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Sa dezvoltam

SPORTURILE nautice, socotite 
în anii regimurilor burgheze 

drept „sporturi de elită" au 
cunoscut in țara noastră o dezvol
tare restrîrsă, mărginită la ac
tivitatea" cîtorva „pleziriști" care 
frecventau cluburile nautice ale 
așa-zisei protipendade, construite 
pe malurile Herăstrăului sau Sna- 
govului. Odată cu transformările 
radicale intervenite în mișcarea 
noastră sportivă în anii puterii 
populare, sporturile nautice au de
venit o disciplină cu o largă ex
tindere de mase, fiind practicate 
de tineret pe scară tot mai largă. 
Ca urmare, numărul practicanților 
sporturilor nautice a crescut, la 
fel cel al ambarcațiunilor; tot mai 
numeroase sînt colectivele care-și 
organizează secții de sporturi nau
tice, iar valoarea perfomanțelor 
sportivilor noștri fruntași în acest 
domeniu este in continuă creștere.

Dar, dacă se poate vorbi la noi 
despre o incontestabilă dezvoltare 
— în general — a sporturilor nau
tice. această afirmație se bazează 
mai mult pe dezvoltarea unor a- 
numite ramuri ca, de exemplu: ca
iacul, canotajul academic, canoea, 
ca să nu mai vorbim de canotajul 
popular! Din păcate, una dintre 
cele mai im-ortante ramuri nauti
ce, ramura velelor, nu a ținut pa
sul, in dezvoltarea sa, cu celelalte 
ramuri amintite mai sus. Astfel în- 
cît azi, se poate saune că ramura 
velelor — spectaculoasă și plăcu
tă ca practicare, utilă sub aspectul 
aplicativității și sub aspectul in
structiv și educativ re care-l pre
zintă — este cu cîteva trepte mai 
jos — pe scara dezvoltării — decît 
celelalte ramuri nautice.

Cu toate acestea se poate vorbi, 
în ce privește velele, despre o se
rie întreagă de realizări, de pro
grese. Este de amintit, de exemplu, 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
clasa yole în anul trecut, transfor
marea concursului republican de 
snaip in campionat R.P.R., partici
parea mai bogată decît în trecut 
la diferitele competiții etc. Se poa
te vorbi, de asemenea, și despre 
un salt cantitativ simțitor, competi
țiile de anul trecut relevînd o 
serie de elemente noi, cu 
frumoase perspective, ca: P. 
Burcea, M. Militaru, Ion Naum 
etc. Dintre asociații, Constructorul, 
Metalul și Progresul pot fi citate 
ca exemple pozitive, în ceea ce 
privește preocuparea și sprijinul pe 
care-l acordă ramurii velelor. Ele 
au secții cu antrenori, prezintă lo
turi numeroase, se îngrijesc de am- 
barcații.

Nu la fel stau lucrurile cu cele
lalte asociații care au posibilități, 
ca de exemplu Locomotiva, care 
subvenționează numai canotajul a- 
cademic și caiacul, neglijînd ve
lele. Din păcate, chiar Dinamo și
C.C.A.,  fruntașe în aproape toate 
disciplinele și ramurile sportive, 
par a ignora velele, de dezvoltarea 
cărora au incetat a se mai ocupa 
(Dinamo.), sau nu se preocupă de 
loc (C.C.A.).

In aceste condiții, sarcini impor
tante stau în fața asociațiilor spor-

Concurs internațional de atletism 
la Praga

PRAGA 21 (Agerpres). — In zi
lele de 8 și 9 iunie va avea loc 
la Praga un mare concurs interna
țional de atletism care se va des
fășura în memoria atletului Evzen 
Rosicky, ucis în anul 1942 de na
ziști. La acest concurs, alături de 
atleții cehoslovaci, vor participa 20

sportul velelor
tive, Comisiei centrale de sporturi 
nautice și organelor Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport.

„Bătălia" principală trebuie să 
fie aceea de a atrage continuu mase 
cît mai largi de tineri muncitori că
tre această ramură nautică. Acti
vitatea unor antrenori ca Val. Ză- 
gănescu (Metalul), A. Butucaru 
(Constructorul) poate constitui un 
exemplu în această direcție. Avem 
însă — din păcate — și o serie de 
specialiști în vele, oameni cu a- 
vansate cunoștințe tehnice, antre
nori calificați, care nu duc o ac
tivitate de instruire corespunzătoare 
pregătirii lor (A. Devasal, D. Teo- 
dorescu, Gh. Nour, Mela Spier, I, 
Zamfir, M Saghin) și care nu au 
ridicat în ultima vreme elemente 
noi în această ramură.

Este de d=>*iria asociațiilor spor
tive să sprijine secțiile de vele e- 
xistente sau să treacă la înfiin
țarea de noi secții, mai ales că do
tarea cu material a acestora nu 
mai este o problemă de nerezol
vat, de cînd la Reghin se constru
iesc ambarcațiuni cu pînze.

Asociațiilor sportive, precum și 
Comisiei centrale și Inspecției res
pective din Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport le revine de 
asemenea sarcina de a organiza cît 
mai multe competiții de vele, pe 
lacul Herăstrău, pe Snagov și mai 
ales la Constanța, unde se dez
voltă o puternică activitate de vele. 
Un stimulent și un exemplu trebu
ie să fie, în această privință, re
centa „Cupă a Victoriei", organi- 
zată la Mamaia de colectivul spor
tiv Flamura roșie Constanța și dî 
A.V.S.A.P. Mamaia, competiție 
care poate fi socotită printre cele 
mai bine organizate la noi. Orga
nizarea cît mai multor competiții 
locale, precum și a competițiilor 
tradiționale București — Constanța 
ar constitui pași siguri pe drumul 
popularizării și dezvoltării continue 
a „velelor".

Asociațiile și colectivele sportive 
cu activitate velistică trebuie să 
se preocupe mai mult de pregătirea 
teoretică a membrilor lor, știut 
fiind că velele sînt deosebit de pre
tențioase în ceea ce privește pre
gătirea. Exemplul' asociației Me
talul, care organizează în fie
care iarnă cursuri teoretice cu veli- 
știi, este demn de urmat.

Un alt element care a făcut ca 
ritmul dezvoltării velelor, mai a,es 
sub aspect calitativ, să fie mai 
redus, este acela al lipsei între
cerilor internaționale, veliștii no
ștri neavînd pînă acum prilejul 
să participe sau să găzduiască vreo 
întîlnire cu veliști de peste ho
tare, ceea ce ar fi permis un util 
schimb de experiență.

Prin efortul comun al asociațiilor 
sportive, Comisiei Centrale de spe
cialitate și C.C.F.S., velele pot și 
trebuie să atingă nivelul de dez
voltare al celorlalte ramuri nautice, 
dat fiind importantul lor aspect a- 
plicativ și larga contribuție pe care 
o pot aduce în creșterea unui tineret 
puternic, sănătos, multilateral in
struit.

dintre cei mai valoroși atleți euro
peni printre care Csermak (R.P- 
Ungară), Soetef (RP.R.), Chromik 
și Sidlo (R.P. Polonă), Fiîtterer și 
Shade (Germania occidentală), 
Michalic (Iugoslavia), Kauhanen 
(Finlanda), Nilson și Lundberg 

.(Suedia) și alții.

Lucrările Adunării reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din R, P. R-

Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.
Toți cei prezenți primesc cu aplauze puternice 

cuvintele prin care vorbi'jarul anunță încheierea 
«1 succes in țara noastră a campaniei de strîngere 
a semnăturilor pe Apelul de la Viena, a cărei in-1 
cununare o constituie bilanțul de peste 11.500.1XX» 
de semnături puse pe Apel de cetățenii Republicai 
Populare Romîne.

Au fost apoi alese comisia de camdidare și co- 
misia de redactare, ale adunării.

Inirîndu-se :n ordinea de zi a adunării, prof, 
univ. Lotar Rădăceanu, vicepreședinte al Comite
tului Permanent pentru Apărarea Păcii din R.PR-, 
prezintă referatul intitulat : „Popoarele lumii luptă 
împotriva pregătirii războiului atomic, pentru oace 
și securitate colectivă".

După pauză, în ședința prezidată de I. Dobre, 
secretar al C.C.S., au început discuțiile, în cadru* 
cărora au luat cuvîntul : acad. prof. Raluoa Ripan, 
Hajdiu luliu. Erou al Muncii Socialiste, Constan
tin Tănase, președintele gospodăriei agricole colec
tive din comuna Go'.ășeni, regiunea Galați, prof, 
univ. Jean Livesou, Stela Enescu, prof. univ. luliu 
Hațegam, medic emerit al R.P.R., acad. Gh. Opres- 
cu, directorul Institutului de Istoria Artei al Aca

demiei R.P.R., Patriarhul Justinian Marina, Achim 
Căprinoiu, invalid de război, Steliain Moraru, gene
ral de armată în rezervă Mihail Lascăr, praf. univ. 
Victor Vîlcovici.

Primiit cu aplauze prelungite, a luat cuvântul pro-' 
fesorul Ikou Oyama, membru în B iroul Cons Țiu
lui Mondiali al Păcii, președintele Comitetului Ja
ponez pentru Apărarea Păcii. El a adus adunări» 
salutul Consiliului Mondial al Păoii și al mișcării 
pentru pace din Japonia.

Ing. Ștefan Bălan a dat citire mesajului de salut 
adresat adunării die Comitetul Sovietic pentru A- 
părarea Păcii.

Adunarea a primit die asemenea salutul unei de- 
legații a pionierilor din Capitală. Lucrările Adu
nării continuă. (Agerpres)

La 22 mai au început la București, rn Palatul 
Marii Adunări Naționale, lucrările Adunării repre
zentanți lor mișcării pentru apărarea păcii din 
R. P. R.

In prezidiul Adunării au luat loc : acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președinte de onoare at Academiei 
R. P. R., prof. univ. Lotar Rădăceanu și acad, 
prof. P. Canstantinescu-Iași, vicepreședinți ai Co
mitetul ua Permanent pen'ru Apărarea Păcii din 
R.P.R., Constanța Crăciun, Ministrul Culturii, 
Justinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Romine, acad. prof. dr. Șt. S. Nicolau, Sorin Toma, 
membru în Consiliul Mondial al Păcii, Stetian 
Moraru președintele Consiliului Centrat al Sindi
catelor din R.P.R., acad. prof. Ra-luca Ripan, recto
rul Universității „Victor Babeș“ din Cluj, praf, 
univ. Horia Hulubei, directorul Institutului «te Fi
zică al Academiei R.P.R., artistul poporului Cărnii 
Ressu, Eroul Muncii Socialiste Hajdu luliu, gene
ral de armată în rezervă Mihail Lascăr, poetul Mi
hai Ben nuc, Stela Enescu, președinta Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R., ing. Ștefan 
Bălan, președintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, episcopul reformat loan Vasarbe’.y diin 
Cluj, sculptorul Ștefan Csorvassy, distins cu 
Medai'.iia de Aur a Păcii, I. Dobre, secretar 
al Consiliului Central al Sindicatelor, praf. univ. 
M. Gheknegeamu, prof. univ. Jean Livesou, rectorul 
Universității „Al. I- Cuza“ din Iași, Petre Gheor- 
ghe, secretar al C.C. al U.T.M., Filip Geltz, depu
tat în Marea Adunare Națională, Rozailia Șețu, e- 
piscopul unitarian. Alexa Kiss, Maria S. Petre, iruin- 
tașă m producție la Industria Bumbacului B, Dra- 
ghina Curtu, președinta gospodăriei agricole colec
tive din comuna Semlac, regiunea Arad, Jiva Stoia- 
dlinovici. țăran muncitor din comuna Radimna, 
regiunea Timișoara, Aurelia Voican, mamă eroină.

Academicianul Șt. S. Nicolau, membru în Pre
zidiul Academiei R.P.R., care prezidează ședința, 
rostește cuvîntul die deschidere. El adluce delega- 
ților și invitaților la adunare salutul Comitetului

Jocurile cu mingea sînt mult iubite de micuții pionieri. Iar nume
roasele terenuri sportive de la Palatul Pionierilor le oferă din plin 
posibilitatea să facă primii pași in sport.

----- ★ *--------------------

De ziua lor
Puțin timp ae' mai desparte de 

ziua în care pretutindeni va fi săr
bătorită Ziua internațională a co
palului. La noi, pregătirile sînt în 
toi. Și acest lucru se vădește cel 
mai bine la Palatul pionierilor din 
Capitală, unde mîinile harnice și 
îndemânatice împodobesc totul în 
haină de sărbătoare. Dar, copiii 
de aici mai au și alt motiv de 
bucurie: la 1 iunie se împlinesc 
cinci ani de cînd voioșia tinereții 
lor fără de griji a pătruns în ve
chiul palat al Cotrocenilor. Și a- 
ceastă aniversare va fi prilej de 
nouă și frumoasă sărbătoare. In 
sala teatrului pionierilor cei 400 
de coriști, instrumentiști, dansa
tori și artiști dramatici vor arăta 
spectatorilor invitați tot ce au în
vățat ei mai frumos și mai bine. 
La cercul „imitai îndiemînaltf.ce", 
la aenomodeliism sau navomodie- 
lism, peste tot se lucrează cu sîr- 
guință la confecționarea obiecte
lor care vor fi expuse în sala de 
marmoră a palatului. Și, pentru 

că sportul ocupă un loc însemnat 
in viața tinerilor de aici, nu vor 
lipsi desigur nici manifestațiile 
sportive în vederea cărora se fac 
acum intense pregătiri la volei, 
șah, atletism, gimnastică etc.

Ziua de 29 mai, în oare va avea 
loc festivitatea de la Palatul Pio
nierilor, via da prilej, 'pioflierilor 
din Capitală să petreacă multe 
clipe minunate. In fața lor, va 
prinde viață un Ibasm a cărui re
gie o asigură chiar cei cărora le-a 
fost încredințată conducerea și 
organizarea activității din acest 
palat.

Cu multă nerăbdare este aștep
tată de copii această zi, dar cu 
și maii multă nerăbdare este aș
teptată seara zilei, pentru că a- 
tunci va începe în uriașa grădină 
carnavalul pionierilor. In palatul 
luminat feeric, pe potecile întor- 
tochiate, în boschetele înverzite, 
peste tot va domni în acea noapte 
bucuria unor copii oare trăiesc în- 
tr-o țară liberă și fericită.

Concursurile Sportive 
ale Tineretului

Cu bucurie și entuziasm parti
cipă tinerii sportivi din patria 
noastră la marea competiție de ma
se — Concursurile Sportive ale Ti
neretului — organizată în cinstea 
celui de-al V-lea Festival Mondiali 
al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia. Din toate colțurile țării 
ne sosesc vești despre pregătirile 
efectuate de colectivele sportive în 
vederea organizării întrecerilor, 
despre însuflețirea cu care tinere
tul participă la Concursuri, despre 
noi inițiative luate în întîmpina- 
rea celui d'e-al V-lea Festival.

O scrisoare a corespondentului 
nostru I. Șușman ne anunță că; 
colectivul sportiv Metalul 108 a 
dotat cu o frumoasă cupă — Cupa1 
Festivalului — faza intercercurl pe 
colectiv a Concursurilor Sportive 
ale Tineretului. Ca urmare, nume
roși tineri iau parte la înitjgccriilel 
de volei, handbal, feminiA, tir.- 
popice, fotbal, atletism etc. In co
laborare cu comitetul U.T.M., co
lectivul sportiv a încredințat sar
cina organizării concursurilor, în 
fiecare ramură de sport, cîte unei 
comisii obștești, formată din oa
meni pricepuți, cu dragoste die 
sport.

Corespondentul nostru N. Sbu- 
chea din Hațeg ne relatează că și 
în acest oraș Canicursunile Sportive 
aile Tineretului sînt în plină des
fășurare, alături de numeroase alte 
competiții organizate pe scară lo
cală în cinstea Festivalului. Ast
fel, în turneul de șah organizat în 
cadrul colectivului Progresul Ha
țeg s-au clasat pe primele patru 
locuri V. Lazarovici, C. Stănescu,

(Continuare în pag. 2-aJ



Rezultate excelente în cadrul etapei a IlI-a 
republican de atletism pe echipea campxcuiatului 

' Cele nouă meciuri ale etapei a 
treia a campionatului republican 
de atletism pe echipe, desfășurate 
©îmbată și duminică la Timișoara, 
PIoești și București, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate:

Știința — Locomotiva 264:222 
Știința — C.C.A. 263:198 
Locomotiva — C.C-A. 260:201 
Dinamo — Recolta 318:163 
Dinamo — Voința 304:174 

, Voința — Recolta 220,5:218,5
Constructorul 4- FI. roșie —' 

Progresul 250:191
Metalul — Progresul 238:198
Constructorul + FI. roșie — Me

talul 231:220.

In cadrul acestei etape arbitrii 
concursurilor au avut prilejul să 
Înregistreze in foarte multe probe, 
pentru muJți concwtnți, o serie 
de rezultate de valoare excepțio
nală. Se cuvine des’gur să începem 
enumerarea acestora cu prrta de 
săritură tn rnălțime bărbați, în 
care Ion Soter a reușit 2,00 m., 
iar Alex- Merteă a obținut cel mai 
bun rezultat al său. sărind 1,98 m. 
La femei Iota oda Balaș a marcat 
o performanță valoroasă, sărind 
1,60 m.

Rezultate excepționale au fost 
înregistrate in proba de 100 m. 
plat, în meciurile de la PIoești, de 
către Ion Wiesenmayer și Alexan
dru Stoenescu. Primul a alergat 
10.5 sec., iar celălalt 10,6 sec- Per
formanța lui Wiesenmayer este cea 
ma: bună obținută in ultimii ani 
in țara noastră.

Constructorui București- 
ukn nou in fruntea clasosfitalai 

categoriei A la rugbi
• Meciurile de rugbi din cadrul e- 
tapei a V-a a campionatului ca
tegoriei A, disputate in Cap'.ală și 
provincie, s-au terminat cu rezul
tate normate, echipele favorite ter
minând învingătoare. Cu toate a- 
cestea. echipele învinse au opus, în 
majoritatea jocurilor, o rezistență 
d-rză. Ele au fost favorizate în 
mare măsură și de ploaia care a 
căzut continuu, nednd astfel nosi- 
hilitatea „favorit>'.or“ să desfășoa
re un joc deschis. Aceasta a fost 
de altfel și motivul pen'nu ca_e 
partirfele nu s-an bucurat ’e specta
culozitatea așteptată. Cel mai 
mare scor al etapei a fost înregiB- 
trat sâmbătă de Constructorul Bucu
rești, oare a întrecut Constructorul 
Orașul Stalin cu categoricul scor 
de 28—0 (11—0). S-au remarcat 
în mod deosebit bucureșterei Po6- 
moșartu, Mehedinți și Papia. Foar
te bun arbitrajul prestat de A. 
Carnabel. In- urma acestei victorii 
Constractorul București a trecut din 
»tcu în fruntea clasamentului cate- 
jg&riei A.

A doua totîlnire discutată în 
jCaortală, intre echipele Casei Ccr> 
frate a Armatei și Progresia! FB. 
«-a incheiai cu scortri de 19—0 
tip—0) în favoarea echioei cam
pioane. După o repriză în care ju
cătorii de la Progresii F.B. s-au 
apărat foarte bine, militarii au a- 
■tacrt dezlănțuit, reuriod să dș- 
■tige cu scor oonc'irient. Am rem»-- 
■est jocul bun al liniei de 3/4 mi
litare și îndeosebi al centrului A. 
jPenici’U.
• Pe terenul din Parcul Copilului, 
'echipa Locomotiva Gr ivita Roșie a 
fritrecut greu Progresul Sănătatea 
•cu scorul de 3—0 (3—0). Dificul
tatea cu care se cori rola briomd 
iprecum șl jocul foarte bun de a- 
jțpărare prestat de jucătorii dî la 
Progresul Sănătatea n-au permis 
"Snvin gători lor să realizeze un scor 
r<nai mare. S-au remarcat Moraru, 
Sccrfeacu și Tănăsesou de la în- 
vrrtgatoni și Nițu, Făgărășanu și 
Bănică die la învinși.

La Petroșani, echipa Minerul d’n 
localitate a fost întrecută cu scorul 
-de 24—0 (21—0) de Dinamo Bucu- 
.Tești. După o repriză în care dina- 
moviștM pi-au concretizat superiori
tatea printr-un mare număr de 
■puncte marcate, ei au încetinit ril- 
Mțnul jocului, nereușiind 6ă înscrie 
lân a 11-a repriză dfect 3 puncte

In etapa a Vll-a a campionat<u- 
?ÎU! categoriei B. s-au înregistrat 
’următoarele rezultate: SERIA I: 
Xoocmotiva I.C.F.-Locomotiva Bu- 
□zău 6—0 (3—0); Minerul Buc.-Con- 
islruci'orvl Constanța 33—0 (9—0); 
/Stfimița Galați-Metiailuil București 
!C—0; Știința Iași-Știința București 
■0— 3 (0—3); SERI A a Il-a : Loco
motiva Timișoara-Flacăra PIoești 
0—0: Progresul Sibiu-Ști’inița Cluj 

13—17 (3—14).

^PORTUL POPULAR
. Eag. 2-a - Nr, 2621

Rezultate remarcabile au mai ob
ținut la: 110 m.g.: Ion Opriș 14,8 
sec.. Gh. Stanei 15,2 sec.. Sorin 
loan 15,3 sec; 1500 m.: D. Birdău 
3:54,6, D. Tîlmaciu 3:57,2 C. Gre- 
cescu 4:01,2; 400 n.: Șt Mihaly 
49,0; Tr. Sudrigean 49,6, V. Gro- 
bei 50,0; 200 m.: Al. Stoenescu 
21,7, I. Săvel 21,9, I- Măgdaș, L. 
Mari® și St. Prisiceanu 22,4; Cio
can: C. Dumitru 57.19, N. Rășcă- 
nescu 55,52; 10.000 m.: C. Dinu 
31:22,2, C. Grecescu 31:23.6. N. 
Bunea 31:55,8, N. Nkolae 32:25,4,
D. Dragomu 32:28^; 800 m.: Șt 
Mihaly 1:53,8. A. Ursu 1:55,4, D. 
Birdău 1:55.6. D. Tlxnaciu l:5Al, 
Z. Vamos 1:57.1; greutate: A.. Rai- 
ca 15,18, C. Crețu 14,71, M. Raica 
14,55. disc: . M. Rașca 47,70, E. Vii- 
san 43.50: suliță: A. Demeter 67.43,
D. Zamfir 63.52, P- Demeter 59,34; 
10 km. marț: N. Liga 46:40,6; 400 
m. g.: G. Steriade 55,6, I. Ehcrfy 
56,1 C. Stănesai 56,5; 5000 m.: 
V. Pcp 15:05,4, I- Pucă 15:19.8,
E. Gyarmati 15:20,6: prăjină: M. 
Dwniirescu 4,05, Z. Dragomir 
4.00; 3000 m. obsi.: C- Aioanei 
9:18,8, Gr. Coiocaru 9:27.6.

FEMEI: 100 m: Letitia Bandaș 
12,6. Maria Zotu 12,7, Ioana Luță 
12.8: 200 m.: Letiția Bardaș 25,6 
Ioana Luță și Ileana Marks 26,1, 
Silvia Băltăgescu 26,8; 400 m.:
Georgeta Mogoș 60,8, Maria L6- 
rinezi 60,9, Marilis Cuțui și A:an- 
ca Lipoczi 61.4; 800 m.: Edith
Treybâl 2:19,5. EBsabsta Buda 
2:21,0; 80 m.g.: Ana Șerban 11,6 
Melania Davxtovki 11,9, Lia Jung 
și Maria Domocoș 12,2. Maria Ma-

Csmp onatele de t r ah Capitala!
Sîmbă.ă și ddminică au ccnf.- 

rtuat la poligonul Tunari ciin pă- 
dtxcia Bănoss.a în r<cerile dan ca
drul campicriatelor individuate de 
tir afe Capftaiei.

Nici în aceste două zrJe de con
curs n-au lipsit rczmEia’clz btme. 
Pe lîngă performeesțclle o'-ț’rwr'.e de 
maestrul sporbujiai E. Popovici 
(Metalul), 595 la armă liberă 
comb'nată, și de maestra șportaiui 
Felicia Iovăncscu (Progr.) 592 p. 
— record R.P.R. egalat, la aceeași 
Drobă, un frumos rozui/at a rea- 
Fzat Gh. Florescu (Mrtrlul 
M.I.M.C.M.) care în proba de 200 
talere a totalizat 189 p.

In cadrul probei de armă liberă 
rezervată juniorilor rezul iatele ob
ținute sint de asemenea foarte 
bune. Tmerii noștri trăgători zu 
reușit să întreacă ieri trei re
corduri R.P.R. și să egaleze unul. 
Astfel, I. Văcaru (T.D.) a râfcat 
rexxMd’Jl la poziția cu’crt la 397 
p., V. Antonescu (TJ9.) a realizai, 
la poz:ția genunchi, 387 p. (nou 
record), iar ia cete tee» porții de 
tragere a totalizat 1129 p- — de 
asemenea nou record R.P.R. — H. 
P. Șandor (Flacăra) a egalat recor- 
chd poziției picioare, care este de 
353 p.

Dintre trăgătorii de ia gcupa a 
II-a (edcă cei de ost. II și III) 
s-au remarcat: N. Procure (Met.) 
și Maria Bomemiza (Voința) care 
au ottftout cîie 583 p. la proba de 
armă liberă combinată, D. Mriea 
(Progr.) 501 p. la pistei precizie,
S. Dcmitrescu (Dnamo) 387 p. 
la poziția cuioat, Sibil Gir.ănescu 
(FI. r.) 382 p. la poziția culcat și 
374 p. la poziția genunchi I.

ConcursurSe Sportive a’e Tineretului
(L.aure din pag. l-a)

I. Sloțdii și M. Popescu. De ase
menea. au înceout să se dispute 
întrecerile de volei între cele patru 
echipe de cerc ale colectivulir. La 
întrecerile de tenis de masă orga
nizate în cinstea Festivalului s-au 
clasat pe p-rimele locuri N. Sbu- 
chca și Ana Purece. Meciul de fot
bal dintre Voința Hațeg și Progre
sul Hațeg s-a terminat cu 4-1 
(3-0) în favoarea primei echiipe.

Pregătiri intense în venferea or
ganizării Concursurilor Sportive 
ale Tineretului se desfășoară și în 
Regiunea Autonomă Maghiară. 
Colectivul Progresul Gheorghieni 
a mobilizat tineretul in acțiunea de 
amenajare prin muncă obștească 

a trei noi terenuri sportive. Tot
odată, acest colectiv a organizat 
un concurs de tir, la care au parti
cipat 18 concurenți. La Miercurea 
Ciuc, colectivul Progresul a orga
nizat un reușt’t concurs de șah, la 
oare parKp/pă 50 camgupenți. Prin 

riș 12,4; lungime: Mioara Morarii 
și Inge Knobloch 5,02; greutate: 
Melania Velicu 12,67, Ana Roth 
12,50, Erica Scherer 12,23; disc: 
Lia Manoliu 43,08; suliță: Ilona 
Micloș 43,48.

Concurs popular de marș
Comisia orășenească de aUetisnr 

București a organizat ieri dimi
neață în împrejurimile stadionului 
Tineretului, un concurs popular de 
marș. La startul celor trei probe 
au fost înscriși peste 50 de concu- 
renți, cei mai mulți dintre ei fă- 
dndu-și cu acest prilej o serioasă 
verificare in vederea apropiatelor 
curse tradiționale, „Circuitul zia
rului Munca” și „Ștafeta Breaza- 
București". ‘

Iată rezultatele înregistrate: în
cepători: Gh. Tabacu (Dinamo); 
Vasile Hrișcu (Progresul); Ion 
Popa (Dinamo); juniori: Ion Mol
dovan (FI. roșie); Nic. Gavrilă 
(Dinamo); St Preda (Fi. roșie); 
seniori: Ion Barbu (FI. roșie);
D-tru Chiose (Locomotiva P.T.T.); 
D-tru Ciobanu (Locomotiva 
P.T.T.); He Dobrescu (Dinamo). 
In clasamentul pe echipe, la înce
pători, pe primul loc s-a clasat 
asociația Dinamo iar la seniori, 
colectivul Locomotiva P.T.T.

Nicolae D. Nicolas 
corespondent

Tripșa (T.D.) 372 p. la pozțis ge
nunchi, F. Ghecnghiiu (Voința) 
343 p. la poziția picrioare și 1083 
la 3x40, Eknia Țon (Progr.) 335 
p. la poziția picoare și NcuTna 
Lepădatni (D'rwmo) 1066 p. l>a 
3x40.

Iztă lista czmpoarieilor și oăm- 
picn'j'cr Capitale?; pe ®nr_'J 1955 de
semnați în ult’mcfe două zile de 
concurs: armă liberă comb!ria/ă
grupa I fete: Feficia Iovănescu 
(Progr.) 592 p. — roco-d P P.P. 
egrlat: băieți: E. Popov«ci (Met.) 
595 p.: grupa a Jl-o fete: Ma.r a 
Bomemiza (Voința) 583 p-; băieți: 
N. Prc-scure (Mrt.) 583 p.; pistol 
precizie 60 focuri grupa 1: T. Ma- 
ntcatidle (Progri) 529 p.; grupa a 
11-a: D. Mircia (Progr.) 501 p.; 
o’stol viteză 60 focuri grupa I : 
Gh. LichizrdopcJ (Progr.) 60/578 
p.; armă liberă grupa a 11-a: 40 
focuri poziția culcat: fete: S tr 
Gămăncscu (FI. r.) 382 p.; băieți: 
S. Dumitrescu (Dinrmo) 387 p.; 
juniori: I. Vzcttu (T.D.) 397 p. — 
nou reccrrf R.P.R.; 40 focuri pozi
ția genunchi fete: Sâbil Gămănes- 
cu (FI. r.) 374 p.; băieți: I. Tripșa 
(T.D.) 372 p.; juniori: V. .Anto
nescu (T.D.) 387 p — nou record 
R.P.R.: 40 focuri poziția picioare
fete: Ekna Țon (Progr.) 335 p; 
băieți: F. Gheorghiu (Voința) 343 
p.; juniori: P Șantor (Flacăra) 
353 p. — recced R.P.R. egalat; 
3x40 focuri fete: Nicuitoa Le- 
păirtu (Dnamo) 1066 p.; băieți:
F. Gbeo-ghâu (Vaoțe) 1083 p.; 
juniori: V. .Antonescu (T.D.) 1120 
p. — nou record R.P.R.; talere 200 
buc. : Gh. Fksrescu (Metahrl 
MI.MC.M.) 189 p.

muncă obștească, membrU colecti
vului sportiv Avintul Simo Geza 
«fin Tg. Mureș au amenajat două 
noi terenuri sportive, iar colect vul 
Progresul Toria are acum un ncu 
teren de volei.

Paralel cu aceste pregătiri, co
lectivele sportive din regiune au 
organ zat pe plan Iccaf numeroase 
competiții sportive in cinstea ce
lui de-al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de Ia 
Varșovia. De mut succes s-au 
bucurat concursul dte orientare tu- 
ristică organ zat de colectivul Pro- 

' ‘ greșul Tg. Alureș, concursul de”te- 
nis de masă organizat la Gheor
ghieni și cel de gimnastică din 
Miercurea Ciuc.

Ccncursuriie Sportive ale Tine
retului, ca și celelalte acțiuni ini
țiate în cinstea oo'ui de-al V-lea 
Festival, angrenează zi de zl mase 
tot mai largi de tineri, diin întrea
ga țară.

PRIMA ETAPĂ A
C.C.A. — D8NAMO ORAȘUL 

STALIN 1—2 (0—2)

Dinamoviștii au obținut o preți
oasă victorie, datorită jocului mai 
bun și mai eficace prestat în pri
ma repriză precum și apărării or
ganizate din partea a doua a jo
cului. C.C.A., după un început slab, 
CU o apărare lipsftă de aportul a 
trei titulari, cu o linie de mijloc 
care nu și-a găsit cadența, în 
partea a doua a meciului a jucat 
mai omogen, a ,jpresat“ mai mult, 
dar nu a putut marca decât un 
gol. Cele trei puncte au fost mar
cate de Radu Tudor (mm. 39), 
Seres (min. 40) și Alexandrescu 
(min. 89). Arbitrul Vasiile Dumi
trescu (Buc.) a condus, in generai 
corect, următoarele formații;

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteswju — Froth, Lazăr, Seres
— Cicerone, Moarcăș — Rrstri, 
Radulescu, Scorțan, Radu Tudor, 
Boit aș.

C. C. A.: Gram — Dodeami Ri- 
dulesecu. I'iăoescu — Balmt,, Oni- 
sie — Demien, Meszaros, Smărăn- 
descu, Alexandrescu. P. Moldo- 
veanu

FLACARA PIOEȘTI — 
PROCRSSU1 BUCUREȘTI

1—5 (0—2)
Progresul și Flacăra, deși lipsite 

de aportul unor jucători de bază„ 
au realizat ieri pe stadionul Gin- 
Iești, în fața a 5000 de spectatori, 
un meci de' hună calitate. In spe
cial echipa Progresului a jucat 
foarte bine în apărare și a exce
lat prin lin-ia de atac, obțintnd o 
v'ctorie pe deplin meritată. Fla
căra a jucat destul de bine în 
cîmp, însă înaintarea sa a fost 
.Incapabilă să țină batonul sau să 
tragă precis la poartă. Golurile 
Progresului au fost înscrise de Co
lo? (min. 11), Fusulan (mim 25) 
și Cacoveanu (m'in. 79). iar Fla
căra a redus din scor în minoitel 
80 prin R ădulescu.

A arbitrat N. M'hăilescu (Bucu
rești) următoarele formații:

PROGRESUL: Horvath — G. 
Andrei, Bratu, Iordan — Tănase, 
Ciocea — Fusulan, Ursu, Ca
coveanu, Smărăndescu, Coloși.

FI, AC ARA : Mairoși — Dragomi- 
rescu, N. Marinescu, Moțoc — 
Cosmos. Vatan’ — Ștefănescu, Ca- 
poianu, Ene. Marin Marcel, Bă- 
dulescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
(tineret)

— DfMAMO BUCUREȘTI
4-0  (1—0)

Dinamo București a aliniat o 
formație în care elementele tinere 
care i-au înlocuit pe titulari n-au 
putut face fa(ă superiorității teh
nice și tactice manifestată de e- 
chipa de tineret a Progresului. 
Meciul a fost destul de echilibrat 
în prima repriză, dar după pauză 
apărarea dinamovistă n-a .putut 
rezista atacurilor impetuoase ale 
jucătorilor de la Progresdl, care 
au prestat un fotbal clar și e- 
ficace. Golurile au fost înscrise de 
Banciu (min. 44, 53 și 62) și Va- 
silescu (min. 55). A arbitrat — in 
l:psa arbitrului delegat — Ion 
Pișcarec irmătoarele formații ;

PROGRESUL (tineret) : Asan — 
Gh'ță. Pețcnchi, Sitaru — Drago- 
mirescu, Iordan — Lăzărescu, Di
ma. Banciu, Coste a, Vasilescu.

DINAMO: Dumitrescu — Pală, 
Anghel, Foaor — Constantinescu,, 
Nemeș — Raica, Magheț, Marin. 
Mihalache. Rădoi

FLAMURA ROȘ® ARA© — 
ȘT5INȚA TIMIȘOARA

4-2  (1—1)
/.RAD (prin telefon). Jocul s-a 

disputat pe un teren desfundat d’n 
cauza ploii, care a continuat tot 
timpul partidei. Totuși, partida a 
fost interesantă, mai ales în re
priza a doua, cînd gazdele au fă
cut un joc excelent. Pumctele au 
fost înăcrise în ordine de: Brin- 
zei (min, 12), Jurcă (min. 28), 
Capaș (min. 55), Cojereamu («rin. 
66), Dumitrescu (min. 76) și 
Peisrhovschj (min 80). Arbitrul 
Nicolae Baciu (Lugoj) a condus 
slab următoarele formații :

FL. ROȘIE : Faur — Szucs, Du- 
șan, Farmati — Capaș, Serfozo,
— Jurcă, Birău,, Meroea, Pe- 
tschovschi, Dumitrescu.

ȘTIINȚA : Uțu — Hess, Coje- 
re211111, Florescu — Ionescu, Nico- 
lin — Ciuruga, Mazăre, Ciosescu, 
Brinzei, Lazăr

St. Weinberger 
oarespowdieîK

„CUPEI DE VARĂ”
AVINTUL REGHIN (TiNERET) 

— AVINTUL REGHIN
1—0 (1—0)

REGHIN 22. (Prin telefon). — 
Echipa de tineret a jucat cu multă 
ambiție și a obținut o meritată 
victorie prin punctul înscris de Ilie 
Stelian în min. 1. Formație prknă 
s-a comportat sub așteptări. A 
condus BodO (Tg. Mureș) forma
țiile :

AVINTUL TINERET: Secheș — 
Covaci, Someșan, Mare — Balint, 
Fairago — Nistor, J. Munteanu. 
Ilie Stelian, Azstaioș, Papp.

AVINTUL I : Cojocar» — Ion 
Munteenu, Bartha. Toniță — Veszi. 
Feher — Lukacs, Constantinescu. 
Hulea, Buta, Eleș.

P. Trufia 
corespondent

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 
— LOCOMOTIVA TG.

MUREȘ 5—0 (2—0)

TIMIȘOARA 22 (prin telefon).
— Cu o echipă întinerită, msri ales 
In linia de atac, timișorenii au ob
ținut o victorie meritată prin punc
tele înscrise de Văceanu Imin. 13 
și 63) și Daraban (mn. 32). Oas
peții au avut o perioadă de domi
nare la începutul reprizei sectswfe. 
In rest, inițiativa a aparținut to- 
cataicftlor. D. Russu (Arad) a con
dus echipele:

LOCOMOTIVA TIM. : Sziklai— 
Apter, 1. Covaci, Gali — Andre- 
escu, Ferenczi — Mirciov Bun- 
gesen, Dărăban, Bucurescu. Vă
ceanu.

LOCOMOTIVA TG. M-: Varga
— Arp. Szasz, Nagy, Vakacks I — 
Boc’ardi, Fulop — Ad. Szasz, 
Horcaș, Kailik, Catena, Gierîing-

P. Velțan 
coresponden*

STVNTA CLUJ —
MINERUL PETROȘANI

2—1 (1—1)
CLUJ (prin telefon de la subre- 

dacția noastră). — Știința a câș
tigat. pe merit această partidă pen
tru că a dominat majoritatea tim
pului. Dragoman a deschis scorul 
în min. 4, iar Farkaș II (în min. 
29) a egalat dintr-vn penalty a- 
cordat cu ușu-lnță c’c arbitru. La 
reluare tot studenții dorri.ină, dar 
Crîsmc, în mare formă, salvează 
în ultima instanță. Ei reușesc to
tuși în min. 68 să înscrie golul 
victoriei prin Dragoman. A condus 
D. Takacs (Tg. Mureș) următoa
rele formații;

ȘTIINȚA CLUJ . Todor — Isac, 
Dr. LtKa, Dobrescu — Moldovan. 
Nedclcu — Muntean». Lutz, A- 
vram, Bărbosu, Dragoman.

MINERUL PETROȘANI : Cris- 
nic — Lăzărescu, Vasiu Coidium — 
Dogan, Farcaș II — Sima, Szoke, 
Moldovan. Turcuș, Paraschlva.

R. FISCH

LOCOMOTIVA CONSTANTA
— LOCOMOTFVA CON

STANTA (FKWJET) 
4—2 (1—1)

CONSTANȚA 22 (prin telefon).
— După un joc interesant, echi
pa întîi a cîștigat prin punctele 
marcate de Lungu (min. 30) și 
Manole (min. 49, 54 și 80). Echi
pa de tineret s-a comportat foarte 
bine în pruna repriză, diar a slăbit 
după pauză. Au marcat: Dio. 
(train. 1) și Udroiu (min. 62). 
Vultur a ratat un penalty (nm. 
38)'. A condus foarte bine C. Ia- 
nopol, următoarele formații.

ECHIPA INTII: N^bela - Doi- 
cescu, Stăncescu, Retezau — Ta- 
tomir. Jarnea — Lungu, Ispas, 
Mano'?, Cădariu, Vultur.

TINERET: Georgescu — Beio- 
glu, Dănulescu, Cirtitaru — Tan- 
tana, Kecskei — Tipău, Popescu, 
Dia, Ud-oiu, Nuțu..

P. Enache și Gh. Anghelopd 
corespondenți

ETAPA WTOA1ÎE (29 MAI)

Seria I: Progresul București — 
Dnamo București; Locomotiva 
Constanta — CCA; Flacăra PIoești
— Dnamo Orașul Stalin (jocul 
acesta se dispută la Miercurea 
Ciuc) ; Progresul București (tine
ret) — Locomotiva Constanța (ti
neret).

Seria a 11-a: Minorul Petroșani
— Locomotiva Timișoara; Avintul 
Reghin — FI. roșie Arad (jocul a- 
cesta se dispută la Gheorghieni) : 
Știința Timișoara — A’/ntol Re
ghin (tineret); Știința Cluj — Lo
comotiva Tg. Mureș.

-A.

-A



Campionatul categoriei B la fotbal
SERIA I

ȘTIINTA BUCUREȘTI — META- 
k LUL UZ. TRACTOARE ORAȘUL f STALIN 3—2 (1—1)

Ieri, pe stadionul Giulești, cele 
două formații fruntașe în seria I 
au prestat un joc de slabă fac
tură tehnică, confuz. Liniale de 
atac aiu „trăit“ prirtar-u-n om sau 
dai, Semenescu și Cruțiu (Știința) 
și Sereda: (Metalul). Și jocul de 
ctmp a avut de suferit din cauza 
lipsurilor de natură tehnică mani
festate de majoritatea jucătorilor. 
Ei au folosit incorect jocul cu cor
pii, comițînd numeroase faulturi. 
De asemenea, pasele au fost efec
tuate cu tntîrz’ere și fără adresă. 
Victoria studenților, meritată, s-a 
concretizat in min. 54 și 55 prin 
punctele marcate de Lepădata și 
Cruțiu (primul punct al studenți
lor a fost înscris tot de Cruțiu 
în min. 30).

Metal ir-giștii au jucat în 10 oa
meni din mim. 15 dnd Girieaniu. 
lovit, a părăsit terenul. Atacul lor 
n-a prezentat de loc un pericol 
pentru stiudenți. Primul lor punct 
a fost un autogol al portarului 
Mrndiru, care a trimis în colțul 

' stîng al porții o minge trasă de 
Cairgol. Ăl doilea gol a fost în
scris din 11 m. de Iliescu, în urma 
unei greșel; de apreciere a jocului 
periculos, comisă de arbitrul jocului 
I. Petrescu (Craiova), care, de 
altfel a condus cu multe scăpări.

G. Nicolaescu 
PROGRESUL C.P.C.S. — LOCO
MOTIVA CRAIOVA 0—2 (0-1)
Cefe două formați: au prestat 

un joc de bună calitate, re aria 
revenind pe merit cratovendor, ca
re, deși aiu avut tafțiativa puțin 
timp, au învins datorită precizei 
ș uluirii'or la poartă. In min. 2 min
gea pornită de la Monțcscu ajun
ge la Brindușa, care cenrirtază 
precis la nrjicc'.i tererwta:. Un 
șut sec al lui Cric tou și scocul 
este 1-0 pentni Loaomoriva Craio
va. De «ci și pmă la sfîrșrtul pri
mei reprize eram venii sini nevoit! 
să se apere continuu cu 7-8 oa
meni. După pauză aspectul jocu
lui este aceiași, cu singura deo
sebire că spre sfîfșit cnadvenii își 
revin și reușesc să marcheze încă 
tm gol, tot prin Crictoiti (min. 
72).

M. Ttidoran 
ȘTIINȚA C-RAIOVA — 

FLACĂRA MORENI 3—0 (1—0)
2.000 de spectatori au aplaudat 

victoria meritată a gazdelor. Jocul 
s-a disputat pe un timp nefavo-

SERIA
METALUL REȘIȚA —

PROGRESUL ORADEA 1—1 (0—0)
REȘIȚA 22 (prin telefon dte la 

trimisul nostru). — Rezultatul este 
just. In prima repriză inițiativa a 
avut-o echipa din Oradea care, 
mai omogenă, a reușit să domine 
în oarecare măsură, in trmp ce în 
repriza a Il-a echțpa reșițeană a 
avut inițiativa majoritatea timpu
lui și a marcat un gol foarte spec
taculos prin Alme» (min. 67) la 
capătul unei acțiuni a întregii îna
intări. Reș-ițenii continuă să aibă 
mițiati'Q și presează, dar, la un 
atac al echipei Progresul. Teodo- 
resecu, halful centru al metalur- 
giștilor. comite, vizibil, hands în 
careu, infracțiune pe care arbitrul 
o sancționează just cu o lovitură 
rte 11 m. pe care Vaczi o trans
formă imparabil (min. 75). Am
bele echipe continuă să între
prindă atacuri, dar scorul nu mai 
poate fi modificat, ambele apărări 
fiintt la post.

Jocul a fost influențat de starea 
proastă a terenului, din cauză că 
în tot impui partidei a plouat pu
ternic. Metalul, deși a dominat 
mai mult decât Progresul, nu și-a 
putut concretiza superioritatea te
ritorială pentru că în loc să joace 

A. cu pase înalte a preferat un joc de 
pase pe jos, oare nu au ajuns în
totdeauna la coechipier, terenul 
«npraotioaibil oprind mingea.

Arbitrul Constantin Mrtran — 
București — a condus corect un 
meci greu. Formațiile:

METALUL ; Zarici — Chirilă, 
Teodtrescu, Potooeanu — A>pro, 
Munteanu — Jojart, Aimer, Urcau. 
tavan, Seleș.

PROGRESUL : Ghetsner — Văr- 
ziasi Ceman, Pop Carol — Bar
tha, Klrschmayer — Szakacs, Guță 

^Tănașe, Vaczi, Koszegi, Kiss.
S-au remarcat: Chirilă, Muntea- 

^85u, Jojart, Aimer (Metalul Reși
ța), _ Vărzan, Coman,, Pop Carol, 
Gtzță Tatuase (Progresul Oreriea).

L Șeinescu 

rabil. Primul gol a fost înscris 
în min. 33 de Buitdur, care a pri
mit o pasă de la Pantelimon, iar 
următoarele goluri die Popescu 
(min. 57) șj Pădureaniu (min. 59). 
Petroliștii aiu fost surprinși de jo
cul rapiid, clair și legat al gazde
lor. S-au remarcat: Stoica, cel 
mai bun dlin 22, Anuțescu, Pante- 
liman și Buildiur de la Știința și 
Le-ich, Vătian și B'diuță die la Fla
căra. A arbitrat Hie Drăghici — 
București ,cu scăpări

C. Motoc 
corespondent 

METALUL STEAGUL ROȘU 
ORAȘUL STALIN -

DINAMO 6 BUCUREȘTI 0—0
Ploaia, care a căzut în perma

nență, a influențat jocul. Portarii 
Turjan (Metaihil) și Sugar (Dina
mo) — in formă bună — au sal
vat go<uri gata făcute. S-au remar
cat Marinescu și Cîrjain de ia gaz
de și Sugar, Pinoșanu și Firică de 
la oaspeți.

N. Dumitrescu 
corespondent 

FLAMURA ROSIE SF. GHEOR- 
GHE — PROGRESUL SIBIU 0—0

Rezuftatal îi nedreptățește pe 
localnici, care au dominat tot 
timpul jocului. S-au remarcat Se- 
krfy și Lazăr de la Flamura ro
șie, Popa, Stoica, Bodo și Frun- 
zeseti de la Progresul. A arbitrat 
corect St. Constiamtanescu-Bucu
rești.

C. Finichiu 
corespondent

Clasamentul
1. Locom. Buc. 9720 22: 3 16
2. Metalul uz. tract

Oralul Stalin 9 5 2 2 15: 9 12
3. Știința Buc. 9 5 2 2 13:12 12
4. Locom. Craiova 10 4 3 3 10 L0 11
5. Metalul Buc. 8 4 2 2 8: 8 10
6. Dinamo 6 9 3 2 4 8: 8 8
7. Progr. C.P.C.S. 8 4 0 4 13:14 8
8. Progresul Sibiu 9 3 2 4 8: 9 8
9. Știința Craiova 9 2 3 4 10:10 7

10. Flacăra Moren-i M 3 6 8:17 7
11. Loc. T. Severin 8 2 2 4 7: 8 6
12. FI. r. Sf. Gh. 9 2 2 5 4:13 6
13. Met Steagul Roșu

Orașul Stalin 9 2 2 5 6:11 5

Etapa viitoare:
Metalul Bucureștii — Locomoti

va București; Locomotiva- Tr. Se
verin — Știința Craiiova; Progre
sul C.P.C.S. București — Dinamo 
6; Metalul uz. tractoare Or. Statin 

■— FI. roșie Sf. Gheorghe; Progre
sul Sibiu — Metalul St. roșu Ora
șul Stalin; Locomotiva Cracova — 
Știința București.

A Ii-a
LOCOMOTIVA CLUJ — METALUL 

CIMP1A TURZII 1—1 (0—0)

Peste 8.000 de spectatori au 
asistat la un joc echilibrat, cu pe
rioade egale de dominare. înche
iat cu un rezultat just de egali
tate. In min. 49 Mu-reșan centrea
ză și Ccrneamu înscrie pentru 
oaspeți. Urmează de ambele părți 
o serie de situații favoWbile, care 
shvt insă ratate. Ega l a rea se pro
duce în min. 80. cînd Radu cen
trează și Frentz reia în poartă.
S-au remarcat Căibăjosu, Vigu și 
Frentz de la Locomotiva, Burlan, 
Copil I, Mari și Ruzici de la Me
talul.

METALUL ORADEA — 
FLACĂRA MEDIAȘ 1—2 (1—2)

Jocul a fost de un nivel tehnic 
scăzut și presărat cu durități. Pri
mul punct a fost marcat în min. 
5 de Balogh (Metalul) în proprie 
poartă, la un corner. Apoi, au în
scris Filip (Flacăra) în min. 8 și 
Nagy (Metalul) în min. 16. In 
repriza secundă, Metalul a do
minat mai mult, dar nu a putut 
trece peste apărarea oaspeților, 
care a știut să mențină avantajul 
din prima parte a jocului.

G. Dumitrescu și Z. Slngher 
corespondenți

METALUL HUNEDOARA — 
FLAA1URA ROȘIE CLUJ

4—2 (2—0)

O victorie meritată a echipei 
gazdă, care ar fi putut obține un 
scor și mai concludent, dacă ți
nem seama de felul în oare a stă- 
pînit jocul. Au marcat Titi Po
pescu (man. 25) din 11 metri, Cos- 
tea (min. 43), Mezaros (min. 77)' 
și Meghie (min. 83) pentru Me
talul; Nagy (min. 61) și Csaszar 
(min. 68) pentru FI. roșie.

Ovidîu Rațiu 
corespondent

PROGRESUL SATU MARE — 
METALUL ARAD 1-1 (1—1) 
Un joc de un nivel tehnic scă

zut, în care Progresul a dominat 
mai mult. Au înscris: Tudor (min. 
31) pentru Progresul și Negru 
(min. 37) pentru Metalul.

Vasile Lupșa 
corespondent

LOCOMOTIVA ARAD — 
METALUL 108- 3—0 (3—0)

Cele trei puncte ale învingăto
rilor au fost marcate de Petz (2) 
ș! Tudoroiu. Meciul s-a desfășurat 
la Timișoara

S. Ladislau 
corespondent

MINERUL LUPENI — 
METALUL BAIA MARE

1-1  (1-0)
întâlnirea s-a ces'ăs»r»t pe un 

teren complet desfundat din cauza 
ploii. Au înscris - Nemer l~'n 'A\

SERIA
AVÎNTUL FĂLTICENI — 

LOCOMOTIVA IAȘI 0—1 (0—0)

FĂLTICENI 22 (prin telefon de 
la trimisul nostru). 3000 de spec
tatori an urmărit un joc viu dis
putat, în care inițiativa le-a apar
ținut în cea mai mare măsură gaz
delor. Intr-adevăr, timp de 65 min. 
jucătorii de la Avîntul au fost con
tinuu în careul oaspeților, dar 
ineficacitatea liniei de atac nu a 
permis deschiderea scorului. Oas
peții, în schimb, deși au avut ocazii 
puține la poarta celor de la Avîn
tul, au reușit să concretizeze una 
dintre-acestea in min. 76 prin Filip, 
care a înscris de la 15 m.

Formațiile-: Avfrtul: Bodea — 
l.andru, Velicov, Lucacj — FOlo, 
Sandru — Kelcmen, Czegezi, Stan- 
ciu, Marcu, Șoneru.

Locomotiva : Carabura — Popa, 
Ciolan, Stanciu — Buimistriuc, lo- 
nescu P. — N is tor ac, Dram, Filip, 
Leonte, Stan.

A arbitrat bine Avram Handel- 
man (București). S-ati remarcat: 
Kelemen și Lucaci de la gazde, Ca
rabura, Filip șj Ciolan de la oas
peți.

Traian loaniîescu

FL. ROȘIE BACĂU — 
DINAMO GALAȚI 2-2 (1-1)

BACAU 22 (prin telefon). Joc de 
factură slabă în mare parte din 
pricina terenului desfundat. Rezul
tatul de egalitate oglindește însă 
fidel aspectul jocului celor două e- 
chipe. Au înscris Gram (min. 6 
și 61) pentru FI. roșie Bacău, Că- 
pățînă (min. 25 în proprie poartă) 
și Niculescu (min. 69) pentru oas
peți. A arbitrat corect Șt Ionescu 
(București).

Hie lancu 
corespondent

ȘTIINȚA IAȘI - 
FL. ROȘIE BUHUȘI 4—1 (0—0)

IAȘI 22 (prin telefon). Confir- 
mînd revenirea de formă în care 
se găsesc, studenții ieșeni au învins 
destul de comod. Punctele lor au 
fost înscrise de Border (min. 65), 
Marinoiu (min. 66) și O. Biltz 
(min. 73 și 89). Pentru oaspeți a 
înscris Neacșu (min. 59). De reținut 
că studenții au ratat, în prima re
priză, o lovitură de la 11 m. prin 
Georgescu.

Eugen Ursu 
corespondent

FLACĂRA CIMPINA — 
DINĂMO B1RLAD 2—0 Șl—0)

CIMPINA 22 (prin telefon). Cele 
două echipe au furnizat un joc în

Concurs de verificare la haltere
Duminică dimineața s-a desfă

șurat în Capitală un concurs de 
verificare la haltere, la care au 
participat mai mulți halterofili 
fruntași, fn cadrul acestei reuniuni, 
un frumos succes a obținut llie 
Danceo. (C.C.A.), care în cadrul 
categoriei semigrea a doborât două 
recorduri ale țării. El a smuls 
112,5 kg. (vechiul record i-a aparți
nut cu 107,5 kg) și a totalizat 360 
fag. (110—112,5—137,5) (v. r. i-a 
aparținut lui Gh- Piticaru cu 352,5 
kg)-

leită celelalte rezultate tare- 
g^lrate; Cat. ușoară — Gh. Mă- 

pentru M.nerul și Szilagy (min 
65) pentru Metalul.

Ion Zamora
•orespondent

Clasamentul
1. Progresull Oradea 10 7 1 2 22: 8 15

2. Metalul Reșița 10 6 2 2 16: 9 14
3. Met C. Turzii 10 5 3 2 16: 7 13
4. Locomotiva Cluj 10 5 3 2 20:14 13
5. Flacăra Mediaș 10 5 2 3 14:10 12
6. Met. Hunedoara 10 3 5 2 13:10 11
7. Progr. S. Mare 10 3 4 3 10:18 10
t. Metalul Arad 10 2 5 3 7:13 9
9. L^ emotiva Arad 10 2 4 4 11:12 8

10. • Baia Mare 10 1 6 3 3:13 8
11. Metalul 108 10 3 1 6 16:19 7
12. Minerul Lupeni 19 1 5 4 10:14 7
13. FI. roșie Cluj 10 2 3 5 7:15 7
14. Metalul Oradea 10 1 4 5 8:16 6

Etapa viitoare:
Metalul Reșița — Minerul Lupeni; 

Metalul Arad — Flacăra Mediaș; 
Me'alul Baia Mare — Locomotiva 
Arad; Metalul 108 — FI. roșie Ou); 
Progresul Oradea — Metalul Hune
doara: Metalul Cîmpia Tur zii —Pro
gresul Safu Mare; Locomotiva Cluj 
— Me*alul Oradea.

A II I-a
general slab, pe un teren desfundat 
de ploaia care a căzut tot timpul 
meciului. Cu o condiție fizică mai 
buoă, gazdele au reușit să obțină 
victoria. Punctele lor au fost în
scrise de fonescu f (min. 6) și 
Minculescu (min. 70). S-au remar
cat Bălăceanu, Duțescu. Ionescu I 
și Minculescu de la gazde, Posto- 
Iache și Șzekely de la oaspeți. A 
arbitrat bine Ion Marinescu (Buc.)

Barbu Pâlti’ieanu 
corespondent

FL. ROȘIE BURDUJENI - 
DINAMO BACĂU 1-1 (0-0)

Deși au dominat, jucătorii din 
Btirdujeni nu au putut obține decît 
un rezultat de egalitate, datorită 
apărării foarte bune a oaspeților. 
In general, jocul a fost dur, din 
cauza nervozității manifestate de 
unii jucători. Au marcat Șoimii 
(min. 58) pentru oaspeți și Tar- 
lețchi (min. 65) pentru gazde. A 
arbitrat autoritar I Tristu (Bucu
rești).

Nicoriuc D. 
corespondent

LOCOMOTIVA GALATI — 
FLACARA „1 MAI" PLOEȘTI 

0—3 (0—0)

BRĂILA 22 (prin telefon). Joc 
de factură tehnică bună datorită în 
special oaspeților care s-au pre
zentat într-o deosebită vervă de joc. 
fn schimb, Locomotiva a jucat slab, 
jucătorii ei manîfestînd multe lip
suri în pregătirea tehnică precum 
și în cea tactică. Golurile învingă
torilor au fost marcate de Sfani- 
lovici (min. 75), Toniță (min.77) 
și Motronea (min. 82).

N. Cest in
corespondent

Clasamentul
1. DNnamo Bacău 9 7 2 0 22: • 16
2. Locomotiva Iași 9 6 12 11: 4 13
3- Flacăra Cîmpina 10 6 1 3 20:14 13
4. Progr. Focșani 9 5 13 11: 8 11
5. Avîntul Fălticeni 10 4 1 5 11:11 9
6. Flacăra U Mai”

Ploești 9 3 24 19:17 8
7. FL roșie Buhuși 9 4 0 5 13:10 8
8. Dinamo Bir Ud 19 3 2 5 11:18 •
9. Locom. Galați 9 4 0 5 7:12 8

10. Dinamo Galați 9 3 15 16:17 7
11. FI. roșie Bacău 9 2 3 4 11:13 7
12. Știința lași 9 3 15 12:17 7
13. FL r. Burdujeni 9 2 1 0 8:17 5

Etapa viitoare :
Bacău: Dinamo—Progresul Focșani; 

Bîriad : Dinamo—Locomotiva Galați; 
iași: Locomotiva — Fi. roșie Bacău; 
Buh uși: FI. roșie — FI. roșie Bur
dujeni; Galați: Dinamo — Știința

Iași; Fălticeni: Avîntul — Flacăra 1 
Mai Ploești

năilescu (Dinamo) 297,5 kg. (87,5 
— 90—120), Tiberiu Roman
(C.C.A.) 297,5 ( 85—92,5—120).

Cat. mijlocie: Mincior Valentin 
(Dinamo) 297,5 kg. (90—87,5— 
120), Gh. Gospadrjncw (Dinamo) 
285 kg. (85—85—115).

Din cauza abandonurilor (Nes- 
torov, Gheorghiu și Rudari) și a 
încercărilor ratate la diferite sti
luri (Gh. Ienciu. L. Hnidei, N. Se
gal și Nestorov) acești concurenți 
nu au reușit să se claseze în ca
drul categoriilor la care au parti
cipat.

Etapa a VIH-a a cantpîopatuTuî 
republican d-e juniori

SERIA I
Avîntul Fălticenii — Locomotiva 

Iași 1—2 (0-1)
Flamura roșie Burduj.eni — Dina

mo Bacău 2—2 (1-2)
Știința Iași — FI. roș e Buhuși 

4—1 (0-1) •
Voința Fălticeni — Progresul Foc

șani 13—0^ (9-0)
FI. roșie Bacău — Dinamo Birlad

2—0 (1-0)
SERIA II-a

Locomotiva Galați — Flacăra 
1 Mai Ploești 3—2 (1-2)

Știința București — Locomotiva 
București 0—5 (0-2)

Flacăra Clmpina — Flacăra Mo
retti 2—0 (1-0)

Tînărul Dinamovist II București — 
Locomotiva Constanta 1—1
(0-1)

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

SERIA III-a
Progresul CPCS București — Lo- 

comoti’a &aiova 1—1 (0-1) 
Flacăra Ploești — Metalul Bucu

rești 5—3 (2-1)
Tînărul Dinamovist Pitești — Fla

căra București 1 — 1 (1-0)
Știința Craiova—Progresul Bucu- 

- rești 1—1 (1-1)
Tînărul Dinamovist I București — 

C C A. București 3—0 (1-01 
SERIA lV-a

Locomotiva Arad — Metoltrl 108
1-2  (1-1)

Minerul Petroșani—Metalul Reșița 
1—2 (1-1)

Locomotiva Timișoara — Metalul 
Arad 4—2 (3-2)

Știința Timișoara — Metalul Hu
nedoara 1—0 (1-0)

Minerul Lupeni — Progresul Ti
mișoara 4—0 (1-0)

SERIA V-a
Locomotiva Cluj — Metalul Cîm

pia Turzii 3—1 (2-1)
Metalul Oradea — Știința Cluj 

0—5 (0-1)
Progresul S. Mare — Progresul 

Oradea 1—3 (1-2)
FI. roșie Arad — Metalul B. Mare 

1-0 (1-0)
El. roșie IH Cluj — Voința Cărei

3—1 (2-1)
SERIA Vl-a

FI. roșie Sf. Gl.eorghe — Progre
sul Sibiu 1—2 (0-0)

Metalul St. R. Orașul Stalin —- 
Constructorul Tg. Mureș 3—1 

(0-1)
Dinamo Orașul Stai n — Locomo

tiva Tg. Mureș 1—4 (1-2) 
Avînitul Reghin — Flacăra Mediaș 

1-1 (1-1)
Locomotiva Orașul Stalin — Me

talul Uz. Tract. Orașul Stalin
2-0  (2-0)

Biletele pentru jocurile 
cu Wiener Sportklub

Biletele pentru jocurile de azi și 
mîine. Selecționata divizionară A 
— Wiener Sportklub și Selecționata 
divizionară B — Wiener Sportklub, 
se găsesc de vînzare la casele Sta
dionului .£3 August" (Bd. Muncii) 
și ale Stadionului Republicii (Bd. 
Hașdeu), agenția Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare 43), agenția C.C A. 
(Bd 6 Martie), precum și la a- 
gențtile Pronosport din: str. Wi
ring 2, Cal. Victoriei nr. 9, nr. 33 
și nr. 114, str. Ar. Briand nr. 4 și
6. Cal Moșilor 90. Bd- 1848 nr. 
39, Cal. Griviței 112. Bd- Schitu 
Măgureanu 3, Șos Ștefan cel Mare 
127, Cal. Rahovei 320, str. Pieptă
nari 9 și Bd. Dimitrov 126.

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin cit 

toafe rezultatele exacte la con
cursul Pronosnort or. 20 (Etapa 
din 22 mai 1955).

I. Flacăra Ploești—Progresul
București 'J

II. Știința Cluj—Minerul Petro
șani 1

III. C. C. A.—Dinamo Orașuffl
Stalin 2

IV. Flamura roșie Arad—Știința
Timișoara 1

V. Locomotiva Timișoara—Lo
comotiva Tg. Mureș 1

VI. Metalul Reșița—Progresul
Oradea X

VII. Locomotiva Galați—Flacăra
1 Mai Ploești 2

VIII. Metalul Steagul roșu Ora®
șuii Stalin — Dinamo 6, București

IX. Locomotiva Cluj—Metalul
Cîmpia Turzii x

X. Avjntuâ Fălticeni—Locomotiva
Iași . 2

XI. Flamura roșie Burduieni—■
Dinamo Bacău

Știința Iași—Flamura roșie Bu
huși

La acest co®curs au fost depuse 
aprotstaiațiv 500.000 buletine,



MOTOCICLIȘTI!
CONCURSUL

Leipzig 22 (prin telefon). — 
Astăzi a taat sfîrșiit concursul mo- 
tocfdist initemațioiDal de 4 zile or
ganizat de .asociația „Gesefllschaft 
fur Sport ur»d Tehnik” în împreju
rimile orașului Leipzig. Alergătorii 
ronwrsi au reportat în această 
cursă o strai uri* ă victorie, rewșmd 
să se claseze pe primul loc în cla
samentul general pe echipe iar 9 
idin cei 12 moiocicliști, citi au 
format echipa, să ciștrige medalia 
de aur. Comportarea alergătorilor 
români a stîmi-t un interes deose
bit în presa de specialitate din 
R. D. Germană, oare, uned-at duoă 
etapa a doua, cind motocicliștii 
romîni au preluat conducerea în 
cursă, i-andai pe aceștia drept ciș- 
tig-ători aii întrecerii.

Etapa a IlI-a, desfășurată pe a- 
celași traseu de 400 km. pe care 
a avut loc și etapa a Il-a, (de data 
aceasta alergarea desfășurtndu-se 
in sens invers și cu mede orare 
mult mai ridicate), a fost deosebit 
de grea din cauza ploii și a twn-

SURPRIZE ÎN ETAPA DE IERI A CAMPIONATULUI DE TENIS
Spectatorii prezinți sitnoăta și 

duminică pe terenurile Cenjrutoi 
de Antrenament nr. 2 au putut ve
dea în cadrul meciului C.C.A. — 
Progreso1 I.T.B. Tmilnri dîrze, în 
care jucătorii n-au precupețit nici 
im efort și au făcut apel la toate 
cunoștințele lor pentru a aduce 
puncte foarte prețioase in această 
întrecere. Pînă la ora aceasta, nu 
se poate cunoaște încă echipa în
vingătoare, deoarece în calculul 
organizatorilor n-a intrat și even
tualitatea unui timp neprielnic. 
Ploaia căzută ieri după-amiază, 
i-a determinat pe organizatori să 
programeze ultimele două întîtoiri 
(dublu mixt și dublu bărbați) și 
cele două partide întrerupte, pen
tru astăzi dimineață începind de 
la ora 9. La întrerupere scorul este 
de 4-3 pentru C.C.A. Iată rezulta
tele tehnice individuale: Eva Stăn- 
cescu-Eleonora Roșianu 6-2, 6-1; 
C. Zacapceanu-Gh. Cobzuc 6-4, 
7-9, 6-2, 6-1; Marin Viziru-Șt. An- 
ghelescu 6-1, 6-3, 6-4; Eva Stăn- 
cescu-I. Ponova = Lia Doboșht-EI. 
Roșianu 6-3, 6-2; M. Viziru-C. Za. 
copceanu 6-3, 6-4, 1-6, 5-7, 6-1; C. 
Năstase-Șt. Georgescu 6-2, 7-5,
6- 2; Lia Doboșiu-Irina Ponova 6-0,
7- 9, 2-2 (întrerupt dn cauza întu
nericului) ; C. Chivaru-A. Schimdt
6-2,  3-6, (întrerupt in primul joc 
al celui de ai treilea set la 40-10). 
Cea mai frumoasă comportare a 
avut-o. Cornel Zacopceanu (Pro

INTÎLNIRI INTERESANTE ÎN CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA TENIS DE MASĂ
Duminică au continuat iotf.mirile 

contând pentru campionatul repu
blican de tenis de masă pe echipe. 
In Capitadă întîtoind formația me
ta lurgiștitor drn Reșița, echipa Fia 
mura roșie Buc. a cîștigat cu 5—0. 
Cel mai interesant joc a fost cel 
dintre Toma Reiter și Nagler. in 
care ultimul a arătat o aoărare 
bună și a contraatacat cu eficaci
tate. Rezultate tehnice: Reiter-Și- 
clovam 3—0 (13, 17, 11), Stan Ilie- 
Nagler 3—0 (11, 17, 19), Gantner- 
Davidesou 3—0 (11, 10, 13),
Reiter-Nagler 3—2 (21—19, 22—20. 
15—21, 18-21, 23—21, în ultimul 
set Reiter a condus cu 10—5, apoi 
Nagler a egalat la 13 și a luat 
conducerea cu 19—15, dar în cele 
din urmă victoria i-a revenit lui 
■Rerter), Gantner-Sictovan 3—0 (11, 
14. 8).

O altă întâlnire interesantă a fost 
cea dintre echipa campioană a țării 
Constructorul Buc. și Dinamo IX 
Buc. terminată cu victoria primei 
formații cu scorul de 5—2. De re
marcat sînt comportările jucătorilor 
dinamoviști G. Garabedian și He- 
gyesi, care l-au învins pe maestrul 

șortului Mircea Popescu. De a- 
semenea, merită a fi relevată for
ma bună arătaiă de Botrier (Con
structorul) care i-a întrecut pe rînd 
pe frații J. și G. Garabedian. Iată 
rezultatele : Pesch-Hegyesi 3—0 
(11, 11, 8), M. Popescu-G. Gara
bedian 0—3 (9, 10, 12), Botner-J. 
Garabedian 3—2 (21 — 17, 18—21,
20— 22, 22—20, 21—14), Ml Po- 
nescu-Hegyesi 2—3 (15—21, 15— 
21, 21—17, 22—20, 17—21), Bot- 
ner-G. Garabedian 3—1 (17—21,
21— 10, 23—21 21—17), M. Po
pescul. Garabedian 3—0 (12, 19, 
10), Pesch-J. Garabedian 3—0 
(15. 10, 17).

’n sfârșit, cea de a treia parti
dă din Capitală, care a pus față

ROMINI AU TERMINAT VICTORIOȘI ’ Astăzi pe stadionul „23 August”
INTERNATIONAL DE
puliri deosebit de reoe. Etapa a 
IV-a, doar de 150 km., nu a fost 
nici ea mai ușoară, <t‘n cauza pro
bei de motocros introdusă de orga
nizatori pentru departajarea echi
pelor și alergătorilor md:vduaii 
aflați la paritate de puncte hi 
cursa de regularitate.

Echipa reprezentativă a Asocia
ției wuotare pentru sprijinirea 
apărării patrie: din R.P R. a pre
luat conducerea in cursă după eta
pa a II-a. dnd alergătorii rom im 
conduceau cu 54 puncte față de e- 
chipa RD.G. cu 150 p„ față de 
echipa R. P. Polone A și cu peste 
200 de puncte față de echipa R. 
Cehoslovace. Reprezentativa moto- 
ctoiiștăior R.P.R. continua să
conducă și Jbpă etapa a III-A. pe 
locul doi aflîndu-se de data aceas
ta echipa RP. Polone A, urmată 
de R. Cehoslovacă și R. D. Ger
mană. Ordinea aceasta s-a menți
nut și după etapa a IV a. Punc
tajul exact nu-î putem da. deoare- 

gresul I.T.B.) oare, praur-un joc 
caracterizat prin maturitate tactacă 
și o remarcabilă combativitate, a 
reușit să4 învingă pentru prima 
dată pe maestrul sportului Gh. 
Cobzuc și apo', dînd dovadă de 
multă voință, a refăcut handicapul 
de două seturi in iotîlnirea cu M.
Viziru. Pînă ta urmă insă, el a
fost nevoit să cedeze în fața unui 
adversar in formă bună și mai 
ales cu calități fizice superioare. 
Consemnăm cu satisfacție și spec
taculosul meci disputat între tinerii 
Georgescu (Progresul I.T.B.) și 
Năstase (C.C.A.). Deși învins, ju
niorul Georgescu dovedește o bună 
concepție de joc, bazată pe ofen
sivă, fapt care h deschide frumoa
se perspective. O surpriză a cons
tituit comportarea Liei Doboșiu 
(C.C.A.). cane a fost la un pas de 
victorie în partida cu Irina Pono
va (primul set l-a cîștigat cu 6-0, 
iar în ai doilea a condus cu 5-3 și

Ponova a tăcut 
greșeală începind 
reîncălzită. Acest 

insă din

30-15. Irina 
o serioasă 
jocul total 
fapt nu diminuează i 
meritele Liei Doboș: u.

■ TIMIȘOARA (prin telefcn de 
ta subredacție). — Știin/a Bucu
rești — Metalul Timișoara 6-5.: 
Stapcău-Mihai Sorin 1-3, Stapclu- 
J'jhasz 1-3. Tundeanu-Juhasz 0-3, 
(jucătorul bucureștean a pierdut 
prin neprezentare), Turdeanu-Mi- 
hai Sorin 2-3 (în ultimul set Ttx-

in față echipele Progresul Bucu- l 
rești și Flamura roșie Timișoara, 
s-a terminat cu scorul de 5—0 in 
favoarea formației bucureștene. 
Rezultate tehnice • 
Harasztosi-Hanig 3—0 (14, 19,
10), Comarnischi-Schl»» 3—1 (22—
20, 18—21 21—12, 21—17). Ange
lica Rozeaou-Heusier 3—0 (9, 8, 
9), Harasztosi-ScWee 3—0 (16. 16,
14) , Angefeca Rozeanu - Hanig
3—1 (21—19. 21—23. 21—18. 21—
15) .

La Arad, echipa focală Voința a 
primit vizita formației clujene Pro
gresul. Partida a luat sfînșit cu 
scorul de 5—2 pentru echipa Pro
gresul. O frumoasă comportare a 
avut tinârul Andronache (Voința), 
care, după ce l-a învins pe Gavri- 
lescu cu 3—1, a cedat la limită cu 
2—3 în fața experimentatului jucă
tor clujean Paneth. Rezultate tetî- 
nioe : Gavrilescu-Andronache 1—3 
(11—21, 9—21, 21—17, 9—21), 

Fleischer-Marius Papp 1—3 (15—
21, 18—21, 21—13, 14—21), Paneth- 
Roth 3—0 (17, 13, 9), Gavrilescii- 
M. Papp 3—0 (14, 17 13), Paneth- 
Andrana che 3—2 (13—21, 21—6, 
21—4, 17—21, 21—17), Fleischer- 
Roth 3—0 (14, 16. 16), Paneth-M. 
Papp 3—1 (21—11. 19—21, 21— 
10, 21—13).

Singura partidă feminină din 
această etapă a avut loc la Cluj, 
unde formația Progresul din locali
tate a întrecut cu 3—2 echipa Di
namo IX din București. Deși dina- 
movistele au condt» cu 2—0, vic
toria lena revenit clujencelor, care 
au dovedit multă putere de luptă, 
stăpînire de sine și o bună pregă
tire fizică. Iată rezultatele tehnice : 
Maria Gavrilescu-Catrinel Tira 2—3 
(18—21, 17—21, 21—12, 21—15,
15—21), Maria Tompa-Elena He- 
gyesi 0—3 (17, 21, 22), Maria Tom- 
pa-Maria Ga<vrilescu=Catrinel Tira,

LA LEIPZIG
ce pînă la această oră organiza
torii lucrează încă la clasament.

9 dintre molociclișfei români au 
cucerit medalia de aur. Aceștia 
sînt: M. Cemescu, D. Dumirache, 
I. Iorsță, M. Sarățeanu, L. Szaho, 
Gh. Ion, C. Udrescu, I. Ionesou și 
C Grigorescu. Restul de 3 moto- 
cieliști : N. Sădîanu, I. Kerestcs și 
Pop Mibai au primit medalia de 
argint. In obținerea acestei victorii 
toți alergătorii au merite egale, ’ri 
hiptind cu aceeași dorință de a în
vinge și contribuind m aceeași 
măstrră la succesul pe care l-am 
repurtat. Mai trebuie evidențiați 
Nicu Ștefan, mecaorcul toiului nos
tra, care a muncit cu multă rîvnă 
pentru punerea la punct a mașini
lor după fiecare etapă, și Ernest 
Katzender, antrenorul toiului de 
alergă‘ori romîni, care ne-a în
drumat tot timpul

Venera Vasiîescu și Ilona Ked- 
ves nu s-au clasat.

M. SARAȚEANU

deaou a abandonat), Dancea-Wolf
3-0,  Tules-Catoianu 3-0, Julie ta 
Namiao-Olga Gorog 2-0, Sibafa 
Resu-Petruța 2-0, Julieta N am ian, 
Sibria Resu-Olga Gorog, Petruța
2-0,  Judieta Namian, Turdeanu- 
Olga Gorog, Juhasz 3-0 (nepre- 
zentare), Dancea, Tules-Juhasz, 
Mihai Sorim 0-3 (neprezentare).

■ TG. MUREȘ (prin telefon de 
la subredacție). — Progresul F.B. 
București—Progresul Tg. Mureș 7-4 
(Crislea-Magyi I. 3-0, Teodorescu- 
Halmagy 3-0, Rădica Andriescu- 
Carolina Siegler 2-1, Sanda Bu- 
tărăscu-Urzică 0-2, Cristea-Hail- 
magy 3-2, Teodorescu-Nagy I. 3-0, 
R. Namian-Nagy E. 0-3, Ursan- 
Hints 3-2, R. Andriescu, S. Bută- 
răscu-C. Siegler, Urziică 0-2, R. 
Andriescu, Teodorescu-C. Siegler, 
Nagy E. 1-2, Cristea, Teodorescu- 
Nagy E., Ha’magy 3-0).

■ LA ARAD, în întîlnirea dintre 
Flamura roșie U.T.A. și Locomoti
va P.T.T. Buc., prima echipă con
duce cu scorul de 6-2, partida fiind 
întreruptă dm cauza ploii. Este de 
menționat vetoria bucureștencei 
Mariana Dinopol asupra Mat:|lide« 
Glatt, cu 2-1.

■ LA CLUJ, echipa looală Pro
gresul Finanțe Sfaturi a cîștigat 
întîlnirea cu Dinamo București cu 
scoriri de 11-0 prin neprezentarea 
formației dinamovrste.

Elena Hegyesi 3—1 (16—21, 
21 — 17, 21—19, 21—18), Maria 
Tompa-Catrinel Tira 3—1 (12—21, 
21 — 10, 21—14, 21 — 19), Maria
Gavrilescu-Elena Hegyesi 3—0 
(11, 12, 10).

Etapa a IV-a, care va avea loc 
duminica viitoare, programează ur
mătoarele întîlniri : echipe mascu
line : Arad: Voința-Dinamo Buc., 
Timișoara: Flamura roșie-Construc- 
toru! Buc., Reșița : Metalul-Progre- 
siri Buc., Cluj: Progresul-Progre
sul Satul Mare ; echipe feminine : 
București: Progresul-Flamura ro
șie Constanța, Constructorul-Pro- 
gresul Cluj, Timișoara: Progresul- 
Dinamo Buc.

ECHIPA DE FOTBAL A R.P. BUL
GARIA A ÎNVINS REPREZENTA

TIVA EGIPTULUI CU 2-1 (2-1)

SOFIA 22 (prin telefon de la co- 
respondentul nostru). — Pe stadio
nul „Vasil Levski”, în fața a 50.000 
spectatori, s-a desfășurat azi (n.r. 
ieri) întîlnirea in ernațională de fot
bal dintre reprezentativele R.P. Bul
garia și Egiptului, terminată cu vic
toria fotbaliștilor bulgari cu scorul 
de 2-1 (2-1). Cu toate că au dominat 
majoritatea timpului (raport de cor- 
nere: 12-0 pentru gazde) fotbaliștii 
bulgari nu au putut realiza un scor 
mai mare din cauza lipsei de fina
litate în acțiuni a liniei de înain
tare. Oaspeții au demonstrat un 
fotbal modern cu pase în viteză și 
treceri rapide din apărare în atac. 
Pentru învingători au înscris: Mila- 
nov și Gugalov. Golul oaspeților a 
fost înscris de Tutu. La fluierul ar
bitrului Diamantopulos (Grecia), care 
a arbitrat foarte bine, echipele au 
aliniat următoarele formații:

R.P. Bulgaria: Iosifov-Gornaov, Ra- 
karov, Enișeinov-Boșkov, Stoianov- 
Milanov (Ștefanov), D'imitrov (Ba- 
șev), Panaiotov, Kolev, Gugalov. i

selecționata divizionară A—Wiener Sportklub
Stadionul 23 August” găzduiește 

astăzi după-amiază o interesantă 
întîlnire internațională de fotbal, 
între Selecționata divizionară A și 
valoroasa echipă austriacă Wiener 
Sportklub, liderul campionatului 
primei lrgi. Oaspeții au sosit ieri 
după-amiază în Capitală, cu cel 
mai bun lot de jucători al lor.

Fotbalul ausiniaic se bucură de 
frumoase aprecieri în rtndurile 
spectatorilor bucureșteni, datorită 
spectaculozității și subtilităților sale 
tehnice. Anul trecut, cu ocazia vi
zitei echipei F. C. Austria, sportivii 
Capitalei au putut să-și dea seama 
de nivelul tehnic ridicat al fotba
liștilor vienezi. Datorită formei bu
ne pe oare a manifestat-o în acest 
sezon, echipa Wiener Sportklub a 
realizat o serie de performanțe, 
printre care victorii concludente a- 
supra echipelor F.C. Austria (4—2) 
și F- Viena (4—1), ăjungind astfel

Rezultatele de ieri de la handbal
Masculin, categoria A

Etapa de ieri a campionatului re
publican masculin de handbal, ca
tegoria A, a prilejuit o serie de în- 
tîlniri deosebit de echilibrate. Sin
gura victorie clară a fost cea ob
ținută de dinamoviștii bucureșteni, 
în deplasare, la Reșița. De remar
cat succesul echipelor Flamura ro
șie Cisnădie și Știința Timișoara, 
care au obținut în deplasare rezul
tate de egalitate în fața echipelor 
bucureștene C.C.A. și, respectiv, 
Știința I.C.F. Iată cîteva date asu
pra desfășurării partidelor :

C.C.A. — Flamura roșie Cîsnă- 
die’8—8 (5—3). Un meci specta
culos, cu acțiunj rapide de la o 
poartă la alta. Jucătorii din Cis
nădie au manifestat o deosebită 
vervă de joc și puțin a lipsit ca re
zultatul să se decidă în favoarea 
lor. C.C.A. a făcut un meci sub 
posibilitățile reale ale echipei. Au 
înscris: Lingner (4), Sauer (2), lost, 
Meitert pentru C.C.A. și Kapp (3), 
Zank, Marcu, Schuster, Romer și 
Hening pentru Flamura roșie Cis
nădie.

Știinta I.C.F. — Știința Timișoa
ra 10-L10 (3—2). Jocul a plăcut 
datorită evoluției pasionante a sco
rului. Sub raport tehnic n-a fost 
însă satisfăcător, ambele echipe co- 
mițînd multe greșeli, îndeosebi în 
atac. Cele 20 de puncte au fost 
marcate de: Lache (4), Moser (2), 
Vișoiu, Jacobovski, Nour și Vlad 
de la Știința Timișoara .și Călimări 
(3), Nodea (2), Gherbănescu (2), 
Martini (2) și Oprea de la Știința 
I.C.F. (Aurel Marinescu, corespon
dent).

Flamura roșie Jimbolia — Voința 
Sibiu 2—1 (2—0). Scorul atît de 
mic se datorește terenului desfun
dat de ploaie, care .a împiedicat nor
mala desfășurare a meciului. Au 
înscris Schutz și Simon pentru 
Flamura roșie și Otto pentru Vo
ința.

Flacăra Ploești — Știința Iași
3—2 (1—2). Și la Ploești a plouat 
în timpul jocului și terenul a fost 
desfundat. Ieșenii au condus după 
3 minute cu 2—0 și apoi s-au re
tras în apărare. Această greșeală

Egipt: Brasbus (Tato) - Șalim, Alaa, 
Gheresa-Hamza, Helmi-Isam (Sucrat), 
Dezui, Diba, Tutu, Șerif.

Miercuri, echipa Egiptului va în- 
tîlni la Plovdiv selecționata de tine
ret a R.P. Bulgaria.

TOMA HRISTOV

v MINSK 21 (Agerpres). —
In cadrul marelui concurs de atle

tism care a început la 20- mai în 
orașul Minsk, cunoscutul fondist so
vietic Alexandr Anufriev a^ stabilit 
un nou record al U.R.S.S. în proba 
de 10.000 m. plat, realizînd timpul de 
29T0”6/10. Recordul unional prece
dent era de 29’21’’4/10 și-i aparținea 
lui Vladimir Kuț.

v VARȘOVIA 21 (Agerpres). —
Echipa elvețiană de fotbal Asc- 

Basel se află de mai multe zile în 
vizită în R.P. Polonă. Fotbaliștii el
vețieni au întîlnit la 20 mai la 
Gdansk echipa locală Lechia. După 
un joc spectaculos, echipa poloneză 
a repurtat victoria cu scorul de 5-1 
(2-0).

■pe primul loc In clasament.
Iată pentru ce jocul de astăzi se 

anunță deosebit de dificil pentru 
selecționata noastră, care se pre
gătește în vederea apropiatei înttl- 
niri cu reprezentativa R.P. Polone. 
Valoarea și forma oaspeților vor 
pretinde jucătorilor noștri eforturi 
maxime și astfel se va putea veri
fica gradul lor de pregătire.

In meciul de astăzi, care va în
cepe la ora 17,30 și va fi condus 
de arbitrul D. Schulder, vor juca 
următoarele formații:

Selecfionata diviz'onară A : To
ma — Zavoda II. Androvici. Tbma 
(Dinamo București) — Călinoiu, 
Pereț — Suciu, Nicușor, Ozon, 
Georgescu (Progresul CPUS. 
București), Suru.

Wiener Sportklub: Szanwald — 
Skocik, Mach, Hasenkopf — Stadl- 
maiier, Bairschandt — Honak, *.o- 
wanietz. Missler. Gasselith, Sokol.

i-a costat scump, deoarece nu și-au 
putut menține avantajul. .Au marvrt: 
Șelaru (2) și Vulescu pentru Fla
căra, Papalicef și Tipu pentru Ști- -< 
ința.

Metalul Timișoara — Dinamo 
Orașul Stalin 8—6 (3—3). Au mar
cat : Ehrenreich (3), Bonferdt (3) 
și Ortinau (2) pentru Metalul, Otto 
Schutz (2), Martini (2) Streitferdt 
și Donca pentru Dinamo.

Metalul Reșița — Dinamo Bucu
rești 1—4 (0—1). Au marcat: 
Marcu (2), Tischler și Cemat pen
tru Dinamo, Ferenschutz pentru 
Metalul.

Feminin, categoria A
Știința I.C.F. — Știința Invăță- 

mînt 4—3 (3—2). Un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai just. In 
atac, superioritatea a fost de par
tea echipei Știința învățământ, dar 
de două ori atacantele acestei echi
pe au tras în bară. Au înscris: 
Pădureanu (din 13 m.), Ugrom, 
Jianu (2) pentru Știința I.C.F. și 
Aurora Niculescu (3) pentru Ști
ința Invățămînt.

Flamura roșie Sibiu — Progresul 
Tg. Mureș 0—1 (0—1). Campioa
nele au obținut o dificilă victorie 
în deplasare. Unicul punct a fost 
înscris de Kamenitzkl.

Avîntul Codlea — Metalul Re
șița 3—0 (2—0). Au marcat Krauss 
(2) și Kuwer.

Știința Timișoara — Progresul 
Orașul Stalin 3—3 (1—3). Au în
scris : Lucia Dobre (2) și Ana Metz 
pentru Știința, Maria Seidt (2) și 
Mora Windt pentru Progresul.

Flamura roșie Constanța — Fla
mura Roșie Buhuși 4—3 (3—1)

Masculin, categoria B
Recolta M.A.S. București — Re

prezentativa Făgăraș 5—8 (3—5) 
Progresul Odorhei — Știința Galați 
8-4 (5-1)

Progresul Bacău — Progresul 
Arad 7—10 (1—4)

Știința -Cluj — Locomotiva Bucu
rești 6—6 (4—3)

Meciul Flacăra Tîrgoviște — Re
colta Varias nu s-a putut disputa 
din cauza unei ploi torențiale.

H BRUXELLES 21 (Agerpres). —
In cadrul turneului internațional 

feminin de baschet de la Bruxelles, 
echipa Academiei de Cultură Fizică 
din Varșovia a învins echipa Parti
zan din Belgrad cu scorul ce 
(27-23). Aceasta este cea ce a do-^a'*- 
victorie consecutivă repurtată de 
baschetbalistele poloneze în acest 
turneu.

v BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
MTI transmite:

Echipa engleză de fotbal Totten
ham Hotspur și-a încheiat turneul 
întreprins în R.P. Ungară, jucînd 
vineri la Pecs cu echipa locală 
Dozsa. Victoria i-a revenit echipei 
engleze cu scorul de i-0 (1-0) prin 
punctul marcat în minutul 44 de 
Gavin.

B TOULOUSE 21 (Agerpres). —
După cum anunță presa franceză, 

între 3 și 4 iunie, echipa de fotbal 
F.C. Toulouse va susține 4 întîlniri 
internaționale în R.P. Bulgaria.

După turneul întreprins în R.^^V 
Bulgaria, echipa franceză va evolu^r^ 
în Iugoslavia.
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