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HOTĂRIREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

cu privire la reducerea de preturi cu amănuntul 
a unor mărfuri alimentare și industriale 

și a tarifelor de spectacole
Dezvoltarea economiei naționale în cele 4 luni 

fcare au trecut de la Hotărîrea Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la desființarea sistemului 
de aprovizionare pe bază de cartele și rații arată 
efectele pozitive ale acestei măsuri.

Desființarea cartelelor a stimulat creșterea pro- 
dnejiei industriale și agricole. Vînzările sporite 
de mărfuri prin comerțul socialist, creșterea conti
nuă a cantităților de produse agro-alimentare a- 
duse de producători pe piață au îmbunătățit sim
țitor aprovizionarea orașelor cu produse agro-ali- 
mentare și a satelor cu produse industriale.

Rolul regulator al statului pe piață s-a întărit, 
fa«pt ce se reflectă și în scăderea prețurilor produ
selor agro-alimentare, față de anii trecuți, in 
perioada februarie—aprilie, care se caracteriza, în 
trecut, prin dificultăți de aprovizionare.

Puterea de cumpărare a leului a crescut.
Planul producției globale a industriei a foist 

îndeplinit în trimestrul 1/1955 în proporție de 
106,2%. Numeroase întreprinderi au îndeplinit de 
pe acum planul cincinal.

In agricultură sectorul socialist a crescut și s-a 
întărit. La sftrșitul trimestrului I, numărul gospo
dăriilor agricole colective și al întovărășirilor este 
de 5.145. Numărul asociațiilor simple de țărani 
BHir.citori a crescut în trimestrul I cu 1.150. S-a 
continuat trimiterea de cadre calificate precum și 
înzestrarea 'tehnici a SJW.T.-urflor, gospodăriilor 
agricole de stat și gospodăriilor agricole colective.

In comparație cu trimestrul I al anului 1954 s-au 
desfăcut prin comerțul socialist cu 11% mai multe 
mărfuri alimentare și industriale. Rețeaua comer
țului de stat a crescut tn cursul trimestrului 1 cu 
peste 300 unități. Volumul realizat la contracte, 
adtiziții și cote obligatorii depășește simțitor, atât 
la produsele vegetale cît și Ia cele animale, can
titățile realizate în trimestrul I al anului 1954.

Aceste realizări au creat condiții pentru înfăp
tuirea unei reduceri de prețuri cu amănuntul la 
cnele mărfuri alimentare și industriale, precum și 
a tarifelor de spectacole, ceea ce va duce la 
creșterea puterii de cumpărare a salariilor, la ridi
carea nivelului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

In scopul creșterii mai departe a salariului Teal 
al clasei muncitoare și al ridicării nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor muncii, Con- 
«liul de Miniștri al Republicii Populare Romine

HOTĂRĂȘTE:
l._— De la data de 25 aprilie 1955 se efectuează 

ertnătoarele reduceri de prețuri cu amănuntul:
Procentul

de reducere (•/•)

*
Paste făinoa'se — vărsate și în 

cutii — simple și cu ou (maca
roane, spa ghete, fidea, tăeței, 
steluțe etc.)

Conserve de legume în ulei —< 
to borcane și cutii (ardei uhf 
pitiți cu orez, teme în ulei, do
vlecei în ulei etc.)

Conserve de came de vită, porc, 
pasăre, vinari (In suc propriu, 
în aspic, pateuri, hacheuri etc.) 
în cutii sau (borcane

Conserve, de carne cu legume — • 
to cutii sau borcane

Pește afumat (scrumbii de Dunăre 
— întregi, și felii, scrumbii de 
mare, heringii, rizeafeă mare, 
pălămidă)

Pește sărat (scrumbii de Dunăre 
și pește mărunt)'

Setnicon-serve de pește tn ulei (ri
zeafeă, stavrizi, chefal mic, 
scrumbii albastre mari și mief, 
sardele tip Lisa, fileuri și ru
louri din rizeafeă mare, din 
Scrumbii de Dunăre, heringi etc.)' 

(Siropuri (de stneură, vișine și alte 
fructe)

Surogate de cafea
Fulgi de ovăz — vărsați și în cutii 
Săpun de rufe
Săpun semi toaletă „Cheia”

Confecții de Itnă:
Costume și paltoane pentru bărbați 
Raglane și pardesie pentru bărbați 
Jachete, pardesie și raglane pentru 

femei
Pălării pentru bărbați, femei și

îri medie 22

îri medie 15

15

15

în medie 20

îri medie 25

îri medie 25

15
25
20

în medie 9,3
10,2

6-30
4— 80

5— 30

București, 22 aiprilie 1955.
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
GH. GHEORGH1U-DEJ

Rechizite școlare din lemn (echere, 
penare, teuri, rigle diferite, plan
șete școlare de desen etc.) 15

Creioane școlare, de desen, colo
rate și chimice 12

Jucării din lemn, carton, metal,
material plastic, celuloid — sim
ple și mecanice — (inclusiv tri
ciclete, trotinete etc.) in medie 18
2. — Prețurile de desfacere în unitățile de 

alimentație publică se vor recalcula în mod co
respunzător noilor prețuri reduse.

3. — Prețurile de Intrare la spectacole se reduc 
cu începere de la 1 Mai 1955, după cum urmează:

— la spectacole artistice (teatre
etc.) în medie 10
— la spectacole cinematografice hi medie 12
4. — Se însărcinează Ministerul Comerțului In

terior să stabilească, pe baza reducerilor prevă
zute în prezenta hotărîre, noile prețuri cu amă
nuntul.

5. — ilimsterul Comerțului Interior va lua 
toate măsurile organizatorice necesare pentru a- 
plicarea cu începere de la data de 25 aprilie 1955 
a prezentei hotărîri.

6. — Ministerul Culturii și Ministerul Finanțe
lor vor stabili, pe baza reducerilor medii de pre
țuri de in-traTe la spectacole, noile tarife de vizio
nare a spectacolelor.

7. — Ministerul Culturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor amenaja noi săli și 
grădini de vară pentru spectacole, folosind in pri
mul rfnd acele săli și grădini de spectacole care 
au actualmente alte destinații.

In fața oamenilor muncii din țara noastră stă 
sarcina îndeplinirii și depășirii planului de dez
voltare a economiei naționale pe anul 1955, ultimul 
an al planului cincinal.

Creșterea producției industriale, obținerea de re
colte bogate, dezvoltarea circulației mărfurilor și 
schimbului între oraș și sat, vor asigura un nou 
avînt In dezvoltarea economiei naționale și sa
tisfacerea tot mai largă a nevoilor de consum srie 
populației.

Sporirea productivității muncii, scăderea prețu
lui de cost. întărirea regimului de economii prin 
reducerea normelor de consum de materii prime 
și materiale și scăderea cheltuielilor administrative 
este singura cale justă și posibilă pentru crearea 
condițiilor necesare creșterii an de an a salariului 
real și a nivelului de trar material și cultural al 
oamenilor muncii din patria noastră.

p. Directorul general 
al Treburilor Consiliului de Miniștri

D. Bogdănescu

Angelica Rozeanu pentru a șasea oară 
campioană a lumii la tenis de masă 

Reprezentantele noastre Angelica Rozeanu. 
și Elia Zeller au cucerit și titlul 
de campioane mondiale la dublu

copii (din claș de lină, pâr de
iepure, de lină în amestec) 10

încălțăminte din piele lucrată ma
nual Jn medie 5

încălțăminte fețe pînză, combinată 7—12
încălțăminte ușoară 7—12
Marodiinărie din policlorură de 

vinii 25
Mobilă din lemn (studiouri, dormi

toare, sufragerii, mese, scaune, 
dulapuri, mobilă pentru copii, 
mobilă pentru bucătărie etc.) 7

Petrol lampant 7J.
Mașini de gătit din fontă și tablă 

neagră și combinate 10
Lămpi de gătit cu petrol 10
Vase din tablă de aluminiu (vase 

de bucătărie, articole pentru 
sport și voiaj etc.) 10

Vaise de menaj drin fontă — emai
late și negre (ceaune, crătiți, 
tigăi etc.) 10

Mașini de tocat carne — emailate 
și vopsite tn medie 8

Fiare de călcat din fontă 10
Tucerie comercială (piese de 

schimb din fontă pentru sobe 
și mașini de gătit plite, ca
pace, inele, rame, grătare etc.)

Aparate- electrocasnice (fiare de 
călcat și reșouri)

5

10
Corpuri de iluminat (lămpi, lustre, 

candelabre, armături etc.) 10
Ceasornice de mină 10
Paturi metalice — pentru copii 13
Cărucioare, landouri — pentru 

copii 15
Cărucioare 6port — pentru copii 15
Caiete școlare și maculatoare 10
Ghiozdane și serviete școlare din 

țesături textile, carton, piele ar
tificială i 10

UTRECHT (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică au continuat to- 
tîlnirile individuale din cadrul 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă. In turul III al probei de 
simplu femei, Angelica Rozeanu a 
primit replica tinerei jucătoare diu 
R.P.U. Agnes Simon, cu care s-a 
mai întîlnit de curînd la Bucu
rești. După o partidă în care ju
cătoarele au luptat cu o dîrzenie 
rară reprezentanta noastră a învins 
cu 3-2 (21-15, 15-21, 21-14, 11-18, 
5-3). Ultimul set le-a supus pe 
ambele jucătoare la un efort de 
concentrare maxim. Primul punct 
a fost cîștigat de Angelica Ro
zeanu care a atacat prin două lo
vituri consecutive de pe partea 
tînelaiptă. Prima minge trasă a 
fost parată de Simon, Insă An
gelica Rozeanu, atacînd din nou 
puternic și plasat, Simon nu a 
mai putut respinge și tabela de 
marcaj indica: 1—0 pentru Ange
lica Rr-eanu. Următoarele două 
puncte sint cîștigate tot de repre
zentanta noastră, care conduce ast
fel cu 3—0. Urmează apoi o serie 
de schimburi de mingi care du
rează 7 minute, Angelica Rozea
nu cucerind al patrulea punct con
secutiv. La acest scor și ținînd 
seama că nu mai erau decît 2—3 
minute de joc, Simon forțează a- 
tacul. Se fac cîteva schimburi de 
mingi de o mare spedțaculozitate 
și, la scorul de 5—3 In favoarea 
Angelicăi Rozeanu, arbitrul anun
ță terminarea timpului regulamen
tar de joc consemnînd victoria re. 
prezentantei R.P.R. Pentru califi
carea îri sferturile de finală, An
gelica Rozeanu a intîlnit-o pe cam
pioana Franței Watel. Campioana 
noastră a obținut o victorie cate
gorică cu 3—0 (7, 7, 13). Apoi, în 
sferturile de finală, Angelica Ro
zeanu a avut de înfruntat asaltul 
campioanei Angliei, Rosalinda Ro
we. După un meci foarte spec
taculos, jucătoarea engleză a fost 
nevoită să cedeze în fața superio
rității evidente a adversarei sale. 
Angelica Rozeanu a cîștigat cu 
3—1 (21-15, 16-21, 21-19, 21-12). 
In setul al treilea Angelica Ro
zeanu a condus cu 17—14, dar 
Rosalinde Rowe a egalat și a luat 
conducerea cu 19—17. Precizia în 
lovituri i-a adus însă jucătoarei 
noastre victoria. In setul IV, ul
timul al acestei partide, Angelica 
Rozeanu a atacat și a contraata
cat cu siguranță, clștiglnd comod.

Ella Zeller s-a întîlnit pentru 
calificarea în rîndul primelor 8 
jucătoare ale campionatelor cu re
numita jucătoare austriacă Linda 
Wertl. După o partidă interesantă, 
victoria i-a revenit Lindei Wertl 
cu 3—1 (21-16, 21-8, 19,21, 21-19). 
Cealaltă reprezentantă a R.P.R, 
Șari Szasz a jucat pentru intra
rea In rîndul primelor 8 jucătoa
re cu Bates (Țara Galilor). Șari 
Szasz a învins cu 3—0 (14, 13, 
16). Apoi, în sferturi de finală, 
Șari Szasz a pierdut cu 1—3 la 
japoneza Watanabe. In meciurile 
feminine de simplu două dintre 
jucătoarele japoneze, Eguchi și 
Tanaka, au suferit înfrîngeri puțin 
scontate. Astfel, ele au fost eli
minate de Diana R,owe cu L-—3 și

respectiv de Ann Haydon cu ac®4 
lași scor. 'j

Surprize mari au fost înregis? 
trate însă în meciurile probei da 
simplu bărbați. Bunăoară, unul 
dintre marii favoriți, japonezul 
Ogimura, campionul mondial da 
anul trecut, a fost învins de t mă
rul jucător maghiar Somogy cu 
3—0 (17, 20, 1-9), iar cehoslovacul 
Andreadis a pierdut cu 3—2 (21-14, 
21-18, 12-21, 17-21, 10-21) la Joj 
zsef Koczian (R.P.U.). De aseme* 
nea, fitialistul de anul trecut, sue
dezul Flisberg a fost învins în 
primul său meci de cehoslovacul 
Tereba, care, la rîndul sau, a pier
dut la francezul Amouretti, intre’ 
cut și el de englezul Kennedy cu 
3—1. Rezultate neașteptat da 
bune a realizat francezul Caffiero^ 
care s,-a clasat în semifinale îri- 
vingîndu-i pe cunoscuții: Freun- 
dorfer (Germania), Harangozo (lu-' 
goslavia), Koczian (R.P.U.) și 
Leach (Anglia). Un rezultat bun 
a obținut și Leach, care l-a între* 
cut pe Tomita (Japonia) cu 3—1 
și pe Fbldy (R.P.U.) cu 3—0. Iu
goslavul Vogrinc l-a eliminat pe 

- valorosul Roothooft (Franța) și a 
cedat la limită cu 3—2 la Tanaka 
(Japonia).

Dintre jucătorii noștri, cel mai 
bine s-a comportat Toma Reiter, 
care a repetat performanța sa de 
anul trecut, clasîndu-se între pri
mii 8 jucători ai campionatelor. 
Toma Reiter i-a eliminat, după 
partide de mare luptă, pe eud- 
vietnamezul Nguyenkimhang și pe 
americanul Bukiet. Apoi Reiter i-a 
depășit cu 3—0 pe germanul Mat
hias și pe englezul Kennedy și a 
pierdut apoi cu același scor, în 
sferturi de finală, la japonezul Ta-i 
naka. Alt reprezentant al R.P.R, 
tînărul Matei Gantner, în ultime-: 
le două meciuri susținute l-a în
vins pe germanul Schneider cu 
3—2 și a pierdut la iugoslavul 
Dolinar cu 3—0. Gantner s-a cla- 
sat între primii 16 jucători ai 
competiției.

In proba de dublu femei, repre
zentantele noastre Angelica Ro
zeanu și Ella Zeller au învins cu
plul Kampen-Ovcrloop (Belgia) cu 
3—0 și perechea Elliot-Wton (Sco
ția — Anglia) cu 3—1 calificin- 
du-se în semifinala competiției. 
Perechea maghiară Eva Koczian— 
Agnes Simon a fost la un pas de 
victorie în meciul cu campioanele 
niondiale ale probei, surorile Rowe. 
Jucătoarele din R.P.U. au conduc 
cu 2—0 la seturi, pierzînd însă 
pînă în cele din urmă cu 3—2.

Jocuri interesante au fost și fu 
cadrul probei de dublu mixt De 
pildă, dublul Eva Koczian-Szeppesf 
(R.P.U.) a dispus cu 3—0 de Lin
da Wertl-Dolinar și de Tanaka-Ta- 
tnaai cu 3—2, iar Narahara-Tana- 
ka au întrecut cu 3—2 perechea 
Diana Rowe—Leach și cuplul Ke- 
rekes-J . Koczian cu 3—0. Repre
zentanții noștri Șari Szasz — Rei
ter au pierdut la perechea Tana* 
ka-Tamasu cu 3—0 (10, 18, 7). 
In proba de dublu bărbați jucăto
rii Reiter-Gantner (R.P.R.) au fost 
întrecuți cu 3—0 (19, 15, 19) de 
englezii Bergman și Leach, care 
au pierdut apoi în fața maghiari
lor Sido și Koczian cu 3—1.

Iată alte rezultate tehnice-: sinx 
pin femei: Watanabe — Rook 
3_0, R. Rowe — Grafkbva 3—0, 
E. Koczian — Tegner 3—1. E. 
Koczian — Elliot 3—2, Wertl — 
Kerekes 3—1; sferturi de finală: 
Eva Koczian — Diana Rowe 3-2, 
Linda Wertl — Ann Haydon 3-1; 
semifinale: Angelica Rozeanu
(R.P.R.) — Watanabe (Japonia) 
3—0 (10, 11, 17), Linda Wertl

(fiontinuare in pag- 2-a^
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ȘTIINȚA CLUJ —ȘTIINȚA I.C.F. 
40—41 (22—21)

Echipele au fost egale ca va- 
Ifhre în jocul de cîmp, dar Ști- 
in ța Cluj a dovedit o gravă defi
cientă nereușind să transforme lo
viturile de pedeapsă.
FLAMURA ROSIE TG. MUREȘ— 

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
î 32-59 (16—26)
' Joc greoi, plin de greșeli teh- 
hice de o parte și de alta. Loco
motiva București și-a găsit caden
ța in ultima parte a reprizei a 
doua cînd o contraatacat mai de
cs și a reușit să cîștige 1a scor.

FLAMURA ROȘIE ORADEA — 
! ȘTIINTA INVAȚĂMINT BUCU

REȘTI 55—66 (29—38) 
t Deși la început gazdele au ini
țiativa, totuși studentele sînt cele 
care reușesc să înscrie și să se 
distanțeze. S-au remarcat Paras- 
chiva Nagy, Ada Kohelka (FL ro
șie) și Aria Firimide, Emilia To- 
dirașcu. Adriana Florescu (Știin
ța)-
PROGRESUL ARAD — PROGRE
SUL TG. MUREȘ 39—44 (16—19) 

Echipa din Tg. Mureș a reușit 
o frumoasă victorie datorită unei 
bune pregătiri tehnice și tactice. 
S-au remarcat: Varga, Simon, Cer- 
naschi (Progresul Tg. Mureș) și 
Kovacs, Vess, Bauer (Progresul 
Arad).
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

— PROGRESUL ORADEA 
54—41 (29—25)

Masculin
ȘTIINTA I.C.F. — D1NA.MO 
TG. A1UREȘ 75—53 (33—22)
O victorie ușoară a Științei 

LC.F. care, și de astă dată, a 
Jucat foarte bine. S-au remarcat: 
Nedef, Bărbulescu (Știința I.C.F.) 
și Vasile Ștefan, Geza Berekmeri 
(Dinamo Tg. Mureș).
LOCOMOTIVA P.T.T. — PRO

GRESUL F. B. 66—56 (29—25)
Locomotiva a încheiat campio

natul cu o victorie frumoasă și 
muncită, obținută printr-un joc pe

măsura posibilităților jucătorilor 
săi. Ca in multe alte jocuri, Pro
gresul F.B. a avut deficiențe la 
capitolul pregătirii morale și de 
voință. S-au remarcat: Costescu, 
Ganea, Dumitrescu (Locomotiva 
P.T.T.) și Radu Popovici, Ortinschi 
(Progresul F. B.).
C.C.A. — DINAMO BUCUREȘTI

67—58 (33—35)
Jocul a plăcut prin dîrzenia cu 

care cele două echipe și-au dispu
tat întîietatea. Deși în min. 14 Di
namo avea un avantaj de 7 pimc- 
te, totuși în repriza doua C.CA. 
a găsit suficiente resurse pentru 
a trece peste acest handicap și 
cîștigînd la o diferență apreciabi
lă. Ambele echipe au jucat extrem 
de nervos, In special Dinamo, care 
în min. 20 l-a pierdut pe Emanoil 
Răducanu, descalificat pentru 5 
greșeli personale. S-au remarcat: 
Folbert. Fodor, SUmatescu (C.C.A.), 
Cojocarii, Kari, Em. Răducanu 
(Dinamo).

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

78—73 (43—32)
Joc caracterizat prin luptă în

cordată. Mureșenii au fost supe
riori din punct de vedere tehnic, 
dar Progresul Orașul Stalin a ju
cat cu foarte multă voință. S-au 
remarcat: Kadar, Refegy, Bokor 
(Progresul Tg. Mureș) și Crișan, 
Masievici, Scridon (Progresul O- 
rașul Stalin).
CONSTRUCTORUL SIBIU - ȘTI
INȚA TIMIȘOARA 72-48 (31-24)

Mai omogeni, sibienii au cuce
rit o victorie ușoară datorită și 
faptului că Știința a Jucat fără 
convingere. S-au remarcat: Gu- 
san, Gruber, Wilwert (Construc
torul) și Lorincz, Pușcașu (Ști
ința).
DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 

IAȘI 77—57 (42—26)
Dinamoviștii n-au depus efor

turi decit tn prima repriză, cînd 
și-au asigurat o diferență aprecia
bilă de puncte pe care au păs
trat-o pînă la sfîrșit.

Angelica Rozeanu pnntru a șasea oară
campioană a lumii la tenis de masă

(Urmare din pag. l-a)

(Austria) — Eva Koczian (R.P.U.) 
3—2 (21-15, 18-21, 13-21, 21-14,
21-17). Simplu bărbați: Sido — 
Hirschkovitz 3—0, Tanaka — Ho- 
lusek 3—0, Ogimura — Somael 
3—0, Stipek — Pereira 3—0; sfer
turi de finală: Sido — Somogy 
3—0, Dolmar — Bergman 3—1 ; 
semifinale: Tanaka (Japonia) — 
Caffiero (Franța) 3—0 (11. 15, 17). 
Dolinar (Iugoslavia) — Sido 
(R.P.U.) 3—1 (1'1-21, 21-15, 22-20, 
21-18). Dublu femei; semifinale: 
Angelica Rozeanu — Ella Zeller’ 
(R.P.R.) — Tanaka-Narahara (Jo. 
ponia) 3—0, Rosalinde Rowe-D’a- 
na Rowe (Anglia) — Eguchi—Wa
tanabe (Japonia) 3—0 (19. 18. 17). 
Dubi î bărbați ; Andreadis, Stipek 
— Szenpesi. Harasztosi 3—0 (11, 
18 19), Dolinar, Harangozo —
Mifles, Somael 3—1; semifinale. 
Andreadis—Stipek (R. Cehoslova. 
că) — Ogimura—Tomita (Japo
nia) 3—2 (21-16. 14-21. 23-21,
16-21. 33-31), Dolinar—Harangozo 
(Iugoslavia) — Sido—Koczian 
(R.P.U.) 3—1 (21-14, 21-14, 14-21, 
21-16).

Safa Bernhard dîn Utrecht a 
fost plină pînă la refuz aseară la 
finalele campionatelor mondiale. 
Un interes foarte mare trezise în 
rîndurHe spectatorilor olandez: mai 
ales finala probei de simplu femei, 
care punea față în fată pe cam
pioana mondială Angelica Rozeanu 
și pe renumita jucătoare austriacă 
Linda Wertl. Meciurile d‘rtre aceste 
două judnicare căpătaseră o anu
mită „tradiție", în ultimele trei în- 
tîlniri victoria revenind la limită 
Dindei Wertl. Sub acest aspect se 
prevedea o partidă foarte echili
brată. întâlnirea a început într-o 
«taosi'eră extrem die încordata, 
•ehimburîe de mingi făcîrtdu-se 
tatr-o tăcere desăvîrșită. Angelica 
Rozeanu acționează cu precizie 
ta apărare, contraatacînd de multe 
Wi cu multă vigoare și siguranță. 
Ltaida Wertl, deși pare oarecum 
«dezorientată de rfposte'e prompte 
inie advensareî sale, atacă, totuși, 
foarte variat și puternic. Jocul 
Tără greșeală al campioanei noas
tre dezorganizează complet orice 
acțiune întreprinsă efe Linda Wertl, 
care nu mai poate ține ritmul im
pus de Angelica Rozeanu. Cam
pioana noastră cîștigă primul! set 
«21-13. Și în cel de al doilea set
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reprezentanta R.P.R. atacă hotărît, 
jocul său produc irtd o impresie de
osebită în rîndurîle spectatorilor. 
Aplauze puternice răsplătesc de
seori jocul campioanei mondiia'e. 
Se poate spune că Angelica Ro
zeanu face o adevărată demonstra
ție, nelăsînd nici un dubiu asupra 
câștigătoarei acestei firrale. Se pare 
că Angelica Rozeanu a acumulat 
pentru acest meci întreaga sa e- 
nergfe și măiestrie, acordîndu-i o 
dublă semnificat’e: cucerirea pen
tru a șasea oară a titlului de cam
pioană mondială și obținerea aș
teptatei revanșe asupra Lindel 
Wertl. Cu o înflăcărare de nedes- 
criș, cu o putere de luptă rar întâl
nită, cu o siguranță și o îndemînare 
demne de o maestră dssăvirș tă, 
Angelica Rozeanu și-a „spulberat" 
adversara, învingînd-o în următoa
rele două seturi la 5 și la 8. Cu 
această strălucită victorie, maestra 
emerită a sportului Angelica Ro
zeanu a adus patriei o nouă per
formanță de răsunet mondial, u- 
nicâ in istorâ tenisului de masă, 
cucerind pentru a șasea oară con
secutiv titlul de campioană a 
lumii.

Finala probei ide dublu femei a 
prilejuit o nouă victorie a repre
zentantelor Republicii Populare 
Romine, .Angelica Rozaanu și Ella 
ZeMer, care au cucerit titlul de 
campioane moead&ale. întâlnind' pe 
surorile Rosaiinde și Diana Rowe, 
deținătoarele de anul trecut ale 
titiuiui suprem la această probă, 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
au reușit să învingă cu scorul de 
3-2 (21-17, 16-21, 17-21, 21-19,
21-17). Cu această strălucită vic
torie, reprezentantele țării noastre 
au încheiat cu deplin succes cea 
de a XXII-a ediție a campionaite- 
for nsGădiafe; cucerirea a trei ti
tluri mAidiale: echipe femei, sim
plu femei și dubfai femei.

Lată rezultatele celorlalte finale : 
simpla bărbați: Tanaka (Japonia) - 
Dolinar (Jugoslavia) 3-0 (10, 9, 15); 
dublu bărbați: Andreadis, Stipek 
(R. Cehoslovacă)-Dolinar, Haran- 
gozo (Jugoslavia) 3-0 (10, 7, 18); 
dublu mixt: Eva Koczian, Kalman 
Szeppesi (R. p. Ungară)-Hellen 
Elliot, Aubrey Simons (Scoția, An
glia) 3-2 (18-21, 18-21, 21-19,
21-19, 21-16).

Cele șapte titluri mondiale pu
se în joc la Utrecht au revenit: 
R. P. Romîne trei, Japoniei două, 
R. Cehoslovace și R. P. Ungare 
cite imul.

locomotiva București,
conduc în

Seria I
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 

FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR 
GHE 7—0 (2—0)

Cu o linie de atac în vervă de 
joc — de această dată pe toată du
rata meciului — Locomotiva a în. 
trecut la un scor categoric for
mația textiliștilor din Sf. Gheor- 
ghe. Golurile au fost înscrise de 
Călin (min. 3 și 84), Roman (mm. 
47, 69 și 88), Zeană (min. 28) și 
Olaru (min. 48) în urma unor fru
moase combinații. Arbitrul I. Mo- 
raru (Turda) a condus, slab, to- 
lerînd jocul foarte dur al textiliș
tilor, anulînd un gol perfect vala
bil înscris de Zeană și acordînd 
— în schimb — un gol marcat 
de Roman din poziție clară de 
ofsaid, (min. 83).

DINAMO 6 BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 4-1 (1-1)

Dinamo 6 București a reușit să 
întreacă la scor Știința București. 
Atacul dinamovist a funcționat 
tot timpul foarte bine, dar abia în 
repriza a II-a a reușit să depă
șească singurul compartiment bun 
al studenților, apărarea. Au mar
cat Balint (min. 13 și 59) și Pa
tru (min. 58 și 80) pentru Dina
mo și Semenescu (min. 20) pen
tru Știința. Știința a ratat un pe
nal ti prin Semenescu în minutul 
82.
PROGRESUL C.P.C.S. — FLA

CĂRA MORUNI 1—0 (0-0) 
Cele două echipe au furnizat un 

joc foarte rapid cu numeroase o- 
cazii de gol la ambele porți. 
Forma bună a celor doi portari 
(Bocianu — Progresul și Leich - 

Flacăra) și imprecizia în șut 
a atacanților au determinat menți
nerea scorului alb pînă în minutul 
87. cînd a înscris Georgescu 
LOCOMOTIVA CRAIOVA — LO

COMOTIVA TR. SEVERIN 
1—0 (1—0)

METALUL ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN — METALUL BUCU

REȘTI 0—2 (0—1)
PROGRESUL SIBIU — ȘTIINȚA 

CRAIOVA 0—0

Cî&sam^ntul

Etapa viitoare

L Locom. București 5 4 1 0 14: 0 9
2. Metalul uz. tr.

Orașul Stalin 5 3 2 0 6: 0 8
3. Știința Buc. 5 4 0 1 8: 7 8
4. Progr. CPCS Buc. 3 3 0 0 5: 1 6
5. Metalul București 5 3 0 2 5: 6 6
6. Locomotiva Craiova 6 2 2 2 5: 7 6
7. Dinamo 6 Buc. 6 2 1 3 6: 6 5
8. Știința <Craiova 5 1 2 2 7: 7 4
9. Flacăra Moreni 6 2 0 4 5:11 4

10. Progresul Sibiu 5 1 1 3 5: 5 3
11. Loc. Tr, Severin 5 1 1 3 3: 6 3
12. FL roșiei Sf. Gh. 6 1 1 4 3:12 3
13. Metalul St. roșu

Orașul Stalin 4 0 1 3 2: 8 1

Metalul uz. tr. Orașul Stalin— Lo
comotiva Craiova.

Locomotiva București — Știința 
București.

Flacăra Moreni—Dinamo 6 Bucu
rești.

Știința Craiova — Metalul St. roșu 
Orașul- Stalin.

Metalul București — FI. roșie Sf. 
Gheorghe.

Locomotiva Tr. Severin—Progresul 
Sibiu.

ceîe

_ •

Reșița și Progresul Focșani 
trei serii aie categoriei B.
Seria II Seria III

PROGRESUL ORADEA — META
LUL C. TURZII 2—0 (1—0) 
Jocul a fost în general destul 

de confuz, dar desfășurat cu mul
tă însuflețire. In min. 30 Vaczi 
este faultat în careu, dar arbitrul 
nu acordă lovitura de pedeapsă. In 
min. 40 faza se repetă întocmai, 
numai că de data aceasta es*e 
acordată lovitura de la 11 m., pe 
care Vaczi o transformă : 1—0. Al 
doilea gol este marcat în min. 85, 
cînd Vaczi îl deschide pe Kiss, 
care înscrie : 2—0.

G. Dumitrescu — corespondent 
METALUL REȘIȚA — LOCO
MOTIVA ARAD 1—0 (1—0)

La capătul unui joc disputat cu 
dîrzenie, reșițenii au obținut vic
toria prin golul marcat de Mun- 
teanu în min. 31. S-au remarcat: 
Munteanu, Potoceanu și Chirilă 
de la Metalul, Popescu și Flo
rescu de la Locomotiva.

(I. Plăvițu — corespondent) 
METALUL ARAD — FLAMURA 

ROȘIE CLUJ 0—0
Joc de factură tehnică scăzută. 

Ambele înaintări au fost foarte 
slabe.
LOCOMOTIVA CLUJ — META

LUL 108 4—1 (1—1)
Clujenii au obținut o meritată 

victorie prin punctele marcate de 
Dobay (min. 40 și min. 60 din 
11 m.), Radu (min. 55) și Cre- 
can (min. 50). Pentru metalurgiști 
a înscris Mărgineanu (min. 21).

METALUL HUNEDOARA — 
FLACĂRA MEDIAȘ 1—1 (1—0)

Au înscris Meghie (min. 5) pen
tru gazde și Moldoveanu (min. 71) 
pentru oaspeți. Arbitru I. Chirițes- 
cu (București), (O. Rațiu — co
respondent).
MINERUL LUPENI - METALUL 

ORADEA 2—2 (1—1)
Joc spectaculos, la oare au con

tribuit ambele echipe. Au marcat 
Takacs (min. 30) și Jenaki (min. 
72) pentru Metalul și Morar (min. 
31 și 49) perțtru Minerul. (I. 
Ciortea — corespondent).

METALUL BAIA MARE — 
PROGRESUL SATU MARE 

1-1 (1-1)
Punctele au feet înscrise de A- 

dameț (min. 13) și Ambruș (min. 
23).

Clasamentul

PROGRESUL FOCSANI — FLA- 
CÂRA 1 MAI PLOEȘTI 2-1 (1-0)

FOCSANI 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Joc foarte spec
taculos în care' gazdele s-au pre
zentat mai bine. Scorul este des
chis în min. 21 de Rottens.tein. 
După pauză, oaspeții egalează în 
min. 62 prin Toniță. Golul victo
riei este înscris 10 minute mai 
tîrziu de către Vîlceanu.
DINAMO BACAU — LOCOMOTI

VA GALAȚI 2-0 (0-0)
BACAU 24 (prin telefon de la 

subredacția noastră). Joc de fac-: 
tură tehnică scăzută. Punctele di- 
namoviștilor au fcs.t înscrise de 
către Sîrbu (min. 73 și 88). A 
arbitrat bine V. Drug (București).

Ilie Iancu, corespondent
FL. ROȘIE BUHUȘI — FLACĂRA 

CÎMPINA 5-2 (0-2)
BUHUȘI 24 (prin telefon). E- 

chipa gazdă a făcut un joc foarte 
bțsi și a reușit să cîștige la un 
scor concludent Au înscris: Bilț I 
(min. 77 și 86) Neacșu (min. 53 
și 59) și Diaconescu (mkv- 51) 
pentru Fi. roșie, Bălăcear.u (min 
35) și Zaharra (min. 38) pentru 
Flacăra.

I. Gherșin, V. Florescu 
corespondenți

ȘTIINTA IAȘI — FL. ROȘIE 
BACAU 2-1 (11)

IAȘI 24 (prin telefon). Gaz
dele au obținut o victorie merita
tă prin punctele înscrise de B&. 
divan și Border. (Ultimul a r3* 
tat și un II m.). Pentru oaspeți 
a înscris Nt-delcu.

Fr. Baciu, 1. Sima, 
corespondenți 

DINAMO BIRLAD — LOCOMO
TIVA IAȘI 0-0

BIRLAD 24 (prin telefon). Joc 
mediocru, influențat de vînt. îna
intările ambelor echipe s-au dove-' 
dit ineficace în fața porții.

I. Faibiș — corespondent 
DINAMO GALATI — AVÎNTUL 

fălticeni’ 1-2 (0-2)
BRĂILA 24 (prin telefon). Joc 

foarte animat în care* Avîntul s-a 
prezentat mai bine. Au înscris: 
Șoneru și Keleman pentru Avîn
tul, Niculescu pentru Dinamo.

I.Baltag — corespondent

Clasamentul
1.
2.
3.

’regresul Oradea

6. Flacăra Mediaș
7. Metalul 108
8. Minerul Lupeni
9. Locomotiva Arad

10. Progresul S. Mare
11. Metalul Oradea
12. Metalul B. Mare
13. Metalul Arad
14. FI. roșie Cluj

6 5 0 1 8: 2 10
6 5 0 1 18: 5 10
6 4 11 16: 9 9
5 1 4 O' 4: 2 6
5 3 0 2 6: 4 6
6 2 2 2 9: 7 6
6 2 13 12:10 5
6 13 2 9:11 5
6 13 2 7: 9 5
6 13 2 6:15 5
6 0 4 2 5: 7 4
6 0 4 2 3: 8 4
6 12 3 2:10 4
6 0 3 3 2: 8 3

Etapa viitoare
Metalul Hunedoara — Locomotiva 

Cluj ; Locomotiva Arad—Progresul 
Oradea ; FI. roșie Cluj—Flacăra Me
diaș ; Progresul S. Mare — Minerul 
Lupeni ; Metalul 108—Metalul Reșița; 
Metalul C. Turzii—Metalul B. Mare; 
Metalul Oradea—Metalul Arad.

JOCURILE DE HANDBAL
_ Ieri au continuat întrecerile cam

pionatului republican feminin de 
handbal și aie categorisi B (mas
culin). In general, s-au înregistrat 
rezultatele scontate- Iată cîteva a- 
mănunte asupra desfășurării par
tidelor:

Campionatul feminin
Știința Invățămint — Știința Ti

mișoara 2—3 (2—1). Partida de 
pe stadionul Progresul F-B. din 
Capitală s-a terminat cu o meri
tată victorie a echipei oaspe, care 
a practicat un joc bun, eficace. 
De altfel, partida a fost — în ge
neral — de un bun nivel tehnic. 
Cu 2 minute înainte de sfîrșit, 
gazdele conduceau cu 2—1, dar 
timișorencele au atacat decis și au 
cîștigat. Au marcat: Neurohr, Do- 
bre și Munteanu, respectiv Diaco- 
nu și Niculescu.

Flamura roșie Sibiu — Știința 
I.C.F. 2—3 (1—2). Meciul s-a dis
putat la Cisnădie și a fost deosebit 
de spectaculos. Golurile echipei 
bucureștene au fost înscrise de Jia- 
nu (2) și Simionescu, iar cele ale 
sibiencelor de Kapp și Lamm (din 
13 metri). De remarcat că în ulti
mele 5 minute Știința a tras de 7 
ori în bară.

Progresul Tg. Mureș — Flamura 
roșie Buhuși 8—0 (5—0). Mure- 
șencele au dominat tot timpul și 
au cîștigat fără eforturi. Au mar- _ 
cat: Ileana Naghi (3), Mariana O-

prea (2), Iuliana Neamțu (2),' Clo
tilda Conț.

Metalul Reșița — Progresul 0- 
rașul Stalin 3—8 (0—6). Echipa 
din Orașul Stalin s-a prezentat 
foarte bine, mai ales în atac. Me
talul Reșița a făcut un joc sub po
sibilități. Punctele învingătoarelor 
au fost realizate de Schaib (2), 
WtoJt (4), Balint (2). Pentru echi
pa gazdă au înscris Hovani, De- 
nuel și Ulvig.

Avîntul Codlea — Flamura roșie 
Constanța 6—1 (3—/). Jocul a 
fost de factură tehnică mediocră. 
In repriza a doua echipa locală 
a pus stăpînire pe joc. Cele 6 go
luri ale gazdelor au fost înscrise 
de Kohnemi (3), Kuver (2) și 
Kraus; pentru echipa din Constan
ța, Melad.

★
In> urma acestor rezultate, Pro

gresul Orașul Stalin continuă să 
conducă în clasament cu 8 puncte. 
Pe locul al doilea se află Progre
sul Tg. Mureș, cu 7 puncte, iar lo
cul următor este deținut acum de 
Știința IC.F. care — făcînd 6 
puncte — a depășit Știința Invă- 
țămînt București.

Categoria B
Locomotiva București — repre

zentativa Făgăraș 4—6 (3—2). Jo
cul echipei oaspe a constituit o ve
ritabilă surpriză. Victoria obținută

1. Progr. Focșani (1) 6 5 0 1 9: 2 10
2. Dinamo Bacău (2) 5 5 0 0 11: 3 10
3. Loc. Iași (3) 6 4 11 8: 3 9
4. Av. Fălticeni (9) 6 3 0 3 5: 5 6
5. Flac. Cîmpina (4) 6 3 0 3 8:10 6
6. Flac. 1 Mai PI. (5) 6 2 13 12:12 5
7. Dinamo Bîrlad (10) 6 2 13 5: 7 5
8. FI. r. B-jeni (6-8) 5 2 0 3 6: 6 4
9. FI. r. Bacău (6-8) 5 2 0 3 6; 7 4

10. FI. r. Buhuși (12) 5 2 0 3 6: 8 4
11. Loc. Galați (6-8) 5 2 0 3 4: 6 4
12. Știința Iași (13) 6 114 4:11 3
13. Dinamo Galați (11) 5 10 4 7:11 2

Etapa viitoare
Locomotiva Iași—FI. roșie Burdu- 

jeni ; Locomotiva Galați—Progresul 
Focșani ; Avîntul Fălticeni—Știința 
Iași; Dinamo Bîrlad—Dinamo Bacău; 
FI. roșie Bacău—FI. roșie Buhuși ; 
Flacăra Cîmpina—Dinamo Galați ;

(Flacăra 1 Mai Ploești stă).

DE IERI
se datorește pregătirii fizice supe
rioare pe care au avut-o făgărășe- 
nii. Au marcat: Ștefani, Hnat, 
Chiujdea, Titei, Schneider (2) pen
tru oaspeți și Enache (2), Deutsch 
și Radian pentru Locomotiva.

Știința Cluj — Flacăra Tirgouiș' 
te 9—4 (3—3). Oaspeții au jucat 
bine în prima repriză, dar, insu- 

• ficient pregătiți fizicește, au cedat 
în cea de a doua. Au înscris : Ni
culescu (4), Krestel, Koradni. Joja, 
Raner (2) pentru Ș;-: nț-a șî Gă- 
nescu (3) și Doncu pentru. Fla
căra.

Știința Galați — Recolta Varias 
8—11 (5—4). A fost un mad foar
te, viu disputat, cîștigat la mare 
luptă de oaspeți, care au arătat o 
pregătire tehnică superioară- Ei au 
marcat prin: Cazebec. H?'n:z 3 . 
Kelp (3), Volman (3) și Kerestesi- 
Studenții au înscris prin Kader 
(5), Constantin, Ciolan. Tomoșan.

Progresul Bactta—Recolta Bucu
rești 6—7 (3—2). Joc spectaculos 
și de factură tehnică ridicată. 
Bucureștenii au fost mai agresivi 
în acțiunile de atac în repriza se
cundă. Ei au înscris prin Neduciu 
(2), Pantea (3), Crăciun și Popa. 
Pentru Progresul au marcat Pană 
(2), Luț’u, Nicuila, Asaftei și G-he- 
nade.

Progresul Odorhei — Progresul 
Arad 18—8 (9—3).



CAMPIONATUL CATEGORIEI A. LA FOTBAL
I..........................

Clasamentul
1. Dinamo București (1) 10 5 5 0 18: 6 15
2. Progresul București (3) 9 5 3 1 14: 8 13
3. Flacăra Ploești (2) 8 4 4 0 16: 6 12
4. C.C.A. București (5) 9 4 3 2 17: 8 11
5. Minerul Petroșani (4) 9 4 3 2 10: 8 11
6. Știința Cluj (6) 9 4 3 2 15:12 11
7. Dinamo Orașul Stalin (8) 10 4 2 4 12:14 10
8. Știin’a Timișoara (9) 9 3 2 4 12: 9 8
9. Locomotiva Timișoara (7) 9 2 4 3 11:13 8

10. FI roșie Arad (10) 10 2 3 5 11:15 7
11. Locomotiva Tg. Mureș (H) 9 2 2 5 10:19 6
12 Locomotiva Constanța (12) 8 1 2 5 4:14 4
13.' Autatul Reghin (131 9 0 2 7 8:26 2

In paranteze, locirih ocupate de eclipe înainte de etapă de ieri.

Etapa viitoare (duminică 1 Mai)
Avîntul Reghin — Flamura roșie Arad r I 
Știința Cluj — Flacăra Ploești
Locomotiva Timișoara — Mi nerul Petroșani

ț Locomotiva Tg. Mureș — Ști ința Timișoara
Locomotiva Constanța — CC. A. București
Progresul București — Dina mo București

C. C. A.—Locomotiva
C.C.A. a întrecut ieri Locomo

tiva Timișoara mnilt mai greu ide- 
cît era idle așteptat, judecind du
pă hl timelie ^comportări ale ce
lor două echipe. Pentru că mili
tarii intrau pe teren recomandați 
de o foarte bună comportare în> 
jocul cu Dinamo, iiar timișorenii 
veneau după un joc slab prestat 
în fata Științei Cluj. Iată însă, 
că în timp ce timișorenii s-au 
prezentat Ia aproximativ același 
nivel ca și duminica trecută, 
C.C.A. n-a mai reeditat nici pe 
departe jocul bun din partida an
terioară și astfel am asistat la un 
joc de factură tehnică foarte sla
bă, care a îndreptățit protestele și 
nemulțumirea publicului, mai ales 
după prima repriză. In aceste 
prime 45 de minute, militarii au 
fost mai buni, dommind în ma
joritatea timpului. Au tras însă 
foarte imprecis la poartă și s-au 
pierdut de cele mai multe ori în 
combinații inutăie. Presiunii inten
se a militarilor, timișorenii i-au 
răspuns prin acțhru de contna- 
atac periculoase, bazate numai pe 
Szekely — excelent în jocul de ieri 
— și A. Covaci. La o astfel de ac
țiune, Szekely a marcat spectacu
los (mim 14). Duipă 4 minute, A- 
lexandrescu a egalat cu un șut 
plasat de la 14 m., din pasa lui 
Caricaș.

Repriza secundă a fost mai e- 
chilibrată, Locomotiva a jucat mai 
bine cu Andreescu half și a ata
cat mai mult. Aspectul reprizei 
secunde a fost de deplină egalitate 
și rru mult a lipsit ca și rezultatul

Dinamo Orașul Stalin—Locomotiva Tg. Mureș 3—0 (3—0)
Orașul Stalin 24 (prin telefon 

de la subredacția noastră).
Cei 8000 spectatori prezenți pe 

stadionul „Tractorul" au avut pri
lejul să aplaude jnictoriia meritată 
a echipei Dinamo Orașul S tail in, 
care a prestat un joc foarte bun. 
La oaspeți, numai apărarea a a- 
rătat o formă mai bună.

Arbitrul Gh. Kepich (Timișoara) 
a condus corect următoarele for
mații :

DINAMO ORAȘUL STALIN : 
Munteanu-Fruth, Lazăir, Moarcăș- 
Cioerone, Hidlișan-Scorțan, Rădu- 
lesou. Szakaci, Radu Tudor, Mihai.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ : 
Lucaci-Vakarss II, A. Szasz, Gier- 
ling-Fulop Kajl,ik-B. Szasz, Bo- 
ciardi, Jozsi, Catena, Pakaii.

Deși cu vîntul în față, d.:namo- 
viștii inițiază încă din primele 
minute ale reprizei I o serie de 
atacuri bine conduse. In min. 3,

Dinsmo București— Av
In minutul 80, cînd conducea cu 

1-0 prin golul înscris în mim. 34 
de Munteanu, Avîntul Reghin a 
pierdut un excepțional prilej de 
a-și mări avantajul. Hulea trăgîrrd 
de la cîțiva metri pe lingă poarta 
părăsită de Birtașu. Un contraatac 
puternic al dinamoviștilor le-a a- 
dus acestora eg.alarea : Călinoiu a 
reluat fulgerător în min. 82 o pasă 
primită de la Băcuț II — care tre
cuse la înaintare —, pecetluind 
astfel scorul unei partide de slabă 
factură tehnică. Cu o formație im
provizată. în care s-a făcut serios 
resimțită lipsa lui Ene, Nicușor, 
Barta și Szoko, Dinamo — deși 
a dominat categoric, mai ales în 
repriza a II-a — n-a putut cuceri 
decît un singur punct în fața ulti
mei clasate, comportîndu-se cu 
mult sub nivelul posibilităților. 
Punctul nevralgic al formației di-

Timișoara 2-1 (1-1)
final să reflecte acest aspect, lată 
însă că, în min. 74, apărarea oasipe 
a fost surprinsă prea înainte și 
greșit plasată și, bine „deschis" 
de Caricaș, Tătaru a pătruns în 
caireu, a tr,as în bairă și ide aici 
mingea a iinitrat în plasă: 2-1. 
In această repriză mai stat ide 
remarcat cîteva intervenții de ulti
mă instanță, pe cît de spectacu
loase, .pe atît ide utile, aile por
tarului Votaescu.

C.C.A. a obținut o victorie me
ritată, mai alias după aspectul jo
cului de cîmp din prima repriză. 
In ansamblu însă, echipa n-a co
respuns ; atacul n-a avut „viață", 
iar apărarea a fost permanent de
rutată de plasamentul variat, ca 
vîrfuri de atac, .al lui Covaci și 
Szekely. S-au remarcat: Voinescu, 
cel mai bun d’n echipă, Caricaș 
și Zavoda II. LocomotiVa Timi
șoara, cu un atac dus die doi oa
meni și cu o apărare lentă, gre
oaie, cu greu ar fi putut obține 
meciul nul cu care se arăta mul
țumită la un moment dat...

Arbitrul St Geac a condus for
mațiile :

C.C.A.: Vomescu-Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitresciu-B alint, O- 
nisie-Alexandrescu, Munteanu, Ca- 
ricaș, Tătaru, P. Moldoveanul.

LOCOMOTIVA: Franciscovici-
Corbuș, Androvici, Rodeanu-Gall, 
Ferencz: (Andreescu)-Szekeli, Bun- 
gesru. A. Covaci, Andreescu (Fe- 
resiczi), Bădeanțu. La tineret 
C.C.A. a cîștigat cu 2-1 (0-0).

RADU URZ1CEANH

Szakacs îTpasează lui Răiduitesciu, 
care reia pe lingă Lucaci: 1-0. 
Contraatacurile Inițiate de ferovi
ari rămîn însă fără rezultat. In 
min. 35 Szakacs inițiază un nou 
atac, pasîndu-i de astă diată lui 
Mihai, care înscrie a> doilea gol 
al diniamoviștiilar. După 6 minute, 
Răduilescu driblează întreaga .apă
rare adversă, inculsiv pe porta
rul Luoaci, și înscrie ultimul gol 
al meciului: 3-0.

In repriza secundă, oaspeții sînt 
cei care au inițiativa, dair nu reu
șesc să concretizeze nici o acțiu
ne, ca și localnicii de altfel, care 
tși revin spre mijlocul reprizei. 
Dinamoviști'i ratează prin Mihai 
două ocazii clare.

In meciul echipelor de tineret: 
Dinamo Orașul Stalin — Locomo
tiva Tg. Mureș 6-0 (3-0).

Gh. Măzgăreanu 
S. Rozemberg

ul Reghin 1-1 (0-1)
namoviste a fost linia de atac, în 
care chiar titularii Neagu și Suru 
au jucat slab, iar Călinoiu a făcut 
greșeli elementare în ceea ce pri
vește plasamentul și execuțiile 
tehnice. Avântul Reghin a obținut 
acest rezultat cu totul nesperat 
grație dîrzeniei și forței dte luptă 
de care a dat dOvadă. Este o e- 
chipă cu modeste posibilități, care 
a venit cu „lecția învățată de a- 
casă“, decisă să se apere cu 8, 9 
și chiar cu 10 jucători pentru a 
primi cît mai puține goluri. Avîn- 
tuil a aplicat această tactică, deși 
— după părerea noastră — nu era 
cazul să o facă, atunci cînd a 
văzut că adversarul avea efectivul 
descompletat.

A condus corect G. Osi3c (Tirni 
șoara) următoarele formați: :

DINAMO: Birtașv. — Bicuț l. 
Băcuț II, Toma — Nemeș, Anghel 

— Raica, Magheț, Călinoiu, Neagu, 
Stt'u.

AVÎNTUL REGHIN : Secheș - 
Balint, Barta, Tonifă — Veszi, 
Feher — Lucaci, Munteanu, Ma- 
teon, Constantinescu, Hulea.

Victoria îrr jocul echipelor de ti
neret i-a revenit Avîntului Reghin 
cu 1-0 (1-0), pr:n golul înscris de 
Astaloș.

S. MASSLER

Flamura roșia Arad— 
Stiinta Cluj 1-2 (0-2)

ARAD 24 (prin telefon). — Peste 
15.000 de spectatori au asistat la 
un joc de o valoare modestă, ca
racterizat prin dominarea insistentă 
a echipei gazde. Deși au dominat 
mai mult de 75 de minute, totuși 
arădanii nu au putut obține vic
toria din cauza totalei imprecizii 
a liniei de atac. Studenții clujeni 
au jucat corect în apărare și au 
știut să folosească două din gre
șelile apărării adverse.

In min. 24 este de' semnalat o 
bună ocazie de marcare a arădani- 
lor : Jurcă centrează și Petschov- 
schi reia cu capul peste poartă. 
După 7 minute faza se repetă, de 
data aceasta însă Mercea este cel 
care ratează. In min. 32 Munteanu 
centrează, apărarea echipei gazde 
ezită să intervină și Suciu trage 
puternic pe jos : 1—0. După 5 mi
nute se marchează al doilea gol, 
în condițiuni asemănătoare. La o 
ezitare a apărării Fi. roșii, Suciu 
îi pasează lui Georgescu, care tra
ge puternic sus în colț de la 15 m., 
mareînd: 2—0. Pînă ia sfîrșitul re
prizei arădanii atacă mereu, însă 
ineficace. In repriza a doua cu 
toate că jucătorii echipei gazde 
domină și mai insistent, totuși e> 
nu reușesc să marcheze decît un 
singur gol în min. 66. Faur dega
jează la Serfozo, care prelungește 
la Kapaș. Acesta, cu capul, il 
deschide pe Birău, care marchează 
pe lingă Todor: 2—1. Pînă la sfîr- 
șit Flamura roși® domină, dar nu 
mai poate modifica rezultatul. Ar
bitrul A- Mayer (Lugoj) a condus 
corect următoarele formații:

FLAMURA ROȘIE: Faur—Lu- 
peș, Dușaq, Sziics—Jenei, Serfozo 
(Mercea)—Jurcă (Birău), Mercea 
(Serfozo)', Ka-paș. Petschovschi, 

Birău (Jurcă).
ȘTIINȚA : Todor—Szekely, Luca, 

Dob’rescu — Moldovan, Nedelcu — 
Munteanul, Suciu. Avram, Geor
gescu, Dragoman-

In meciul de tineret: FI. roșie — 
Știința Cluj 3-2 (2-0).

Ștefan Weinberger 
corespondent

Știința Timișoara — Progresul 
București 0 — 0

TIMIȘOARA, 24 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). — 15 șuturi 
la poartă au tras atacanții Pro
gresului iar cei ai Științei 8, dair 
niciodată mingea nu s-a oprit în 
plasă. Rezultatul ide 0-0 este just, 
deși Progresul a jucat în general 
mai bine în cîmp (remarcmdiu-se 
Știrbei, Gică Andrei, Pairaschiv și 
Ozon) și a tras mai mult la poar
tă. Apărarea timișorenilor însă, a 
făcut față tuturor momentelor cri
tice, impuntodlu-se în mod deosebit 
Brînzei, Uțiu și Zbîroeia.

Jocul a început în nota de do
minare a bucureșteniitor, care în 
primele 15 minute beneficiază ds 
trei lovituri de la colț. După min. 
30 Știința are o revenire, dar ra
tează două ocazii prin Dinulescu. 
In min. 46, Ozon execută o lovi
tură de La 16 m. peste bară. Știin
ța are o mare ocazie de a deschi
de scorul în min. 54 cînd Hess, 
aflat singur ta fața porții, ezită 
să tragă și-d pasează lui Lazăr, 
dar Cosma salvează. Portarul ti
mișorenilor este nevoit și el să 
execute două plonjoane la picioa
rele lui Ozon (min. 59 și 72). La 
două minute după această fază, 
Cosma apără cu succes un șut pu
ternic al lui Dinulescu. Peste alte 
două minute (min. 76) Cacoveianu 
ajunge la 5 m. în fața porții dar 
trage alături, ratînd marea oca
zie a bucuireșter-ilcir.

Jocul a fost arbitrat de T. As
taloș, care a .avut unele scăpări 
în aprecierea faulturilor. Forma
țiile : ȘTIINȚA TIMIȘOARA:
Uțiu-Zbircea, Brînzei, Florescu-Co- 
jereanu, Nicolin-Lazăr, Hcss, D:- 
nulesu, Mazăre, Boroș: PROGRE
SUL BUCUREȘTI : ’ Cosma-Gtcă 
Andrei, Paraschiv, Soare-Tănase, 
Știrbei-Fusulan, Smărăndescu, O- 
zon, Cacoveanu, Blujdea.

Echipele de tineret: Progresul 
București — Știința T:m;s”a-a 6-2 
(6-0).

L OCHSENFELD

Finala crosului de masă
Ieri dimineață s-a disputat pe 

Stadionul Tineretului întrecerea fi
nală a crost.Lui .de n așă „Să în- 
tîmprnăm 1 Mai". Organizată în 
condiții excelente, această frumoasă 
competiție sportivă a constitiit un 
bun prilej de afirmare a unor de
mente tinere și talentate. Conside
răm că acesta este cel mai impor
tant fapt pentru care se per te 
chiar afirma că întreaga competiție 
și-a atins scopul.

După defilarea concurenților și 
după ce tovarășul Nicclae Apcstcl, 
șeful secției cultură fizică și spert 
a C.C.S., a adresat participanț.lor 
un îndemn de a se întrece cu cit 
mai mult entuziasm, s-a dat star
tul în prima probă a finalei. Și, 
cu fiecare cursă, spectatorii au 
putut admira puterea de luptă a 
sportivilor începători participant la 
aceste întreceri finale, dintre care 
mulți au avut o comportare foarte 
frumoasă, chiar dacă nu s-au clasat 
pe primele locuri.

Selecționata tineretului din R. P. CNnsză —
Locomotiva Constanța 4-0 (1-0)

CONSTANȚA, 24. (Prin telefon 
de la subredacția noastră). — In 
fața a peste 18.000 spectatori, s-a 
desfășurat pe stadionul nou din lo
calitate întîlnirea prietenească de 
fotbal dintre selecționata tineretu
lui din R.P. Chineză și formația 
Locomotiva.

Din primele minute, tinerii jucă
tori chinezi se impun printr-uin bun 
joc tehnic, cu pase precise și 
scurte, pe jos, printr-o mobilitate 
remarcabilă care i-a ajutat să efec
tueze numeroase și reușite schim
buri de locuri. Totodată, ei au știut 
să profite de avantajul vântului a- 
tunci cînd l-au avut, în timp ce 
Locomotiva a greșit jucind cu pase 
pe sus cărora vîntul puternic le-a 
schimbat deseori direcția. Înainta
șii Locomotivei nu au avut finali
tate în acțiunile la poarta adver
să, fiind lipsiți de asemenea de 
precizie in șuturi.

Cele patru puncte au fost mar
cate astfel: min. 43: la o învăl
mășeală în fața porții gazdelor, 
Nen Vi-si deschide scorul (1-0); 
min. 58: Țan Hun-cen, care urmă
rise atent o minge pierdută de 
Lungu, reia de la 14 metri și în

Trei valoroase recorduri la natație
Sîmbătă și duminică, la bazinul 

acoperit Floreasca, s-a desfășurat 
concursul de natație dotat cu Cu
pa 1 Mai", iar în afară de concurs 
înotătorii din lot au participat și 
ei la cîteva probe obținînd timpuri 
de valoare.

Maestrul sportului Iosif Novac 
(C.C.A.) a reușit să depășească 
recordul pe 100 m. liber, cu o ze- 
efrne de secundă. La doi ani de 
cînd a stabilit vechiul record, I. 
Novac a înotat sîmbătă 100 m, 
liber în 59 sec. Un alt valoros re
cord a fost realizat de maestrul 
sportului Felix Heitz (C.C.A.). La 
numai o săptămînă de cînd recor

Circuitul de marș
Ieri s-au desfășurat în Capitală 

întrecerile din cadrul celei de a 
X-a ediții a tradi.Țioîialei curse de 
marș „Circuitul Locomotiva 
P.T.T." La startul fiecăreia din 
cele patru categorii au fost pre- 
zenți numeroși mărșăluitori repre- 
zentînd colectivele sportive din 
Capitală și din alte orașe ale 
țării. Desigur, cursa așteptată cu 
cel mal mare interes a fost cea a 
seniorilor, care ș măsurat 17 km. 
Din păcate, această cursă nu a 
putut cunoaște succesul scontat, 
deoarece unii dintre concurenți au 
mers pe o altă stradă decît cea 
a traseului normal. Cu toate aces
tea, pe primele trei locuri s-au 
clas.at tocmai concurențit care au 
greșit traseul și nu Ion Barbu care

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 

12 rezul'rt: exacte la Concursul 
Pronosport nr. 16, etapa cin 24 
aprilie 1355 :
I. Austria A—R.P. Ungară A x
II. , R.P. Ungară B—Austria B 1
Iii. FI. r. Arad—Știința Cluj 2 
IV. Șt. Tim.—Progr. Buc. x
VI. C.C.A.—Loc. Tim. 1
VII. Din. Or. Stalin—Loc.Tg. M. 1
VIII. Din. Galați—Av. Fălticeni 2
IX. Progr. Sibiu—Știința Craiova x
X. FI. r. Buhuși—Flac. Ctopina 1

„Să întimpinăm 1
. >

învingătorii în probele de ieri și 
deci cîștigători în eresul de masă 
„Să întâmpinăm 1 Mai" sînt ur
mătorii: junioare 15—15 ani: 1. 
Ana Vanciu (Timișoara) p 2. Mar
gareta Balaș (Arad); 3. Ana Ș.r- 
cău (Craiova) — juniori 15—16 
ani : 1. Ion Tănase (regiunea Sta
lin); 2. Icn Holerbach (Timișoara);! 
3. Ștefan Stanciu (Craiova) — ju
nioare 17—18 ani: 1. Victoria
Stan (Regiunea Autonomă Maghia
ră): 2. Gecrgeta Popescu (B:rlad); 
3. Edelha Einsiedler (Timișoara) 
— juniori 17—18 ani: I. Lucian 
Borcescu (București); 2. Vasale Be- 
Ezna (București); 3. Constantin 
Sandu (Craiova) — scnirare: 1. 
Rodica Stef (Regiunea Autonomă 
Maghiari): 2. Vas lica Tacbe (Plo- 
ești): 3. Flcrica Ounr ’rașcu (Timi
șoara) — seniori: 1. Ioan Klein 
(regiunea Stalin); 2. Mihai Droan- 
gă (Suceava); 3. Ctnstmtni Păun 
(Regiunea Autoocmâ Magîrară).

scrie (2-0); min. SI: Vaz-Lu ajaa- 
ge în careul gazdelor șî tnge ful
gerător de la 12 <n.: Geofgesn bb 
poate i-reține (3-0); m -. ~-
Țan-si trage prin surprindere, pe 
jos, de la 20 metri (4-0).

Locomotiva a avut o serie e 
ocazii de a marca prin V_?._r 
(min. 5), Ispas (min. 10), Mar:'.; 
(min. 11), Cădariu (min. 14 ș: 
min. 69, ctad portarul ieșise iar 
fundașul Pio Van-fu salvează de 
pe linia porții).

Arbitrului Ilie Drăghici i-a re
venit sarcina ușoară de a conduce 
un meci ta care echipele au dove
dit o perfectă sportivitate. Forma
țiile :

LOCOMOTIVA P.C.A.: Georges- 
cu-Lungu, Stăincescu, Jarnea-Dă- 
nulescu, Tatom'ir-Sever, Manole, 
Ispas, Căidiariu, Vuitor (de la ju
mătatea reprizei a II-a, Ernest).

SELECȚIONATA TINERETULUI 
DIN R.P. CHINEZA: Țan Sui-siu; 
Pio Van-fu, Se Hon-tsun, Van 
Kho-pin; Țen Țen-da; Țan Tsin- 
tsen; Țui Țan-si, Țnn Hun-cen, 
Nen Vi-si, Fan Den-cu, Van Lu.

GH.. PALĂU și I. PAULIAN 

dul țării la proba de 100 m. bras 
a fost adus de acest înotător la 
1:14.8. acele cronometrului au mar
cat un nou record, cu 9 zecimi de 
secundă mai bun: 1:13.9. Al treilea 
record a fost realizat de Hubert 
Bock (C.C.A.) în cursa de 200 m. 
liber juniori cat. I și II cu timpul 
de 2:19.0 (v. r juniori cat. I, Carol 
Meder, 2:20.6 1954).

„Cupa 1 Alai" oferită de comisia 
orășenească de natație a revenit 
colectivului Voința cu 166 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat co
lectivele, Dinamo 123 p„ Știința 
75 p., Rezervele de Muncă 58 p.

„Locomotiva P.T.T.”
a mers pe drumul cel bun. Iată 
clasamentul : 1. Ion Baboie (Lo
comotiva P.T.T.) ; 2. D-tru. Paras- 
chivescu (FI. roșie); 3. Nic. Liga 
(Dinamo) ; 4. Ion Barbu (FI. ro
șie) ; 5. V. Teodosiu (Locomotiva 
P.T.T.). Pe echipe, pe primul loc 
s-a clasat Flamura roșie, urmată 
de Locomotiva P.T.T. și Dinamo 
6. Cursa începătorilor (3 5 km.) a 
fost cîștigată de V. Hriscu (Pro
gresul 1), urmat de Iorr Popa (Di
namo 6) și Gh. Dinescu (Flacăra 
Ploești). Pe echipe pe primul loc 
s-a clasat Dinamo 6 București. In 
cursa juniorilor (5 km.) a cîștigat 
Nic. Roateș (FI. roșie), care' a 
sosit înaintea lui Gh. Mangîru 
(Rez. Muncă) și Nic, G’vrUă (Di
namo) .

^•onosport
XI. Progr. Focșani—Fi. „1 Mal"

Ploești 1
XII. Șt. Iași—FI. r. Bacău 1 
A. Met. B. Mare—Progr. S. Mare x

Meciul V a fost anulat deoarece 
Locomotiva Constanța a susținut 
ieri un meci internațional in locul 
partidei de campionat cu Flacăra1 
Ploești.

La acest concurs au fost depuse 
aoreximativ 488.000 buletine.
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Pugiliștii noștri an
*" tvolmnu pentru prima oară în 
lata publicului nostru, boxerii sue- 
■oezț mu servit aseară o replică 
<iîrză și viguroasă pugiliști- 

*ăJot dfcn iisetecț iernata bucureș- 
4i*șteană. Ca de obicei, boxe- 
•Sțrii noștri au făcut risipă de 
Sinergie, dar au luptat uneori-con
fuz și sub valoarc-a lor obișnuită. 
^“Oaspeții au impresionat printr-o 
<"bună pregătire tehnică, prin curaj 

si ambiție. Din echipa -noastră s-a 
/’remarcat în mod deosebit Cor.stan- 
/ tin Dumitrescu, care a reușit un 
ițrtmeci de înaltă factură în fata lui 
ii -Evert Hogberg și Mircea Dobrescu.
'-Dintre oaste4,: am remarcat în spe
cial pe Stig Sjolin, Wemer Was

ta sen, Soren Danie'sson și Roland 
Weissbrodt.

înainte de începerea reuniunii. 
Petre Capră, președintele comitetu
lui orășenesc C.F.S. București și 
Paul Arwen, conducătorul delega
ției sportive suedeze, au rostit 
scurte cuvîntări. După aceea, au 
început meciurile...

Categoria muscă. Dtrpă un în
ceput destul de slab, Mircea Do
brescu trece la atac în repriza a 
'doua și, după o serie de lovituri, 
•Roland Johansonn este la podea 
pentru 8 secunde. In ultima repri
ză, Dobrescu își continuă cu și 
mai -multă vigoare atacurile. Dună 
ce suedezul mai face din nou cu
noștință cu podeaua, arbitrul o- 
prește meciul, declarîndu-1 pe Mir
cea Dobrescu învingător prin K.O. 
tehnic; 1-0.

Categoria cocoș. Tom» Constan
tin a întîlnft în Werner Wassen 
■un boxer bine pregătit tactic. Sue
dezul n-a „ținut" însă decât două 
reprize. In repriza a treia Totna 
a pornit un atac furibund și Was
sen a terminat foarte greu „pe pi
cioare". f jedezul a impresionat 
prin croșetele scurte aplicate la ie
șirile din corp la corp. Toma Con
stantin a obținut o dificilă victo
rie la puncte: 2-0.

Categoria semiușoară. Gheorghe 
Fiat a avut de Înfruntat In Roland 
Weissbrodt un adversar incomod 
din cauza staturii îna-lte și a a- 
lonjei. Contrar așteptărilor, meciul 
a fost confuz și limitat, în gene-

Echipele Varșoviei învingătoare
in întâlnirile de volei cu echipele Bucureștiului

' Primul meci desfășurat ieri di
mineață în incinta stadionului 
Giulești a opus echipele feminine 
ale Bucureștiului și Varșoviei. 
Comportîndu-se la fel de bine ca 
și în partida de joi, jucătoarele 
poloneze au cîștigat și de data a- 
ceasta, cu același scor categoric: 
3-0 (7; 12; 9). Am admirat din 
nou la jucătoarele poloneze armo
nioasa îmbinare a calităților fizice 
și a tehneii individuale a fiecărei 
jucătoare intr-un ioc modern, cu 
atacuri decisive și bazat pe o 
perfectă omogenitate a echipei. 
Jucătoarele noastre, deși au ir'*at 
pe teren decise să obț:nă un 
zultat mai bun decît joi. n-au reu
șit. Partida de eri a scos în evi
dentă o serie de lipsuri care 'or 
trebui remediate: primirea defec
tuoasă a serviciilor, -jhiblanil ne
corespunzător. slaba opoziț:e în
deosebi pe diagonale, față de lo
viturile de atac ale jucătoarelor 
poloneze. încă de la primele 
schimburi de mingi din setul întîi 
echipa noastră a fost lipsită de 
aportul Adrianei Honet, acc:den- 
tată.
; Mult mal disputată și mai bo

Sportivii sovietici au cucerit 6 titluri 
Ia campionatele mondiale de lupte clasice

Vineri după-amâază și sîmbătă 
n-au înregistrat în campionatele 
mondiale de lupte rezultate deose
bit de interesante. Luptătorii ro- 
mini au obținut o serie de victo
rii importante: A. Șuii l-a întrecut 
categoric la puncte pe Erich Mo
ser (Elveția), Fr. Horvath a dis
pus de asemenea la puncte de H. 
Hohenberger (Germania occidenta
lă), i,air M. Schultz a obținut o 
victorie rapidă (tuș în mim. 6) 
asupra finlandiezultri Ramtaila, A. 
Ruzsi i-a cedat la puncle concu
rentului turc Huse in Akbas și 
tot la puncte lui Baranya (R.P.U.).

Sint de remarcat victoriile spor
tivelor sovietici. O impresie deo
sebită a lăsat A. Mazur, care I-a 
tnvins prin tuș în min. 5 pe Co
lea Marinov (R.P.B.), ca și Vla
dimir S'aschev'ci care l-a întrecut

întrecut selecționata suedeză cu 7 — 3

i Stig Sjolin

ral, la krtenninab „tatonări" și 
la citeva serii de ..•.uri, care i-au 
adus, de altfel, ha Ghecrgbe Fat 
victoria la puncte. C> toate aces
tea. Roland Weissbrodt a arătat 
• serie de remarcabile calități pa- 
gilistice: 3-0.

Categoria ușoară. C-tin Dumi
trescu trece la atac din primele 
secunde ale meciului cu Evert 
Hogberg. Lovituri variate și clare 
se abat, tot mai numeroase, asu
pra suedezului. In permanentă 
mișcare, Dumitrescu Își continuă 
„bombardamentul" și în repriza a 
doua. Foarte curajos. Hogberg re
zistă și în repriza a treia, pe care 
Dumitrescu o termină în forță. C. 
Dumitrescu obține astfel o mult 
aplaudată victorie la puncte: 4-0.

Categoria mijlocie ușoară. Intîl- 
nirea dintre Ilie Dragnea și Bertril 
Larsson a abundat în „țineri". Bo
xerul suedez a căutat permanent 
numai lovitura decisivă. Dragnea 
a atacat rareori și cu timiditate. 
Decizia1 la puncte i-a revenit lui 
Larsson : 4-1.

Categoria mijlocie. Un meci aș
teptat cu mult interes: Vasile 
Tiță—Stig Sjolin. In repriza întîi 
Sjolin impune lupta la distanță, 
pistonînd cu directa de stingă.

gată în faze spectaculoase a fost 
întîlnirea dintre echipele mascu
line ale Bucureștiului și Varșoviei. 
Spectatorilor care fuseseră martori 
și la cele două întilrriri anterioare 
dintre jucătorii rom ini și polonezi, 
partida de ieri dimineață le-a o- 
ferit un aspect inedit Intr-adevăr, 
în scopul unei temeimee verificări, 
în formația de bază a Bucureștiu- 
lui au fost introduși o serie de 
jucători mai puțin utilizați în ce
lelalte două întreceri. Astfel, au 
înceout jocuf următorii: Sebastian 
Mîhăi'.escu. Mitrei. Horațiu Nico- 
lau, Sebastian Ap- toi, Crivăț, Bă
nică Teodor eseu. Cîteva momente 
ma: importante din desfășurarea 
seturilor: în primul set, Bucureștiul 
cond — - cu 9-1. Varșovia ega'ează 
la 13, conduce cu 14-13, dar în cele 
din urmă tot echipa Bucureștiului 
cîștigă setul cu 18-16. In setul 3, jucă
torii noștri conduc cu 12-5, dar nu 
mai fac nici un punct. In setul 4, e- 
ctipa Bucureștiului reface de la 
9-14 pînă la 13-14. dar pierde la 
diferență minimă. Varsovia-Bucu- 
rești 3-1 (16-18 15-6. 15-12. 15-13).

Deși rezultatul final este defa
vorabil echipei noastre, putem fi 

de o manieră categorică pe ira
nianul Aii Metabavi. Semigreul V. 
Nicolaev l-a întrecut pe F. Dnr- 
schnerl. Victoria cea mai rapidă 
din întreg campionatul a taregis- 
trat-o „greul" din R. Cehoslovacă, 
Ruzicka : el l-a învins prin tuș 
după 30 sec. pe Fullop (R.P.U.).

Rezultatele mai importante stat 
următoarele: cat. 87 kgr.: Lahti 
(Finii.) învinge prin tuș în min. 
2.15 pe Solyom (R.P.U.), Bulgareli 
(Italia) întrece la puncte pe Safer 
(Turcia); cat. 52 kgr.-. Faure (Fr.) 
întrece la puncte pe Brusev 
(R.P.B.), Fabra (It.) învinge prin 
tuș pe Ericksen (Suedia), Nioa- 
nerr (Fini.) întrece la puncte pe N. 
Garaev (U.R.S.S.).

Karlsruhe 24 (Prin telefon). 
Peste 5000 spectatori au fost pre- 
zenți la îrrtilnjrile finale din cadrul 
campionatelor mondiale de lupte 
clasice. Luptătorii sovietici au ob
ținut un succes desăvârșit, cucerind

Tiță nu reușește să spargă garda 
ermetică a suedezului, care termi
nă în avantaj. Repriza a doua are 
același aspect. încercările lui Tiță 
de a schimba aspectul luptei rn 
ultima repriză se dovedesc infruc
tuoase. Sjolin este declarat învin
gător la punețe : 4-2.

Tot în limitele categoriei mijlo
cie, Șerbu Neacșu și-a măsurat 
puterile cu Sorea Danidsson. De
zavantajat net de diferența de 
greutate și împiedicat să „lucreze" 
în voie de alorrja impresionantă 
a pugiiistului suedez, Șerbu Neac
șu a boxat, totuși, cu mult curaj. 
Danie’sson, foarte precis în apli
carea „directelor", a terminat fie
care repriză in avantaj, obținînd 
victoria la puncte, 4-3.

Categoria semigrea. Fără a se 
lăsa intimidat de a Ioni a și statura 
adversarului său. Gbetu Velicu 
pornește curajos la atac din prima 
repriză. El boxează prudent, ev’tă 
periculoasele „directe" ale lui Stig 
Johansson si trimite rafale de Ia 
semidistantă. Gbetu termină astfel 
tn avantaj primele două reprize. 
Ultima parte a meciului dă naștere 
la o luptă foarte fo’firjită. Vetim 
și Jof ansson schimbă kteituri ex
trem de puternice și termina me
ciul la capătul puterilor Ghețu Ve
licu cîștigă la puncte. 5-3.

Categoria grea. întâlnirea dintre 
Eugen Furesz și Lennart Risberg 
s-a desfășurat într-un ritm foarte 
lent cu numeroase ..ț'neri". Fu
resz s-a comportat foarte stat, 

iar decizia la puncte ce i-a fost 
acordată îl avantajează. 6-3.

Urcă apoi treptele ultima l.pe- 
reche" : greii D. C’obotaru și Brol 
Sandgren. Suedezul s-a dovedit 
b:ne ..documentat" In privința lui 
Ciobotaru și a evitat loviturile pu
ternice ale pugilistu'.ui nostru, ter
minând în picioare acest meci. în
vingător la puncte, D Ciobotaru. 
7-3.

Âu arbitrat: Pau! Arwen (Sue
dia), Tokay (R. P Ungară) și 
Aurel Weintraub (R.P.R.) In ri<ng: 
Marin Stănescu și I. Constanbi- 
nescu.

MARIUS GODEANU 
GEORGE MIHALACHE

mulțumiți de felul cum au mers 
„rezervele". Foarte bine au func
ționat blocajele. Echipa care a în
ceput meciul a dovedit omogeni
tate și putere de luptă. Tocmai de 
aceea, schimbările efectuate prin 
introducerile succesive ale lui 
Claici, Rusescu și Răducanu n-au 
întărit potențialul echipei ci au a- 
vut efectul contrar. Echipa noastră 
a avut perioade de joc bun, vi
guros, dar și .căderi" de care au 
știut să profite jucătorii oaspeți, 
mai constanți în joc. Mihăilescu, 
Nicolau și Mitroi din echipa Bucu
reștiului și Padomșki și W’.ecial 
din echipa Varșoviei, au fost cei 
mai buni.

Cele două întîlniri au fost con
duse de Boris Anisenko (U.R.S S_).

La sfirșitul întilnirilor. publicul 
nostru i-a aplaudat călduros pe 
sportivii polonezi, răsplătindu-i 
pentru frumoasa lor comportare și 
luîndu-și astfel rămas bun de la 
acești simpatici sportivi pe care-i 
vom revedea cu plăcere la apro
piata ediție a campionatelor eu
ropene

I. MANOLIU
M. RUPTUREANU

șase titluri și un ioc doi. Astfel 
s-a concretizat marea superioritate 
a sportivilor sovietici, asupra tu
turor celorlați luptători. Au fost 
proclamați campioni mondiali ur
mătorii sportivi din reprezentativa 
U.R.S.S. la campionatele mon
diale : Vladimir Staschevici (cat 
57 kgr.). Grigore Gamamik (cat. 
67 kgr.), Vladimir Maneev (cat 73 
kgr.). Ghiol Kartozia (cat. 79 
kgr.), Valentin Nicolaev (cat. 87 
kgr.j, Alexandru Mazur (cat. grea). 
Nail Garaev a ocupat locul doi la 
căit. 52 kgr. Celelalte două titluri 
au fost cucerite de Ignazio Fabra 
(Italia) la categoria 52 kgr. șl 
Imre Polyak (R. P. Ungară) la 
cat. 62 kgr.

De remarcat faptul că suedezii 
G. Frej și Bertil Antonson cam
pioni mondiali pe amil 1953, s-au 
clasat de data aceasta pe locurile 
trei și respectiv, doi în categoriile 
lor de greutate.

Constituirea Comitetului National de pregătire 
a participării tineretului din R. P. R. 

la Festivalul de la Varșovia
Slmbătă dimineață a avut loc la Palatul pionierilor dsn Capitali 

ședința de constituire a Comitetului Național de pregătire a par
ticipării tineretului din R.P.R. la cel de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru Pace și Prietenie care se va des- 
fășura între 31 iulie și 14 august la Varșovia. In unanimitate a fost 
ales ca președinte al Comitetului, academicianul Mihail Sadoveanm 
Din Comitet fac parte și tov- Manole Bodnăraș, președintele C.C.- 
F.S., maestra emerită a sportului Angelica Rozeanu și maestrul spor
tului Dumitru Ciobotaru, ca repre zentanți ai mișcării sportive din 
țara noastră.

Benno Funda (R.D.G.) victorios io „Cursa ScinW
Plecarea în etapa < a Il-a, Orașul 

Stalin — Făgăraș și înapoi, s-a 
făcut intr-un ritm cu adevărat vt- 
je'.tos, impus de cicliștii din lotul 
R.P.R, cărora li s-au alăturat a- 
lergăiorii de la Casa Centrală a 
Armatei și D.namo. Era vădit că 
alergătorii noștri se hctărfșeri să 
refacă terenul p ieniu; în ajun.

După 1 km. de la plecare, Moi
ceanu are o defecțiune mecanică. 
Pepară și pornește in iureș după 
plutonul care începuse să se des
trame. Antrenorii lotultr R.P.R. au 
comis o mare greșeală. In loc să 
oprească 3-4 alergători din lot, a 
flați pe locuri mai slabe în cla
sament, spre a-1 aduce în piuion 
pe Moiceanu in cîțiva kilometri 
doar, cu ajutorul unei „moriști", 
ei a fost lăsat să depună eforturi 
extraordinare Intr-o cursă de urnă 
singur, de-a lungul a 60 km„ a- 
jtriat în parte de cidașiii din di
ferite plutoane pe care le ajungea 
din urmă.

Pînă la Făgăraș, atacurile se 
țin lanț. Germamiiii răspund prompt 
și, la rîndul lor, se izbesc de re
plica imediată a cicliștii or romînă. 
Nu am liipsiit nici panele de cau
ciuc și defecțiunile mecanice sufe
rite pe rtad d!e Poreceanu, Nor- 
biaid&ain, Maxiini, Stapaniam, Mu- 
șa, Minulescu, Zabel (R.D.G.) și 
alții. In apropiere de Făgăraș, 
Vasiilescu, Istrate și ttaărul D. 
Munteanu — revelația etapei — 
se desprind din pluton. De ei se 
„lipesc", însă îndată germanii 
Stolper și Gruppe. La înapoiere, 
avansul acestor 5 aJergătanj este 
de 700 m. Dar, din pluton se de
tașează, C. Dumitrescu, Sebe și 
Schur care îi prtad pe „fugari" 
pe dealul Perșanii. La maii puțin 
de 1 minut trece un grup format 
din Fiedler, Zabeil, Moiceanuv 
Funda, Schuster, Constanitinescu, 
Zanoni și Meister, porniți în urmă
rirea micului pluton., caire număra 
acum 8 alergători. Grupul condus 
de Moceianiu și Constantinescu 
face joncțiunea cu primul pluton' 
la 25 km. de Orașul Stalin. Aci 
Fiedler sparge, Vasiilescu răm-tae 
pe un deal, iar ceva m®i încolo 
sparg, pe rînd, Gruppe, Schuster 
și apoi diin nou Fiedler.

Pe ultimii kilometri asistăm la 
numeroase hărțuieli și atacuri în
treprinse de Moiceanu, Dumitrescu, 
Istrate Sebe și ceilalți, dar .aler
gătorii germani răspund cu hotă- 
rîre. Sprintul final, pe străzile o- 
rașului, prilejuiește o luptă spor
tivă emoționantă, terminată cu vic
toria lui Schur, care îi întrece, ta 
ordine, pe Meister, Dumitrescu, 
Funda, Zabel, Stolper, Sebe, Moi- 
ceanu, 1. Comstantiin'eiscu și Istrate, 
toți același timp: 3h35,09. Media: 
37,380 km. pentru oed 134 km. M 
etapei.
DE LA ORAȘUL STALIN SPRE 

BUCUREȘTI...
Și în ultima etapă se eviden

țiază acțiunile hotărîte aile cicliști
lor noștri. Abia s-a diat startnil,

R. P. Ungară—Austria 2-2 (2-2)
Cea de a 99-a întîlnire de fotbal 

R.P.U.-Austria a lu_t sfîișit cu un 
rezultat de egalitate: 2-2 (2-2).
Scorul oglindește fidlel desfășura
rea meciului, în timpul căruia e- 
chipele și-au împărțit perioadele 
die dominare. Fotbaliștii maghiari 
au fost superiori, mai ales în pri
ma parte a jocului, coniiucînd 
consecutiv cu 1-0 și 2-1. In cea 
de a doua repriză gazdele domină 
mat mult, atacă periculos, dar im
precizia în șuturi la poartă, pe de 
o parte, și jocul bun al apărării 
maghiare, pe de altă parte, au 
făcut ca scorul să nu mai poată 
fi modificat. Golurile au fost mar
cate în ordine de Fenyvesi, Probst, 
Hidegkuti. Probst. Arbitrul Dia- 
mantopulis (Grecia) a condus ur

și Istrate, Sebe, Ion Vasule și tî- 
nărud D. Giodea — care a avut 
o comportare remarcabilă — eva
dează din pluton. După «, se a- 
vmtă însă, L. Meister (R.D.G.), 
Acest mic pluton, acțiorând In
tr-o „morișcă" bine organizată, 
ajunge îa Predeai cu un avans 
apredabăL La 1 min. și 25 fiec. 
•-ece singur tînănM Mîknevid 
(care a urcat excelent) și apoi ia 
3 aia 35 sec. grosul pl-xcnidtd 
destrămat dm care fac parte to^i 
fruntașii dasamentiAM. In acest 
pluton C. DutnItrescu spnteează și 
Schur nu-i poate „prinde roata". 
La vaie urmează însă regruparea 
plutonul ti.

La 75 km. dte București, cei 
cina „fugari* au un avans de »■ 
proape 6 minute. In acest moment, 
Sebe, care recuperase ceie 4 mi
nute care îl separau de Funda, 
primul ta clasament, era câștigă
torul cursei. Se remarcă ardoarea 
cu care Istrate, Giodea și Ion Va
sile conlucrează în cadni „mo- 
riștii", spre a-i conscdjda poziția 
lui Sebe. Iată însă că ceiaiți 6 
cicliști germani, aflați în pluto
nul mare, încep să acționeze cu 
deosebită înriîrjire, și, ia 25 de 
km. dfe București, Sebe, Istrate și 
lom Vasile stat ajuinșii. (Giodea 
rupsese furca în Ploești). C. Du
mitrescu plasează un sprint puter
nic și se detașează, fără ca Schur 
și Gruppe, care porniseră după eâ, 
să-l mai poată ajunge. C- Dump 
trescu îl prinde apod pe Meister, 
care, sezistad apropierea plutonu
lui, se desprinsese de Sebe și cei
lalți cu cîțiva kilometri mai în*-’ 
inte. C. Dumitrescu, literalmente 
dezlănțuit, face un extraordinar 
sfîrșit de cursă. El duce <fe unui 
singur, căci Meister, firește, nu a- 
vea de ce să-i ajute, spre a-șa 
recupera cele 3 minute care îl se
parau de Funda și deci de victoria 
finală. Astfel, la sprintul finai, C. 
Dumitrescu este depășit de Meis
ter, care cîștigă ta ultima etapă. 
166 km în 4 ore 33 min. 9 sec. 
Med&a : 36,254 km. La 1 min. și 
8 sec. sosește un pluton de aproa>- 
pe 20 alergători, sprintul fiind câș
tigat de Ion Hora, urmat în or
dine de Zanoni, Ioniță, Șerban, 
Gruppe , I. Constantinescu și tați 
fruntașii clasamentului.

Clasamentul general: 1. Benno 
Funda (R.D.G.) 466 km. în 13 
ore 16 min. 51 sec. Media orară 
34,480 km.; 2. C. Dumitrescu 
(R.P.R.) 13:19,03; 3. A. Schur
(R.D.G.) 13:19,48; 4. G. Moioeanti 
(R.P.R.) 13:20,34; 5. H. Stolper
(R.D.G.) 13:20,58; 6. W. Gruppe
(R.D.G.) 13:20,58; 7. Șt. Sebe
(R.P.R.) 13:21,12; 8. I. Constan- 
tinescu (R.P.R.) 13:21,37; 9. R.
Schuster (R.P.R.) 13:23,20; 10. D. 
Zabel (R.D.G.) 13:30.21 ; 11. E.
Zanoni (R.P.R.) 13:30,38; IX G 
Datau (C.C.A.) 13:32,21; 13. L.
Meister (R.D.G.) 13:33,59; 14. L 
Ioniță (C.C.A.) 13:37,05; 15 G
Istaate (R.P.R.) 13:38.42

EMIL IENCEC

mătoarele formații:
R.P.U.: Olah — Buzanski. La- 

rant, Lantos — Bozsik, Szoțu —• 
Sandor, Kocsis, Hidegkuti. Pușkaș. 
Fenyvesi.

AUSTRIA: Schmied - HaEa. 
Rochi, Barschandt — Hxnappi, 
Ockwirk — Schleger, Brousek 
(Koubek)', Probst Koller, Koroer 
II.

La Budapesta, întîlnirea repre
zentativelor secunde afle celor două 
țâri s-a soldat cu victoria fotba
liștilor magliari, care an cîștigat 
cu scoruț de 3rt (1-0). In aceiași 
timp, în mai multe orașe din 
R.P.U. și Austria au avut loc In- 
tîlniri internaționale între echipele 
celor două țări
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