentru fiecare 
punct.

ȘTIINȚA I.C.F. — VOINȚA SI
BIU 3-2 (15-6, 15-17, 15-7, 
12—15, 15—4). Echipa din Sibiu a 
opus o vie rezistență și, mai mult, 
a pus de muite ori în dificultate 
echipa campioană, care a cîștigat 
daMrHă în «rsocial punctelor

Ln prim concurs de antrenament 
cu cicliștii germani

.Llj’J 20, (prin telefon) Lotu
rile de ciclism ale R.D.G. și R.P.R., 
care se pregătesc în vederea „Cursei 
Păcii", au avut ieri un prim con
curs de antrenament și verificare 
desfășurat pe distanța Cluj—Dealul 
Băniceni—Cluj (60 km.). Au par
ticipat 11 alergători din R.D.G. și 
9 din lotul republic» noastre. Pri
mii kilometri sînt parcurși în plu
ton compact. Vremea foarte rece 
ș[ vîntul puternic, din față, se pare 
că nu-i îmbie pe cicliști la acțiuni 
mai serioase. După 7 km., la ieși
rea din comuna Florești plutonul 
începe să se încălzească alergă
torii inițiind dese atacuri. Atacă pe 
rind Fritz Jarh’ng, C. Dumitrescu, 
Moiceanu, Funda. Schur și alții, 
dar fără succes. După scurte pe
rioade de acalmie, hărțuielile încep 
să se întețească, dar în ciuda aces
tora plutonul reușește să rămină 
compact. Aceasta însă numai pînă 
la kilometrul 25 cînd Jarling, Fun. 
da, V. Georgescu și C. Duimvtrescu 
fug din. pluton La kilometru! 30, 
unde alergătorii fac întoarcerea

LOCOMOTIVA P.T.T. BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL SI
BIU 63—58 (25—20). Locomotiva 
a avut-inițiativa cea mai mare par
te a meciului, dar către sfîrșit, a 
avut de suportat asaltul susținut al 
sibienilor^ care totuși n-au găsit 
resurse să refacă handicapul.

Fsminwi
ȘTIINȚA CLUJ-CONSTRUUTO- 

RUL BUCUREȘTI 40-54 (18-20)
Știința a făcut o partidă sub 

posibilități. Jucînd nervos, studen
tele au ratat multe încercări. Echi
pa bucureșteană s-a prezentat bine 
și jucînd ofensiv a cucerit o cate
gorică victorie.
Progresul oradea-știinta

I.C.F. 50-52 (29-24)
A fost un joc frumos, iute, de 

bună factură tehnică. Orădencele 
au dominat aproape tot timpul 
conducînd cu o min. înainte de 
sfirșitul partidei cu 13 puncte. 
Ele au pierdut avantajul și apoi 
victoria, datorită lipsei de calm. 
FLAMURA ROSIE TG. MUREȘ- 

FLAMURA ROSIE ORADEA 
39-35 (21-17)

Partidă de slabă factură teh
nică. Au corespuns: Zoltan ’ și 
Hatassi (FI. roșie Tg. Mureș) și 
Nagv si Sora (FI. roșie Oradea). 
ȘTIINTA INVATAMINT BUCU- 
REȘTI-PROGRESUL TG. MUREȘ 

59-47 (26-18)
Victoria bucurește-icetor este pe 

deplin meritată. S-au remarcat: A. 
Florescu și A. Firimide (Știința), 
Kamenitzki si Fiilop (ProgresuD. 
LOCOMOTIVA BUCURESTI-PRO- 
GRESUL ARAD 103-28 ’ (46-13)
Net superioare, feroviarei au 

cucerit o victorie categorică. Cefe 
mai bune jucătoare : M. Lnca, 
E. Ferencz, D. Vasilescti (Loco
motiva) și E Cazan (Progresul).

realizate în serie, direct din servi
ciu de Sania Colceriu.

Masculin
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI

INȚA ARAD 3—1 (15—8, 11 — 15, 
15—7, 15—11). Mai rutinați, dina- 
moviștii au reușit să ciștige, dUipă 
ce Știința le-a făcut clipe grele în 
seturile II și IV. S-au remarcat Mi- 
culescu, Novac, Teodorescu (Dina
mo) și Boldur, Săplăcan. Huber 
(Știința).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
DINAMO IX 3—1 (15—3, 4—15, 
15—7, 15—11). Și de data aceasta 
rutina și-a spus cuvîntiH. Feroviarii, 
mai deciși în atac au destrămat 
apărarea adversă.

PROGRESUL IMF. CLUJ — 
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ
3—1 (17—15, 15-4, 15—17,
15—10). Un joc slab <Ln toate 
punctele de vedere.

ȘTIINȚA TLMIȘOARA—C.C.A. 
0—3 (la 9,7 11). Față de meciurile 
anterioare, timișorenii stat în pro
gres. Ei puteau să ciștige ultimul 
set dacă nu pierdee-j serviciile și 
nia< ales dacă nu făceau multe 
,.duble“, la primirea minge: din 
servici.

METALUL UZ. TRACTOARE 
ORAȘUL STALIN — PROGRESUL 
I.T.B. 1—3, (8—15, 16—14. 10—15. 
8—15). Față de comportarea ante
rioară, metalurgiștii au pierdut sur
prinzător. Bucureștenei au prestat 
un joc variat în atac, mingile trase 
puternic, variirri cu cele Sasate.

spre Cluj, cei 4 evadați au un a- 
vans de 200 m. De aci, va urma o 
cursă de urmărire, în care cicliștii 
din pluton încearcă prin repetate 
sprinturi să prindă plutonul fugar. 
Din pluton se mai desprind Mei
ster, Zabel și Moiceanu, care ajung 
pe evadați la kilometrul 40. In a- 
cest moment C. Dumitrescu și V 
Georgescu surprinși de o acțiune 
a cicliștilor germani' rănim șt stot 
ajunși de grosul plutonului- Singur 
Moiceanu, în vervă, rezistă tuturor 
acțiunilor cicliștilor germani și so
sește împreună cu aceștia la de
marajul final pe care îl ciștigă 
Fritz Jarling. La intervale de cite 
10 secunde sosesc și ceilalți cicliști 
din plutonul mare. Fritz Jarling a 
parcurs cei 60 km., ai curse» de 
antrenament in 1 h. 39,10 min. Me
dia orară 36,100 km. este mulțu
mitoare, dacă ținem seama de con
dițiile grele atmosferice, în care a 
avut loc întrecerea, precum și de 
cele 3 dealuri lungi de cîte 3—6 
km. pe care alergătorii au trebuit 
să le urce.

EMIL BOCOȘ

Cursa de marș
din Capitală

In Capitală s-.a desfășurat ieri o 
cursă de marș, ia care au participat 
mărșăluitori fruntași și începători. 
La această întrecere au participat 
40 de oomeurenți din asociațiile Lo
comotiva, Dinamo, Flamura roșie, 
Progresul și Rezervele de Muncă. 
La categoria juniori «mcurenț.ii au 
avut de parcurs un traseu de 4,700 
km. Pe primul loc în această ca
tegorie s-a clasat concurentul Ni- 
colae Roateș (FI. roșie comerț). La 
categoria începători pe primul loc 
s-a clasat mărșăluitorul Vasile- Fie
rarii (FI. roșie comerț)/

Foarte disputată a fost întrecerea 
seniorilor, care au parcurs un tra
seu lung de 8 km. Pe primele 
locuri s-au clasat în ordine: 1. Ni- 
colae Liga (Din.) 2. Marius Neagu 
(Dtn.) 3. C. Gherșiț (FI. r. comerț) 
4. Grigore Anghel (FI. r. comerț)-

i» CONFERINȚĂ
Astă-seară la ora 19, la se- ! 

diut CCFS din str. V. Conta | 
nr. 16. are loc o conferință i 
metodico-științijică. cu titlul, ț 
„Antrenorul— educator al tine
retului in spiritul moralei co
muniste". Va conferenț.a tov. 
prof. I. Siclo'.an. O conferință 
foprte importantă pentru mun
ca antrenorilor și instructorilor 
din mișcarea noastră sportivă.

i- .
Maria IPesci? (Metalul) și I. Moraru (Progresul C.P.C.S.) 

campioni republicam la ciciocros
CLUJ 20, (prin telefon de la 

trimisul nostru). 20.000 de clujeni, 
au asistat la desfășurarea fina
lei campionatului republican de 
ciciocros. Cicliștii au alergat pe 
străzile orașului, prin împrejuri
mile Clujului, pe malurile Someșu
lui, pe rîpile dealului Cetățuia ca 
și pe treptele de pe strimta și 
pitoreasca uliță a „Scărilor". Fi
nala a însemnat un categoric suc
ces al ciclismului și un spectacol, 
care foarte rar se poate vedea chiar 
și în Capitală.

Traseul de o . excepțională duri
tate a fost la înălțimea unei finale 
de campionat, supunînd ne con- 
eurenți unui examen neobișnuit de 
rever. Ciștigâtcrii probelor (mascu- 
’kiă și fetnerrnă) merită astfel cu 
prisosință titlul cucerit

La băieți, cursa n-a avut istoric. 
După o plecare foarte rapidă, ini
țiată de crosistu' Dr3gomir (Re

„Cușa Vo:Rta" ia nat2tie
întrecerile dai cadrul cupei Vo

ința desfășurate simbăti și dumi
nici la bazinel Flooeasca. s-au sol
dat cu tm not recorduri republi
cane de jjnâorL Două dintre ele 
au lost obținute de .W. Wittgenstein 
iȘ’.imța) la 100 m. liber junioare 
cat I și II cu timoui 1:19,0 (v. r. 
1:20.0) și 400 m. liber junioare cat 
I și II cu timpui de 6:23,4 (v. r.

juotoare cat I, E. Bock 6:29,4-1949). 
Cel de al treilea record al con
cursului a fost realizat de ștafeta 
masculină a Științei la 4x200 m. 
liber cu 10:30,9 (v. r. 10:55,2). Iată 
și citeva din celelalte rezultate teh
nice : 400 m. liber seniori : 1. A. 
lonescu (Din.) 5:28,2; 100 m. liber 
juniori: 1. Șt. Kroner (Știința) 
1:06.2; 200 m. fluture senioare: 1. 
Erica Scheiner (Voința) 3:41,3. 100 
m. bras junioare: 1. Maria lonescu 
(Pros) 1 :37.4. 4x100 m. liber se
nioare: 1. Voința 6:06,5. 100 m. 
spate seniori. 1. Klaus Kovacs 
(Știința) 1:16,8. 100 m. fluture ju
niori: 1. Andrei Banc (Din.) 
!:16J); 100 m. liber senioare 1. E- 
Iteabeta Bock (Voința) 1:18.6: 2.
Margareta Wittgenstein (Știința) 
1:19,0 (nou record R P.P. j-unioare 
cat. I și II)- 100 m. spate junioare:
l. Mihaefa Popescu (Știința) 1:34,0.
4x100 m. mixt juniori: 1. Dinamo
5-23,0.

Ziua a l!-a ■ 400 m. liber senioa
re : 1. Elisabeta Bock (Voința) 
6:18.0; 2. Margareta Wittgenstein 
6:23,4 (nou record republican ju- 
nka-e cat. 1 și lip. 100 m. liber 
seniori: 1. A. lonescu (Din.) 
1:02,7: 200 m. fluture seniori: 1. 
Andrei Bare (Din.) 2:59,6: 100 m. 
spate senioare: 1. Mibaela Popes
cu 1:36,7; 100 m. spate juniori: 1. 
L. Bernstein (Voința) 1:19,4: 4x200
m. liber seniori: 1. Știința (Kro
ner, Vasiliu, Chirvăsuță și Covaci) 
10.39,9 (nou record R.P.R. juniori 
I și II): 4x100 mixt junioare: 1. 
Progresul 6:29.6.

Clasamentul ne asociații : 1. Pro
gresul 134 p. 2. Voința 133V2 p. 3. 
Știința 91 p.;

Concursul de verificare al scrimeritor juniort
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat în sala Progresul F.B. din 
Capitală un concurs de verificare 
al scrimerilor juniori. La această 
verificare și-au dat concursul unii 
dintre trăgătorii de categoria I-a 
din București.

întrecerea ■ de floretă fete a pri
lejuit o luptă strînsă la capătul că
reia, cu un număr egal de vic
torii, s-au găsit Maria Taitiș și 
Olga Orban. Cu o tușă mai puțin 
primită, Olga Orban a ocupat pri
mul loc. Urmează în ordine: Ma
ria Taitiș-9 v., L. Grib-7 v., E. 
Țărăngoiu-6 v., G. Turtureanu-4 
v., E. Șamșudeanu-4 v. și E. Be- 
jan-3 v. Concursul de floretă bă

„CUPA VOINȚA” LA SCHI
Poiana Stalin 20 (prin telefon).— 
în organizarea asociației Voința 

a început sîmbătă pe pîrtiile din 
Poiana Stalin cel de al treilea con
curs de schi, contând pentru Cupa 
R. P. R.

Iată principalele rezultate: 5 Km. 
FETE: 1. E. Tampa (FI. roșie) 
27:05, 2. Herbert Hermina (FI. ro
șie) 27:25, 3. Varga Etelka (Voin
ța) 29:05. 15 km. SENIORI: 1.
Moise Crăciun (OCA) 59:54, 2. Gh. 
Olieaniu (Dinamo) lh.00:19, 3. Ian 
Cimpoiia (CCA) 1.00:22, 4. Mir
cea Ducaru (Dinamo) l.h.00:55, 5. 
D. Enache (Dinamo) 1 h. 01:37, 6. 
Sumedrea Ion (Dinamo) 1 h.01:51, 
7. I. Hebedeanu (CCA) 1 h.02.02,

Slalom special senioare: 1. Edith

colta), I. Morarii se instalează 
în frunte și după 4 km., la trecerea 
prin rîul Someș, el are un avans 
de peste 100 m., asupra lui 1. Ba
ciu (C.C.A.), singurul care a în
cercat să-i reziste un timp.

în vîrful urcușului de la Cetă- 
țuia, deal abrupt, cu rîpe și stînci, 
urcate pieptiș de cicliști. Morarii 
trece primul cu un avans de 200 
m. față de Baciu, Rosenberg, Ce- 
laru, Voinescu, N. Chicomban, C. 
Marinescu, Dragomir, Faniciu etc. 
Pînă. aici au tost parcurși doar 7 
km., și alergătorii mai aveau de 
străbătut 21 km., Moraru îșl mă
rește necontenit avantajul, cîștigînd 
de o manieră categorică. Clasamen
tul prob?i este următorul : I. I. 
Moraru (Progresul C.P.C.S.) — a 
parcurs cei 28 km. pe teren acci
dentat în 51/8 min. — campion de 
ciciocros al R.P.R.; 2. 1. Baciu 
(C.C.A.) sosit la 2,56 min. de în

CICLOCROSUL
Cidocrosul Primăverii organizat 

I de C.F.S. raional „Gheorghe 
I Gheorghiu-Dej" a constituit o fru- 
j ntoasă încheiere de sezon pentru 

acest gen interesant de competiție 
ciclista. întrecerea a reunit Ia start 
peste 80 de alergători. La categoria 
avansați victoria a revenit lui F. 
Wifanan (C.C.A.), care a străbă
tut cei 14 km. ai cursei în 26,16

Politia australiană interzice... pistolul de start
MELBOURNE, (Agerpres). —
Potrivit unei știri din Melbourne, 

startul în diferitele probe progra
mate în cadrul Jocurilor Olimpice 
din anul 1956, care vor avea loc în 
acest oraș, nu va putea fi dat cu 
ajutorul obișnuitului pistol de 
start. Acest lucru se daforește unui 
decret mai vechi al poliției din sta
tul Victoria, pe teritoriul căruia 
se află orașul Melbourne, care so
cotește pistolul de start drept „o

PE SCURT
a Ieri seară s-a desfășurat la Pa

ris întîlnirea internațională de bas
chet feminin dintre echipele R.P. 
Bulgaria și Franței. Net superioare 
sportivele din R.P. Bulgaria au cîș
tigat cu 63-35. La închiderea ediției 
meciul dintre echipele masculine ale 
acelor două țări era în curs de des
fășurare.

■ După cum ni se transmite din 
Budapesta, echipa de tenis de masă 
a R.P. Ungare care va participa la 
turneul internațional de la București 
va fi alcătuită din următorii jucători:

Bărbați — Sido, Kocziăn, Szepesi și 
Somogyi; femei — Eva Koczian, Ke- 
rekesne și Simonnâ. Jucătorii ma
ghiari vor pleca probabil din Buda
pesta cu avionul, în cursul zilei de 
marți.

B Campionatele mondiale de pen
tatlon modern pe anul 1955 vor fi or
ganizate între 22—26 octombrie în o- 
rașele Maglingen și Berna (Elveția).

B La 9 și 11 aprilie vor avea loc 
la Budapesta și respectiv Viena, du
ble întîlniri internaționale de fotbal 
inter-cluburi. Astfel, la 9 aprilie la 
Budapesta, echipa Kiniszi Budapesta 

ieți, care s-a caracterizat prin 
dîrzenia participantelor, a < fost cîș
tigat de losif Zilahi cu 8 vic
tori. S-au clasat în ordine : Ștefan 
Tapa'lagă-7 v., M. Lazslo-6 v., B. 
Olănescu-6 v., A. Csipler-5 v., T. 
Moroșanu-5 v., Gh. Matei-4 v., S. 
Pop-3 v., I. Botka-1 v. și N. 
E’rnnbă-0 v.

Concursul de sabie a oferit cea 
mai tehnică întrecere din cadrul 
probelor. A cîștigat C. Pelmuș cu 
7 victorii, urmat de: C. Stelian-5 
v., N. Ghilezan-4 v., I. Tatar-4 v., 
V. Kosa-3 v., D. Mustață-3 v., I. 
Peterfi-2 R. Dobrescu 0 v.

Stan Tudor-corespondent

Treybai (Progr.) 85,2, 2. M. Mîz
găreanu (Voința) 88,6, 3. Weber S. 
(Voința) 88,9. Slalom special se
niori: 1. Mircea Eniache (CCA) 
1:24,06; 2. I. Letcă (Dinamo) 
1:25,02; 3. I Cojoca.ru (Voința) 
1:25,08. 10 km. fond juniori: 1. I. 
Leampă (Voința) 45,10; 2. Ion
Muscoi (FI. roșie) 47,20; 3. I. Ră
șină (Metalul) 47,21. 5. km. juni
oare: 1. M. Arvaî (Met.) 28,00: 2. 
Ana Petre (Prog-.) 28.05; 3. Dia- 
mandi M.. (FI. roșie) 28.12. Slalom 
special juniori: 1. N. loviri (FI. ro. 
șie) 1:18,6; 2. Petre Clinei (Progr.) 
1:19,6; 3. Klaus Frontus (Voința) 
I:23;3. Slalom special junioare: 1. 
M. Lesen (Progr.) 1:07,2; 2. G. 
Bagner (Știința) 1:09,2; 3. E. Bcke 
(FI. roșie) 1:29 5.

vingător ; 3. D. Dragomir (Re
colta) sosit la 2,58 min.; 4. A- 
Șerban (Dinamo) la 3,12 min.; 5. 
N. Chicomban (Regiunea Stalin) 
la 3,12 min.; 6. Rosenberg (Con
strue torul) ; 7. M. Voinescu (Di
namo) ; 8. C. Marinescu (Con
structorul) ; 9. Gh. Dumitrescu
(Știinta) ; 10. C. Popescu (Progre
sul C.P.C.S.)

★
La fete Maria Iliescu (Metalul) 

a plecat puternic și vădind o netă 
superioritate a cîștigat autoritar 
titlul de campioană a R.P.R. la 
ciciocros. Ea a străbătut cei 14 
km. ai traseului în 34,54 min. 
Pe locul II s-a clasat Marfa 
Bisac (Progreso! 6.P.C.S.) ur
mată de Erda Schuster (Regiunea 
Stalin), Cornelia Visarion (Pro
gresul C.P.C.S.), Maria Kato (Re
giunea Arad) Otilia Achitn (Meta
lul).

EMIL IENCEC

PRIMĂVERII
min. Pe locui 11 s-a clasat St. Io- 
nescu (Loc. P.T.T.) urmați de A. 
Chiriei (Rez. Muncă), V. Grigo- 
rescu (Dinamo). La categoria se- 
mi-curse victoria a revenit lui St. 
Constantinescu (Știința), urmat de 
A. Mocanii (Recolta), M. Dumi
trescu (Voința). La categoria oraș 
cîștigător a ieșit St. Ian (Recolta).

Valentin lonescu corespondent 

armă de foc deosebit de pericu
loasă". în consecință, poliția a 
confiscat pistolul de .start trimis 
în Australia de Comitetul de or
ganizare a Jocurilor Olimpice.

în schimb, după cum a anunțat 
un purtător de cuvînt al guver
nului britanic, în vara aceasta 
vor avea loc în Australia experien
țe cu tunuri și arme atomioe. 
Acestea nu au căzut sub jurisdic
ția legilor australiene și sînt con
siderate arme... pașnice.

întîlnește echipa F.C. Austria, Lar 
Honved Budapesta, echipa Rapid Vie
na. La 11 aprilie, la Viena, Rapid va 
întîlni echipa Kiniszi iar F. C. Aus
tria echipa Honved.

B La întrecerile sportive pan-ame
ricane, s-au înregistrat două recor
duri mondiale la atletism. Atletul 
brazilian Fereira da Silva a realizat 
16,56 m. la triplu salt, iar atletul a- 
merican Jchnes a parcurs distanța 
de 400 m. plat în 45.4 sec. (pe locul 
2 s-a clasat atletul Lea cu 45.6). Un 
rezultat surpriză s-a înregistrat în 
turneul de baschet, unde echipa re
prezentativă a Argentinei a învins e- 
chipa S.U.A. cu 54—53. De asemenea, 
la fotbal echipa Uruguayului care 
a pornit mare favorită în această 
întrecere, a terminat la egalitate: 2-2 
cu echipa statului Chile.

B In cursul zilei de azi 5 scrimeuri 
din R. P. Ungară (Tily, Gyuricza. 
Sakovits, Rerich și Balthazar) vor 
pleca cu avionul la Cairo, unde vor 
participa la un concurs internațional. 
La acest concurs particioă reprezen
tativele Italiei, Franței. Belgiei și ale 
altor țări.
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