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DIM NOU < 
LA START!
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întărirea sănă-

s-au

de cros

obișnuit
pe teren

★ *
început cu multe săptămînf în 

urmă, crosul de masă „Să întîmpi- 
năm 1 Mai“ a stîmit și în acest an 
un mare interes în rîndurile tînere- 
tului muncitor de la orașe și sate. 
Mii și mii de tineri s-au avîntat în 
frumoasele alergări de cros, care 
contribuie efectiv la
tâțîi și la mărirea capacității de 
muncă a celor care 
•ă participe ța ar-ergărîie 
variat.

Tradiționalele întreceri
constituie și un bun mijloc de des
coperire a elementelor tinere și ta
lentate. Așadar, astăzi cînd crosul 
de mase „Să înthnpinăm 1 Mai“ a 
taecut în ir-o nou^fază de desfășurare 
este de datoria colectivelor sportive 
să asigure participarea in etapele su-' 
perroare ale întrecerii a tuturor ti-, 
nerilor care s-au remarcat cu pri
lejul primelor concursuri de cros. 
Ei trebuie să fie prezenți din nou 
la start Ei trebuie să aibă, în a- 
cest fol, larg deschisă calea atir-J 
măria.

Ieri, în țară s-au desfășurat în
trecerile pe raioane, iar în Capi
tală concursurile organizate de con
siliile regionale ale asociațiilor spor
tive. Cu această ocazie au fost se
lecționate numeroase elemente ta
lentate. Prin grija colectivelor spor
tive și cu sprijinul consiliilor re
gionale ale asociațiilor și comitete
lor CFS, acești tineri trebuie să fie 
prezenți săptămîna viitoare la con
cursurile regionale de cros.

a-

REPREZENTATNA K JUNIORI A
A PLECAT

Lotul reprezentativ de juniori al 
R.P.R. a plecat ieri dimineață cu 
avonul în Italia, unde va lua par
te la „Turneul internațional al ju
niorilor"” Ia fotbal. Din lot fac

următorii juniori : Bocianu, 
, Neamțu, Stancu, Ștefănes- 

lonițâ, Buzeșan, Bodo, Maior,

Campionatul de motocros al R.P.R.
sfîrșit
che, Gh. Voiculescu, P. Iordăches- 
cu) 3h 27’03”.

350 cmc.: 1. CjC-A. (Gh. Ion iță 
M. Antonescu) 3h 18’24” ; 2. Dina
mo (I. Keresztes și Gr. Bereny) 
3h 20’43”.

Iată acum și rezultatele definitive 
din cadrul probelor individuale ale 
campionatului republican de motc- 
cros :

125 cmc. : 1.1. Wilms (Dinamol 
Timișoara) 2h 21’50”; 2. St. Ian- 
covicr (C.C.A.) 2h 22’04” ; 3. Ba
dea Berindei (Locomotiva 
reșt'i) 3h 00’49”.

250 cmc.: 1. I. Hatzack 
ra Mediaș) 2h 13’07” ; 2. C-tin Ne- 
delcu (Di'namo București) 2h 
17’44”; 3. Gh. Budaca (Dinamo 
Buc.) 2h 20’10”.
' 350 cmc.: 1- Gh. IofTiță (C.G.A.) 
lh 51’4i”; 2. Gh. Monmocea
(C.C.A.) 2h 05’56” ; 3. Mircea An
tonescu (C.C.A.) 2h 07’16”.

500 cmc.+ 750 cmc.: 1. Em.
Somlo (C.CA.). lh 50’30”, ....

a luat
ORAȘUL STALIN 3 (prin tele

fon). Ieri, în fața unei numeroase 
asistențe, au luat sfîrșit finalele 
campionatului republican de motot- 
cros pe echipe.

Concurenții s-au întrecut în ca- 
druil probelor de 125 cmc., 250 cmc. 
și 350 feme. Celfelalte probe nu 
s-aiu disputat din caiu,z,a tramaradw 
redus de concurenți. S-au remarcat 
în deosebi echipele prezentate de 
asociațiile Dinamo și Casa Centrală 
a Armatei, care au obținut rezultate 
bune.

Iată rezultatele neomologate ale 
campionatului republican de moto- 
cros pe echipe:

125 cmc. 1. Dinamo (Mihai 
Pop, Tudor Popa și Gh- Stolerii) 
3h 23’20” ; 2. C.C.A. (A. Munteanu, 
R. Mcildovain și St. lancovtici) 3h 
24’18”; 3. Voința (V. Szurd și 
Nicu Ștefan) 4h 21’37”.

250 cmc. : 1. Dinamo (C. Nedel- 
eu, IA. Cernescu, M. Sărăteanu) 
3h 15’10”; 2. C.C.A. (D. Dumitra-

Bueu-

(Flacă-

de la

Grămada Casei*  Centrale a Ar matei a tatonat balonul. P. Mer- 
ghișescu a pasat lui Lazarache care se pregătește să bată cu pi
ciorul. Fază din meciul C.C.A.— Dinamo București disputat ieri 
după amiază pe Stadionul Tine retului.

C. C. A. a întrecut Dinasno la rugfeâ
Etapa a 3-a a campionatului ca

tegoriei A Ia rugbi a prilejuit o 
serie de înfilniri dîrz disputate. 
Casa Centrală a Armatei a reușit 
să cîștige partida cu Dinamo Bucu
rești cu scorul de 9-5 (6-5), după 
ce a fost condusă cu 5 0. Rezul
tatul obținut de militari este pe de
plin meritat, fiind urmarea fireas
că a efortiAui depus de întreaga 
echipă. Au marcat: Perx iu, $te- 
fan Constantin și ' eluda pentru în- 
vingători și Em. Dumitrescu și D. 
Ionescu pentru învinși.

Un alt meci echilibrat a fost 
cel dintre Constructorul București 
și Știința Timișoara. Deși învinși 
cit 6-0 (3-0) timișorenii au_ jucat 
foarte bine, punîrri desecri în pe
ricol buturile gazdelor. Au marcat: 
Mehedinți (lovitură de pedeapsă) și 
Bărăscu (încercare). La Orașul 
Stalin, Construe:'roi din localitate a 
terminat la egalitate cu Progresul 
F.B,: 3-3 (0-0). iar la Petroșani, 
Loaxnotiva Grivița Roșie a între
cut Minerul cu scorul de 19-0 
(13-0). Intîlnirea dintre Dinamo 
IX ~ .................

minat, uimind să se dispute ia o 
dată ce' se va anunța ulterior.

Iată tfteva rezultate din prima 
etapă a campionatului categoriei B:

Seria I: Metalul București — 
Constructorul Constanța T0 (0-0), 
Locomotiva I.C.F. — Știința Ga
lați 13-0 (8-0), Progresul Tecuci 
— Știința Iași 0-9 (0-0). Seria II : 
Locomotiva Cluj — Locomotiva 
Timișoara 15-0 (3-0). Fladăra Plo
ești — Progresul Sibiu 9-3 (9-3), 
Știința .Arad — Flamura roșie O- 
rașul Stalin 3-0 (0-0).

și Progresul Sănătatea s-a

R.
ÎN

P. ROMÎNE LA FOTBAL 
ITALIA

parte
Va id a,
cu, I.. , , , ,
Copil, Ghibea, Bukossy, Georgescu, 
Virgil, Anghel și Ene.

UN JOC VIOI, RAPID, I
Aștepta.ă cu mult interes, dovadă 

cei peste 40.000 de spectatori pre
zenți sJmtâ'.â ta trirtunele Stadio
nului Republici; — nUInirea dintre 
C.CA. și Flacăra Ploești a mul
țumit in mare măsură. Jucătorii 
s-au angajat intr-o luptă sportivă 
plină de dîrzenie. car corectă, prac
ticând un fotbal rapid care, dato
rită terenului alunecos, a cerut 
multă energie.

Nu se poate spune că Flacăra 
nu a meritat victoria pentru care 
a luptat mai mult și cu mai mult 
fok)6, în special in repriza doua. 
Dar, desfășurarea jocului a fost ’ 
atât de variată și diversă, cu 
schimbări de la minut la minut, 
încit pentru toți spectatorii a fost 
clar că asistă la un meci deschis 
oricărui rezultat.

Să ne reamintim desfășurarea a- 
gitată a jocului. In primele 30 de 
minute puțini au fost cei care au 
pus la îndoială succesul echipei 
C.C.A. Aceasta desfășura un joc 
legat, .precis și spectaculos, cu care 
a derutat echipa oaspe. Reman a 
blocat cu greutate un șut al lui 
Onisie, apoi alte atacuri în valuri 
ale gazdelor au fost oprite cu mult 
efort de Topșa — foarte sigur și 
prompt în intervenții — de Cosmoc 
sau Marinescu. Pahonțu a creat 
adversarilor o ocazie, oferindu-le 
plocon un gol, dar V. Moldovan 
a tras afară. înaintașii ploeșteni 
construiesc primul lor atac cu a- 
devăirat periculos abia în min. 23. 
Atacul echipei C.C.A. niu-și con
cretizează superioritatea în joc: 
r.u are finalitate în acțiuni, trăgînd 
mult prea imprecis. In ultimele 15 
minute asistăm la o echilibrare a 
jocului, apoi la o revenire puterni
că a oaspeților care atacă „în 
trombă", obțin o „ba.ră“ prin Top
șa, rar Drăgan pierde o ocazie de 
a marca, tot așa cum după aceea 
ratează Tătaru (min. 40 și 41). 
Presiunea ploeștoniilor se accentu- 
iază și provoacă panică în apăra
rea buotireșteniilor,. care cedează în 
ultimele secunde ale reprizei: A-

La locul de muncă
ziua de 1 ia-î

Printre orașele din țara noastră, 
Qt” bogată activitate sportivă, 
eiujul ocupă un loc de frunte. Pe 
terenurile locale ori în deplasări, 
sportivii clujeni stîmesc de nenu
mărate ori ropote de aplauze și cu
leg victorii de răsunet Aproape că 
nu există disciplină sportivă, în care 
tineretul frumosului oraș de pe ma
lurile Someșului să nu-și aibă re
prezentanți dintre cei mai de sea
mă.

Dar prezența lor în mijlocul sta
dioanelor nu reprezintă dec’t o mi
că. parte a bogatei lor activități.

Nou record R.P.R.
la natație

Cluj 3 (prin te'eîon, 
subredacția noastră).

In cadrul unui concurs 
tațis desfășurat ieri, în

de na- 
_____ _____ . cinstea
zilei de 1 Mai, la bazinul aco
perit Locomotiva din localitate, 
maestra sportului Ecaterina O- 
rosz (Știința Cluj) a realizat 
un nou record republican în 
proba de 200 m. liber: 2:48.5 
(pe prima sută de metri, 1:20). 
Vechiul record îi aparținea ma- 
estrei sfertului Sanda Platon 
(C.C.A) cu 2:49.3 și data din 
anut 1952.

R.FISCH

PASIONANT: FLACARA PLOEȘTI
polzan luftează la o centrare a lui 
Cosmoc și mingea plecată de la 
Marm se strecoară printre picioa
rele hii Za vodă II, ajungînd ia Bă
dulescu. Un șut r.âoraznic, peste 
Torra ieșit din poartă, și este 1—0. 
Final neprevăzut nici chiar de cei 
mai optimiști ploeșteni.

Lupta a devenit mai acerbă după 
pauză, iar jocul mai rapid, mai di
namic. Flacăra se menține în atac 
și domină, acțiorând mult mai le
gat, mai eficace și mai frumos. 
Drăgan este împiedicat în careu, 
tai mod neregulamen-tar, de către 
Apolzan și Flacăra pierde o nouă 
ocazie. Mijlocașii echipei C.CA. 
slăbesc alura, Onisie și V. Moldo
van .dispar” din joc; iar in ge
neral înaintașii joacă nervos. De 
aceea, contraatacurile echipei C.CA. 
sînt timide și nu au consistență. 
Asistăm apoi la o revenire a bucu- 
reștenUor, care atacă spre sfîrșit 
cu toată energia, forțînd jocul. (Tă- 

Bone, în luptă cu Marin Mar cel, a reușit să degajeze cu capul. 
Din spate, Apolzan și Peref, cei doi căpitani de echipă, sini gata 
să intervină. Fază din jocul C.C.A. — Flacăra Ploești.

Viața lor de fiecare zi se țese din 
efortul depus în fabrici, în ateliere,) 
instituții sau pe băncile școlilor, dînț 
destinderea orelor de antrenament,! 
din bucuria succeselor sportive a*  
sigurate de o bună pregătire.

Și dacă la un recent meci de fot; 
bal am putut aplauda cu plăcere e*  
voluția reprezentanților colectivu*  
lui Locomotiva Cluj, atunci nu pu*  
tem să nu înserăm la loc de cinste 
inițiativa acelorași fotbaliști care 
au chemat la întrecere în cinstea 
zilei de 1 Mai pe tovarășii lor de 
muncă. Astfel, fruntașii în muncă 
Gavril Oprea, lăcătuș la atelierele 
T.C„ Emil Calbăjos, șef de echt*  
pă la secția L.D. poduri, Zcltari, 
Tokes, referent principal la servi*  
ciul administrativ, Aurel Cristoreăk 
nu, șef de echipă la secția L 3 și 
Gavril Busch, tehnician Ia secția 
lucrări noi, au și reușit să-și înde-: 
plinească planul lunar încă de la 
25 martie.

Arbitrul de fotbal Mezei KrisfaL 
care își sărbătorește în acest sezftt . 
ce! 20 de ani de activitate sportivă,' 
vrea totodată să adauge acestui 
frumos jubileu și cîteva rezultate 
remarcabile în munca prof s onală. 
Așa că pe fișa pantofaruhii Mezei 
Kristof, de la cooperativa rDrumuI 
Nou” din Gherla, au început să a*  
pară depășiri de normă, fiindcă 
angajamentul său este de a obține 
20 la sută peste prevederile planului 
lunar.

1 Mai este întîmpinat cu insufle*  
țire și de cei de pe băncile școlilor. 
Maestra sportului Elisabeta Gris tea, 
din echipa de baschet Știința Cluj,’ 
șefă de cabinet la catedra de 
marxism a Institutului agrotehnici 
local, s-a angajat de a-i pune la 
punct cu materia pe studenții ră*  
mași în urmă cu învățătura. Curios*  
cînd și aceste succese ale sporii*  
vilo.r noștri îi vom primi cu și mai 
multă căldură atunci cînd se vor. 
întrece pa stadioane fiindcă ei np 
ne desfată numai privirile, ci ne 
sînt tovarăși de muncă.

(De la subredacția din Cluj)

C.C.A. 1-0 (1-0) 
taru trimite putern-ic mingea în 
bară). Apărarea Flacărei rezistă*  
cu succes asalturilor și asigură 
victoria echipei sale, din rindurile 
căreia s-au evidențiat în mod deoM 
sebit Topșa, Cosmoc, Marinescu, 
Șteîănescu și Pereț, alături de P,- 
Motdoveairu, Apolzan, Za vodă șl 
Dumitrescu din echipa C.C.A. OnH 
sie și Balint buni numai în prima 
repriză.

Arbitrului Fr. Mateescu, care tai 
general a condus bi-ne, i s-au aii*  
r.iat echipele :

FLACARA: Roman-Paho/tfu, Ma*  
rinescu, Topșa-Cosmoc, Pereț-Ște*  
fănescu, Teodorescu, Drăgan, Mau 
rin, Bădulescu.

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Apolzan^ 
Damitrescu-Balini, Bone-bemien 
(Leucă din min. 60), Onisie, V*  
Moldovan, Tătara, P. Moldoveanul .

Ln deschidere: C.CA. (tineret)*  
Flacăra (tineret) 3—0 (2—0). 
- —PETRE GAȚU



Ultimul concurs de antrenament 
cu cicliștii germani

Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin, Metald Reșița și Dinam© Radu 
conduc in categoria B la fotbal

CLUJ 3 (prin telefon). 11 cicliști 
român' și 11 cicliști germani an 
luat parte la ultimul concurs de 
antrenament, desfășurat pe șoseaua 
Cluj—Oradea pe distanta de J50 
km. La km. 15, Moiceanu atacă și 
fuge din pluton urmat de Bermo 
Funda. La km. 30, cei doi „fugari" 
au uin avans de un kilometru. Din 
pluton se mai desprind Jahrling, 
Reinecke, Gruppe și Schur, care 
ajong pe Moiceamu și Funda la 
km. 45. Intre timp, se produc o 
serie de pane de cauciuc. Astfel, 
spa.rg pe rînd, Stolper, Vasilescu, 
Peînecke, C. Dumitrescu, Porecea-

„Cupa campaniei agricole de primăvară”,
la ciclism

Peste 150 de cicliști au partici
pat la probele din cadrul ..Cupei 
campaniei agricole de primăvară".

In proba de 100 km. (categ. I 
și II), care a constituit un bun 
antrenament în vederea „Cursei 
Scânteii", Șt Ștefu, M. Voinescu, 
D. Tupa, V. Militaru. N. Stepa- 
nian, G. Văleanu, Vasile Ion, Dan 
Marin, V. Milea, A. Șelaru și alții 
au adus o contribuție efectivă la 
dinamismul alergării. La înapo
iere, din pricina viatului foarte 
puternic, întrecerea a fost deosebit 
de anevoioasă. 14 alergători, și-au 
disputat sprintul final, pe care
l-a  cîștigat Șt. Stefu (Dinamo),

Campionatele republicane la handbal
Masculin — Categoria Â

CLC.A. — FLAMURA ROȘIE JIM- 
BOLIA 11-5 (7-2)

In prima repriză echipa C.C.A. 
a avut in permanență yn.țiaiiva, în 
timp ce în partea a doua a jocului 
meciul a fost mai echilibrat, oas
peții jucind mai curajos, man agre
siv și mult mai nap id. Au marcat: 
Sauer (7), Telman (2) Lang, Jost 
pentru C.C.A. și Schutz (2) Koch 
(2) și Wegwian pentru Flamura 
roșie Jimbolia.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

VOINȚA SIBIU 4-2 (3-2)
Ambele echipe au jucat nervos, 

abuzînd de durități în rpărane. Da
torită nervozității cu care s-ia ju
cat au fost ratate numeroase ocazii 
die god. Victoria echipei ditn Orașul 
Stai in este meri iadă. Punctele au 
fost înscrise de Diaconrscu, Donoa, 
Martini, Otto Schmitz pentru Di
namo Ona șui Stalin, iar pentru 
Voința Sibiu de Hochsman și Roth. 
ȘTIINȚA IAȘI — ȘTIINȚA I.C.F.

10-8 (4-2)
Un joc viu disputat, care a plăcut 

mult celor 3000 spectatori. Echipa 
bucure? toană a avut imițiaftrva în 
primele minute, însă ieșenii au 
coniraatiaaat, aiu reușit să egaleze 
și să ia concBucerea. După pauză, 
tot bucureștenia sînt mai insstenți 
și reușesc să egaleze. Spre sfirșrt 
însă, echipa din Iași domină cate
goric și obține o meritată victorie. 
Au marcat: Lindenhach (5), Na- 
vrotescu (2) Pusta (2) și Em. Hu- 
rubeanu peorfmi Ștaimța Iași și Cer- 
nescu (2), Zultoer (2) Nodea (2) 
Căl'iman și Oprea pentru Ș Win ța
I.C.F.
FLACĂRA PLOEȘTI - METALUL 

TIMIȘOARA 6-5 (4-4)
Meaiul a fost foarte disputat și 

de un -ridicat nivel tehnic. In prima 
repriză oaspeții aiu condus cu 4-2, 
Cu puțin timp înainte de terminarea 
jocului scortd era de 5 5 și abia în 
pltimale minute eoh'oa din Ploești 
a obținut victoria. A<u înscris : Ve- 
llcu (3), Tischler II, Vulescu și 
Teodorescu 'pentru Flacăra Ploești, 
iar pentru Metalul Timișoara Bon.. 
Iert (2), Bana, Marșand și Junger. 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 

BUCUREȘTI 7 10 (6-6)
In prima repriză jocul a fost 

egal. După pauză însă, bucure?tenii 
cu o maii bună pregătire fiakă au 
avut mai mult iimțiialtvia. Punctele 
aiu fast însorise de Gligia (3), La- 
che (2), Sfflvnstoovici și Ispan- pen
tru Știința Timișoara, ilar pentru 
Dinamo București de Tisdiler I 
(4), Maniat (2), Lupcscu (2) Cer- 
nat și Back
FLAMURA ROSIE CISNADIE — 

METALUL REȘIȚA 7-6 (4-2) 
Uin joc viu disputat, în care am

bele echipe, au .avut perioade e- 
gale de «to întaire. Echipa gazdă 
a avut tatu- mai mtiA'ă co.z'ttne 
și man mu' finalitate in acțiuni. 
Au înscris : app (5) Mancu, Gim- 
pea pentru am ura roșie Cisnăidde 
Și Foremsc z (4), Lablich (2) ț 
pesKru Me& L. i 

nu, V. Georgescu și Istrate, iar 
Fiedler, printr-un efort de unul sin
gur, ajunge grupul fruntaș condus 
de Schur și Jatirling.

Asistăm la o pasionantă cursă 
de urmărire intre micul grup de 
5 cicliști de pe primul pian, și 
grosul plutonului, regrupat acum 
în urma numeroaselor defecțiuni 
materiale. Totuși, cei 5 „fugari" 
își mențin avansul pînă la sprintul 
final pe care îl câștigă Schur, ur
mat de Fiedler, Gruppe, Funda și 
Jahrling. 150 km. în 4 ore 10 min. 
Media orară: 36 km.

EMIL BOCOȘ

urmat de V. Milea (C.C.A.), D.
Țupa (C.C.A.), Dan Marin (Re
colta) și Tudose Călin (Progre
sul).

Categ. HI ți neclasificafl (50 
km.) : 1. V. Chekică (Locomotiva)
2. V. Grigorescu (Dinamo), 3 F. 
Constantinescu (FL roșie), Categ. 
semicurse (30 km.) 1. C. Baciu 
(Progr.) 2. Ștefan Ion (Recolta)
3. V. Bogdan (Știința). Categ. 
biciclete de oraș: 1. G. Petrâches- 
cu (Loc.) 2. D. Stănescu (Voința) 
3. V. Volosin (Indiv.) Fete: 1. 
Maria Bisac (Progr.) 2. Cornelia 
Visarion (Progr). 3 Otilia Achim 
(Metalul).

, Feminin — Categoria A
I ȘTIINȚA MIN. INVAȚAMINTU-
I LUI — PROGRESUL TG. MUREȘ 

1-1 (0-1)
Echipa bucureșteană sa prezen

tat surprinzător de bine și a reușit 
să pună în dificultate formația die 
la Tg. Mureș. Cu mal rnuiliă pre
cizie în loviturile la poartă, Știința 
Mmfsterul Invățămirulului ar fi pu
tui să obțină victoria. De remarcat 
faptul că, în reprizia a doua ini
țiativa .aiu avut-o în permanență 
jucătoarele de la București. Punc
tele au fost înscrise de Marta O- 
prea pentru Progresul Tg. Mureș și 
ileana Coiesnicov pentru Știința 
Ministerul Invățămîniului.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — META

LUL REȘIȚA 5-4 (4-0)
După ce în prima parte a jocu

lui, echipa diin Timișoara a domi
nat categoric, în cea de a doua re
priză, jucătoarele de la Reșița și au 
revenit și au fost La vn pas de a 
obține egala rea. Au insers: Ana 
Metz (2), Maniata Sandu, Lucia 
Doime și Bmdnkia Neunohr pen
tru Știința Timișoara, iar pentru 
Metalul Reșița : Terezia Denmeirt 
(3) și Margareta Ulwig. 

FLAMURA ROȘIE CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA I.C.F. 1-7 (0 4) 

AVTNTUL CODLEA — FLAMURA 
ROȘIE SIBIU 3-2 (2-2)

Meciul a fost foarte disputat, am
bele echipe luptind cu multă în
suflețire. Punctele au fost însorise 
de Kuver (2) și Kraus pentru A- 
vintui Codlea, iar pentru Flamuma 
roșie Sibiu «te Drasser și Kristai. 
FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

0-7 (0-3)
Masculin — Cat-joria B

LOCOMOTIVA GARA DE NORD 
— RECOLTA MAS. 8-6 (31) 
Jocul a fost mai tfsputat in re

priza a doua. Au înscris: Rîmnii- 
ceanu (2), Dcnhart (2), R-smesch
(2) , Deutsch și Moței pentru Lo
comotiva, iar pentru Recolta: Ni- 
culescu (2) Miscăs, Bantea, Popa 
și Grăchsn.
RECOLTA G.A.S. VARIAS — RE
PREZENTATIVA ORAȘULUI FĂ

GĂRAȘ 11-7 (4-1)
Au marcat : Sorter: (2), Mehler |

(3) . Heinz (2), Kcrestes (2). Kerz- 
beck și Kreutz pentru Recolta, iar 
pentru Făgăraș: Ștefani (3) Sch
neider (2) Knapp si Pesto'ache. 
PROGRESUL BACĂU — ȘTIIN

ȚA GALAȚI 10-9 (5-4)
Au marcat: Asaftei (3), Mari

nescu (4), Luițu, An.ghU.esou și 
Pi s'a nu pentou Bacău, Iar p-intru 
Știința Ga’iați : Cotor (3), Tămă- 
șaniu (2), Sîrbu (2), Rîpa și Chio- 
lan.
ȘTIINȚA C.LU.T — PROGRESUL 

ODOPHEI 7-11 (2-6)
Au marcat: Nici'ilesciu (3), Viril- 

cănescu (2), Bcdiraghi și Hohn 
pentru ȘtOnța, iar pentru Progre
sul : BaMsz (4) Gothardt (4) și 
Nagv 13).
PLAGAnA TIRGOVISTE — PRO

GRESUL ARAD 9-13 (3-4)

Seria I-a
METALUL BUCUREȘTI — PRO

GRESUL SIBIU 2—0 (0—0) 
Deși scorul arată o victorie 

clară a metalurgiștilor, totuși în 
decursul meciului echipei^ au avut 
perioade egale de dominare. Dar, 
în timp ce Metalul a atacat sim
plu și avînd concursul portaru
lui sibian Ghiță — a reușit să 
înscrie de două ori prin Andrees- 
cu (min. 49) și Calotă( min. 53), 
Progresul f-a pierdut în combina
ții și cele cîteva șuturi trase pe 
poartă au întîlnit de două ori 
bara sau au fost reținute cu si
guranță de tînărul portar bucureș- 
tean Iosif Vasile.

Mircea Tudoran
FLAMURA ROSîE SF. GHEOR- 

GHE — ȘTIINȚA CRAIOVA 
1—1 (1-1)

Terenul desfundat a influiențat 
tn mure măsură desfășurarea jo
cului. In prima repriză. Știința a 
dominat mai mult, a avut și două 
bare, dar Flamura roșie eyte cea 
care deschide scorul prin Kis- 
sgvbrgy (min. 12). Știința egalea
ză în min. 36 prin Căpitanu. Du
pă pauză, localnicii au dominat 
cu insistență, însă Știința, s-a a- 
părat cu succes
LOCOMOTIVA TR. SEVERÎN — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 1-2 (11) 

Victoria Științei București este 
Pe deplin meritată, mai cu seamă 
față de jocul ce l-a practicat în 
repriza secundă. Golurile au fost 
marcate de Croitoru (min. 3) pen
tru Locomotiva, Semenescu (nun. 
29) și Coicea (min. 58) pentru 
Știința.
LOCOMOTIVA CRAIOVA — DI
NAMO 6 BUCUREȘTI 1-1 (0-0)

A marcat Lazăr pentru Locomo
tiva în min. 52 și a egalat A. 
Vasile în min. 75 trăgînd prin 
surprindere de la mare distanță. 
Portarul craiovean Mîrlici a inter
venit greșit la minge.

METALUL UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN — FLACĂRA MORENI 

1—0 (0—0)
Flacăra a făcut un joc de apă

rare Și a reușit să anihileze nu
meroasele atacuri ale gazdelor. 
Metalul a marcat abia în min. 72. 
prin Butnaru.

CLASAMENTUL
1. Metalul Uz. Tr.

Orașul Stalin 3 3 0 0 6:0 6
2. Locomotiva București 2 2 0 0 4:0 4
3. Știința București 2 2 0 0 3:1 4
4. Locomotiva Craiova 3 1 2 0 3:2 4
5. Știința Craiova 3 1 1 1 5:4 3
6. Dinamo 6 București 3 1 1 1 2:3 3
7. Progr. C.P.C.S. Buc. 1 1 0 0 1:0 2
8. Flacăra Moreni 3 1 0 2 2:4 2
9. Metalul București 3 1 0 2 2:6 2

10. Metalul St. roșu 
Orașul Stalin 2 0 1 1 1:2 1

11. FI. roșie Sf. Gheorghe 3 0 1 2 1:3 1
12. Locom. Tr. Severin 1 0 0 1 1:2 0
13. Progresul Sibiu 3 0 0 3 0:4 0
Etapa viitoare (10 aprilie)
Știința București — Flamura 

roșie Sf. Gheorghe ; Progresul Si
biu — Flacăra Moreni ; Locomo
tiva București — Locomotiva Cra
iova ; Dinamo 6 București — Me
talul București; Locomotiva Ti. 
Severin — Metalul Uz. Tr. Or. 
Stalin; Metalul St. roșu Or. Sta
lin — Progresul C.P.C.S. (amî- 
nat).

Campionatele republicane de baschet
MASCULIN

LOCOMOTIVA P.T.T.-ȘTIINȚA 
IAȘI 59—54 (27—24)

Bucureștenii s-au prezentat slab 
îndeosebi in apărare. Știința lași 
in schimb mers" mai bine și a 
fost pe punctul de a realiza o sur
priză. S-au remarcat: Negoescu 
(Looomotiva), Hațîegrnri, Lorincz 
și Todîrașcu die ia Știința Iași.

C.C.A.-DINAMO TG. MUREȘ 
99—57 (45—25)

C.C.A. a avut superioritatea în 
lot ti mpul partidei, remarcindu-se în 
mod deosebit Fo'bcrt, care a exce
lat în amuncările de la sem- dis
tanță.

PROGRESUL TG. MURES- 
DINAMO ORADEA 63—57 

(32—14)

Incepînd foarte tare, mureșenii 
au acumulat la început un avan
taj serios, pe care apoi 1-ciu men
ținut de-a l'umigud partidei. S-iau re
marcat : Kadar, Zoizon, Petegy 
(Progresul), Sebesityem, Thilly și 
Vaaiya (Dinamo).

PROGRESUL ORAȘUL STALIN- 
ȘTIINTA TIMIȘOARA 51-55 

(21—34)
A fost o partidă echilibrată. A-

Seria H-a
LOCOMOTIVA CLUJ — FLA

MURA ROȘIE CLUJ 2—1 (1—0)

CLUJ 3 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Peste 5000 de 
spectatori au urmărit cu viu inte
res „derbiul" local, care a adus 
victoria feroviarilor cu 2—1 (1-0). 
Jocul a fost rapid, spectaculos cu 
numeroase faze de gol. Dacă în 
cinip echipele au fost egale, în 
schimb feroviarii au avut o linie 
de atac mai eficace. Golurile au 
fost înscrise de Kontrol Flamura 
roșie (min. 42) in proprie poar
tă, Andrașovski Flamura roșie 
(nun. 50) și Oprea (Locomotiva) 
(min. 73). S-au remarcat. Călbă- 
jos, Busch, Oprea de la Locomo
tiva, Kontrol, Kirkoșa ș: Balogh 
de la Flamura roșie. Autoritar 
arbitrajul lui Ștefan Constantines- 
cu (București).

Tiberiu Starna
METALUL HUNEDOARA — 

METALUL ARAD 0—0
Jocul a fost de factură tehnică 

modestă. Huzum (Metalul Hune
doara) a ratat un penalti. S-au 
remarcat: Pătrașcu, Paul Florea, 
Marki Apostol de la gazde și 
portarul Catranici de la arădeni.

METALUL C. TURZII — ME
TALUL 108 2—0 (1—0)

A marcat: Copil II (min. 44 și 
«nin. 88).
METALUL REȘIȚA — METALUL 

BAIA MARE 1—0 (0—0)
Singurul punct a fost marcat de 

Orcan (în min. 40), care a pre
luat o pasă de la Chirilă.
PROGRESUL ORADEA — ME
TALUL ORADEA 1—0 (3-0) 

A marcat Kdszegi (min. 63).
MINERUL LUPENI — FLACÂRA 

MEDIAȘ 1 — 1 (0—1)
Au marcat Mihalaehe (min. 8) în 

proprie poartă peniru Flacăra, și 
Nemeș (min. 56) pentru Minerul 
Lupani.
LOCOMOTIVA ARAD — PRO

GRESUL SATU MARE 2-2 (1-0) 
Cele patru goluri au fest în

scrise în ordine de Țigăniuc (min. 
30), Tomescu (min. 52) pentru 
Locomotiva, Mandi (min. 55) și 
Iacob (min. 64) pentru oaspeți.

CLASAMENTUL
1. Metalul Reșița ? 3 0 C 4:0 6
2. Metalul C. Turzii 2 2 0 0 4:0 4
3. Progresul Ora<lea 3 2 0 1 9:3 4
4. Locomotiva Cluj 3 2 0 1 8:5 4
5. Locomotiva Arad 3 1 2 0 4:3 4
6. Metalul Hunedoara 2 1 1 0 2:0 3
7. Flacăra Mediaș 3 1 1 1 4:4 3
8. Progr. Satu Mare 3111 4:10 3
9. Metalul 108 3 1 0 2 5:4 2

19—11 Met. Baia Mare 3 0 2 1 1:2 2
10—11 Minerul Lupeni 3 0 2 1 3:6 2
12. FI. roșie Cluj 2 0 1 2 2:4 1
13. Metalul Oradea 3 0 1 2 1:3 1
14. Metalul Arad 3 0 1 2 0:7 1

Etapa viitoare (10 aprilie)

Metalul C. Turzii — Locomotiva 
Ărad ; Locomotiva Clui — Flacă
ra Mediaș ; Progresul Satu Atare 
— Flamura roșie Cluj ; Progre
sul Oradea — Minerul Lupeni; 
Metalul Arad — Metalul Reșița; 
Metalul Baia Mare — Metalul 
Hunedoara; Metalul 108 — Meta
lul Oradea.

vîrjd un plus de efica-cătate, stu
denții timișoreni au cucerit pe me
rit victoria. Cei mai bumi jucători : 
Rădulescu, Puscașu, Ducu (Știin
ța), Crișan, Dumitrescu (Progre
sul).

CONSTRUCTORUL SIBIU-ȘTI- 
INȚA I.C.F. 60-61 

(26—25; 58—58)

A fost cea mai echilibrată par
tidă a etnpeii. Ambele echipe au 
jucat îndârjit, dar nervos. Construc
torul a fost la un pas de victorie. 
Datorită însă lipsei de calm și 
impreciziei în pase, tinerii jucă
tori sibieni au ratat victoria, per- 
mi'țînd studenților să-i egaleze _ și 
apoi să-i învingă în prelungiri. 
S-au remarcat: Nedef, Sarosi și 
C. Dinesciu (Știința), Gasan, Spi
ridon și Anighel (Constructorul).

DINAMO BIICUR-EȘTI-PROGRE- 
SUL F. B. 78-65 (42-38)

Cel mai bumi jucători : Em. Ră- 
ducanu și Cojocaru (Diaamo), Po- 
povici (Progresul).

FEMININ
ȘTIINȚA I.C.F.-ȘTIINTA 

1NVAȚAMINT 79—32 (37—16)

Jucătoarele die la Știința Invă- 
țăinînt n-au reușit să facă față 
atacurilor impetuoase ale cel ara 
de la I.C.F, In vervă de joc, a-

Seria IlI-a
PROGRESUL FOCȘANI—

LOCOMOTIVA IAȘI 0—1 (0—0)
Deși surprinzătoare, victoria e- 

chipei Locomotiva Iași este meri
tată, pentru că ieșenii au atacat cu 
mai multă vigoare în tot timpul 
jocului. Punctul victorios a fost 
marcat în min. 80 de Ioncscu.

DINAMO GALAȚI—DINAMO 
BACAU 1—2 (1—0)

Jocul a fost foarte disputat și 
s-a încheiat cu victoria meritată 
— dar plină de emoții — a echipei 
din Bacău. Gazdele au jucat bine 
și au deschis scorul în min. 9 prim 
Niculescu. După pauză, Lemnrău în 
min 58 a egalat, iar David (Bacău) 
a înscris punctul victoriei în ulti
mul minut de joc. A fost un meci 
dur

FL. ROȘIE BURDUJENI— 
AV1NTUL FĂLTICENI 0—1 (0—0)

Oaspeții au atacat mai puternic, 
avirad inițiativa in marca majori
tate a t-imputoi. Golul a fost mar
cat in <nsn. 75 de Doniță.

FLACĂRA CÎMPINA- 
LOCOMOTIVA GALAȚI 3—2 

(2-0)
In prima repriză jocul a fest de 

un slab nivel tehnic, dar cu timțwf 
ambele echipe și-au revenit și au 
practicat un fotbal de calitate. Au 
marcat: Mincufescu (tnim. 16), Za- 
haria (min. 31 și 53) pentru Fla
căra Cimpina și Păun (min. 60 și 
79) pentru Locomotiva Galați. 
ȘTIINȚA IAȘI—FLACĂRA 1 MAI 

PLOEȘTI 1 — 1 (0—0)
Jocul a fost confuz, de un slab 

nivel tehnic, dar cele două echipe 
și-au disputat cu multă ardoare 
cele două puncte, jocul depășind 
de multe ori caracterul bărbătesc. 
Pîină la urmă el s-a încheiat cu un 
just rezultat de egalitate. GcJuri'e 
au fost marcate de Marino-iu unim. 
55) pentru Știința și Popa (min. 
58) pentru Flacăra. In min. 75 Vic
tor Vîlvoi (Flacăra.) a fost eliminat 
pentru joc periculos.

FLAMURA ROȘIE BUHUȘI— 
DINAMO BIRLAD 1—0 (1—0) 
Un meci nul ar fi fest mult 

mai just, pentru că echipele au 
fost egale atît ca joc de oîmp, cît 
și ca perioade de dominare. Sin
gurul gol a fost marcat de Diaco- 
nescu direct din lovitură de colț, 
in mir 20.

CLASAMENTUl

Etapa viitoare (10 aprilie)

1. Dinamo Bacău 3 3 0 0 8 3 6
2. Flacăra Cîmpina 3 3 0 0 6 3 6
3. Progresul Focșani 3 2 0 1 4 1 4
4. Locomotiva Iași 3 2 0 1 5 3 4
5. Fl. 1 Mai Ploești 3 1 1 1 7 6 3
G—7 Locom. Galați 2 1 0 1 3 3 2
6—7 FI. roșie Bacău 2 1 0 1 1 1 2
8—9 Avîntul Fălticeni 3 1 0 2 2 3 2
8—9 Dinamo Bîrlad 3 1 0 2 2 3 2

10. FI. r. Eurdujeni 3 1 0 2 2 5 2
11. FI. roșie Buhuși 3 1 0 2 1 5 2
12. Știința Iași 3 0 1 2 2 4 1
13. Dinamo Galați 2 0 0 2 3 6 0

Flacăra 1 Mai Ploești — Fla
mura .roșie Bacău; Avântul Fălti
ceni — Flamura roșie Bufniși; Lo
comotiva Galați — Flamura roșie 
Burdujem; Locomotiva Iași .— 
Știința Iași; Flacăra Cîmpina — 
Progresul Focșani; Dinaimo Birlad 
—Dinamo Galați; Dinamo Bacău 
stă.

cesitea au realizat o victorie la 
scor. S-au remarcat Weisenburger 
și Sirrao.ncsicu de la Știința I. C. F. 
și Florescu de la Știința învăță
mânt.

FLAMURA ROȘIE TG.MUPEȘ- 
PROGRESUL ARAD 53—33 

(25—20)

A fost un joc slab. Ambele echi
pe au ratat numeroase aruncări la 
coș.

FLAMURA ROȘIE ORLDEV 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

36—63 (11-23)

Echipa gazdă a inceoJt puternte. 
dar bucureștenccle dîrd denadă «te 
o bună tehnică KxSvidualâ, aeț»- 
nînd prin pătrunderi raowte și a- 
vînd precizie ta loviturile de la 
semi distanță, au câștigat m ușu
rință. Cele mai bune j .căinare : 
Eckert, Antonescu, I nescu (Con- 
structorui), Taub și Koheka l Fla
mura roșie).

ȘTIINTA CLUJ-PROGRESUL 
TG. MUREȘ 44—33 (19—18)

Știința a atacat mai mult și pe 
măsură oe partida se apropia de 
sfîrșit s-a detașat.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI - 
PROGRESUL ORADEA

61-50 (40-25)



întrecere tot mai diswtata in campionatul categoriei A la fotbal
CLASAMENTUL

1. Dinamo București (1) 6 4 2 0 10: 3 16
2. Progresul București (3) 5 3 2 0 6: 2 8
3. Flacăra Ploești (2) 5 3 2 0 10: 4 8
4. Minerul Petroșani (4) 6 2 3 I 6: 4 7
5. Dinamo Orașul Staiin (6) 6 3 1 2 7: 7 7
6. C.C.A. (5) 6 2 2 2 6: 6 6
7. Locomotiva Timișoara (9) 6 2 2 2 9:10 6
8. Locomotiva Tg. Mureș (11) 5 2 1 2 7: 6 5
9. Știința Timișoa-a (7) 5 2 0 3 10: 7 4

10. Știința Cluj (8) 5 1 2 2 5: 6 4
11. FI. roșie Arad (10) 6 1 2 .3 5: 8 4
12. Locomotiva Constanța (12) 6 1 1 4 3:12 3
13. Avîntul Peghin (13) 5 0 0 K 2:11 0

Etapa viitoare (10 aprilie)
ARAD: Elji.înrj roșie — Prog esul București 
BUCUREȘTI • Dinamo — Loco motiva Tg. Mureș 
PLOEȘTI: Flacăra — Dinamo Orașul Stalin 
CLUJ : Știința — Minerul Pe trosani
REGHIN : Avîntul - C.C.A, 
CONSTANȚA: Locomotiva — Știința Timișoara 
Locomotiva Tim'șoara stă.

Progresul București — Știința Cluj 2-0 (0-0)
Sorsam ta avancronica noastră 

de sîmbătă că Progresul București 
dă, în fața Științei Cluj, „un nou 
și dificil examen", care urmează 
să-i confirme valoarea și, totodată, 
.intrarea efectivă în rîndul preteden- 
țllor la î&ta. Ș.i, ca un școlar s-i'li- 
tor care și-a obișnuit părinții cu 
note bune și tine să nu-i dezamă
gească, Prog esul București a făcut 
și ieri același joc remarcabil, de 
pînă acum, obținind o victorie me
ritată, la un scor concludent, tre- 
ctadu-și astfel și „dificilul examen" 
despre care vorbeam-

Chiar din primele 15 minute ale 
jocului s-a putut întrevedea victo
ria bucureștenilor. In această parte 
a jocului Progresul a stăpinit te
renul, a avut acțiuni de atac rapi
de, care au surprins adesea apăra
rea adversă, și dacă scorul n-a fost 
deschis atunci, aceasia se datorește 
aii: intervențiilor de ultimă instan
ță ate iu? Dobrescu și Todor, cit 
și excesc£ui dje „adbSlități" ale 
atacanțiicr de la Progresul. După 
jumătatea primei reprizei, jocul a 
fost echilibrat, mijlocașii _ clujeni 
„ieșind" la joc și sprijinind mai 
muit ofensiva. Clujenii au început 
„tare" repriza a doua, au dominat 
cflteva meiuteț dar ck-i cae au 
înscris au fost loca#nxii. Progresul 
beneficiază (mit. 57) de o lovitură 
liberă de la 25 de metri. Clujenii 
nu fac zxl, Gxă Andrei execXâ 
puternic Todor nu reține și Ozon, 
urmărind, înscrie de aproape: 1-0. 
Urmează o lungă perioadă de joc 
de centru. Prog esul se apropie maj

Minerul Petroșani —
PETROȘANI 3 (prim telefon). Cei 

peste 6000 de spectatori au avut 
prilejul să aplaude un joc de bună 
factură, dinamic, desfășurat în li
mitele unei perfecte sportivități.

încă din primele minute, cele 
două echipe pornesc cu hotărîre 
lupta, dar ambele apărări intervin 
cu succes de fiecare diată. Abia în 
min. 18, Paraschiva reușește să 
treacă de apărarea dinamovistă, 
îl deschide scurt pe Moldovan, 
caire, la rîndul. tai, pasează lui 
Gatbor. Aceasta, însă, de la cîțiva 
metri, trage în brațele tai Birtașu. 
Din acest moment, jocul devine și 
mai spectaculos, cu faze altemînd 
de la o poartă la alta.. In min. 
23 și 24, bucureștemii beneficiază 
die două lovituri de ooiț, care ră- 
min însă făiră rezultat. Pînă la 
sifrrșiituil primei reprize, cu toată 
ploaia măruntă care n-a încetat 
să cadă, jocul decurge la fel de 
rapid. Spre sfîrșitul reprizei Ene 
ratează o ocazie destul de bună.

In primele minute aile reprizei 
secunde, rumorii pun stăpînire pe

Flamura roșie Arad — Dhiama
ARAD 3 (prin telefon).
In mtaiuiiul 11, cînd Sarfozo a 

a transformat lovitwa de la 11 m„ 
acordată în unm famltiui'iuă comis 
în careu de Sereș asupra tai Birău, 
victoria Raimuirel .roșii era scontată 
de toți cei 14:000 de spectatori. 
Dar. Dinamo Onașut Stalin, deși 
condus cu 1-0, a trecut cu toate 
forțele în atac și a ajuns de foarte 
muilte ori, prin pase precise de la 
om la om, în fața porții gazdelor. 
In mn. 27 după o oantirare a luii 
Mitral, RărMcscu reușește să în
scrie printr-o lovitură dn voie de 
la 8 tji. In mân. 40 Htaisam tra-ms 
de la 35 m._ portarul Kiss pion 
jează prea devreme, mingea se lo
vește die ci și intră în plasă. Di
namo conduce cu 2-1.

Duipă pauză Flamura roșie atacă 
insistent, da" înaintarea sa se do- I 
vedește comitet ineficace. In. >mjnu- '

periculos de poartă, avinj ca „vîr- 
furi de atac" pe Ozon și Cacovea- 
nu. Studenții clujeni își revin către 
sfîrșitul jocului, dar atacurile lor 
sînt încîlcite, lipsite de orizont Ul
timele 10 minute, ei presează pu
ternic dar — ca și în tot decursul 
jocului — concentrarea jocului la 
Dragoman nu duce la nici un rezul
tat pozitiv. In mfn. 88, la un con- 
fra-atac al bucureștenilor, Dobrescu 
ÎI faultează în careu pe Cacoveanu. 
Lovitura de pedeapsă acordată este 
transformată de Ozon : 2-0 I

Progresul a jucat bine, dar a 
avut și unele perioade de cădere 
pe care un atac mai legat și mai 
decis decît cel de ieri al Științei 
le-ar fi putut specula. Echipa clu
jeană 6-a comportai cu totul sub 
așteptări. Apărarea s a arătat nesi
gură, s-a deplasat greu pe terenul 
alunecos și a făcut dese greșeli 
ia- atacul, submediocru, a fost ușor 
de oprit de apărarea decisă a Pro
gresului-

Art-itul Șt Tașula a făcut unele 
greșeli în aprecierea faulturilor, 
sancțicnîndu-le inegal, și a citorva 
ofsaiduri

Au jurat formațiile: PROGRE
SUL: Cosma — G. Andrei, Paras- 
chiv. Soare — Tănase (65, Bratu), 
Știrbei — Fusulan, Smărăodescu, 
Cacoveanu. Ozon. Blujdea.

SHINTA CLUJ: Toder — Sze 
keii, Dobrescu. Nedelcu — Moldo
van, Georgescu (80, Doo) — Su- 
ciu. Lutz, Dragoman Ciobanu. A- 
vram.

P ADU URZICEANU

Diuns București B-0
joc. Datorită eficacității apărării 
dinamoviste, ei nu reușesc rasă 
să ajungă în poziții bune de șut. 
Peste puțin timp, jocul se echi
librează din nou și pînă la sfîr- 
șit, în cruda eforturilor depuse de 
ambele echipe, scorul rămîne alb. 

Arbitrul Aurel Maier (Lugoj) a 
condus corect următoarele forma
ții :

MINERUL PETROȘANI: Cris- 
nic-Romoșan, Panait. Coidum-De- 
leanu, Farkaș ll-Paraschiva, Sima 
(din min. 70 Dogan), Moldovan, 
Gabor, Turcus.

DINAMO BUCUREȘTI: Birtâ- 
șu-Băcuț I, Băcuț II, Szdko-Căli- 
nolu, Toma-Boian, Nicușor. Ene, 
Neagu, Suru.

S-au evidențiat Crîsrric, Panait, 
Moldovan și Gabor (Minerul) și 
N'cușor, Boian, Călinoiu și frații 
Băcuț (Dinamo).

La tineret: Minerul Petroșani- 
Dinamo București 0—1 (0—1).

TU. ROIBU

Orașul Stalin 1-2 (1-2)
tete 53, 54, 64 și 67 Sarfozo, Du
mitrescu și Birău nateaiză ocazii 
bune de a egala. Dtaamoviștii a- 
tacă rar și numai în 2-3 înaintași, 
acțiunile lor fiind' ușor aimhitate 
de apărarea Flamuren roșii cares-a 
comportat bine. S-au remarcat 
Fruth, Hidișan, Rădwlescu și Mihai 
de la Dinamo Orașul Stalin și 
Lupeș, Dușan, Szucs și Capaș de la 
FlatHiicia roșie.

Arbitrul Gh. Kepich (Timișoara) 
a condus formațiile:

FLAMURA ROȘIE : Kiss (Benko 
din mm. 46) — Lupeș, Dușan, 
Szucs — Ca.paș, Jenei — Birău, 
V, rcr. (Don dn nun. 46), Imno- 
vici (Scrfozb), Serfozo (Mareea), 
Dumitrescu.

DINAMO ORAȘUL STALIN : 
Munfeanu — Fruth, Lazăr, Sereș 
— H'dișan, F'.orcscu — Scorțan, 
Radulescu, R. Tudor. Boitoș, Mihai.

'tare.: FLamura roșie Arad Di
namo Orașul Stalin: 2-2 (2-1).
Au marcat: Kovacs și Jurcă (FI. 
roșie) și Csegezi (2) pentru Di
namo.

Ștefan Weinberger 
corespondent

Locomotiva Timișoara — 
Âviotiil Reghin 2-fl (2-0)
TIMIȘOARA 3 (prin telefon de 

la subredacfia noastră). Deși Lo
comotiva Timișoara nu a beneficiat 
de aportul a trei titulari ea a făcut 
totuși, mai ales în prima repriză, 
un joc de bună calitate, avind ini
țiativa majoritatea timpului. In a- 
ceastă perioadă înaintarea echipei 
timișorene a organizat multe ac
țiuni la poarta oaspeților, iar apă
rarea ei a respins rarele atacuri 
adverse.

Punctele care au adus victoria 
Locomotivei Timișoara au fost rea
lizate la capătul perioadei de netă 
dominare de la mijlocul primei 
reprize. Astfel, în min. 30 Szekely 
pătrunde m careul oaspeților se 
pregătește să Vagă, dar este faul
tat de către Toniță, care salvează 
pînă La urmă trim ițind mingea în 
corner. Lovitura de co't este exe
cutată de către .Adalbert Covaci, 
lax Ferenczi, reia cu capul : 1-0. 
La mai puțin de un minut, la un 
nou atac al localnicilor, Klein șu- 
tează, iar Szecheș scapă batonul în 
plasă: 2-0. Din restul acț rarilor la 
poarta Avîntului Reghin trebuie 
menționată ocazia din mai. 76, cînd 
Andreescu lansat de Ferenczi, cen
trează la Adalbert Covaci, care însă 
ratează de puțin. De asemenea, dn 
ocaziile pe care le-au avut oaspeții, 
subliniem pe cele din min. 38, cînd 
Avîntul Reghin pornește cu toți 
taatatașii spre poarta feroviarilor, 
Hulea trage puternic de la 16 m. 
și Framciscovici respinge în earner 
și din min. 54 cînd același Hulea, 
primind o centrare de La Mateon 
în poziție foarte bună de șut, nu 
reușește să marcheze, datorită in
tervenției prompte a lui Francisco- 
vicL — Arbitrul Crist ian Popescu 
(București) a condus următoarele 
formații;

LOCOMOTIVA TIM. : Francisco- 
vici — Corbuș, Gali, Rodeanu — 
Andreescu, Ferenczi — Szekely, 
Bungescu, Adalbert Covaci, Klein, 
Bădeantu.

AVÎNTUL REGHIN : Szecheș — 
Caiană, Borta, Tonijă — Veszi, 
Feher — Lucaci, Mateon, Hulea, 
Constantinescu, Colona.

Au fost ma: burr : Franascovki, 
Gali, Andreescu, Ferenczi, Bădean- 
țu (Loc.) și Barta, Veszi, Hulea, 
Constantinescu (Avîntul).

Tineret: Locomotiva Timișoara — 
Avîntul Reghin 1-2 (1-0).

A. GROSS, 
PAVEL VELTAN

Locomotiva Tg. Mureș — 
Locomotiva Constanta 3-0 (1-0)

TG. MUREȘ 3 (prin telefon de 
la subredacfia noastră). Peste 
7000 de spectatori au urmărit în- 
tîlnirea terminată cu victoria me
ritată a gazdelor.

Echipa locală atacă de la înce
put și în min. 7, Crișan pasează 
lui Jozsi care centrează. Pakai re
ia balonul direct in plasă : 1—0. 
Trei minute mai tîrziu Sever tra
ge de la 16 m. pe lingă poartă.

După pauză tot mureșenii stat 
cei care inițiază atacuri. In min. 
53, la o învălmășeală în careul e- 
chipei din Constanța, Jarnea dega
jează în ultimul moment. Patru 
minute după aceea, mureșenii mă
resc scorul: Catena îl deschide pe 
extremă pe Crișan care centrea
ză, Nebela sare Ia minge, dar o 
scapă în poartă : 2—0. Ultimul 
gol al meciului este înscris în 
min. 83 de către Jozsi care, după 
ce a primit mingea „printre" de 
la Crișan, a pătruns în careu și 
a șutat puternic, trimițînd mingea 
în colțul de jos al porții: 3—0.

Arbitrului Ilie Drăghiei (Bucu
rești) care a condus corect și au
toritar, i s_au prezentat următoa
rele echipe:

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ : 
Varga — Vakarcs II, .4, Szasz, 
Ghierling — Filop, Ka;lik — 
Crișan, Bociardi, Jozsi, Catena, 
Pakai.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA: 
Nebela — Lungu, Tatanir, Stăn- 
cescu — Cădatiu, Jarnea —■ Vul
tur, Ispas, Sever (din min. 63, 
Cristof), Manole, Cojocaru

S-au remarcat: Vakarcs II, Kaj- 
lik, Crișan, Jozsi, Pakai (Loc. Tg. 
Mureș), Stăncescu, Cădariu, Se
ver (Loc. Constanța).

La tineret : Locomotiva Tg. Mu
reș — Locomotiva Constanta 0-0.

NERVA POPA

Campionatul republican
SERIA I

Flamura roșie Buhuși — Dinamo
Bîrlad 10— 1' (3—0) '

Flamura roșie Burdujeni — A- 
vîntul Fălticeni 0—2 (0—0)

Progresul Focșani — Flamura 
roșie Bacău 1—2 (1—1)

Locomotiva Iași — Dinamo Ba
cău 0—4 (0—2)

Voința Fălticeni — Știința Iași
2—0 (1—0)

SERIA II
Flacăra Cîmpina — Locomotiva

Galați 1—0 (1—0)
Voința Focșani — Dinamo 6

București 2—5 (I — 1)
Locomotiva P-C.A. Constanța —

Dinamo Galați 3—1 (2—1)
SERIA III

Flacăra București — CCA. 2—0 
(2-0)

Progresul F.B. București — Tînă- 
rul dinamovist Pitești 1—1 (1—0)

Metalul București — Știința Cra
iova 1—2 (1—2)

Locomotiva Craiova — Tînărul
dinamovist București 0—3 (0—0)

Progresul CP.QS. Buc. — Loco
motiva T. Severin 4—7 (1—3)

Antrenamente atletice de control
• Sîmbătă s a desfășurat în 

Cluj, in parcul sportiv Dr. V. Ba- 
beș, un antrenament de control al 
atlcților din localitate. Iată c:teva 
dintre rezultate înregistrate: 400 
m.: V. Grobei 50,6 sec. , suliță: 
P. Demeter 56,71 ; greutate: C. 
Crețu 14,23; disc: L. Purdca 
37,95; 400 m. (F) : Marilis Cuțui 
61,5 ; suliță (F) : Ilona Mieloș 
40,25; greutate (F) : Martha Sza
bo 10,77.
• Antrenamentul de control al 

atleților bucureșteni, desfășurat 
sîmbătă și duminică pe stadionul 
Tineretului s-a încheiat cu cîteva 
rezultate destul de bune, dacă ți

Echipa școlii medii nr. 21 fete - București 
campioană republicană școlară de gimnastică

Vineri și simbătă s-a desfă
șurat la Galați finala campionatu
lui republican școlair de gimnas
tică (echipe fete). Au luat parte 
echipele care au cîșt'igat faza de 
zonă a acestor campionate și pri
mele două clasate în campionatul 
asociației „Rezervele die muncă". 
Individuta! au particjpat eleve din 
diferite orașe, în codrul oategcriBar 
I a și Il-a.

Finala campionatului a constitait 
un remarcabil succes dacă n-e re
ferim la r/vehal tehnic al concu
rentelor și la numărul spectatori
lor. Din punct de vedere al orga
nizării a >ăsat însă de dorit. Co
mitetul regional C.F.S.-Galați și 
secția de învățămînt a Sfatului 
popular regional au lăsat rezol
varea problemei cazării și a pregă
tirii sălii pînă in ziua în care au 
început finalele, crezind în mod 
greșit că acestea vor avea loc 
simbătă și duminică. De altfel și 
unii partiripanti au sosit în ’ocali- 
tate abia vineri seara și astfel au *

Campionatele 
republicane de volei

FEMININ
PROGRESUL TIMIȘOARA — 

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
1-3 (6-15, 11-15, 15-7, 3-15). S-au 
remarcat de la Constructorul: 
Marcela Bărboi, Anca Țundrea, 
Maria Niculescu, iar de la Pro
gresul : Nadia Drăuceanu și Ali
ce Szabo.

PROGRESUL CLUJ—VOINȚA 
SIBIU 3-2 (15-13. 12-15, 7-15.
16-14, 15-12). Jucătoarele de la 
Cluj au prestat un joc tehnic; cele 
de la Sibiu din cauza neînțele
gerii dintre ele au jucat n rvos. 
S-au evidenț’at Eugenia Suciu, Li
za Ujvarossy, Maria Popa (Pro
gresul) și Eugenia Cojiță, Stela 
Boariu (Voința).

MASCULiN
PROGRESUL I.M.F. CLUJ — 

ȘTHNTA TiMIȘOARA 3-2 (15-5, 
10-15, 13-15, 15-13, 15 4). Joc teh
nic, frumos și rapid. _A excelat 
blocajul și apărarea timișorenilor, 
precum și containab le în atac ale 
clujenilor.

DINAMO IX — ȘTHNTA ARAD 
23 (11-15, 15-13, 15-11, 11-15,
10-15). Meciull a fost cîștigaf de 
echipa care a luptat mai mult în 
ultima parte a jocului. In gene
ral jocul a fost de slabă factură. 
Au corespuns: Pențac de la Di 
riamo IX si Jitaru de la Știința.

METALUL ORAȘUL STALIN— 
FL. ROSIE TG. MUREȘ 3-0 (ta 
11,4,12).

de juniori la fotbal
SERIA IV

Metalul Hunedoara — Metalul 
Arad 2—4 (1--2)

Metalul 108 — Minerul Lupent 
2-0 (0—0)

Știința 1 imișoara — Locqmotlrva 
Arad 4—2 (2—1)

Locomotiva Timișoara — Minerul 
Petroșani 1—0

SERIA V
Progresul Oradea — Metalul O- 

radea 1—3 (0—3)
Locomotiva Cluj — Flamura ro

șie Ianos Herbak Cluj 3—2 (1—1)
Știința Cluj — Progresul Satu 

Mare 4—0 (0—0)
Flamura roșie Arad — Atetalul 

C. Turzii 3—0 (1—0)
Voința Cărei — Metalul Baia 

Mare 3—3 (2—3)
SERIA VI

Progresul Sibiu — Constructorul 
Tg. Mttreș 7—0 (4—0)

Metalul Steagul roșu Or. Stalin 
— Locomotiva Or. Stalin 1—1 
(1-0)

Met. Uz. Tract. Or. Stalin — Lo
comotiva Tg. Mureș 4—0 (1—0)

FI. roșie Sf. Gheorghe — Avîntul 
Reghin 3—3 (2—2)

Flacăra Medias — Dinamo Or. 
Stalin 0—1 (0—6)

nem seama și de îapiul că a fost 
frig și pista a fost foarte moale : 
femei: disc: Lia Manoliu 41,59; 
Paraschiva Lucaci 39,45; suliță: 
Anelise Zîmbreșteanu 41,22 ; 80 m. 
g.: Sanda Grosu 12,8; Xenia Mi- 
liutin 12,8; Melania Davidovici 
12,9; greutate: Valeria Guzgan 
11,05; BĂRBAȚI: 10 km. marș: 
D. Paraschivescu 47:22.8; N, Liga 
47:22,8; lungime: Z. Szabo 6,46; 
inălțt.ne: Al. Merică 1,86; disc: 
R. Coveianu 45,64; 400 m. ■ I.
Savel 51,0; 400 m. g.: Gh. Ste- 
riade 57,8 ; suliță: I. Iordan 56,71; 
Gh. Popescu 56,53; Al. Bizim 
54.26; greutate: D. Stoian 13,28.

fost nevoiți să lucreze sîmbătă la 
toate aparatele.

Revenind la întrecerea prapriu- 
zisă vom sublinia lupta strtasă care 
s-a -dat între elevele Paula Tiimotei 
și Eugenia Dulea pentru primul 
Ioc în cadrul categoriei a IFa.

Iată rezultatele tehnice :
ECHIPE: 1. Șc. medlie nr. 21 

București 387,31 pte, campioană 
republicană școlară; 2. Șc. medie 
nr. 2 P’oești 381,05 p.; 3. Șc. pirof. 
nr. 6 D.R.G.M.-Ploești 365,15 p.;
4. Șc. prof. nr. 1 D. R. G. M. Ba
cău 361,65 p.; 5. Șc. pedagogică 
nr. 2 Oradea 354,06 p.; 6. S.M.T. 
Exploatare CFR Iași 352,91 p.

INDIVIDUAL. — Cat. a IlI-a:
1. J. Rurneau, București 54,90. r>.;
2. D. Munteanu-Ploești 54,15 p.;3.T. 
Nițu-București 53,85 p.; Cat. a H-a:
1. P. Ttaiotei-Constanța 54,05 p.;
2. E. Dulea-Bacău 53.00 p. ; 3-1. V. 
Schejder-Ptoești și V. Deca-Cons- 
tamța 52.10 p. Cal. I-a: Comeiia 
Anghel-Arad 48.00 p,

ANA 1HM

INFORMAȚII

Ij^onosport
Iată cum arată un buletin cti 

12 rezultate exacte la concursul 
Pronosport nr. 13 — etapa din 3 
aprilie 1955:

I. Anulat
II. Progr. Buc.—Știința Cluj 1
III. Min. Petroș.—Dinamo Buc. X
IV. FI. r. Arad—D. Or. Stadiu 2
V. Loc. Tim.—Avîntul Reghin 1

VI. Loc. Tg. Mureș—Loc. C-ța 1
VII. FI. r. Cluj—Loc. Cluj 2

VIII. Loc. Craiova-Dinamo 6 B. X
IX. Met. Reșița—Met B. Mare 1
X. FI. r. Buhuși—Dinamo Bîr. 1

XI. Știința Iași—R. 1 Mai Pl. X
XII. Din. Galați — Din. Bacău 2

Meciuri de rezervă

A. Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin
— F'.arăra Moreni 1
Meciul I C.C.A. — Flacăra Pfo- 

ești a fost anulat, deoarece s-a ju
cat sîmbătă. La acest concurs au 
fost depuse aproximativ 550.000 
buletine.

SPORTUL POPULAR 
Nr. 25J4 Pag. 3-a



La 4 aprilie, po
porul maghiar săr
bătorește cea d'e a 
10-a aniversare a e- 
lUberării țării sale
de sub jugul cotropitorilor fas
ciști, de către glorioasa Armată
Sovietica.

In acești 10 ani poporul ma
ghiar, condus de partidul ce'.or ce 
muncesc din Ungaria, și de gu
vernul Republicii Pop-ulare Unga
re, a înregistrat mari succese pe 
drumul consitiruirii socialismului. 
Dintr-o țară distrusă de războiul 
nefast, cu economia ruinată, Un
garia a devenit după 1945. an de 
an, tot mai frumoasă, mai bogată, 
mai înfloritoare. Budapesta, mare
le oraș de pe malurile Dunării, a 
fost complet reconstruit, devenind 
mai frumos ca orteind. Fabrici și 
uzine noi au fost ridicate pretu
tindeni, agricultura a fost înze
strată cu utilai modern, iar arta și 
cultura au devenit bunuri aie în
tregului popor muncitor.

Cu sprijinul și ajutorul neprecu. 
pețit al partidului și al guvernu
lui, mișcarea sportivă din R.P. Un
gară a făcut o cotitură radicală. 
Dintr-un sport de tip burghez, in 

' care își făceau ioc exponenții cla
selor exploatatoare, sportul ma
ghiar s-a transformat intr-o puter
nică mișcare de masă angrenînd 
sete de mii de oameni ai muncii d« 
la orașe și sate. Cine n-a auzit azi, 
In întreaga lume, de sportivii ma
ghiari? Cine n-a auzit de eminen
ța fotbaliști, înotători, atlețî, gim- 
naști, scrimeri, care au adus atî- 
tea strălucite victorii sportului ma, 
ghiar de tip nou?

Puternica bază de masă a spor
tului maghiar — iată marea uzină 
care produce pe viitoi ii campioni o- 
limpiicl și recordmani mondiali, 
înainte de eliberare, în Ungaria e- 
rau doar 45.000 sportivi legitimați. 
Numărul acesta este depășit astăzi 
de aproape zece ori. La campiona
tele sătești de fotbal, intr-un sin
gur an au participat peste 1500 e- 
chipe. La campionatele populare de 
tenis de masă au luat parte peste 
25.000 jucători, Ia campionatele po
pulare de șah 37.000, iar la între
cerile sătești de atletism peste 
300.000 de tineri.

Dacă înainte de 1945 numărul 
sportivilor de la sate nu trecea de 
8000, astăzi, peste 100.000 țărani 
muncitori din cele 110 collective 
sportive sânt angrenați într-o acti
vitate sportivă "organizată. In afa
ră de colectivele sătești, există și 
asociația sportivă Tractorul, care 
reunește peste 20.000 muncitori și 
țărani muncitori din S ALT., G.A.S. 
ți G.A.C., organizați în 260 colec
tive sportive.

Unnîndu-se glorioasa experiență 
a Uniunii Sovietice, în R-P. Un
gară sportul a devenit o problemă 
de stat In 1953, de pildă, statui a 
acordat sportului fonduri care de
pășesc de 40 ori suma subvenției 
din anul 1939.

Condiții tehnice minunate, an
trenori eminenți și baze spertive 
moderne stau ia dispoziția sutelor 
de mii de maghiari, care practică 
diferite discipline sportive după 
metode științifice.

încă din 1945, cînd Budapesta 
mai era un morman de ruine, tere
nurile sportive au început să frea
măte de voioșia tineretului liber, 
hotărît să construiască o țară 
nouă. In acest an, echipa reprezen
tativă de fotbal a susținut două 
meciuri internaționale. Primul suc
ces de mare amploare a fost ob
ținut la Jocurile Mondiale Uni- 1 
versitare din 1947 desfășurate la i 
Paris, unde sportivii maghiari au i 
ocupat primul loc pe națiuni și au 
cîștigat 17 titluri de campioni. Ce
le 10 medalii de aur obținute la O- 
limpâada din 1948 de la Londra au 
confirmat puternica m'șcare spor
tivă din Ungara nouă. In 1949, cu 
prilejul Jocurilor Mondiale Univer
sitare de la Budapesta, sportivii 
maghteri au obținut alte numeroa- 

se succese de mare 
răsunet. In 1950 e- 
chipa de fotbal a 
R.P. Ungare și.a în
ceput șirul v.ictorii-

de Ardai ASadar 
redactor la ziarul „Nepsport" 

din Budapesta

lor, care mai apoi au uimit întreaga 
lume. Din 1945 echipa de 
R.P. Ungare este neînvinsă pe te- 

procentul vrcto- 
toate meciurile 
cu aproape 30 
decît cei dina-

fotbal a

de polo au obținu*  strălu- 
Admirabj'.i sportivi 

Laszio Pap? 
Karoly, care 

ori consecu 
olimpici, 
au obținut 

rn întâlnirile

hei, Gorobics și respectiv *irilițji 
I și Bundzsak (2). Kînizsi — Le- 
gierd 7-0 (3-0). Golurile au fost 
marcate de Orosz 3). Ih-rtesz, 
Lang, Vilezsai și Dalnoki din 11 
m. In urma acestor rezultate, în 
clasament continuă să conducă 
Voros Lobogo cu 16 puncte (gol
averaj 30-4) urmată de Kînizsi cit 
14 p. (25-3), Honved 12 p. (21-11)' 
etc.

• Iată cîteva rezultate ale me
ciurilor internaționale desfășurate 
sîmbătă și duminică: La Paris : 
Franța — Suedia 2-0 (1-0). La 
Amsterdam: Olanda — Belgia 1-0 
(1-0); La Londra: Anglia — Sco
ția 7-2.

ren propriu, iar 
r iilor obținute fa 
internaționale este 
la sută mai mare 
inte de război.

Succese de mare răsunet împo
dobesc palmaresul fotbaliștilor ma. 
ghiari : campioni olimpici in 1952, 
finaliști la campionatele mondiale 
din 1954 precum și unele rezultate 
de valoare excepțională: 6-3 și 7-1 
cu Anglia, 4-2 cu Brazilia, 4-2 cu 
Uruguay, 3—0 cu Italia etc.

Dar nu mai puțin mportante 
succese au obținut și ceilalți spor
tivi maghiari. La Jocurile Mondiale 
Universitare de la Beriln din 195!, 
sportivii unguri au obțmut 44 me
dalii de a-jr. iar la OFmpiada de la 
Helsinki din 1952 sportivii ma
ghiari au cucerit 16 medalii de 
aur. In clasamentul general pe 
țări, reprezentanții R. P. Ungare 
s-au clasat cu acest prilej pe locul 
3. după reprezentativele U.R.S.S. și 
S.U.A. Pentatfoniștii. scrimerii, 
luptătorii și in special înotătorii și 
jucătorii 
cHe succese.
s-au dovedit boxerul 
și trăgătorul rizakacs 
au cîștigat de două 
tiv titlul de campioni

Rezultate frumoase 
maghiarii și în 1953 
sportive din cadrul Festivalului de 
la București și la campionatele 
mondiale de tenis de masă des
fășurate tot la București. In 1954, 
la campionatele europene de atle
tism, Ia toate competițiile interna
ționale și în special la cele de scri
mă, natație, baschet, gimnastică 
și lupte, sportivii maghiari au ob
ținut o serie de strălucite victo
rii.

Conducătorii sportului maghiar 
știu că dezvoltarea continuă a 
sportului nu este posibilă decît prin 
angrenarea unui număr cît mai 
mare de tineri în mișcarea de cul
tură fizică și sport. Avînid la dis
poziție miraunate baze sportive, 
condiții admirabile pe care parti
dul și gir crrnjl țării le pun la dis
poziție, sportivii maghiară își oțe- 
lesc trupul și 
pentru cauza 
lui.

Maturitatea 
noi a fost dovedită în repetate 
rin duri atît prin performanțe, cît și 
prin capacitatea de a oirganiza 
competiții de mare amploare. Po
porul maghiar cere ca Jocurile O- 
limpree din 1960 să se desfășoare 
la Budapesta. Succesele sportivilor 
maghiari, tradiția sportului ma
ghiar dă R.P. Ungare dreptul de 
a organiza această competiție, 
simbol al pjcii și al prieteniei în
tre popoare.

devin luptători activi 
păcii și socialismu

sportivă a Ungariei

1:47,
1:47,1 reprezintă o strălucită per

formanță mondială în cursa de 800 
metri. In istoria acestei probe, doar 
recordmanul lumii Rudolf Harbig a 
reușit, cu ani în urmă, un rezultat 
mai bun: 1:46,Ș. Autorul acelui 
1:47,1 este tînărul campion maghiar, 
Szentgali tajos, câștigătorul probei 
de 800 m. în cadrul campionatelor 
europene de anul trecut.

Anul 1952 îi aduce laurii prime
lor succese de. răsunet. La Olim
piada de la Helsinki, alergînd în 
ștafeta de 4x400 m. a R.P.U. contri
buie la realizarea acelui valoros 
record de 3:13,8.

Un an mai tîrziu. obține 48,2 
pe 400 m., iar pe 800 m., deși rea
lizează 1:50,1 este învins cu cîți- 
va centimetri de compatriotul său 
Barkani. Aceaslă cursă a fost pen
tru tînărul Lajos plină de învăță
minte., Din amărăciunea înfrîngerii 
el a desprins un lucru esențial: ca 
să cîștigi și ca să obții rezultate 
de valoare trebuie să știi să lupți...

1954: anul unei mari performanțe. 
La Csio, Szentgali îl învinge pe ex
celentul atlet norvegian Eoysen. A- 
cesta a fost primul său mare suc
ces. Apoi au urmat campionatele 
europene de la Berna. Pentru aceas-

Cifre grăitoare 
din sportul maghiar

u La cele două olimpiade or
ganizate după cel de al doiiea 
război mondial, ia Londra (1948) 
ți Helsinki (1952) sportivii din 
R. P. Ungară au cîștigat 26 ti
tluri de campioni olimpici.

■ Numai în 1954 sportivii din 
R. P. Ungară au participat la 
10 campionate mondiale, cîștigînd 
14 titluri de campioni mondiali și 
anume, 6 la caiac-canoe, 4 la scri
mă, 2 la gimnastică și cite unul 
la pentatlon modern și tenis de 
masă.

■ Succese deosebite au obținut 
înotătoarele maghiare. In tabelul 
celor mai bune perfomanțe mon
diale, ele dețin primele trei locuri, 
în toate probele, cu excepția pro
bei de 100 m. spate. înotătorii ma
ghiari sînt de asemenea printre cei 
mai buni din lume. Performanțe 
excelente au obținut Tumpek, 1:02,0 
la 100 m. fluture, Nyeki 57,4 la 
100 m. liber, Gsordas 4:39,5 la 
400 m liber, Magyar 1:05,3 la 100 
m. spate etc.'

■ Anul acesta capacitatea sta
dionului popular din Budapesta se 
va mări cil încă aproape 20.000 
locuri. Astfel, manifestațiile spor
tive programate pe acest stadion 
vor putea fi urmărite de i25.000 
spectatori. Amenajări speciale se 
vor face în incinta stadionului, 
unde se vor putea desfășura me
ciuri de tenis, baschet și volei.

In 1939 numărul terenurilor de 
sport din Ungaria era de 5.014 în 
timp ce astăzi numărul acestora 
se ridică la peste 12.000

■ Iată cîteva din cele mai bune 
performanțe ale atleților maghiari 
obținute în 1954: Szentgali 1:47,1 
la 800 m; Foldessi 7,76 m. la 
lungime. Kovacs 14:01,2 la 5000 
m. și 29:09,0 la 10.000 m.. Kites 
55,79 m. la disc, Iharosz 3:42,2 la 
1.500 m.

& • e •
tă mare întrecere, atletul maghiar 
s-a pregătit cu multă atenție. Din 
nefericire însă, cu cîteva zile înain
te de campionate, o întindere mus
culară părea că-1 va opri să mai 
alerge. Totuși, în urma unor îngri
jiri excelente și în special datorită 
voinței ferme pe care a demonstrat-o 
Szentgali deși nerestabilit . complet 
a reușit în finală acel 1:47,1, ară- 
tîndu-se cel mai autorizat .preten
dent la un nou record al lumii.

Planuri de viitor ? Pentru aceasta 
să dăm euvîntul chiar atletului ma
ghiar.

— X-inta mea este să ies cîști- 
gător la Olimpiada de la Melbour
ne... Și încă ceva... Aș vrea să în
trec recordul lui Harbig, de care 
mă mai despart doar cinci zecimi 
de secundă...

Szentgali Lajos practică o serie 
de sporturi complimentare, basche
tul, fotbalul și călăria. Calitatea sa 
de bază este însă conștiinciozitatea. 
De altfel și în viață sa particulară, 
Szentgali Lajos, în .vîrstă de numai 
23 ani, este un exemplu pentru toți 
sportivii maghiari.

El este un sportiv nou, crescut ' 
într-o țară nouă.

In anii puterii populare Buda pesta a devenit tot mai frumoasă. 
Zeci de stadioane și baze sportive au fost puse la dispoziția oame
nilor muncii.

In clișeu: un aspect al stadia r.ului Vasas în timpul unei ser. 
bări organizate de Asociația Rezcr vele de Muncă.

Reprezentativa de box (tineret) a R. P. R. 
a susținut prima întilnire în R. P. Polonă
Wroclaw 3 (Prin telefon). — 

Peste 10.000 spectatori au popuilat 
vasta sală a Sportului Popular din 
orașul Wroclaw pentru a urmări 
întîlnirea prietenească de box din
tre echipele de tineret ale R.P. Ro- 
mîne și R.P. Polone. Publicul a fost 
foarte obiectiv și a aplaudat de 
foarte multe ori pe reprezentanții 
R.P. Romîne a căror comportare a 
constituit o plăcută surpriză. Rezul
tatul întîlnirii este de 6-4 în fa
voarea echipei gazde, dar un re
zultat just ar fj fost 5-5. Perfor
manța reușită de boxerii romîni 
este remarcabilă, ținînd seamă că 
în echipa R.P. Polone au figurat 
boxeri cu o mare experiență a- me
ciurilor internaționaie, care fac 
parte chiar din echipa primă a 
gazdelor. Astfel, au boxat Ponanta 
care are la activ peste 120 me
ciuri și care a boxat reoent în 
Franța și Belgia unde a terminat 
învingător, Biel din lotul prim, 
Briahlyk participant la Festivalul 
de la B.ti<țț,irești etc. Iată acum și 
rezultatele tehnice : cat. muscă :
L. Amfrruș (R.P.R.) învinge la 
puncte pe Kune (R.P.P.), cat co- P. CAPRĂ

Moe începe mediii Smisiov — Gheler 
pentru titlul de campion de șah al U.R.S.S.
MOSCOVA 2.
La 5 aprilie via începe la Moscova 

meciul pentru tiittal de campion 
unional de șah dl'intire mairii maeș
trii Vasili Smîslov (Moscova) și 
Efim G holier (Odessa). Duipă aurii 
se știe, la cel de al 22-lea campio
nat unional de șah, Smîslov și 
Gheller au împărțit lecuirile 1 și 2

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE TENIS DE MASĂ DE LA LONDRA
LONDRA 2 (Agerpires). — La 

Loiradna se desfășoară în 'prezent 
un concurs internațional! de tenii s 
die masă la care participă jucători 
diin R. Cehoslovacă, Iugoslavia, 
Franța, S.U.A. și Anglia.

In finala probei de idlublu băiieți, 
cehoslovacii Anidlreadlis și Stipek an

FOTBAL PESTE HOTARE
9 Budapesta 3 (prin telefon). 

In etapa 8-a a campionatului de 
fotbal al R.P. .Ungare s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Vdrds Lobogo — Csepeli Vasas 
3-1 (3-1). Golurile au fost marcate 
de Kovăcs I (2). Hidegkuti, res
pectiv Toth II. Honved — Diss- 
gydri Vasas 2-1 (2-0). Au marcat: 
Machos, Czibor și respectiv Tiba. 
Szombathelv Torekves — Gydri 
Vasas 1-0 (1-0). A marcat Palo- 
tai în proprie poartă. Salgotar- 
jăni Banyasz — Dozsa Budapesta 
0-0; Dorogi Banyasz — Vasas Izzo 
2-1 (1-0). Au marcat: Varga, Pro- 
haska șj respectiv Kovar; Pecsi 
Dozsa — Vasas Budapesta 4-3 
(2-3)1 Au înscris: Kesshr (2), Le-

coș : C. Gheorghiu (R.P.R.) pierde 
la puncte în fața lui Briahlyk 
(R. P. P.), cat. pană : Obala 
(R.P.P.) întrece la puncte pe St 
Văcaru (R.P.R.), cat. semiușoară: 
M. Trancă (R.P.R.) învinge la 
puncte pe Mruvca (R.P.P.) după 
ce își trimite adversarul de două 
ori la podea, cat ușoară: M. Sito-’ 
ian (R.P.R.) este declarat învins 
la puncte în fața lui Dampc 
(R.P.P.), dar decizia nu reflectă 
situația de pe ring, cat. semimijlo- 
cte : Ponanta (R.P.P.) învinge prin 
abandon în repr. 1 pe P. Dobre 
(R.P.R.). după ce el însuși fusese 
la podea în primul minut în urma 
unei puternice lovituri a boxeru
lui romfn, cat. mijlocie mică: C. 
Iordache (R.P.R.) pierde la puncte, 
în fața lui Lukasiewicz (R.P.P.), 
cat. mijlocie: Gh. Negrea (R.P.R.) 
învinge la puncte pe Dominczuk 
(R.P.P.), cat. semigrea: Bied 
(R.P.P.) întrece la puncte pe O. 
Cioloca (R.P.R.), eat. grea : V.'
Mariuțan (R.P.R.) învinge la 
puncte pe Albrecht (R.P.P.), după 
ce acesta din urmă fusese la po
dea de 3 ori.

cu același rezultat: 12 pnanote fie
care din 19 posibile. Conform re- 
guilamenitutoi cei doi pretemifenți 
la titlu vor siusține un meed de șase 
partidie. Victoria va reveni celui care 
a întrunit primul 3 'A sau 4 puncte. 
La scorul de 3-3, meciul continuă 
pînă la prima victorie în favoarea 
unuia din jucători.

învins cu 3-1 (21-9; 21-10 : 20-22; 
21-16) pe foștii camp icre rocadă* * 
Bergman și Leach (.AngEa). Proba 
de simplu femei a revenit jucătoa
rei Roșa?iude Rowe (.Ang'.ai cere 
a întrecut cu 3-0 pe Arai Haydon 
(Anglia).
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