
Biblioteca Centrală I
Rsyona'ă - I

Hunedoara Deva ț**™™  70*7*  ȚĂRILE, WȚI-VA1

Și AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN L P. R.

AHUl XI Nr. 2598 £ Luni 11 aprilie 1955 ★ 4 pagini 25 bani

O splendidă victorie a fotbaliștilor noștri juniori: 
au învins echipa Austriei și au cucerit primul loc 
în seria întîia a
MONTECATTINI 10 (Prin tele- 

fcn). — In a patra zi a Turneului 
International al Juniorilor, stobătă 
•-BU disputat urmatoarde partide:

Sienna: R.P. Bulgaria — Irlanda 
f-1 (1-1).

Lucea: Spania — R-P. Polonă
»-l (1-1).

Livorno: R. Cehoslovacă — EL
•eția 3-2 (1-0).

Prater. Anglia — Saar 3-1 (2-1).
Intîlninea juniorilor noștri cu cei 

austriac: a avut loc la Sienna, pe 
terenul comunal, în fața a peste 
7.000 de spectatori și s-a terminat 
ea strălucita și pe deplin meritata 
victorie a reprezentativei R. P. Ro
mine. In t»rma acestui rezultat, ti
nerii noștri fotbaliști au cucerit 
primul toc ta seria I, reușind ast
fel o performanță deosebit de fru
moasă.

Meciul R. P. Romină — Austria 
a prilejuit un joc extraordinar de 
iute și de todîrjit, din primul și 
jtnă în tritonul minut. A fost o 
continuă hiptă intre atacul nostru 
și apărarea austriacă. Aceasta a 
jaieat cu doi stoperi (Tamadt și 
Kleerna-er) pentru a-și asigura mă
car - un rezultat de egalitate cu 
care să ocupe primul loc. Juniorii 
■oștri ru combătut tasă această 
tactică, plasindu-l pe centrul taain- 
taș Ene mult avansat între sto
peri.

Jocul începe și continuă în nota 
de superioritate a echipei noastre, 
care atacă și trage mult la 
poartă (în total, 29 șuturi față de 
7 ale austriacilor). Dar șuturile hii 
Bne, Georgescu, Copil, Maior stat 
blocate de portarul Dcfcias. care 
apără excepțional, sau stat respin
se de ceilalți apărători. Două go
luri stat salvate de pe linia porții 
ta mnn. 7 și 14. Austriacli răspund 
cu acțiuni timide, rezolvate ușor 
de apărarea noastră. In min. 35, 
scorul este deschis: Neamțu îi pa- 
•ează lui Georgescu, care driblează 
3 adversari și trece mingea lui Co-' 
pH. Acesta scapă de fundașul 
Fresser și centrează de pe linia de 
tușă. Ene reia fulgerător de la 10 
m. sub bară: 1—0, scor cu care se 
termină prim® repriză. La reluare, 
echipa noastră joacă la fel de bine, 
ta același ritm, dar au6triacii își 
revin și jocul devine și mai îndîr
jit Totuși, inițiativa aparține ju
niorilor români. In min. 51, Copil 
trage plasat dar portarul respinge 
tn corner. Peste 6 minute, Ene reia 
cu capul, în bară. Austriaca sînt 
mai periculoși in atac și, în min; 
67 ți 72, au două situații, foarte 
favorabile, dar Bocianu intervine 
cu mult curaj și oportun, respin- 
gînd cu capul odată, iar a doua 
oară aruncând mingea ta corner. 
Ultimele minute se 6curg în nota 
de dominare a echipei noastre, care 
nu reușește însă să urce scorul și 
partid® se termină cu rezultatul de 
1—0. Cel mai bun de pe teren:

turneului internațional din
Ene. S-au mai remarcat: Ștefănes- 
cu, Georgescu, Ghibea ți Bocianu, 
dar toți jucătorii au jucat foarte 
bine și au merite egale tn reali
zarea acestei mari victorii. De la 
austriaci s-a>u evidențiat: Dabias, 
Tamadt, Kosticek și Baihauer. For
mațiile:

R. P. ROMTNA: Bocianu — lo- 
niță, Stanca, Ștefănescu, — Neam- 
țu, Maior, — Copil, Ghibea, Ene, 
Georgescu, Anghel.

AUSTRIA: Dobias — Schrotten- 
bann, Tamadt, Fresser — Kleetna'- 
ier, Hoit — Koisser, Koslicek, 
Hauser, Huberts, Baihauer.

Foarte bun arbitrul Giuidi (Bres
cia). Raport de comere: 12—3 pen
tru R.P.R.

I» seria a IV-a, R. P. Ungară a 
Învins Iugoslavia cu 2—0 (2—0) și 
a cucerit locul tntii. Alte rezultate: 
Franța — Belgia 2—0 (0—0) ți 
Turcia — Luxemburg 4—2 (1—2).

Italia
Clasamentele;

Seria I
L. R. P- Rotnînâ
2. Austria
3. Franța
4. Belgia
Seria II
L Italia
2. Germania occ.
3. Portugalia
Seria ni
1. R.P. Bulgaria
2. Spania
3. R. P. Polonă
4. Irlanda
Seria IV
1. R. P. Ungară
2. Jugoslavia
3. Turcia
4. Luxemburg
Seria V
L R. Cehoslovacă
2. Anglia
3. Saar
4. Elveția

Ultimile jocuri
loc astăzi, tn seriile a Il-e, a Illia 
și a V-a: Germania occid. — Ita
lia, R.P. Bulgaria — R.P. Polonă, 
Spania — Irlanda, R. Cehoslovacă 
— Saar și Anglia — Elveția.
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turneului au

Echipa de
în meciul

Șahiștii noștri conduc

întreceri entuziaste 
in etapa regională a crosului 

•,Să întimpinăm 1 Mai“
8 8 8 Ieri s-au desfășurat, în întrec-g 
| ga fără, întrecerile etapei regio- 8 
| riale a crosului de masă „Să tn-1 
8 tlmpinăm 1 Mai". Pretutindeni, g 
| întrecerile de cros s-au bucurat £ 
8 de o bună organizare și au avut g 
iloc tntr-o atmosferă de sârbă-g 
| toare. Cîștigătorii celor șase | 
8 probe ale întrecerilor din cadrul g 
| etapei regionale vor participa, 8 
g în curind, la finala acestei tra-1 
8 difionale competiții.
8 In clișeu, aspect de ta com-| 
jcureiud organizat ide consiliul 8 
| orășenesc București ad asociației | 
8 Voința. 8

Campionatul de șah al U. R. S. S
Sîmbătă după-amiază a fost re

luată cea de a 
meciului Smîslov 
iau desemniairea 
șah al U.R.S.S., 
După 17 mutări, 
s-au convins de 
nă de pe tablă, 
asupra remizei.

treia partidă a 
— Gheller, pen- 
aamp&onuâui de 
întreruptă vineri, 
oei doi parteneri 
egalitatea depli- 
căzînd de acord

Aseară, în sala Coloanelor a Pa
latului feroviarilor din Moscova, 
i-a desfășurat partida a patra.

Ea a hiat sfîrșit tot cu un rezul
tat de remiză, consemnat la muta
rea a 24-a. Astfel, după patru par
tide, scorul meciului Smfeiov — 
Gheller continuă să fie egal: 2—2.

(R.P.R.) PE-
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■
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MM MULTĂ CĂUTATE IM ACTIVITATEA G.MJL|
PE LINGĂ sportivii fruntași care își încordează eforturile pentru 

a reuși noi performanțe de înaltă valoare primăvara aduce pe sta:- 
dioane și terenuri de sport numeroși tineri care se inițiază în sport 

prin cucerirea insignei G.MA. Cele mai multe colective sportive se 
străduiesc să asigure o temeinică mobilizare la concursurile pentru 
trecerea normelor G.M.A. Aceasta nu este însă deajuns. Numai acolo 
unde grija pentru îndeplinirea cantitativă â angajamentelor este 
Împletită cu preocuparea pentru asigurarea calității corespunzătoare 
a pregătirilor și concursurilor G.M.A. se poate spune că există cu 
adevărat o activitate rodnică în domeniul complexului sport v G.M.A- 

Printre colectivele care depun lăudabile eforturi în această direcție 
sint: Progresul Finanțe-Sfaturi, Constructorul și Știința-Agronomîa din

■ Cluj, Progresul din Caransebeș, Locomdtiva I.C.C.F. din Cap tală 
și altele. Multe colective sportive întrebuințează metode bune în 
munca G.SI.A. De pildă, la colectivul Voința Tg. Mureș, comisia de J 
pregătire și examinare G.M.A. activează pe baza unui plan de muncă i 

i bine întocmit și in care sînt prevăzute sarcini concrete pentru fiecare 1 
responsabil G.MA. din cercurile sportive ale colectivului. In unele ] 
colective sportive universitare, ca Știința I.S.E.P. din Capitală, la i 
buna reușită a pregătirilor și concursurilor G.M.A. colaborează activ 
și catedra de educație fizică. Numeroși antrenori din diferite disci
pline sportive, cum sînt, de pildă, Lowenfeld, Locotâ și Sucik de la 
colectivul sportiv Metalul Reșița. își axează programele respective de 
antrenament pe activitatea G.M.A.

Deopotrivă, la bunul mers al activității în domeniul complexului 
G.MA contribuie și comisiile de control G.M.A. raionale și orășenești, - 
precum și comisiile regionale G.M.A. Astfel, din inițiativa comisiei 
raionale de control G.M.A. din Petroșani a fost organizată în cursul 
acestei ierni întrecerea pentru „Cupa triatlonului G M.A.“ în cadrul 
căreia numeroși aspiranți și-au trecut normele de schi. Comis a oră
șenească de control G.M.A. din Timișoara a luat, de asemenea, o 
serie de măsuri, printre care întărirea comisiilor de pregătire și exa
minare G.M.A. din cadrul colectivelor sportive, organizarea unui curs 
da instructori G.M.A., deschiderea unor centre de antrenament GJVLA. , 
la stadioanele Știința, Locomotiva și Progresul, în vederea ridicării 
nivelului calitativ al muncii G.M.A.

In privința pregătirii aspiranților și a desfășurării concursurilor pen- ț 
tru trecerea normelor G.M.A. există însă foarte multe lipsuri. Dintre '' 
acestea, deosebit de grave sint manifestările birocratice, formaliste. >' 
în munca G.M.A. Unele comisii de pregătire și examinare, ca și 
unele consilii de colective r;—j- > - j - ■ 
condamnabila nepăsare față de problemele 
se pretează la procedee 
scopul îndeplinirii „la zi‘ 
liul colectivului 
asalt" a normelor G.M.A. Din această cauză, unii aspiranți din cadrul 
colectivului și-au trecut cîte 3-4 norme într-o zi, iar la examenul de 
control pentru gr. II, dintre aspiranții care s-au prezentat, numai unul 
singur a îndeplinit norma de tir, restul nereușind nici măcar si... 
nimerească ținta I Manifestări de formalism în trecerea nor
melor G.M.A. s-au semnalat și la colectivele sportive Progresul și 
Metalul din Baia Mare, Constructorul, FI. roșie „Nikos Beloianis" 
și FI. roșie „Industria linei" din Timișoara ș.a.

Pentru îmbunătățirea calitativă a muncii G.MA., comisiile regio
nale care se ocupă de bunul mers al acestei activității, au datoria 
să ia măsurile necesare. Ele trebuie să îndrume comisiile raionale și 
orășenești ds control spre mărirea exigenței față de organizarea și 
desfășurarea examenelor de control. De asemenea, ele trebuie să ini
țieze desfășurarea de „zile" și „săptămîni" G.M.A. consacrate anumitor 
norme (tir, natație, etc ) ale complexului. Consiliile colectivelor spor
tive trebuie să pună capăt practicii dăunătoare a muncii ,,îei asalt" 
pentru îndeplinirea birocratică a angajamentelor în domeniul comple
xului G.M.A. Munca în această direcție trebuie organizată temeinic, 
pe baza unui plan de muncă bine întocmit și care să cuprindă sar
cini concrete pe întreaga perioadă a anului. Consiliile regionale 
ale asociațiilor au datoria să îndrume colectivele spre îmbunătăți
rea activității G.M.A., controlind îndeaproape felul în care sînt duse 
la îndeplinire sarcinile în această privință. Antrenorii secțiilor pe 
ramură de sport trebuie angrenați în mod efectiv în munca G.M.A.

Este necesar ca pregătirea aspiranților să se facă atent, iar după 
cucerirea insignei să se asigure noilor purtători continuitatea în acti
vitatea sportivă. Consiliile colectivelor sportive trebuie să se preo
cupe de continua îmbunătățire a calității în munca G.M.A. străduin- 
du-se să recruteze astfel noi elemente de talent pentru secțiile pe ra
mură de sport ale colectivelor. Problema calității în murica G.MJL 
trebuie să devină o preocupare de frunte a tuturor organelor sportive, 
pentru că aceasta condiționează succesul.

sportive, în dorința de a-și ascunde 
’! activității G.M.A., 

adeseori inadmisibile. Astfel, în 
a angajamentelor G.M.A., consi- 

sportiv Voința Bacău a hotărît o trecere „în

șah a R. P. R. învingătoare 
cu reprezentativa Franței
cu 11l2—5^2, înaintea jucării ultimelor întrerupte

nouă remiză, după ce Insă

Veche, ta 
pioni fusese

caw! 
bk> 
uo

U.R.S.S. Belgia 7-2 la polo
Echipa de polo a 

se află în trunieu m 
a întilnit joi la Bruxelles reprezen
tativa Belgiei. Demonstrînd un joc 
superior, de o înaltă concepție tac
tică, sportivii sovietici au cîștigat 
cu scorul de 7—2- Aceasta este a

U.R.S.S., care 
Țănkte ide Jos,

treia victorie consecutivă repurtată 
de echip-a de polo a U.R.S.S. In 
primele două întîlrwri ea a învins, 
după cum se știe, cu scorul de 
6—4 și 4—3 puternica reprezen
tativă a Olandei.

Prin rezultatele înregistrate a- 
seară în primele 5 ore de joc ale 
celui de al Il-lea tur, echipa de șah 
a R-P.R. și-a asigurat victoria 1» 
fața reprezentativei Franței. Indife
rent de felul cum se vor stinși ul
timele trei partide rămase întrerup
te, șahiștii români, prin acumularea 
celor ll’/j puncte de ptaă acum, 
au decis meciul în favoarea lor.

Iată desfășurarea întâlnirilor de 
ieri, în ordinea terminării lor:

IX. GHIȚESCU 
NEL (Fr.) 1-0.

Intr-o Indiană 
Inițial centrul de
cat, albul a declanșat curtad 
puternic atac pe flancul regelui. 
Amenințat de mat, șahistul fran
cez a reușit .să se salveze pentru 
moment, prin schimburi, dar poziția 
sa s-a înrăutăț’t mereu. Complet 
lipsit de mutări, el a acceptat to- 
frtngerea după trecerea controlului 
tâmpului (R-P.R. — Franța 8-3).

VII. ALEXANDRESCU (R.P.R.) 
- RAVINET (Fr.) Vz-’/î.

Ambii jucători au consumat 
mult timp de gîndire în prima fază 
a partidei, pregătind complicate 
manevre poziționale. Sub amenin

tarea unei crize de timp reciproce; 
la mutarea 20 ei au preferat să 
consemneze egalitatea prezentă pe 
tablă (R-P.R. — Franța 8l/2—S'/t).

IV. BERGRASER (Fr.) — COS- 
TEA (R.P.R.) 'A—Vi.

O
jocul a evoluat pină intr-un final 
de tumori și cai, cu egalitatea de 
pioni- (R.P.R. — Franța 9-4).

II. CHAUDE (Fr.) — BALA- 
NEL (RJ>.R.) 0-1.

Una dintre cele mai interesante 
partide ale serii. Jucînd apărarea 
Nimzovici, fostul nostru campion 
a obținut o sensibilă presiune pe 
Ilancul regelui, dar adversara sa 
a continuat cu manevre inventive, 
care păreau să-i dea inițiativa. Căi
le tactice alese de Chaude de Silans 
n-au dus însă la bun sfîrșit, Băla
nei obținlnd avantaj material, ast
fel că, după o greșeală, în criză 
de timp, 
franceză 
fringere.

VIII. 
MEANU

In această partidă, criza de timp 
a avut chiar o importanță decisivă. 
Setmeanu a rămas cu doi pioni

ța mutarea 36, jucătoarea 
și-a recunoscut a doua în- 
(R-P.R. — Franța 10-4). 

AUBERT (Fr.) — SEU 
(R.P.R.) 1-0.

mai puțin după controlul timpului 
și a cedat la mutarea 52-a.
(R-P.R. — Franța 10-5).

III. CIOCILTEA (R.P.R.) -a ! 
BURSTEIN (Fr.) '/»—■/»•

Atacul albului la rocadă a lost 
blocat cu piese și a rezultat o ega-i 
litate completă ta final (R.P.R. 
Franța lO'/i—5'ț2).

VI. LEONI (Fr.) — ERDELY 
(R.P.R.) 0-1.

O partidă interesantă, cu complic 
ca>ții tactice, în care reprezentantei 
nostru a ales căile juste, rămîitind 
cu doi pioni în plus In final, avanw 
taj considerat decisiv și de jucă- 
torul francez (R.P.R. — Franța 
ll'h-9'li.

In întreruptele Soos (R.P.R.) —» 
Sansas (Fr.) și Rolland (Fr.) —* 
Mititelu, (R.P.R.), reprezentanții 
noștri vor căuta să-și valorifice 
avantajul de un pion. Egalitate de 
material este în partida Țroianeseii 
(R.P R.) — Mulfang (Fr.).

După-amiază, de la ora 16, acea*  
te trei partide continuă în sala 

Fior casca.

ys & -



I In singurul joc de rugbi de ca- 
legoria A disputat săptămîna a- 
Csta, echipa Progresul Sănătatea 

repurtat victoria cu scorul de 
, in fața formației Dinamo IX, 

rezultat în urma căruia învingă- 
Jorii au trecut pe locul 4 în cla- 
jfcment

Meciul de categoria B dintre Ști
ința București ți Metalul s-a ter
minat cu același rezultat: 6-3. 
Studenții au cîștigat deoarece au 
fost mai insistenți în partea a

Campionatele de handbal
Categoria A ««călii

Carav'.eristica etape; de ieri a 
campionatului categoriei A la hand
bal o consl-.tuie rezultatele atinse 
cu care s-au soldat intiinirile. A- 
ceasu confirmă odată in pios fap
ta»*  că cete 12 echipe care-și ds- 
pută in acest an {ntiietaM sire de 
Talon apropiate, lată o relatare su
mară a tnectaricr :

C.GA. — Flacăra Ptoeș*  S—J

Un meci deosebit de echilibrat 
Superteri dm punct de vedere teh
nic. măi tarii na și-au putut concre
tiza această superioritate din cauza 
jocnhil de temă calitate și avfrrtat 
al echipei din Ploești. Pînă in ul
timele secunde ale mecrirtut. no se 
putea prevedea care va fi echipa câș
tigătoare Scorni final a fost pecet
luit cu puțin timp înainte ca arbi- 
trul să anunțe slîrșitul partidei. Au 
marcat: Bota. Samar (din 13 nu), 
Meitert (2) și din nou Sauer pentru 
C-C.A și Hoffman, Teodorescu și 
Ttschler pentru Flacăra De remar
cat că Flacăra a ratat un 13 m-

Știința I.C.F. — Flamura Roșie 
dsnădie 5—5 (2—3)

ResattarM nedreptățește echipa 
din Cisnfcdte, care a fost mai bună, 
îndeosebi ta prima repriză, tertteș- 
tii au practicant un joc spectecutos, 
cu contraatacuri prompte, cu pă
trunderi eficace. In partea a doua 
a jocului, « an slăbit alura și au 
comis urate greșeli în apărare, cere 
i-aii costat goluri. Au marcat: Gher. 
bânescu, Oprea, Că'irnan (din 13 
m ). Căliman și Nodea pentru Ști
ința și Marcu. Scharhjng. Ghimpal, 
Schuster și Kapp pentru Flamura 
roșie.

Sublime® arbitrajul nesatislâcă- 
ior prestat de Gh. Vișan (Bucu
rești).

Foinfa Sîfria — Știința Timișoara 
7—5 (6—3)

Timișoreni! au avut o revenire 
puternică ta repriza secundă, ajun
gi nd pînă la 5—6. O hwteurâ teta 
13 m., t * iii i i xle Bnctz tu d*
limeiie minute, stabilește scorni fi
nal la 7—5 ’mutau Votata Au în
scris: Roth, Brrtz (4— 2 din 13 m.Ț 
Otto și Parter pendnu Voința și Vlad 
(3) și Lud»» (T) neutra Știința.

Metalul Timișoara — Știința Iași 
6-4 (1-1)

Știința ■ condus c« 4—1. Un joc 
eu multe durități, pe oare arbitrul 
E. Bocoș (Tiaria) nu te>a sancțio
nat. Au marcat Walter (3). Zavad- 
uki (2) și Ebrenreteh pentru Meta- 
M și Linden <Th (3) și Hurobearru 
pentru ȘtaâȘța.

Metalul Reșița — Dimuno Orașul 
Sfvtin 7—6

Rezultatul joastitaiie o frumoasă 
performanță Bentru reșițert, obți
nută la capătul unui med dina

INFORMAȚII Ij^onosport
lata cun arată nn buletin cu 12 rezultate exacte 

fccncursul I -onoșport Nr. 14 etapa din 10 aprilie 1955 
_ 1- Placă. Ploești — Dinamo Orașul Stalin

H. FJwrm a roșie Arad — Progresul București
IU- Looon tiva Constanța — Știința Timișoara
IV. Avmt Regliin — C.C.A.

. V. gjiinț Cluj — Minerul Petroșani
1 VI. Dioa; » Bitcurești — Locomotiva T.g. Mureș 

VII. Ixxxm tiva Galați — Flamura roșie Burdujeiu
VIII- Meta’ Baia Mare — Metalul Hunedoara

IX. PrQgr d Orașha — Minerul Lupeni
X. Progr rf Sîliit — Flacăra Moreni

1X1. loco tiva lași — Știința Iași
XII. Avîtr .^sttfceni — Flamura roșie Buhuși

NiuînniJ iletinelor depuse la acest concurs a crescut la 
reatev 660

doua a jocului, reușind sa-și de
pășească adversarii tocmai prin 
dirzenia cu care au urmărit mo
dificarea scorului în favoarea lor. 
Iată și celelalte rezultate: seria 
I Știința Iași — Locomotiva I.C-F. 
(hă (6:5); Minerul București — 
Progresul Tecuci 65-0; Construc
torul Constanța — Locemot va Bu- 
zru 6-5 (0-5); seria il-a; Fla
mura roșie Or. Stalin — Tirnă- 
veni 3-0 (3-0); Progresul Sibiu— 
locomotiva Cluj 0-22 (0-11); Ști
ința Cluj — Flacăra Ploești 11-0 
(M).

mic, de bună factură tehnică. .Au 
marcat: La bling (2). Ente, Szabo 
(2), Petri șt Ferenschntz pentru 
Metal ai și Dement, Stresdtferdt, 
Martini. Schmitz II și Schmitz I 
(2) pentru Dinamo.

Flamura roșie Jimbolia — Dinamo 
6 București 6—72 (3—3)

Joc egal pînă ra ultimele 10 mi
nute, ciad gazdete au cedat com
plet. permițmd bucureșten:lor să în
scrie 6 puncte consecutive.

Au marcat: Mihai Ornat (3), Is- 
trate 12), Stănescu (2), Lupescu
(2) , Stoenescu. Tîschler și Roger 
Ccrnat pentru Învingători, respectiv 
Wegeman (2), Hehn. Zahari, Va
leri și Schfitz.

Calegsria A feminin

S-au taregishrat rezultate norma
le. Remarcăm scorul sever cu care 
Progresul Tg. Mureș, echipa cam
pioană, a dispus de Stanța Timi
șoara. Demn de relevat este și sco
rul stems cu care s-a încheiat par
tida dintre Știința I.C.F. și Fî. ro
șie Buhuși.

Știința I.C.F. — Flamura roșie 
Buhuși 4—2 (2—0)

Au înscris: Vîlcu, Rado șl Pariu 
reanu (2) pentru Știința și Omă- 
nescu și Șerban pentru Flamura 
roșie

Flamura roșie Sibiu — Progresul 
Orașul Stalin 2—5 (2—2)

Au maroai : B-almt (2) și Setatei t
(3) pentru învingătoare, respectiv 
Schenker si Dnasser.

Metalul Reșița — Flamura roșie 
Constanța 3—6 (2—0)

G citirile au fost înscrise de leredl 
și UJwig (2).

Avîntul Codtea—Știința Invățămint 
1—5 (1—2)

.Au înscris Dumitrescu (2), Nicu- 
lescu. Puia Caroiirna și Colesateov 
pentru Știința și Kwel dim 13 m. 
pentru Avtrvtiă.

Progresai Tg. Mureș — Știința 
Timișoara 3—0 (2—0)

S-au comis de ambele părți mul
te farflnri. Jucăhrerete de ta Timi
șoara au dat un randament foarte 
scăzut în atac. Cete trei puncte »u 
fost înscrise de Oprea, N-aghi și 
Săli geana.

Citogeru B

Locomotiva București — Flacăra 
Tirgrmște (2—7 (6—2).

Ștunța Cluj — Progresul Bacău 
4—3 (2—2)

Progresul — Recolta G.A.S. Va
rias 8—8 (4—3)

Ștunța Galați — Recolta M.A.S. 
București (4—12 (8—5)

de la

1
1
2
2
I
l
I

X
l
1
I
1

aproxi-

Seria I-a
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
LOCOMOTIVA CRAIOVA 3-0 (1-0) 

Jocul prestat de cete două echipe 
feroviare a fort de slabă factură 
tehnică. Gazdele au dominat majo
ritatea timpului, dar cu un atac 
imprecis în șut n-au reușit să 
fructifice decît trei din numeroa
sele ocazii de gol. Linia de mijloc 
(Garbeloti-Zeană) n-a dat satisfac
ție. Oaspeții au deziluzionat prin- 
tr-un joc lipsit de orizont. Milea 
(aripa stingă a feroviarilor bucu- 
reșteni) și-a făcut un debut promi
țător. Punctele au fost înscrise de 
Langa (min. 20, 67) și Olaru (min. 
72).
METALUL BUCUREȘTI - DI

NAMO 6 1-0 (0-0)
Meritată, dar foarte greu obți- 

><ută a fost victoria metalurgiștî- 
lor ’. Intr-«devăr, dinamoviștii au 
răspuns cu multă promptitudine de
selor atacuri ale înaintării meta
lurgiste, dar pripeala liniei de atac, 
lipsa unui coordonator permanent 
și cele trei bare pe care le-au a 
vut, le-au spulberat chiar șansa 
unui meci nul. Unicul gol al par
tidei i ?e datorește lui Andreescu 
(min. 53).
ȘTIINTA BUCUREȘTI — FL. 
ROȘIE SF GHEORGHE 1-0 (0 0) 

Rezultatul «nedreptateste echipa 
din Sf. Gheorghe, care, deși a 
jucat din min. 4 în zece oameni 
(Boga a fost accidentat și a pă
răsit terenul), a atacat cu multă 
forță și a pus de multe ori la în
cercare apărarea bucureșteană. 
Știința a înscris golul victorios în 
min. 70. La un contraatac al stu
denților, Coicea (Știința) a tras 
spre poartă, portarul Boroș (FI. 
roșie) a alunecat și mingea a in
trat în poartă.
PROGRESUL SIBIU — FLACARA 

MORENI 5-1 (3-1)
Au marcat Gherman (2), Pante- 

limon, Geamănu, Belașcu pentru 
învingători și Antonescu pentru 
oaspeți. S-au remarcat Pantei imon, 
Bodo, Gherman, Geamănu (Progre
sul), Tocan și Antonescu (Fla
căra î
LOCOMOTIVA TR SEVERIN — 

METALUL UZ. TRACTOARE 
ORAȘUL STALIN 0-0

Cele două echipe au practicat un 
joc mediocru. Echipa din Orașul 
Stalin a jucat dur. S-au remarcat 
Mităchescu. Vigan, Croitoru (Lo
comotiva), Iliuțan, Butnaru și Se- 
r-eday (Metalul).

Clasamentul
1. Met. Uz. Tr. 

Orașul Stalin 
î. Locomotiva Buc 
3. Știința Buc.
1. Loc. Craiova
8. Metalul Buc.
8. Știința Craiova 

Dinamo 6
8. Progr. C-P-C-S.
9. Progr. Sibiu

18. Flacăra Moreni 
11-12 Loc. Tr. Severin 
11-12. Met. St roșu

Stalin
Sf. Gh.

ce
73 
4:1 
3:S 
3.-« 
5ri 
2?» 
1:«
5:5
3:9
1:2

1:2 1
13. FI. r. Sf. Gh. 18 13 1:4 1

Etapa viitoare (17 aprilie)
FL roșe Sf. Gheorghe — Loco

motiva Craiova.
Dinamo 6 — Locomotiva Tr. Se

2 • 1 1Or. 
r.

verta.
Știința Craiova — Șumța Bucu

rești.
Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin — 

Locomotiva București.
Flacăra Moreni — Metalul St. 

roșu Orașul Stalin.
Progresul C.F.C.S. — Metalul 

București.

Campiorate^e de volei
MASCULIN

DINAMO IX BUCUREȘTI — 
METALUL ORAȘUL STALIN 2—3 
(15—9; 12-15; 12—15; 15—12;
11— 15). Joc foarte iddsputait în oare 
Metalul a cîștigat datorită superio
rității în ofensivă.

FLAMURA ROȘIE TG, MU- 
REȘ—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1-3 

ȘTIINȚA ARAD — PROGRE
SUL CLUJ 3—2 (5—15; 15—6;
12— 15; 15—I; 15—11). Joc «Deose
bit de disputat. Știința a tatîmpinat 
o rezistență neașteptat de mare din 
partea echipei dim Cluj.

FEMININ
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI — VOINȚA SIBIU 3—2 
(I1-J5; 15—10; 15-11; 14-16; 
15—8). Ccnstrueterul a insistat în 
momentele ho‘ărîto*re  și putea ter- 
n.irus învingătoare chiar în pateu 
seturi, dacă nu ar fi pierdut setul 
IV — la 14 —, dtupă ce condusese 
cu 14—8.

VOINȚA ORAȘUL STALIN - 
PROGRESUL CLUJ 1—3 (13—15; 
15-3; 8—15;6—15).

FLAMURA ROȘIE IAȘI—PRO
GRESUL TIMIȘOARA 3-1

Seria Il-a
LOCOMOTIVA CLUJ — FLACA

RA MEDIAȘ 1—0 (1—0)

A marcat Dobai în mm. 44. Lo
comotiva a jucat mult mai bine, 
dominînd mereu, dar nu a putut 
înscrie mai mult din cauza formei 
excepționale a portarului Dumi- 
tran. »

METALUL CIMPIA TURZII — 
LOCOMOTIVA ARAD 2-0 (1—0)

Primul gol a fost înscris în min. 
21 de Corn-eanu, care a primit o 
pasă de la Copil II. In min. 51. 
Ban termină cu un șut puternic o 
acțiune personală, mareînd al doi
lea goi (P. Țonea—corespondent).

METALUL BAIA MARE — 
METALUL HUNEDOARA Q—0

A fost un meci de o factură teh
nică foarte slabă.

PROGRESUL ORADEA — MINE
RUL LUPENI 3—2 (3—0)

După ce Progresul a dominat in 
prima repriză, mareînd trei goluri 
prin Kesckey (mim. 7) și Vaczi 
(min. 26 din 11 m. și min. 34), 
în partea a doua a jocului oaspeții 
își revin, contraatacă puternic și 
marchează două goluri prin Nagy 
(min. 55 și 73). (G. Dumitrescu, 
G. Singer — corespondenți).

METALUL ARAD — METALUL 
REȘIȚA 2—1 (1—01

Meci viu disputat, terminat cu 
victoria meritată a gazdelor. Au 
marcat: Ujj (min. 23), Rennich 
(■min. 54) pentru arădeni și Jojart 
II (min. 74) pentru oaspeți

METALUL 108 — METALUL 
ORADEA l—l (0—1)

Au înscris Kiss (mim. 25) pen
tru orădeni și lonescu (min. 74) 
pentru gazde. (1. Susman — cores
pondent).

PROGRESUL SATU MARE — 
FL. ROȘIE CLUJ 0—0

Classmsntui

7 
« 
« 
4
4
3 
3
2
P
1
1

1. Metalul C. Turzii ÎSM 6:0 6
2. Metalul Reșița 4 4 0 1 5:2 6
î. Progresul Oradea 4 3 0 1 12:5 6
4. Locomotiva Cluj 4 3 0 1 9:5 6
S. Metalul Hunedoara 3 14 0 2:0 4
S. Locomotiva Arad 412 1 4:5 4
7. Progresul Satu Mare 4 12 1 4:10 4
8. Metalul 1«8 4 112 6:5 3
9. Flacăra Mediaș 4 112 4:5 3

18. Metalul Baia Mare 4 0 3 1 1:2 3
11. Metalul Arad 4 112 2:8 3
12-13 Metalul Oradea 4 0 2 2 2:4 2
12-13 FI. roșie Cluj 4 0 2 2 2:4 2
14. Minerul Lupeni 4 0 2 2 53 2

1. Progresul Focșani 4 3 0 1 5:1 6
2. Dinamo Bacău 3 3 0 0 0:3 6
3. Docomotiva Iași 4 3 0 1 7:3 6
4. Flacăra Cîmpin*  

Flacăra ,4 Mai“
1311 6:4 6

5.
Ploești 4 2 11 11:9 5

6. Locomotiva Ga] a ti 3 2 0 1 4:3 4
7. Avîntul Fălticeni 4 2 0 2 3:3 4
fi. Dinamo Bîrlad 4 2 0 2 5:5 4
9. FI. roșie Bacău 3 10 2 4:5 2

10. Fl. roșie Burdujeni 4 10 3 2:6 2
11. FI. roșie Buhuși 4 10 3 1:6 2
12. Știința Iași 4 0 13 2:6 1
13. Dinamo Galați 3 0 0 3 5:9 0

Etapa viitoare (17 aprilie)
Metalul 108 — Metalul Baia 

Mare.
Minerul Lupeni — Metalul Arad.
Flamura roșie Ctaj — Progresul 

Oradea.
Flacăra Mediaș — Progresul 

Satu Mare.
Locomotiva Arad — Locomotiva 

Ciul.
Metalul Reșița — Metalul Cîm- 

pta Turzii.
Metalul Oradea — Metalul Hu-“ 

nedoara.

A doua etapă a campionatului republicai 
de juniori Ia fotbal

SERIA I
Dinamo Bîrlad — FI. roșie Bur- 

dujenj 0-5 (0-1).
Avîntul Fălticeni — FI. roșie 

Buhuși 2-1 (2-0).
FI. roșie Bacău — Voința Făl

ticeni 1-3 (1-2).
Dinamo Bacău — Progresul 

Focșani 2-2 (1-1).
SERIA II

Dinamo Galați — Locomotiva 
București 1-2 (0-2).

Locomotiva Galați — Știința 
București 0-1 (-Q-0).

Aceste două jocuri s-au disputat 
la Brăila.

Flacăra Moreni — Locomotiva
Constanța 3-1 (2-1).

Thrârul Dinamovisi ii Bucu
rești — Flacăra Cîmpina 3-1 (2-1). 

SERIA III
Locomot va T. Sev rm — Fla- 

efra Ploești 2-3 (0-2).
Știjuțj Craiova — Flacăra Bncu- 

reș’j 1-0 (0-0)
Tînărul Dinamovist I București— 

Progr sul F.B. București 3-9 (10).
TîuărvJ Dinamovrât Pitești — 

Metalul București 4-2 (0-4).

Seria IlI-a
LOCOMOTIVA IAȘI — ȘTIINȚA

. IAȘI 2—0 (0—0)

Victoria în deirbiu! ieșeam 
venit pe merit echipei ferovilH^ 
care in partea a doua a jocului^ 
desfășurat un joc mai eficace. 
Punctele au fost înscrise de Filip 
în mim. 75 și 80.

FLACARA C1MPINA — PRO
GRESUL FOCȘANI 0—1 (0—1)

Oaspeții au desfășurat un joc 
mai bun și au cîștigat pe merit. 
Singurul gol a fost înscris de Ni- 
culescu in min. 42.

LOCOMOTIVA GALAȚI — FLA
MURA ROȘIE BURDUJENI 

1—0 (0-0)
Unicul gol a! meciului a fost 

înscris de Iacob dîmtr-o lovitură 
de la 11 m., în nrin. 85.

FLACARA „1 MAI" PLOEȘTI —
FLAMURA ROȘIE BACĂU

4—3 (1—2)
A învins pe merit echipa ploete^ 

teană, care a jucat mai bine, 
special in partea a doua a joculi^^ 
Oaspeții au condus cu 2—0 prin 
punctele înscrise de Gram (mta. 2M, 
și 13), apoi Iordan a redus han
dicapul la 2—1. După pauză. Popa 
a egalat (mim. 53). iar Chirilă 
(min. 68) și mai apoi Stanoilovici 
(min. 70) au marcat alte 2 goluri, 
urcîrad scorul la 4—2 în favoarea 
gazdelor. In mim. 75 David reduce 
scorul ța 4—3.

DINAMO BIRLAD — DINAMO 
GALAȚI 3-2 (3-0)

Pentru echipa gazdă golurile au 
fost înscrise de Cqtrocotea (din II 
m. în mm. l)._Shmschi (la ațin. 
14) și Ciungu (min. 42). Pentru 
gălățeni au înscris Dumitrescu 
(min. 49) și Niculescu (m«n. 55). 

AVÎNTUL FĂLTICENI — FLA
MURA ROȘIE BUHUȘI 

l_0 (0—0)
Jocul a fost de factură mediocră, 

oaspeții au avut o oarecare supe
rioritate în prima repriză, dar linia 
de atac s-a dovedit a fi ineficace. 
Singurul punct al meciului a fost 
înscris in mirt. 58 de Cserezi. In 
min. 80, tot acesta a ratat im pe
nalii.

Clasamentul

Etapa viitoare (17 aprilie)
Dinamo Bacău — Flacăra Cim- 

pina.
Progresul Focșani — Dinamo 

Bîrtad.
Flamura roșie Bacău — Avintul 

Fălticeni.
Dinam© Ga’ați — Locomotiva 

Galați.
Flamura roșie Burdujeni —

Știwița Iași.
Locomotiva Iași — Flacăra „1 

Mai" Ploești.
Flamura roșie Buhuși stă.

SERIA TV
Progresul Timișoara — 

Iul 108 1-0 (0-0).
Minerul Lupeni — Metilul Hu

nedoara 0-4 (0-2).
Locomotiva Arad — Locoenot'w 

Timișoara 2-2 (1-2).
Metahil Ar.'*!  — *•'

3-2 (2-2).
SERIA V

Metalul Cimpia Torni — Vo
ința Cărei 5-2 (3-0.

LocomMiva Cluj — Metalul Baia 
Mare 2-2 (1-«).

Meta'ul Oradea — FI. roșie 
Arad 1-2 (1-1).

Progresul Oradea — Știința Cluj 
1-2 (1-2).

SERIA VI
Locomotiva Orașul Stalin — 

Progresul Sibiu 1-1 (1-0).
D namo Orașul Stalin — Meta

lul St. t. Orașul Stalin 2-1 (2-0).
Locomotiva Tg. Mureș — FT. ro

șie Sf. Gheorghe 1-0 (0-0).
Constructorul Tg. Mureș — Fla

căra Mediaș 0-1 (0-0).
Avîntul Regliin — Metalul U^B 

tract. Orașul Slatiu 3-1 (2-1). WB



Scoruri mari in etapa de ieri a campionatului categoriei A la fotbal
O etapă mai interesantă declt toate celelalte de pînă acum Sco

ruri mari, categorice și concludente, la București, Ploești și mai ales 
Reghin, reveniri puternice înregis trate la echipele Flamura roșie 
Arad, C.C.A. și Știința Timișoara: două victorii în deplasare, dintre 
care una la un scor record (Reghin), cel mai mare număr de 
go uri înscrise pînă acum (31) și modificări în clasament — iată 
bilanțul acestei etape. •

Dinamo București se află tot la două puncte de Flacăra, dar a 
mării diferența la 4 puncte față de Progresul (cu un meci mai 
mult jucat insă). FI. roșie Arad — la care intrarea lui Petschovschi 
a însemnat un mare reviriment moral — a ieșit din zr>rn retrogra
dării

CLASAMENTUL
1. Dinamo București (1) 7 5 2 0 16: 4 12
2. Flacăra Ploești (3) 6 4 2 0 14: 4 10
3- C.C.A. București (6) 7 3 2 2 15: 7 8
4. Progresul București (2) 6 3 2 1 8: 5 8
5. Minerul Petroșani (4) 7 2 3 2 7: 7 7
6. Dinamo Orașul Stalin (5) 7 3 1 3 7:11 7
7. Știința Timișoara (9) 6 3 0 3 11: 7 6
8. Știința Cluj (10) 6 2 2 2 8: 7 6
9. Locomotiva Timișoara (7) 6 2 2 2 9:10 6

10. FI. roșie Arad (11) 7 2 2 3 8:10 6
n. Locomotiva Tg. Mureș (8, 6 2 1 3 8:12 5
12. Locomotiva Constanța (12) 7 1 1 5 3:13 3
13. Avintul Reghin (13/ 6 0 0 6 3:20 0

Etapa viitoare (miercuri 13 aprilie)
BUCUREȘTI: C.C.A. — Dinamo Buc. Stadionul „23 August"
ORAȘUL STALIN : Dinamo — Locomotiva Timișoara 
PETROȘANI: Minerul — Fia mura roșie Arad 
TIMISOARA: Știința — Flacăra Pioești 
CLUJ: Știința — Avintul Re ghin
TG MUREȘ : Locomotiva —• Progresul București

Flamura roșie Arad — Progresul București 3-2 (2-2)

Dinamo București — Locomotiva Tg. Mureș 6-1 (4-0)

ARAD 10 (prm telefon). Cînd, 
dtță 21 de minute de joc. tabela 
de scor intf '•a rezult aloi <te 2—0 
in favoarea echipei bucureșterie, 
nici unul din cei peste 15.000 de 
spectatori nu se mat îndoia că 
pină la urmă victoria îi va reveni 
echipei oaspete. Dar, jucătorii Fte- 
bmjth roșii nu s au descurajat, d, 
punV»d ta ioc toatl energia, au 
twțit ca pînă la pauză să ega
leze și. in repriza a doua, să in- 
sc~ie gc>.« vicorios.

Jocul a fost frumos, viu disputat 
și foarte dirz.

in nhn. 18 se marchează primul 
goi: Fusulan cewtrează șj Bhijdea 
reia din voleu : 1—0. Nu trec de- 
cît trei mânute și o combinație fru
moasă între Ozon, Fusulan și Ca- 
coveami este concretizată de ulti
mul, care marchează, trăgind pes
te portxrs. Kiss ieșit in int snpi- 
narea mingii: 2—Ol In min. 28 a- 
părarea bucureștenilor ezită la un 
atee al echipei gaade și Birău tra
ge prin surprindere. Mingea îl lo
vește pe portarul Popovict, cate, 
neatent, o lasă să intre în gol 
(2—1). Trebuie să spunem că 
în acest meci apărarea echipei 
Progresul nu a mai dat aceiași 
randament ca în meciurile ante
rioare. iar portarul Papovici are 
pe conștiință toate oele trei go
luri primite. Cu 5 minute înainte 
de terminarea primei reprize 
Petschovschi trage puternic, dar

Flacăra Picești — Dinamo Oraș» Stalin 4-0 (2-0)
PLOEȘTI, 10 (prin telefon). 

Poale nid cei mai optimiști supor
teri ai echipei Flacăra nu întrevedeau 
o victorie atît de categorică asu
pra dinamc oștilor d»n Orașul 
Stalin, care doar cu o săptămînă 
tn urmă reușiseră să întreacă for
mația textilițtilor din Arad. Jocul 
a început îr nota de dominare a 
dinamoviștilor din Orașul Stalin, 
care, timp de 25 de minute, au ini
țiat numeroase acțiuni. pe care 
însă nu le-au putut fructifica din 
cauza sistemului bine ales de a- 
pârare adoptet de Flacăra (cu 
Cosmoc retras pe linia fundașilor 
pentru a-1 marca pe Boitoș) După 
această perioadă, inițiativa trece de 
partea Flăcăii, care desfășoară un 
joc tot mai ofensiv. Primul punct 
al partidei este înscris în min. 43, 
In urma unei combinații Tecdores- 
cu-Ștefănesci Drăgan. Un minut 
mai tirziu, Topșa, aflat la centrul 
terenului, t-ri nite mingea la Marin 
Marcel, care trage la poartă, Dră
gan intervin ■ în traiectoria mingii 
și. deși intr-o poziție foarte difici
lă, înscrie p asat, cu capul. In min. 
52, Dinamo Orașul Stalin are o- 
cazia de a reduce scorul, dar Flo
rescu trage in bară. In mân. 53 
Flacăira mai înscrie un gol prin 
Marin Marcel. Dinamo Orașul 
Stalin contraatacă periculos, prin 
Scorțan, Boitoș și Mihai, dar Ro

Pa^schiv respinge. Mingea ajun
ge la Gapaș. care, de la 12 m.,
înscrie cu un șut tras pe jos: 
2—2.

Ultimul gol al meciului este 
înscris Ti min. 62. Serfozo drib
lează trei adversari, apoi îl des
chide pe Birău, care îi pasează lui 
Petschovschi. Acesta îi dă min
gea lui Mareea care reușește să 
tragă la poartă, deși era jenat de 
Gică .Andrei. Din șutul său min
gea trece pe Irngă Popov ici, cane, 
ieșrse rtm poartă, și se oprește în 
pasă. Este 3—2 pentru Flamura 
roșie.

Arbitrul Mircea Cruțescu (Bucu
rești) a condus corect următoarele 
formații:

FLAMURA ROȘIE : Kiss-Lupeș, 
Dușan, Szucs-Jenei, Serfozo-Junei, 
Mercea, Capaș, Petschovschi. Bi- 
râu.

PROGRESUL: Popovici-Gică
Andrei, Paraschiv, Soare-Tănase, 
Știrbei-Caooveaou, Fusulan, Ozon, 
Smărăndescu, Blujdea.

★
In meciul de tineret Progresul 

a întrecut Flamura roșie Arad cu 
2—1 (1—1). Au marcat: Constan
tin (min. 21) și Vasilescu (min. 
51) pentru bucureștem și Găină 
(min. 4) pentru gazde.

S. MASSLER 
Șt. Weinberger 
corespondent

man și fundașii Flăcării intervin 
la tâmp și lămuresc toate situa
țiile critice. Cel de al 4-lea punct 
este înscris în min 62. Pahonițu e- 
xecută o lovitură liberă de la 20 
m., mingea se lovește de „zidul" 
d'namoviștilor, revine la Pa.honțu, 
care se apropie de poartă și în
scrie plasat.

Dinamo Orașul Stalin slăbește 
alura și Flacăra obține trei cor- 
nere, pe care însă nu le poate fruc
tifica. Raportul de cornere: 6—6. 
S-au remarcat: Roman, Pahontu, 
Ccsmoc, Marinescu, de la Flacăra 
Ploești și Fruth, Hidișan șî Boi- 
toș de la Dinamo Orașul Stal'n. 
Corect și autoritar, Adalbert Varga 
(Cluj) a1 arbitrat următoarele for
mații:

FLACARA PLOEȘTI: Roman— 
Pahonțu, Marinescu, Topșa — 
Cosmoc, Pereț — Ștefănescu, 
Teodorescu, Drăgan, Marin Marcel, 
Bădulescu.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu — Fruth. Lazăr, Sereș— 
Hidișan, Florescu — Scorțan, Ra
dulescu, Radu Tudor, Boitoș, Mihai.

Flacăra Ploești (tineret) — Di
namo Orașul Stalin (tineret) 6—3 
(5-2).

M. Bedrosian
1. Oprescu 

corespondenți

Un meci încheiat cu scorul de 
6—1 nu suscită, de obicei, prea 
multe comentarii. Partida de ieri 
prilejuiește însă muite discuții, atît 
asupra jocului însuși și a anumitor 
momente din meci, cît și asupra 
arbitrajului.

Să începem prin a spune că Di
namo a făcut o partidă bună, vred
nică de subliniat atit pentru clar
viziunea acțiunilor de atac din pri
ma repriză, cît maj ales pentru 
puterea de luptă șl modul organi
zat în care a știut să facă față si
tuațiilor difi-cile din repriza a II-a,

Băcuț II. care a fost din nou unul din cei mai buni jucători ai echi
pei Dinamo București, respinge ba Ionul cu capul peste B. Szasz. Fază 

din jocul Dînamo București — Locomotiva Tg. Mureș.

Avintul Reghin — C.CJL 
1-9 (0-6)

REGHIN, 10 (prin telefon). 
Casa Centrală a Armatei a dispus 
de Avintul Reghin la un scor neo
bișnuit. Formula de atac a echipei 
C.C.A. a fost bine aleasă. Toți 
înaintașii, jucători rapizi, au con
traatacat fulgerător asigurîndu-și 
o victorie meritată. Totuși, multe 
dintre loviturile lor la pcartă au 
fost executate fără forță. Avintul 
a jucat slab în apărare. Echipa din 
Reghin a aplicat de la început și 
pină la sfirș.t jocul „la ofsaid*  și 
în repetate rînduri cîte un atacant 
militar a scăpat singur spre poar
tă. De altfel, Avinttri Reghin i 
jucat cu o modificare în echipă, 
modificare care s-a dovedit inefica
ce (Veszi trecut la înaintare). E- 
chipa C.C.A. atacă puternic chiar 
din primele secunde și în min. 1 
obține un corner, rămas însă fără 
rezultat. Cu 4 minute mai tirziu, 
Dumitrescu îi pasează lung hit 
Tătaru și acesta prelungește la 
Demien. care marchează din apro
pierea porții. Un minut mai tirziu, 
tot Demien trage din apropierea 
porții, mingea se lovește de pieptul 
lui P. MoWoveanu și intră in gol. 
In min. 9, Tătaru, lansat de Cari
caș, marchează și el. In prima re
priză a meciului mai înscriu Tă
taru și Caricaș în min. 28 și 29, 
iar în min. 39 Moldoveana.

In repriza a II-a Avintul Reghin 
contraatacă mai insistent și Ma- 
teon ratează de două ori ocazii 
bune de a marca. Golul gazdelor • 
fost înscris în min. 48 de Maleon. 
C.C.A. joacă cu calm și in mm. 65, 
70 și 82 înscrie prim Tătaru de 
două ori și prin Munteanu.

Formațiile: C.C.A.: Veinesou — 
Zavoda II, Apolzan. Victor Dumi
trescu — Onisie. Bone — Demien, 
A. Munteanu, Caricaș. Tătaru. P. 
Moldoveanu.

AVINTUL: Szekeș — Catena.
Barta, Toniță — Farago, Sever —• 
Luciei, Veszi, Mateon, Constan- 
tinescu, Hulea.

A arbitrat bioe Lucian Pătmescu 
Orașul Stalin.

La tineret Avintul Reghin —• 
C.CA., 0—0.

P. Tnqfia 
corespondent 

cind — practic — a jucat în 9 oa
meni, prin ieșirea din joc a lui 
Boran și accidentarea lui Szoko, 
trecut apoi mai mult figurant pe 
aripa stingă

Dinamo a început puternic și în 
min. 23 conducea cu 3—0, prin 
punctele înscrise de Ntcușor (min. 
10). Ene (min. 15) și Suru (min. 
23). La acest scor, ca și în alte me
ciuri. Dinamo a slăbit alura și Lo
comotiva a contraatacat. Un astfel 
de contraatac pe aripa stingă s-a 
soldat cu o situație bună de mar
care, dar Jozsi a fost faultat în

locomotiva Constanța — Timișoara 0-1 (0-0)
CONSTANȚA, 10 (prin telefon 

de la subredacția noastră). Peste 
12.000 de spectatori au asistat la 
un meci frumos, cu faze dinamice 
și spectaculoase. A învins Știința 
Timișoara, dar un rezultat de ega
litate era mai just. Studenții au 
avut o ușoară superioritate tehni
că, jucîrtd mai legat cu pase pre
cise la om- Gazdele au jucat mai 
energic, cu mirit elan, avtad mai 
multe ocazii de a marca. De la 
început jocul este foarte rapid, fa
zele succedîndu-se cu iuțeală de la 
o poartă la alta. Scorul nu poate 
fi însă deschis, din cauza celor 
două apărări, care acționează cu 
multă siguranță. In min. 16 Știin
ța are ocazia să înscrie, dar Ma
zăre, neatent, ratează. Locomotiva 
este pe punctul de a înscrie in 
min. 17 și 25, dur Vultur și Că- 
dariu întirzie să tragă. După pau
ză, localnicii atacă insistent însă 
ratează numeroase ocazii. Astfel, 
în mm. 49, 53, 60 și 65, Ispas, Co
jocarii, Sever și Cădariu ratează pe

Știința Etaj — Minerul
CLUJ 10 (prin telefon). Intilni- 

rea dintre echipa locală Știința și 
Minerul Petroșani a atras în tri
bunele stadionului „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ peste 10.000 de 
spectatori. La sfîrșitul jacului, ei 
au putut aplauda victoria meritată 
a echipei gazdă. Trebuie arătat 
însă că Știința n-a cules numai 
aplauze. Dimpotrivă, jocul slab, 
declinat, din primele 35 de minu
te ale meciului, le-a atras studen
ților protestele vehemente ale pu
blicului. Aceasta a făcut, desigur, 
ca spre sfînșitiri reprizei. înaintașii 
Științei să 6e „dezmorțească" și 
să deschidă scorul în mm. 37 prin 
Dragoman, în urma unei frumoase 
combinații. Spre deosebire de re
priza I, lipsită de dinamism, cu 
joc de factură slabă, repriza a II-a 
a avut cu totul att aspect. S-a ju
cat mai vioi, atacurile succedîn. 
du-se de la o poartă la alta. Scorul 
este mortificat chiar în min. 48. 
Suciu primește o pasă de la A- 
vram și trage impara Ml, sus, In 
colțul porții. Minerul nu se descu- 

careu de Călinoiu (min. 35), fără 
că arbitrul să sancționeze. După 
această fază, Dinamo revine In 
atac și în min. 40 Suru înscrie al 
patrulea gol.

După rauză, au atacat mure
șenii. Dar, deș' au avut în față » 
echipă descompletată, ei n-au reu
șit să schimbe cît de cît, soarta 
meciului. Dimpotrivă, cei care au 
dovedit mai multă eficacitate au 
fost dinamoviștii, care au mai mar
cat de două ori prin Ene (min. 74 
(e drept, însă, din ofsaid clar) și 
Szoko (mim. 89). în timp ce Loco
motiva — pierzindu-se în combi- 
Bații inutile și ușor de destrămat 
de apărarea sigură a dinamoviști
lor — cu chiu cu vai a reușit si 
tascrie prin Crișan (min. 77).

Arbitrajul lui Aurel Iftimle 
(Orașul Stalin) a fost uniri din 
cele mai slabe pe care le-am vă
zut. Modul cum a conchis această 
partidă este de-a dreptul de neto
lerat și pune deschis problema 
dacă i se mai poate acorda con
ducerea unei partide de categoria 
A. In afară de greșelile semnalate 
pină acum și care au influențat, în 
orice caz, desfășurarea jocului, el 
n-a acordat două goluri perfect va
labile: unul înscris de Joz^i (min. 
27) și altul de Călinoiu (min. 64). 
Aceasta ca să nu mai vorbim de 
alte decizii anapoda, privind ofsai
durile, faulturile și chiar cornere- 
le. Colegiul central de arbitri tre
buie să analizez,- temeinic arbitra
jul de ieri, care face o regretabilă 
excepție de la linia bună a arbitra
jelor din acest campionat.

Formații:
DINAMO: Birtașu — Băcuț I. 

Băcuț II, Szoko (Toma)—Călinoiu, 
Toma (Neagu) — Boian, Nicușor, 
Ene, Neagu (Suru), Suru (Szoko).

LOCOMOTIVA: Varga — Va- 
karcs II, Fulop, Vakarcs I — Kaj- 
lik, Gierling — B. Szasz. Bociardi, 
Jozsi, Caloria, Crișan.

Cei mai buni au fost: Birtașu, 
Băcuț I, Băcuț II, Nicușor, Suru 
(Dinamo), Kajlik, Jozsi, Crișan 
(Locomotiva).

La tineret, Dinamo București — 
Locomotiva Tg. Mureș 4—1 (1—1).

' JAC-X BERARJU 
I DAMIAN

rînd bune ocazii de gol. Studenții fac 
un bun joc de apărare și contra
atacă pe aripi. In min. 70, la un 
asemenea contraatac, Știința ab
ține un corner executat de Gîrlea- 
nu. Mingea, boxată de Nebela, a- 
junge la Dmulescu, care reia în 
plasă de la 12 metri, înscriind sin
gurul gol al partidei. Arbitrul D. 
Dimulescu (București), a condus 
autoritar următoarele formații:

LOCOMOTIVA: Nebehr — Lun- 
gu, Dănulescu, Stăncescu — Ta- 
tomir, Manole — Vultur, Ispas, 
Sever, Cădariu, Cojocaru.

ȘTIINȚA : Uțiu — Sbîrcea, Brîn- 
zei, Florescu — Cojereanu, Nico- 
lm — Gîrleanu, Lazăr, Dinulescu, 
Mazăre, Boroș.

S-au remarcat: Nebela, Dănules- 
cu, Stăncescu și Sever die la Lo
comotiva și Uțiu, Brînzei, Cojerea- 
nu și Boroș de la Știința.

In deschidere, echipele de tineret 
Locomotiva și Știința au terminat 
te egalitate: 3—3 (1—0).

P. ENACHE 
P. PAULIAN

Petroșani 3-1 (1-6)
rajează și contraatacă. In min. 58, 
Moldoveana trage în bară, pen
tru ca tot el să înscrie în mm. 67 
punctul echipei sale. Scorul final 
este pecetluit tn min. 77 de Avram, 
care profită de o „bîlbîială" a a- 
părării Minerului.

S-au remarcat: Nedelcu, Moldo
van, Suciu și Dobrescu de la Știin
ța, Gabor, Farcaș II și Panait de 
1a Minerul. Au jucat echipele:

ȘTIINȚA: Todor. — Szekely.
Luca, Dobrescu, — Moldovan, Ne
delcu, — Munteanu, Suciu, Avram. 
Georgescu, Dragoman.

MINERUL: Crîsnic, — Ramoșan, 
Panait, Coidum, — Deleanu, Far
caș II, — Paraschiva, Sima, Mol- 
doveanu, Gabor, Turcuș.

A arbitrat Ilie Draghici (Bucu
rești).

La tineret: 5—1 (3—1) pentru 
Știința. Au înscris Turoș (2), Băr- 
bosu, Ciobanu Roman pentru 
Știința și Dogan pentru Minerul.

I. seinescu 
R. FISCH



Un magazin model 
de materiale sportive

’ In dimineața zilei de 9 aprilie s-a 
'tbmekis bl Capitală un nou magazin 
te materiale sportive. Instalat In 
ptin centrul Bucureștiului (Sir. Lip- 
tami nr. 21), acest magazin, model 
de prezentare ți desfacere a materi- 
ateteir sportive fabricate In fără fi 
importate a atras atenția unui mare 
r^1’ de sportivi, care au ținui să 
țk prezenți la inaugurare. Magazi- 
mtl a fost orgar'zat de Intreprin- 
'dteea de difuzare a materialelor 
Sportive, din cadrul Ministerului 
Comerțului Interior. (Foto I. Mjhă

SCHIORII ASOCIAȚIEI VOINȚA ÎNVINGĂTORI IN
SINAIA 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru). întrecerile pentru 
Cupa Dinamo La schi au luat sflr- 
șit cu victoria asociației Voința, 
care a totalizat cel mai mare nu
măr de puncte. Sîmbătâ timpul a 
fost frumos, permițind o bună des
fășurare a probelor, dar in ultima 
zi a competiției vremea a fost ne
favorabilă, o ceață foarte deasă in- 
greuntod condițiile de concurs. O 
surpriză s-a înregistrat la proba 
de sărituri speciale, desfășurată la 
Poiana Stafin, campionul probei, 
Cornel Crăciun, fiind întrecut de 
N. Munteanu și D. Brenci. Iată re
zultatele înregistrate: SLALOM'
URIAȘ SENIORI: 1. Theil JCaus 
(Voința) 1:39,8; 2. Gh. Cristolo- 
veami (Dinamo) 1:41,9; 3. N. Lu
pan (Dinamo) 1:43,6; 4. I. Secui 
(Dtaatno); 5. I. Cojocaru (Voința); 
6- M. Bucur (Progresul). Au luat 
startol 49 de schiori, 42 au termi
nat parcursul, care a avut 43 de 
porți. SLALOM URIAȘ JUNIORI:
1. N. kwici (Flamura roșie) 1:20,9;
2. Fvomus Klaus (Voința) 1:23,6;
3. Leibhard (Flam, roșie) 1:24,9. 
12 concurenți; toți au terminat, iar

Stefan Stefa (Dinam-o) 
ta nou victorios la ciclism
Peste 100 de cicliști și-au dispu

tat întîietatea în probele de fond, 
organizate ieri pe șoseaua Olte
niței de către comisia orășeneas
că de ciclism. In proba avansați-
lor (120 km.), un grup de 7 a-
lergători ( C. Datcu, I. Hora, D. 
Țupa, I. Baciu, V. Miilea, G. Șer-
ban de la C.CA și Șt Ștefu, de 
la Dinamo) evadează din pluton, 
după cîțiva kilometri de la ple
care. Ei nu vor mai fi ajunși pînă 
la sfîrșitul cursei. Șt Ștefu, câști
gătorul cursei de acum o săptă- 
mînă, rezistă cu dîrzenie acțiuni
lor întreprinse de militari. El reu
nește chiar să-i depășească pe toți 
>a sprintul final, înscriind o nouă 
și frumoasă victorie.

Rezultatul tehnic: 1 ȘT. ȘTEFU 
(DINAMO) 3 ore 35 min- 20 sec.;
2. I. Homa; 3. D. Țupa; 4. I. Răriri; 
5. V. Milea; 6. G. Șerban; 7. CL 
Datcu (toți de la C.C.A) aceiași 
timp.

Concurs de lupte 
la Oradea

In prezența a peste 800 de spec
tatori, a avut loc iert la Oradea, 
o interesantă întrecere de lupte, 
care a pus față în față selecționata 
orașului Oradea și totul R.P.R. 
Victoria i-a revenit lotului repre
zentativ cu scorul de 13—1. Cu 
prilejul acestei lntîlniri s-a putut 
observa că luptătorii componenți ai 
lotului republican sînt. In general, 
bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic, iiar meciul susținut la Ora
dea s-a dovedit a fi util. Cele mai 
spectaculoase lntîlniri, mult aplau
date de spectatori, le-au oferit pe
rechile Cernea — Pașca și Bdu- 
șica — Varga.

Cu prilejul Întrecerii de la Ora
dea s-a constatat, de asemenea, că 
tinerii introduși de curtnd In lotul 
R.P.R. au corespuns tn marea lor 
majoritate, excepție făctnd Fr. Las- 
zlo și T. Sipoș. Totuși, urnii dintre 
componenții lotului nostru au ma
nifestat și de această dată defi
ciențe mai vechi printre care slabul 
accent asupra luptei la brațe și 
Epsa de acțiuni.

Luptătorii Fr. Horvath, L. Bujor 
șl a Suli nu au participat la în
treceri, fiind indisponibili.

N. Kohijlmi, corespondent

Redaciia și Administrata, Bucuiești, str. Const Miile Nr. 17. telefon 5.30.36— 5.30.37 Nr. 1—9—52 STAS 3452—52. într. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. Abona- 
xnentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntar) din întreprinderi.

traseul a avut 28 de porți. SLA
LOM URIAȘ SENIOARE-. 1. M. 
Marotineanu (C.C.A.) 1:31,6; 2. S. 
Zerrrun (Flamura roșie) 1:39,8; 3. 
EL Maglaviceanu (Voința) 1:40,4. 
12 concurente înscrise, 12 clasate, 
28 porți. SLALOM URIAȘ JUNI
OARE: I. G. Lexen (Progr.) 59,8;
2. M. Cristotoveanu (Dinamo) 
1:06,0; 3. At. Gioancă (Voința)
1:28 2. Au participat 8 concurente. 
FOND 5 Km. JUNIORI: 1. N- So- 
krvăstru (Flamura roșie) 23 tnta; 
2. I. Leampă (Voința) 23.12; 3.
Gh. Bădescu (Progr.). J5 concu
renți, 14 clasați. 3 Km. JUNIOA
RE: 1. Greta Bonfert (Voința) 
15:29; -2. Marg. Arvai (Metalul) 
15:42; 3. Anelise Bifeș (Voința) 
16:37. 13 participant, 9 clasați. Co- 
borîre seniori: 1. Mihan Bîră 
ȚCXLA.) 1:33,3; 2. Ion Secui (Di
namo) 1:35,5; 3. I. Letcă (Dina
mo) 1:36.0; 4. I. Btrsan (Dinamo) 
1:38,2; 5. I. Cojocaru (Vomța) 
1:38,7; 6. N. Lupan (Dinamo) 
1:39,2. 31 schiori clasați. COBO- 
RIRE JUNIOARE: 1. G. Lexen 
(Progr.) 43.3; 2. M. Cristoloveanu 
(Dinamo) 45,0; 3. M. Gioarcă (Vo-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
Masculin

DINAMO BUCUREST1-ȘTIINȚA 
I.OF. 66—61 (35—28)

O partidă de nivel tehnic ridicat, 
echilibrată, interesantă. Un mo
ment foarte important a fost cel 
din min. 25, când Știința a recu
perat diferența de 9 puncte cu care 
era condusă, lutod și un avantaj 
de un coș. După o luptă foarte 
strânsă, ta care fiecare echipă a a- 
vut pe rind conducerea la diferență 
toarte mică (1—2 puncte), tfina- 
moviștii s-au „desprins* * (min. 36) 
astgurtodu-și o victorie muncită. 
Procentaje: Dinamo— încercări din 
acțâme 4230 ia sută, lovituri li
bere 73,33 -a sută. I.C.F.; încer
cări din acțiune 47,20 la sută, lo
vituri libere 60,66 ia sută. Cei'nuB' 
buni de pe teren: Nedef, E. Ră- 
ducanu. Dan Niculescu, Pruncu, 
Cojocaru.

kadze 1,92 m.; prăjină: N. Rozenfeld 
(junior) 4,10 m.; triplu salt : R. Dru- 
jinski (junior) 14,87 m.

• Echipa de volei Spartak, care 
se află în turneu în India, a susți
nut o nouă întîlnire în compania 
formației clubului Pepsu. Voleiba
liștii sovietici au cîștigat cu scorul 
de 3-0.

PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI- 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

50—64 (29—24)
Oaspeții au abținut o prețioasă 

victorie, datorită in special com
portării frumoase din ultimele 5 
minute. In acest timp, bucurește- 
râi, care în prima repriză s-au re
marcat prin pătrunderi rapide sub 
coș și tm joc mai organizat, au 
recurs la numeroase faultări care, 
transformate de adversari, le-au 
asigurat acestora victoria.S-au re
marcat : Crtșao, Masse văd, Dumi
trescu, Bota (Or. Stalta) și .Man
tea, Popovici (Progr. București).
ȘTHNȚA IAȘI-CONSTRUCTORUL 

SIBIU 49—86 (26—30)
De la începutul ceJuj de al .doi

lea taim sibiendi s-au detașat ca
tegoric, datorită preciziei în a- 
nmcărîie de 1a distanță și semi- 
efistanță. Evidențiați: Marian Spi
ridon, Gusan, Wilwert (Constr.) și 
Tafcașcu A rv irite (Știința).

PROGRESUL TG. MUREȘ- 
DINAMO TG. MUREȘ 

62—42 "(34—26)
Liderul clasamentului a cîștigat 

cu destulă ușurință. Au fost mai 
buni: Zoizon, Kadar, Elek (Pro
gresul) și Hejjas, Koos, Bodo (Di
namo).
DINAMO ORADEA-LOCOMOTIVA 

P.T.T. BUC. 81—52 (37—35) 
Deși la capătul primei reprize 

jucătorii orădeni nu conduceau 
«tocit cu un singur coș, în repriza 
a doua ei și-au asigurat o victo
rie categorică în urma unui joc

„CUPA DINAMO”
mța) 1:03,0; ȘTAFETA 4x10 Km. 
SENIORI: 1. Dinamo (Enache, Ol- 
teanu, Ducaru, Aldescu) 2h 37:01,0; 
2. QCJL 2h 49:29,0; 3. Flamura 
roșie 2h 49:50 0 4. Progresul, 5. 
Voința. 6. Metalul. ȘTAFETA 3x5 
Km. SENIOARE: 1. Progresul 
(Zangor, Neagoe, Gorea) lh 26:14,0; 
2. Flamura roșie lh 26:38,C; 3. 
Voința lh 28:11.0. SĂRITURI SPE
CIALE SENIORI: 1. N. Munteanu 
(Dnamo) 207,4 puncte; 2. D. 
Brenci (Voința) 204,9 pt-; 3. Cor
nel Crăciun (C.C.A.) 200,6; 4. C. 
Ducaru (Dinamo) 197,6; 5. FI. 
Voinea (Locomotiva) 197,0 p-te. 
JUNIORI: 1. T. Peterfi (Voința)
200.7 p-; 2. I. Colcer (Locomotiva) 
190 8 p.; 3. K- Schemingel (Voin
ța)'185,4 p.

CLASAMENTUL GENERAL 
AL CUPEI DINAMO

1. Voința 10.305,4 puncte; 2. Fla
mura roșie 9.383.0 p.; 3. Progre
sul 9.314,0 p.; 4. Dinamo 6.634,5 p.; 
5. C.CA. 4.612,5 p. 6. Metalul 
3.334,5 p.; 7. Știința 2.199,2 p.; «. 
Flacăra 1.783 3 p.; 9. Locomotiva
387.8 p.

mult mai organizat, la care fiecare 
dintre ei a contribuit din piin.

Bucureștenii s-au comportat neaș
teptat de slab în ultimele 20 min. 
de joc și au părut foarte obosiți. 
Remarcați : ConstarnEnescu, Va
nya, Berețki (Dinamo) și Costescu, 
Ganea. Ianculescu (Loc. P.TT.).

Feminin
FOTBALUL HOTAREȘTIINȚA I.C.F.-CONSTRUCTORUL 

BUCUREȘTI 46—33 (19—13) 
Partida dintre cefe două echipe 

bucureștene, socotită cea mai im
portantă a etapei, n-a corespuns 
așteptărilor și aceasta din cauza 
comportării sub așteptări a echi
pei Constructorul. Cu un joc sigur 
și cahn. Știința I.C.F. și-a asi
gurat o victorie pe deplin meritată. 
Cete mai bune jucătoare : Ștefania 
Tomescu, Theodora Simionescu, 
Zamfirița Belu (Știința) și Con
stanta Pîrvu (Constructorul).
ȘTIINȚA TNVAȚAMTNT-LOCOMO- 
TIVA BUCUREȘTI 40—71 (22—35)

Deși n-au jucat la valoarea do
vedită în if.timele întreceri, (în 
special m partida cu Progresul 
Oradea), Locomotiva a obținut o 
victorie clară. S-au evidențiat: Eva 
Ferencz, Aretoaneta Radulescu, Si
mona Poenaru (Locomotiva) și 
Adriana Ftaresru (Știința).

PROGRESUL TG. MUREȘ- 
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ 

58—34 (16-7) 
învingătoarele s-au comportat 

peste așteptări, arătînd o accentuată 
îmbunătățire a concepției de joc- 
S-au remarcat: Camenițchi, Kato 
na,, Zoldi (Progresul) și Zoitan, 
Hatassy (FI. roșie).
PROGRESUL ORADEA-ȘTIINȚA 

CLUJ 67—59 (28—26; 51—51; 
57—57)

Partidă foarte disputată in care 
au fost necesare două prelungiri 
pentru desemnarea echipei învin
gătoare. Deși orădencele au pornit 
puternic distanțindu-se ia un mo
ment dat cu 11 puncte, baschetba
listele din Cluj au refăcut handi
capul și apoi au condus alternativ 
cu adversarele lor. S-au q-' 
videnițiat: Hottia, Balogh, Szabo 
(Progresul) și Sebestten, Șerban; 
Vințeler (Știința).

* 4»

Partidele Știința Tdmișoaria-C.C-A. 
(masculin) și Progresul Arad-FTa- 
mura roșie Oradea (feminin), se 
dispută astăzi la Timișoara.

Noi recorduri
La concursul de verificare a îno

tătorilor noștri fruntași, desfășurat 
Sînrbătă și duminică în bazinul a- 
coperit de la Floreasca, s-au reali
zat noi recorduri repuibl ioane. Cel mai 
valoros a fost cel obținut de A- 
lexandru Popescu în proba de 200 
metri fluture. El a parcurs distanța 
tn 2:37,4. (Vechiul record ^44,9). 
In proba de 400 metri mixt indi
vidual, Alexandru Popescu a reușit

Campionatele mondiale
Budapesta 10 (prin telefon). Sîm- 

bătă și dumrmiică a cantrînuat ta 
sala Sportcsamok desfășurarea 
campionatelor mondiale de scrimă 
juniori, cu probele de floretă și sa
bie băieți.

La floretă ani participat 58 de 
concurenți, care au fost îimipăirțiți tn 
9 grape eliiminaitarâi, de unde au 
promovat în sferturile de finală 27. 
Din ced 6 trăgători romîni înscriși, 
4 s-au calif icait și 2 au fost eâima- 
nați (Moroșanu în seria a IV-a, cu 
0 victorii și Matei în seria a Vl-a 
cu 3 victorii, la baraj cu italianul 
Galii).

Trăgătorii noștri s-au oailifioat 
astfel: din seria a Ura Zfflahy pe 
locui 2 cu 5 victorii; din seria a 
V-a Olănescu pe Jocul 3 cu 3 vic
torii; din seria a VH-a Csipler pe 
locul 3 cu 3 victorii și din seria 
a VllI-a Tapalagă pe locul 1 cu
4 victorii.

Din sferturile de finală s-au ca
lificat următorii: Seria 1 Gyuricza 
(RPU) 4 v., Pietri (Italia) 3 v., Zi- 
Aahy (RPR) 3 v. Seria a Il-a Stella 
(Italia) 5 v., Szocs (RPU) 5 v., Le- 
bard (Franța) 3 v.; Seria a III-a 
Fullop (RPU) 5 v„ Bouchaille 
(Franța) 4 v., Simon (RPU) 3 v.; 
Seria a IV-a Olănescu (RPR) 5v., 
Meszairos (RPU) 4 v„ Banrent 
(Franța) 3 v. Din acest tar. care a 
fost foarte viu disputat, au fost eli
minați o serie ide trăgători oa>re 
contau ca favoriți pentru primele 
locuri, printre care: .Mairosy (RPU) 
Tapailagă (RPR) Vincent (Faianța) 
Uirick (Austria) Milanesi (Italia)

In finala probei au intrat 5 ma
ghiari ,un francez, un italian și un 
romto, obținîndu-se următorul! Cla
sament: 1. Gyuricza (RPU) 7 v., 2. 
Leband (Franța) 5 v. 13 t 3. FuHop 
(RPU) 5 v. 14 t. 4. Szocs (RPU)
5 v. 16 t. 5. Meszaros (RPU) 3 v^
6. SteMa (Italia) 2 v., 7. Simon 
(RPU) 1 v„ 8. Zillafiy (RPR) 0 v.

Proba de sabie, ca de altfel și 
cea de floretă băieți, s-a ridicat la 
un Înalt nivel tehnic. Ad au parti-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
U.R.S.S.

In șase orașe ale Uniunii So
vietice a început ieri campionatul 
unional de fotbal pentru echipele 
de maeștri în clasa A Campioana 
țârii, echipa Dinamo Moscova, a 
debutat victorioasă, întredncl cu 
4-1 formația Locomotiv Moscova. 
Zenit Leningrad a acumulat două 
puncte prețioase în deplasare, în- 
trecînd cu 2-1 Aripile Sovietelor. 
Celelalte 4 meciur; au luat sfîrșit 
cu scor egal: Dinamo Kiev — 
Spartak Moscova 0-0; Dinamo 
Tbilisi — Spartak Minsk 1-1; 
Șahtior Stalino — Rezervele de 
Muncă 2-2; T.D.SA. — Torpedo 
Moscova 0-0.
KINIZSI ȘI HONVED BUDAPES
TA ÎNVINGĂTOARE IN MECIU

RILE CU F. C. AUSTRIA
ȘI RAPID VFENA

Budapesta. — Sîmbătâ pe „Sta
dionul Popular" din Budapesta s-a 
desfășurat un cuplaj de fotbal, în 
cadrul căruia Kinizsi a întîlnit F. 
C. : Austria, iar Honved pe Rapid- 
Viena. In ambele partide victoria 
le-a revenit echipelor maghiare.

In primul meci, Kinizsi a între
cut F. C. Austria cu 4-2 (2-1). 
Golurile au fost înscrise ta or
dine de Dalnoki din penalti (min. 
16), Orosz (min. 21), Stotz (min. 
30) dintr-o lovitură liberă, Orosz 
(min. 50) Hofbauer (min. 57) și 
Budai II (min. 63).

In cel de al doilea meci, în fața 
a 80.000 spectatori, Honved a în
trecut-o, după o luptă foarte dis
putată, pe campioana Austriei, Ra-

PE SCURT
• La Tbilisi și Baku au avut loc 

concursuri de atletism. Un rezultat 
excelent în proba de aruncare a dis
cului a obținut recordmana lumii 
Nina Dumbadze: 51,79 m. L. Sanadze 
a parcurs 190 m. în 10,5 sec. Alte 
rezultate: greutate feîe: L. Sesadze 
13,32 m.; ciocan: S. Nenaș ev 58,43 m.; 
înălțime: i. Berhin 1,94 m., R. Savla-

la natațîe
un nou record. Timpul obținut 
5:46,4. Celelalte recorduri au fost 
realizate de Gh. Enache : 2:42,7, ta 
proba de 200 metri spate, Zoltan 
Hospodar: 2:17,4, la 200 metri H*  
ber seniori. Hubert Bock 2;22,0 la 
200 metri liber juniori categoria a 
doua, Adrian Oanță 2:46,2, In pro: 
ba de 200 m. ibnas, juniori categoria 
tatîiia (un record deosebit de \iaikn 
rosl.

de juniori la scrimă
cipat 52 concurenți împărțiți în g 
serii eliminatorii. Iată rezultatele: 
seria I: Orley (R.P.U.) 5 v.; Bron- 
di (Italia) 3 v.; Wernek (Austria)'
3 v. (Din această serie a fost eli
minat reprezentantul nestru Koșa,

; care a obținut numai 2 victorii);’ 
seria a Il-a: Poledri (Elveția) 4 v.; 
Mendeleny (R.P.U.) 3 v.; Kahn
(Saar) 3 v.; (din seria a Il-a a 
fost eliminat trăgătorul romîn Ta-; 
tar cu 1 victorie); seria a III-a: 
Kraisz (R.P.U.) 5 v.; Manzinii (Ita-; 
lfa) 4. v.; Peterfi (R.P.R.) 4 v^ 
seria a IV-a: Taierkauff (Germ, 
occ.)' 4 v-; Horvath (R.P.U.) 3 v.; 
Meziey (R.P.R.) 3 v.; seria a V-a: 
Szerencses (R.P.U.) 4 v.; Kardolus 
(Olanda) 4 v-; Bourcille (Franța)’
4 v.; seria aVl-a: Stelian ( R.P.R.)
5 v.; Baron (Saar) 4 v.: Fraisse 
(Franța) 4 v.; seria a Vll-a: Ku- 
șewsky (R. P. Polonă) 5. v.; Kost- 
ner (Germ, occ.) 4 v.; Sagott 
(Franța) 4 v.; seria a VIII-a: Par- 
renrt (Franța) 4 v.; Wiaitkowski (R. 
P. Polonă) 3 v.; Pelmuș (R.P.R.)' 
3 v.

Sferturi de finală : seria I: Bour
cille 4. v.; Orley 4. v.; Piatkowski
3 v.; (din această scrie a fost eli
minat trăgătorul nostru Peterfi cu 
2 v.); seria a Il-a-, Manzini 4 v^ 
Mendeleny 4 v.; Fraisse 2 v.; (din 
seria a Il-a a căzut, după baraj 
cu Fraisse, reprezentantul nostru 
Stelian); seria a III-a: Szerencses 
5 v.; Sagott 4 v.; Brondi 3 v.; 
(Mezey-R.P.R. a obținut o siugură 
victorie, fiind astfel eliminat); se
ria a IV-a: Parrent 4 v.; Kusewskî
4 v.; Horvath 2 v. (Cornel Pelmuș, 
după ce obținuse 2 victorii, a pier
dut în baraj cu Horvath).

Din semifinale s-au calificat 8 
trăgători pentru finală. La ora ctad 
închidem ediția se desfășoară baraj 
pentru primul loc între Orley, Sze
rencses și Parrent care au totalizat 
cîte 5 victorii- Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 4. Brondi 4 v., 
5—6 Mendeleny și Horvath 3 v., 7. 
Kusevski 1 v., 8. Manzini 1 v.

(pid Viena, cu scorul de 3-2 (3-2). 
Golurile au fost înscrise de Ma
chos (min. 7 și 8), Kocsis (min. 
35), Korner II (din 11 m.) în 
min. 40. șj Probst (min. 44). In 
partea a doua a meciului vienezii 
au jucat bine, au atacat în gene
ral mai mult însă apărarea echi
pei Honved în frunte cu portarul 
Farago și stoperul Lorant au ju
cat excelent. In ultimele minute 
Probst l-a lovit intenționat pa Pus
kas, care a trebuit să părăsească 
terenul.

Astăzi se dispută la Viena me
ciurile Kinizsi — Rapid și Hon
ved —"F, C. Austria.
REZULTATE SURPRIZA IN TUR

NEELE DE FOTBAL DIN
R. CEHOSLOVACA

Praga 10 (prin telefon). — In 
prima zi a turneelor de fotbal care 
au loc în mai multe orașe din R. 
Cehoslovacă, s-au înregistrat câte
va surprize. Iată rezultatele din 
prima zi: La Praga: Spartax So- 
kolovo a pierdut cu 0-2 in fața e- 
chipei belgiene La Gantoise. Dy
namo Praga a termina: la egali
tate cu Dynamo Zagreb: 2-2.

La Brno, Ruda Hvezda Bratis
lava a dispus cu 2-0 de Wlokniarz 
Lodz (R. P. Polonă), iar U-DA 
a dispus cu 5-3 de F. C. Kop- 
fenberg (Austria).

La Ostrava, Tankista Praga a 
pierdut cu 0-2 în fața echipe' Wla- 
mtrt Karl Marx Sladt (R. D. Ger
mană), jar Lokomotiv Sofiz a dis
pus cu 2-1 de Banik Ostrava.

La Bratislava, Slovan din iocă- 
litate a dispus cu scorul de 6-1 de 
A I. K. Stockholm. Turnrefc con
tinuă astăzi.


