
Eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 1933

UPTELE ceferiștilor și petroliș
tilor de la începutul anului 
1933 reprezintă una din cele 

însemnate bătălii de clasă din
L 

imai 
istoria poporului nostru. Evenimente
le din februarie s-au desfășurat pe 
fondul crizei economice adinei din 
perioada 1929—1933, criză care a 
zguduit întregul sistem capitalist, 
care a lovit deosebit de puternic și 
economia Rotnîniei burghezo-moșie- 
rești.

Incercind o ieșire din criză, clasele 
exploatatoare de la noi au netezit 
calea fascismului — care la începu
tul anului 1933 se instalase la putere 
în Europa — au căutat să se folo
sească de acest moment pentru a de
clanșa ofensiva patronală. Întreaga 
povară a crizei este aruncată pe spa
tele maselor largi populare. Are loc 
o scădere nemaiîntîlnită a nivelului 
de trai, lichidarea ultimei brume de 
drepturi și libertăți democratice. Ex
ploatarea nemiloasă, lipsa aproape 
totală de asistență medicală. șoma
jul care luase proporții îngrijorătoare, 
lipsa de locuințe, au făcut ca mize
ria maselor să devină din ce în ce 
«nai grea. Exploatarea crîncenă din 
partea moșierilor și chiaburilor, a 
negustorilor și cămătarilor a împins 
țărănimea la ruină și foamete. Mă
surile antipopulare de ieșire din criză 
pe seama maselor de oameni ai mun
cii erau completate cti încercările de 
a rezolva criza economică cu ajuto
rul împrumuturilor din străinătate. 
In scurt tim.p finanța internațională 
a pus <> și mal mare stăpînire pe po
zițiile cheie ale economiei naționale.

Ca urmare a acestor lucruri, un 
puternic val de nemulțumire și pro
test a cuprins masele largi populare. 
Continuînd vechile tradiții de lup
tă revoluționară, ceferiștii și petroliș- 

sub conducerea partidului, ras
'd cu o puternică contraofensivă, 

re a ridicat lupta de clasă din 
Xotnfnia pe o treaptă superioară, 
dîndu-i un pronunțat caracter politic, 
ca o mare bătălie împotriva războiu- 
Jui, pentru apărarea independenței 
țării. Lupta de clasă ia proporții. Au 
loc ciocniri ale muncitorilor cu torța 
publică. In diferite centre muncito
rești din țară poliția și jandarmii a- 
tacă pe greviști, masele de oameni 
ai muncii care protestau împotriva 
fascizării țării și a jafului capitalist. 
In multe sate ale țării izbucnesc răs
coale.

In această situație în care se afla 
clasa muncitoare, poporul nostru, sin
gura forță politică ce s-a ridicat cu 
consecvență în apărarea intereselor 
vitale ale maselor largi populare a 
fost Partidul Comunist Romîn. El a 
demascat cu fermitate politica trădă
toare a claselor exploatatoare, a gu- 

arătat
enilor muncii ce trebuie să facă 

; ,<ru a respinge ofensiva patro
nală. Partidul a chemat la mari 
acțiuni de luptă masele muncitoare.

vrnuilui național-țărănist. a

a demascat poziția reformistă a so- 
cial-democraților de dreapta, poziție 
care ducea la îndepărtarea de la 
lupta revoluționară la cerșirea unor 
firimituri de drepturi prin memorii 
și tîrguieli cu patronii. Sub conduce
rea partidului, se încheagă frontul 
unic de jos al clasei muncitoare. Ca 
secretar al Comitetului Central de 
acțiune — care a îndeplinit — sub 
îndrumarea directă a C.C. al P.C.R. — 
rolul de stat major al luptelor cefe
riste, a fost ales tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a desfășurat o 
intensă activitate de pregătire și or
ganizare a luptei ceferiștilor.

La organizarea acțiunilor ceferiști
lor și petroliștilor au luat parte, de 
asemenea, luptători hotărîți ca to
varășii Chivu Stoica, Ilie Pintilie, 
Gh. Vasilichi, Gh. Stoica și alții.

Cu toată teroarea dezlănțuită de 
guvernanții burghezo-moșierimii va
lul luptei revoluționare din perioada 
1929-1933 se afla în continuă crește
re. Evenimentele au culminat cu 
marea grevă de la atelierele C.F.R. 
Grivița, la care au participat aproa
pe 7000 de muncitori ceferiști.

In această mare bătălie, 
ceferiștilor 
minerii și 
muncitoare a Bucureștiului, 
din satele apropiate ale 
In întreaga țară — înfruntînd starea 
de asediu și teroarea — masele de 
oameni ai muncii se solidarizează cu 
lupta ceferiștilor. Cu eroica luptă 
muncitorimii din Romînia 
rizează clasa muncitoare, 
progresistă din lume.

Burghezia și moșieriniea 
șit în mod odios greva, 
de muncitori, muncitoare și ccpii a’» 
fost uciși cu baionetele sau împuș- 
cați. Alte sute de muncitori au fost 
arestați și întemnițați.

Guvernul de atunci a înscenat un 
proces monstruos conducătorilor ce
feriști și petroliști. In condiții extrem 
de grele, partidul comunist prin largi 
acțiuni de masă desfășurate sub con
ducerea sa, a transformat procesul 
într-o tribună de demascare a poli
ticii reaoționare, imperialiste, dusă 
de burghezo-moșierime. Adevăratul 
rechizitoriu a tost rostit de acuzați, 
de conducătorii luptelor ceferiștilor 
și petroliștilor. Eroismul lor pentru 
apărarea intereselor vitale ale ma
selor muncitoare au stîrnit simpatia 
și solidaritatea oamenilor cinstiți de 
pretutindeni.

Deși înăbușite în singe, luptele ce
feriștilor și petroliștilor din februa
rie 1933 au avut o deosebită impor
tanță politică și istorică. Ele au con
stituit o glorioasă pagină în istoria 
poporului romîn, în lupta pentru eli
berarea sa socială și apărarea inde
pendenței naționale. Prin rezultatele 
imediate și prin consecințele lor, 
luptele
tuit 
tică

la cauza 
s-au alăturat petroliștii, 
metalurgiștii. populația 

țărani 
Capitalei.

a 
se șolida- 

ometiirea

au înăbu- 
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sini Domnul Avemeu" /

*)M

Este îmbrăcat în zdrențe 
și stă-n arșiță, in ger.
iar mînia lui cea dreaptă 
se înalță pin' la cer!

Dar, curind suna-va ceasul, 
peste voi să cadă, drept, 
prăbușirtdu-se de-avalma 
să vă ia cumplit de piept

rinjet de izbindă 
rid mereu...

După noaptea singeroasă 
prins fu noul Prometeu... 
Dar poliția aleargă 
după ..Domnul Avemeu".

Mii și mii sînt arestații 
și de lanțuri trag din greu...
Dar poliția il cere 
tot pe ,,Domnul Avemeu"!

Parcă-i uriaș! Cu trupul, 
inșiral pe șapte verste, 
el cu mii de ochi străpunge 
toate vremile aceste.

— „Eu sini! Dar... mă rog... ier
tare!

Căci, din el, sînt cel mai mic l 
A.V.M.-ul... Este mare !
Mare! Cit nici știu să zic!

Ceferiștii dau din umeri...
— „Poale-o fi cumva vreun zmeu"! 
Dar poliția turbează :
— „Unde-i „Domnul Avemeu"?!

Intr-un
polițaii
— Ah! L-am prins! L-am prins 1

Mișelul...
— „Tu ești: — Domnul Avemeu"?!

De sub ploaia grea de bice, 
se ridică unul: — „Eu"!
Era soare, era munte...
— ..Eu

de 
a

prin
din februarie 1933 au consti- 
asemenea o mare victorie prac- 
clasei noastre muncitoare. In

(Continuare in pag. 2)

> 
) Stă poliția, năucă, 

implorirtd pe dumnezeu:
— „Doamne! Doamne! Unde este 
Bolșevicul Avemeu ? "

ION BANUȚA
*) .A.V.M. Atelierul vagoane marfă

Concursul preolimpic 
de la Squaw Walley, 

cea mai importantă 
întrecere de schi 

a anului
La competiție participa 
sportivi din 14 țâri

La sfîrșitiil acestei luni va avea too 
la Squaw Walley (S.U.A.) un. concurs 
preolimpic de seni și sărituri speciale 
de pe trambulină’ la care vor participa 
cei mai b’uni schiori din lume. Printre 
sportivii caire se vor întrece la Squaw 
Walley se numără excelenții schiori so
vietici precum și renumiții săritori cu 
schiurile de pe trambulină din R.D. Ger
mană. La aceste concursuri vor parti
cipa-sportivi din 14 țări: U.R.S.S., R.D. 
Germană, Austria, Canada, Chile Fin- 
lanaa, Franța, Anglia, Italia Japonia, 
Norvegia, Olanda, Suedia și S.U.A. în
trecerile de la Squaw Walley — loca
litate unde vor avea loc anul viitor 
Jocurile Olimpice de iarnă — sînt con
siderate cele mai importante concursuri 
de schi din 1959.

Delegația R. D. Germană este alcă
tuită din săritorii Helmut Recknagel și 
Hari Glass din schiorii Kiuno Werner și 
Enuo Roder precum și din antrenorii 
Hans Renner și Heinz Holland1. Dele 
gația R. D. Germane va pleca miercuri 
pe calea aerului în S.U.A. Federația 
vest germană de schi a anunțat că nu-șl 
va trimite reprezentanți la această com
petiție, din lipsă de... fonduri. E și 
greu, de altfel, să mai rămînă fonduri 
pentru sport ciad se cheltuie în R. F- 
Germană sume atît de mari pentru 
înarmare.

Rapid (la fete) și Cetatea Bucur (la băieți) învingători 
în competiția internaționala de volei

„Cupa 16 Februarie^
După o zi dc odihnă, sîmbătă și 

duminică au continuat întrecerile com
petiției internaționale de volei dotată 
cu „Cupa 16 Februarie'*. Cu viu inte
res erau așteptate meciul Rapid—Di
namo, care urma să desemneze cîșți- 
gătoarea turneului feminin, și partida 
masculină dintre reprezentativele ace
lorași cluburi.

Intîlnirea dintre voleibalistele fero
viare și cele dinamoviste a revenit

Campionatul republican feminin de handbal în 7

primelor cu un scor mult mai strîns 
decît era de așteptat: 3—2 (1—15, 
4—15, 15—8, ’15—10, 15—10). Aceas
ta se datorește comportării slabe a 
jucătoarelor de la Rapid, care în pri
mele două seturi au comis numeroase 
greșeli elementare, nereușind să facă 
aecît... 5 puncte 1 In schimb, adversa
rele lor, cu o echipă aproape în în
tregime întinerită (au fost introduse 
junioarele Magda Ionescu, Elena Ste- 
rian, Rodica Boancă) și bazîndu-se pe 
experiența și forma bună manifestată 
de Doina Ivănescu, au acționat cura
jos. Ele au dovedit posibilități reale 
de progres și afirmare. Este drept 
însă, că după ce voleibalistele de la 
Rapid s-au „trezit" și au început să 
joace la valoarea lor cunoscută, dina- 
movistele au acționat mai timid și au 
pierdut următoarele trei seturi. De

emoțiiCETATEA BUCUR a cîștigat (cu 
și după prelungiri) titlul de campioană

• • •

la

OLIMPIA BUCUREȘTI—CETATEA 
BUCUR: o partidă entuziasmantă, 
disputată intens de-a lungul celor... 
4 reprize, o adevărată finală de cam
pionat republican. Cele două formații 
fruntașe ale handbalului în 7 au răs
plătit cu prisosință așteptările spec
tatorilor care și ieri au umplut sala 
Floreasca.

Așa cum a început jocul, OLIMPIA 
se anunța... campioană. încă din pri
mul minut Iosefina Ugron înscrie im- 
parabil și CETATEA BUCUR este 
condusă cu 1—0. Cîteva clipe de de-

acestei echipe șirută în apărarea
este... 2—0 (tot Ugron este cea care 
ridică scorul). La un contraatac, Vic
toria Dumitrescu trage (una din pu
ținele lovituri pe care Ie-a încercat) 
puternic în... bară. Cetatea Bucur 
caută să stăvilească atacul jucătoa
relor de la Olimpia și organizează 
o bună apărare în zonă. Apoi e rîn- 
dul lor să atace și Irina Nagy trebuie 
să se întrebuințeze serios (de altfel 
în prima repriză ea a apărat excep
țional) pentru a menține avantajul 
echipei sale. In minutul Maria

înscrie însă și scorul 
pentru Olimpia. După

devine 
pauză, 

însă o 
că sînt 
Cetatea 
Antoa-

Faza dm meciul care a opus echipele C. Ș, Școlar gi Școala sportivă de, eieoț

Ghiță
2— 1 .
Elena Pădureanu transformă 
lovitură de la 7 m. Cu toate 
conduse, jucătoarele de la 
Bucur (și în special Vasile 
neta, Aurora Popescu și Maria Ghiță) 
continuă să lupte cu însuflețire. In 
min. 30, Vasile Antoaneta realizează 
o lovitură pe cît de spectaculoasă pe 
atît de... eficace și Olimpia conduce 
numai cu un punct. Cîțeva minute mai 
tîrziu, Aurora Popescu aduce egala- 
rea. Din această clipă jocul devine 
deosebit de frumos. Se luptă pentru 
fiecare mirge, fiecare secundă este 
folosită pentru cîștigarea unei poziții 
mai bune. O greșeală a Victoriței Du
mitrescu, care scapă mingea în mod 
inexplicabil, și Szoko înscrie: 
pentru Olimpia, 
generală, Aurora 
însă în același 
secunde, Victorița 
în bară, mingea 
greu de apreciat (unii au reclațnat 
gol...) și arbitrul nu acordă. Pentru 
desemnarea echipei campioane va fi 
nevoie, de prelungiri. Jucînd mai calm, 
avînd mingea la reluare, Cetatea 
Bucur ridică scorul prin Maria Ghiță 
și de-atunci pînă la stîrșitul meciului 
ține mingea și se apără cu dîrzenie, 
cucerind o binemeritată victorie, și

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. 3)

Fotoreporterul nostru Gh. Dumitru 9 
surprins o frumoasă fază de „balet 
volei balistic". Protagoniste: Diooka 
(stingă) de la Lokomotiv H. Ceh., șd 
Felicia Musai (C.P.B.). Asistentă# 
Maria Pintea (C.P.B.).

ff

inamo a ciștișat

Cupa 16 Februarie " la atletism

4—3
Spre surprinderea 
Popescu egalează 
minut. In ultimele 
Dumitrescu trage 

capătă o traiectorie

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2)

Sala Floreasca II din Capitală a 
fost din nou gazdă primitoare pentru 
atleții bucureștcni caro s-au întrecut 
în cadrul concursului dotat cu „Cupa 
16 Februarie". După o întrecere foarte 
echilibrată, victoria a revenit echipei 
Dinamo cu 63 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine: C.S.U. 
56 p ; Rapid 40 p ; C.C.A. 18 p; Pro
gresul 16; Metalul M.I.G. 12 etc. Iată 
și cîteva dintre cele mai bune rezul
tate din acest concurs:
50 m: A. Stamatescu (C.S.S.) 6,6; 
C. Farcaș (Rec.), T. Ardeleanu 
(C.S.U.) și Al. Stoenescu (D) toți 
6,1; 55 m g: T. Ardeleanu 7,7; P. 
Păunescu (D) 7,9; V. Cincă (C.S.U.) 
8,1; lungime: V. Cincă 6,48; M. Bă- 
loiu (Dj 6,43; M. A-xente (D) 6,42; 
triplu: C. Dumitrescu (C.S.U.) 13,22;
M. Boțoi (C.S.U.) 12,85; înălțime: 
O. Dumitrescu 1,89; V. Cincă 1,86;
N. Ropoteanu (D) 1,80; S. Ioan
(C.C.A.) și C. Stănescu (D) 1,75;
prăjină: Z. Szabo (C.C.A.) 4,15 —

BARBAȚI,

este cel mai bun rezultat romînesc în
registrat în sală; M. Trandafilov (D) 
4,00; Gh. Constantin (D) și M. Rău- 
țoiu (C.S.U.) 3,80; greutate: N. Iva
nov (D) 14,87; O. Drăgulescu (D) 
13,94; Al. Bizim (C.S.U.) 13,87 ț 
FEMEI, 50 m: I. Lută (Rapid) 6,9; 
G. Luță (R) 7,0; Fl. Stancu (C.O.A.) 
și El. Fota (D) 7,2; 40 tn g: A. Pro- 
dea (R) 6,5; FI. Stancu 6,6; M. Pă- 
duraru (D) 6,7; X. Miliutin (C.S.U.) 
și J. Javorschi (Prog.) 6,8; lungime: 
M. Pândele (D) 5,09; I. Luță 4,98; 
FI. Stancu 4,94; R. Ciucă (Met.) 
4,93; înălțime: C. Alexandrescu (R) 
și A. Prodea 1,43; M. Pândele și M. 
Caraman (D) 1,35; greutate: M. Si- 
laghi (Voința) 13,02 ; M. Wittgenstein 
(Prog.) 12,32 — record personal; A. 
Gurău (Prog.) 12,01 ; M. Diti (C.S.U.) 
10,82.

înainte de a încheia, se cuvine să 
subliniem organizarea foarte bună pe 
care a asigurat-o întrecerilor clubul 
sportiv Rapid.
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ț In înlreaga țară au avut loc ieri 
; numeroase întreceri sportive, închi

nate celei de a 26-a aniversări a 
‘eroicelor lupte ale muncitorilor ce- 
iferiști și petroliști din februarie 

1933. iată relatările coresponden
ților noștri:

BÎRLAD, 15 (prin telefon). Azi, 
s-au desfășurat în localitate trei com
petiții dotate cu „Cupa 16 Februarie", 
Ja care au luat parte sportivii din aso- 
■ciațiile sportive din oraș. Competiția 
de trîntă organizată de asociația Uni- 
Tca Bîrlad s-a bucurat de participarea 
;a 42 concurenți și a fost cîștigată pe 
•categorii de V. Șovăială, Gh. Antolii, 
■Gh. Anton, Vasile Gar.p și Mihai Zigu.

Un număr de 35 halterofili s-au în- 
drecut în competiția organizată ieri de 
.asociația sportivă Voința Bîrlad la ca
pătul căreia au ieșit învingători Aurel 
Bulișcă, Dumitru Dragomir și Silviu 
JWoraru.

întrecerea de volei dotată de aseme
nea, cu „Cupa 16 Februarie" și în 
•care s-au întîlnit echipele Rulmentul 
rși Unirea a fost cîștigată de voleiba
liștii de la Rulmentul cu scorul de 
3—1.

ELIADE SOLOMON

GALAȚI, 15 (prin telefon). La po'li- 
’gonwl Școlii medii nr. 1 din localitate 
«-au întrecut în zilele de 12, 13 și 14 
ifebruarie, în cadrul „Cupei 16 Feb
ruarie" la tir, tin număr de 80 concu- 
:renți din asociațiile sportive Fulgerul, 
.‘Sănătatea, îndrumătorul sportiv și de 
Ita școala sportivă de elevi U.C.F.S. 
Tlită cele mai bune rezultate: juniori 
113—15 ani: Ion Todiriță 82 puncte; 
fete 13—15 ani : Georgeta Luca 85 p.; 
Juniori 15—17 ani: Dumitru Chiriloiu 
.‘243 p.; fete: Victoria Segărescu 177 
-p. (toți de la școala sportivă de elevi 
’1IJ.CJF.S.) ; seniori: 3 x 10 Ion Baran- 
><ăuc (Fulgerul) 217 p.

Azi, a avut loc și un Interesant con
curs de gimnastică rezervat elevelor 
‘din școlile medii din localitate. Con
cursul a fost câștigat Ia junioare ca
tegoria II-a de Olimpia Costea (Sc. 
-medie nr. 2) cu 25,5 p., iar la junioa
re categoria I de Elena Leonte (Șc. 
medie nr. 4) cu 24,5 p.

A. SCHENKMAN și R. BOGDAN

IAȘI, 15 (prin telefon). Sportivii) 
?®șen,i au întâmpinat ziua de 16 fe
bruarie participând Ia patru competiții’ 
(handbal, popice, șah și tenis de masa)’ 
dotate cu „Cupa 16 Februarie". Tur
neul de handbal, organizat de asocia
ția sportivă Tehnica de pe lingă Școa
la de meserii, s-a bucurat de mult 
succes. Câștigătoare a turneului a fost 
echipa Școlii de meserii cu 11 puncte;
2. Școala medie „C. Negruzi" 10 p. ;
3. Șc. medie „M. Sadovcariu" 9 p.

întrecerile de popice — la care au 
Tiat parte 6 echipe — s-au încheiat cu 
Victoria echipei Voința care a întrecut 
în finală pe C.S.M.S. Iași ou 2252— 
2156 p. O frumoasă victorie au înre
gistrat șahiștii de la C.S.M.S. lași 
care, în finală, au învins pe cei de la 
Dinamo cu 4‘/2—’/2. La tenis de masă, 
„Cupa 16 Februarie" a revenit pe echi
pe asociației sportive Penicilina, care 
a întrecut’ în finală pe Locomotiva- 
C.F.R. Iași cu 3—1, iar la individual 
sportivului Vasile Creangă de la aso
ciația sportivă Locomotiva.C.F.R. Iași.

PETRE CODREA 1

BOXERII FRUNTAȘI SE PREGĂTESC
PENTRU MECIUL DE LA GLASGOW

In mare forma

Vineri seara a avut loc în sala de 
festivități a uzinelor „23 August" o 
reuniune amicală de box la care, ală
turi de numeroși tineri, au participat 
și o serie de boxeri fruntași care se 
pregătesc pentru meciul cu Scoția. 
REZULTATE TEHNICE: Gh. Nicu- 
lescu b. ab. I. Pătruț; Al. Sanies b. p. 
1. Volintiru; I. Lepădatu b. ab. N. 
Calița; D. Dumitrescu b. ab. Jean 
Păcurarii; Iulius Lov meci nul cu 
Dănilă Enuț; 1. Crețu meci nul cu D. 
Bălăci; M. lonescu b. p. FI. Oprea; 
St. Mihăilescu b. p. I. Săriduîescu; 
Gh. Predescu b. p. T. Lucian ; V. 
Șchiopu b. p. V. Mihăilă; E. Cișmaș 
b. p. Dinu Eugen ; Dănilă Done b. p^ 
V. Czegeli, N. Mîndreanu b. p. A*. 
Olteanu ; Șerbu Neacșu meci nul cu 
D. Rizea (decizie discutabilă).'

V. DUMITRESCU-corespondent

Duminică dimineața, sala de festi
vități a uzinelor „Mao Tze-dun“ a găz
duit semifinala primei faze — orășe
nești —■ a campionatului republican 
de box-juniori. Iată cîteva rezultate 
tehnice: P. Davidsohn (Constructorul) 
b. p. Gh. Stănescu (decizie discuta
bilă); B. Corneliu (Șc. Sp. UCFS) 
b. p. C. .Roșu (Semănătoarea); Gh. 
Barbure (Dinamo) b. ab. M. Stănescu 
(Constructorul); N. Constantinescu 
(Vulcan) b. ab. II Gh. Neamțu (Gr. 
Roșie), M. Tiberiu (Spartac) ’ b. ab. 
II Cili. Teodorescu (Sc. Sp. UCFS); 
O. Coman (IREP) b.’p. C. Dită (Sc. 
Sp. UCFS); O. Silter (IRBP) b. k.'o. 
II N. Ciocîrlan (Șc. SP. UCFS); N. 
Motoc (C.F.R.-ICI) b. ab. I M. Tă- 
nasc (Recolta).

N. TOKACEK-coresp.

99 Finaluri“ pasionante
dutescu (O.) înscrie un coș (scor:
56— 55), iar ou o secundă înainte de 
sfîrșitul partidei Dumitru (O.) este 
faultat de Costescu (R.) și scorul 
devine 57—55. La fel de interesantă 
a fost și evoluția ultimelor minute 
din partida Dinamo București — Di
namo Oradea. In minutul 36 bucu- 
reștertii conduc cu 53—50, două mi
nute mai târziu cu 55—53, apoi sînt 
egalați (55—55), ccfnduși cu un coș 
marcat de Sebestien (55—57). pentru 
ca în ultima secundă Oaragheorglie 
(Dinamo Buc.) să înscrie singurul 
său coș din meci, egalînd scorul:
57— 57.

Plină de neprevăzut a fost și întâl
nirea feminină Olimpia Bucureștii 
— Rapid București. Minutul 33 : 
46—43 pentru Olimpia, min. 34, 
46—46„ min. 36, 48—48, tar cu câteva 
secunde înainte de sfîrșitul meciului

scurtă privire asupra re- 
s-a,r părea că etapta de

După o 
zul țațelor, 
ieri a campionatelor de baschet a 
fost calmă. Și totuși, și de data a- 
ceasta — așa cum am fost ofbișntați 
aproape î.n fiecare duminică — au 
existat destule rezultate mai mult 
sau mai puțin nescontate. In primul 
rînd este vorba de victoria la scor 
(70—44) obținută de Voința Iași în 
meciul cu Știința Timișoara. In prima 
repriză jocul a fost echilibrat, dar 
în partea a doua el a fost la discre
ția gazdelor. Acest rezultat mărește 
șansele ieșenilor de a ieși din zona 
retrogradării. La fel de important 
(privit diin același unghi) a fost și 
meciul' de la Galați în care Torentul 
a întrecut la o diferență apreciabilă 
(17 puncte) formația Cetatea Bucur.

Meciurile Olimpia București ■— 
Rapid București și Dinamo București 
— Dinamo Oradea au avut o trăsă
tură comună: un final pasionant. 
In minutul 36 Olimpia conduce® cu 
54—45 pe Rapid, dar în minutal 39 
scorni devenise egal: 54—54. Ou 47 
de secunde înainte de sfârșitul meciu
lui, Cristian Popescu (R.) este faul
tat de Dumitru (O.),_ înscrie punctul 
și aduce astfel conducerea echipei 
sale: 55—54. Scornii acesta w du
rează decît 9 secunde, pentru că'Ră-

Campionatul republican 
feminin de handbal în J

(Urmare din pag. A) 
titlul deHcampioană republicană-ape? 
anul 1^9 . la haridtfal' în4 7.

In . celelalte particle s-au înregistrat 
următoarele rezultate: GLORIA Si
ghișoara — CLUBUL SPORTIV Ș.CO- 
I.AR Timisoara 1-3—5' (4—4); TRAC
TORUL Orașul Stalin—CONSTRUC
TORUL Timișoara 9—7 (6—4).

CLASAMENTUL FINAL AL CAM
PIONATULUI : 1. Cetatea Bucur — 
campioană republicană; 2. Olimpia;‘3. 
Tractorul Orașul Stalin; 4. Construc
torul Timișoara; 5. Gloria Sighișoara;
6. Clubul sportiv școlar Timișoara-;»
7. ILEFOR Tg. Mureș.

Eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933

(Urmare din pag. 1)

•curt timp guvernul burghezo-moșie- 
resc demisionează. Faimosul „plan 
de la Geneva" a fost zădărnicit. 
„Controlorii" și „experții" trimiși de 
monopolurile străine să „înfăptuiască 
redresarea economică și financiară 
a României" au fost nevoiți să-și 
ia tălpășița. „Curbele de sacrificiu" 
au încetat.

Evenimentele din februarie 1933 
care au barat pentru un timp venirea 
fascismului la putere în România, au 
reprezentat prima mare ridicare revo
luționară a proletariatului european 
după înscăunarea hitterismuhii în 
Germania. Ele au constituit un nou 
și puternic semnal de alarmă împotri
va războiului antisovietic ce se urzea 
de către burghezi® internațională, un 
imbold deosebit în lupta clasei mun
citoare și oamenilor muncii din alte 
țări împotriva exploatării capitaliste, 
demonstrind în același 
de mare este forța 
rimij atunci cînd este 
cînd în fruntea, ei se află detașamen
tul organizat al clasei muncitoare — 
partidul 
feriștilor 
mișcarea 
prin noi 
de clasă.

1 importanța luptelor din iariuarie-fe-

timp cît 
mrincito- 

unită.

marxist»leninist. Luptele ce- 
și petroliștilor au îmbogățit 
re voi u ți ena r ă in tern a ți on al ă 
forme și metode ale luptei

Gheorghe Viziru l-a învins categoric 
pe Constantin Năstase

Trofeele puse în joc de clubul spor
tiv C.C.A. pentru competiția de tenis 
organizată în Capitală au fost cîști- 
gate de Julieta Namian și Gheorghe 
Viziru.

Despre ultimele întîlniri feminine nu 
se pot spune cuvinte prea bune. S-a 
jucat mai mult un tenis de „salon", 
majoritatea concurentelor acționînd 
mai tot timpul de pe linia de fund a 
terenului. Chiar și cîștigătoarea con
cursului, Julieta Namian, a venit ra
reori la fileu și numai cînd avea 
mare avantaj.

In schimb finala masculină a co
respuns datorită jocului excepțional al 
campionului nostru Gheorghe Viziru. 
Acesta și-a luat o meritată și cate-

la baschet

gorică revanșă asupra învingătorul' 
său din „Cupa de iarnă". Constantin' 
Năstase, pe care l-a învins în trei 
seturi: 6—3, 6—1, 6—3. Năstase a 
vrut să impună un ritm rapid încă 
de la începutul partidei, atacînd în 
forță. El a condus cu 2—0 în primul' 
set, venind la fileu cu lovituri pater»- 
nice, acționînd deosebit de viguros și 
în mare viteză. Gh. Viziru însă nu 
s-a lăsat intimidat de maniera de joc 
a adversarului său și a ripostat calm,; 
dar hotărit. El a plasat mingi după 
mingi, plimbîndu-l pe Năstase dintr-un 
colț în altul al terenului și intrînd1 din. 
ce în ce într-un joc de atac cu lovi-t 
turi tari. Surprins, Năstase s-a re» 
tras încet-încet pc linia de fund a‘ 
terenului și chiar loviturile de servi
ciu le-a executat foarte slab. Această 
tactică a permis lui Gh. Viziru să" 
domine la fileu, reușind lovituri de
toată frumusețea și de mare efect. De , 
menționat că de la 0—2 din primul'-, 
set, campionul țării a egalat și a' 
preluat conducerea pe care n-a mai 
cedat-o pînă la sfîrșitul meciului.

Rezultate tehnice: simplu femei, 
semifin-ale: Julieta Namian—Ecaterina 
Roșianu 6—2, 6—8, 7—5; Eleonora 
Roșianu—Eva Stăncescu 7—5, 7—Sț;' i 
finala : Julieta Namian—Eleonora Ro- 
șianu 6—1, 6—3, 6—0.

bruarie 1933 mai constă și în faptul 
că ele au confirmat pe deplin juste
țea liniei politice a Partidului Co
munist Romîn. capacitatea sa de lup
tă și de mobilizare a maselor, poziția 
sa profund patriotică.

In focul evenimentelor 
rie s-au călit noi cadre 
conducători, partidul s-a

din febrila- 
de încercați 
întărit, și-a 

consolidat unitatea și legăturile cu 
masele largii muncitoare, s-a întărit 
rolul tai de conducător în lupta 
poporului romîn pentru democrație, 
pace și independență națională.

Poporul nostru sărbătorește astăzi 
glorioasele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933 în con
dițiile cînd puterea politică aparține 
celor ce muncesc, cînd fața țării, 
viața oamenilor muncii. au căpătat 
cu totul o altă înfățișare. Astăzi mer
gând cu încredere pe drumul indicat 
de Congresul al II-lea al P.M.R., și 
înfăptuind cu succes sarcinile plena
relor C.C. al P.M.R., poporul nostru 
— sub conducerea partidului — își 
construiește o viață nouă, luminoasă 
și fericită. El cinstește aminti
rea eroicelor lupte din februarie 1933 
prin muncă plină de abnegație și 
elan patriotic pentru victoria deplină 
a socialismului.

Zamfirii a Danciu (O.) a înscris co
șul care a adus victoria echipei sale.

Tot în categoria surprizelor se cu
vine să trecem și rezultatul favorabil 
obținut de echipa feminină C.S.U. 
București, care a întrecut cu 42—41 
formația Voința Tg. Mureș. Mureșen- 
cele au ©ondtis pînă în ultimele se
cunde ale jocului I...

In cadrul unei partide echilibrate 
doar pe parcursul primei reprize, 
C.O.A. a depășit la mare diferență pe 
Știința Cluj: 93—59 (39—35). Mili
tarii prin contraatacuri rapide, și prin 
numeroase aruncări reușite de la semi- 
distanță (în general procentajul reali
zărilor a fost remarcabil) și-au între
cut adversarii fără drept de apel, fur- 
nizînd în același timp o partidă mult 
apreciată de public. De la învingăto
ri s-au detașat Nictilescu (31), Fodor 
(23), Nedef (13) și Cimpoiaș (12).

Oîujenfi au avut cei mai 
buni oameni în Radu A- 
drian (18) și Vizy (14).

REZULTATE TEHNICE

50—48
Orașul

48—29 
Oradea • 
Bucureștii

(25-15),
Stalin — 

(25—18), 
— Progre 

30—51
Bucu-

Tg.
(18—20)

C. COMARNLSCHI

Concursul republican
masculin de popice

8 jucători au realizat 
peste 800 popice doborî'

Arena Recolta din Capitală a găz
duit sîmbătă și duminică primul eon» 
curs masculin de selecție în vederea 
întâlnirilor cu reprezentativele R. D. 
Germane și R. P. Ungare și a campio- 
nalelor mondiale.

Cei 15 selecționabili au realizat pro-' 
centaje mulțumitoare. Tn mod deose
bit s-a impus jucătorul ploeștean Ion 
Dragomirescn, care a doborît din 200 
bite mixte 887 popice. Dc asemenea, 
Ion Micoroiu, I. Erdei, Toma Tudor, 
Ivan Victor, Fr. Micola, Victor Fel- 
segy și Alexandru Andrei au corespuns 
așteptărilor, obținînd rezultate care 
depășesc cifra de 800 popice doborîte. 
Alături de aceștia au concurat la Bucu
rești și cîțiva tineri popicari. Gh. Po- 
------ r-„ x ,r-. Eugen Hasz 

aproape de la egal 
/, dovedind mul- 

tehnica lansării bi-

pesou, Ernest Kiss și 
s-au întrecut : . 
cu popicarii rutinați, 
tă precizie în 
lei. Iată rezultatele: 1. I. Dragomi- 
rescti (Pfocsti) 887 p.d.; 2. 1. ?Aicp- 
roiu (Arad) 817 p.d. ; 3. I. Er "
(Oradea) 812 p.d.; 4. Toma Tr
(Craiova) 810 p.d.; 5. Ivan Vi.
(Ploești) 808 p.d. ; 6. Francisc Mi- 
cola (Cluj) 806 p.d.; 7. Alcx. Andrei 
(Buc.) 803 p.d. ; 8. Victor Felsegy
(Sibiu) 802 p.d.; 9. Eugen Ilasz
(Arad) 799 p.d.; 10. D. Farcașu (Tg. 
Mures) 794 p. d.; 11. Gh. Zombori
(Orașul Stalin) 792 p.d.; 12. Gh. Po. 
pescu (Buc.) 784 p.d. ; 13. Gh. Rește» 
meanu (Orașul Stalin) 777 p.d. ; 14.' . ... ........ . — . . [5.

MASCULIN: Voința
lași — Știința Timișoara 
70—44 (23—18), Metalul
M.I.G. — Dinamo Tg. 
Mureș 53—69 (34—29),
Torentul Galați — Ceta
tea Bucur 65—48 
(29—22), Olimpia Bucu
rești — Rapid București 
57—55 ( 28—30), Dinatro
București — Dinamo O- 
radea '57—57 ( 28—31),
C.C.A. — Știința Cluj 
93—59 ( 39—35).

FEMININ: Olimpia
București — Rapid Bucu
rești 
Voința 
C.C.A. 
Voința 
sul
(18—32). C.S.U. 
rești — Voința 
Mureș 42—41 
C.S.S. Banatul Timișoara 
— Alimentara Tg. Mures 
32—37 (11—15). Meciul

;Smda Dumitrescu a produs de multe ori panică in^-^- Oradea — Construe- _____ (__ ________ t ___
'ferenul Olimpiei, lat-o în fotografie „flancată" de forul București a fost a-1 Ernest Kiss (Mediaș) 757 p.d.; 
ÎȘtefania Dinescu și Anca Pop de la Olimpia. minat. ' 1 Petre Puirje (Oîmpina) 739 p.d.

Tinerii scrimeri din Satul Mare 
an câștigat „Cupa Orașelor*6

întrecerile pentru „Cupa Orașelor" 
(tineret) au continuat sîmbătă și du
minică cu probele de spaidă și sabie, 
Oa și la floretă (masculin), concursul 
la spadă a fost dominat de trăgă
torii din Satu Mare. Bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic, comba
tivi și hotărfți îin acțiuni, tinerii spa
dasini din Satu Mare au câștigat ma
joritatea întâlnirilor susținute (și urnele 
încă la scoruri mari), ocuipînd •—pe 
merit — primul fob în clasamentul 
probei. Ștefan Toth. Francisc Todor 
și Arpad H.ady, componenții echipei, 
s»au dovedit cei mai buni dintre cei 
33 de concurenți. Bine s-au compor
tat și ptoeștenii, oare au și ocupat — 
de altfel — locul II. Surprinzător de 
slabă a fost evoluția echipei din 
Cluj, care, avînd pe Ad. Gurath prin
tre cei trei trăgători, putea să scoa
tă un rezultat mai bun decît 
registrat (locul VI).

Locul I la sabie n-a mai 
în... discuție. Citind doar 
componenților echipelor puteai 
gur de victoria clujenilor. Și, 
devăr, reprezentativa orașului 
cîșt.'gat proba de sabie, 
categoric pe toți ceilalți adversari. 5—4; 
Și sportivii din Tg. Mureș au avut o — Lugoj 2—7 ; Craiova — Timișoara 
evoluție frumoasă și ca urmare a a- 1—8; Timișoara — Lugoj 7—2.

cel în-

intrat 
numele 

fi si- 
într-a.- 
Cluj a 

întreoînd 
adversari.

cestui fapt, ei au și ocupat locul II. 
Meritoriu s-au comportat reprezen
tanții orașului Graiova. Calificarea 
lor în turneufl pentru locurile 1—6 
este o frumoasă performanță; Sabre- 
rii din Craiova — ca și floretiștii, 
care s-imti clasat pe jocul 3 întrecînd 
echipe diin alte orașe cu tradiție cum 
sînt Cluj, Tg. Mureș, Timișoara și 
altele — aii dovedit reale aptitudini, 
pentru aceste proibe. Atent îndrumați, 
ei pot face progrese simțitoare.

„Cupa Orașelor" la scrimă a fast 
un foarte bun prilej de veriiicare a 
elementelor tinere, schimbul de mâine 
al actualilor fruntași. Totodată, ea 
a constituit și un fericit criteriu de 
cunoaștere a centrelor în care scrima 
are teren favorabil de dezvoltare.

Rezultatele turneului final al pro
bei de spadă. LOCURILE I-V: Bucu
rești cu : Tg. Mureș 5—4 ; Ploești

. _ . Mare 1—8 ;
4—5 ; Sibiu 
Ploești cit:

2—6 ; Sibiu 
LOCURILE

4— 5 ; Sibiu 5—4 ; Saitu 
Tg. Mureș cu: Ploești
5— 1 ■ Satu Mare 5—4;
Sibiu 5—4 ; Satu Mare 
cui : Satu Mare 4—5;
Vl-VIII : Cluj- — Oradea 8—1 ; Cluj
— Cărei 8—1 ; Oradea — Cărei 

LOCURILE IX-XI : Craiova

CLASAMENTUL: 1. SATU MARE-? 
2. Ploești; 3. Tg. Mureș; 4. Bucu
rești ; 5. Sibiu-; 6. 01-uj; 7. Oradea)
8. Cairei; 9. Timișoara;
11. Graiova.

Turneul final le sabie, 
1-VI : Cluj cu : București 
iova 8—1 ; Sibiu '7—2 ; 
8—1 ; Oradea 6—3 ; București 
Graiova 6—3 ; Sibiu 6—3 ; Tg. Mu» 
reș 4—5; Oradea 5—4; Craiova cu: 
Sibiu 3—6; Tg. Mureș 0—9; Ora
dea 3—6 ; Sibiu cu : Tg. Mureș' 
1—8; Oradea 4—5; Tg. Mures cu: 
Oradea 8—1. CLASAMENTUL^
1. CLUJ (echipa alcătuită din : Nto» 
1-ae Ghifezan, Ladislau Rohony, Zol-i 
tain Rohony); 2. Tg. Mureș; 3^ 
București; 4. Oradea; 5. Sibiu; 6.ț! 
Graiova; 7. Lugoj ■ 8. Satu Marer'j I
9. Timișoara ; 10. Arad; 11. Ploești’f
12. Oarei.

Clasamentul general al „Cupei O» 
rașelor" : 1. SATU MARE 34 p»? ‘
2. ’ Cluj 27 p. ; 3. Tg. Mureș 27 p±; - 
4. București 26 p. ; 5. Ploești 16 p<; ! 
6. Oradea 13 p. ; 7. Graiova 10 pj;ij 
8. Sibiu 8 p. ; 9. Timișoara 6 p.,Ț
10. Cărei 3 p. ; 11. Lugoj 2 p. ; A>‘ 
rad 0 p.

10. Lugoj j

LOCURILE
6—3 ; Gra- 
Tg. Mureș 
—ști mț:j

le. mJt,



„Cupa Orașul Stalin" 
la patinaj artistic

ORAȘUL STALIN 15 (prin telefon). 
Pe patinoarul Olimpia din localitate 

•■s-a desfășurat timp de 3 zile un concurs 
de patinaj artistic dotat cu „Cupa O- 
rașul Stalin", la care au participat 
cei mai buni patinatori din țară.

Rezultatele acestui concurs au cons
tituit o reeditare a întrecerilor finale 
ale cim pionatelor republicane desfă
șurate de curînil pe patinoarul din 
Cluj. Din nou Cristina Patraulea (Cons
tructorul București) a obținut primul 
loc în clasamentul junioarelor la se
niori victoria a revenit campionului ță
rii, Roman Tttnișanko (Steagul Roșu 
Orașul Stalin)- urmat de talentatul ju
nior Radu Ionian (Constructorul Bucu
rești), iar la senioare patinatoarei Ma
ria Weinnich-PoUan din Miercurea Ciuc.

Iată rezultatele: JUNIOARE: 1. Cris

tina Patraulea (Constructorul Bucu
rești) 61,82 p.; 2. înrola Seivart (Har
ghita) 57.44 p.; 3. Railuca Oiolacu (O- 
limpia Orașul Stalin) 51,82 p.; JU
NIORII Radu Ionian (Constructorul 
Buc.) 72,98 p.; 2. Carol Hertl (Olim
pia Orașul Stabn) 67,71 p.; 3. Peter 
Gall (Harghita) 66,86 p.: SENIORI:
1. Roman Turușanko (Steagul Rost)
Orașul Stalin) 153,84 p.; 2. Radu
Ionian (Constructorii! Buc.) 134,18 p.; 
3. Peter Gall (Harghita) 114 p.; SE 
NIOARE: 1. Maria Weinrich-Poltan 
(Recolta Miercurea Ciuc) 116,77 p.;
2. Cristina Patraulea 111,33 p.; 3. I- 
mola Seivart (Harghita) 103,92 p.; 
PERECHI: Ecaterina Pusztay—Ștefan 
Balaș (Progresul Cluj) 9,90.

TRAIAN BRENER-coresp.

Lu Poiana, Stal an

Echipele de fotbal de categorie A
au continuat ieri seria jocurilor de verificare

Importante concursuri de schi
POIANA STALIN, 15 (pirin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat la Poiana Ștalin trei interesante 
concursuri de schi care au reunit la 
startul probelor sute de coheurenți. 
Timpul foarte favorabil, spectaculozi
tatea disputelor și lupta pasionantă 
dată pentru ocuparea unor cit mai bune 
locuri în clasamentele competițiilor, au 
creat o ataosferă de mare interes 
rindurile numerosului public.

„CUPA 16 FEBRUARIE"

Acest concurs a fost organizat
i

Acest concurs a fost organizat de 
comisia de schi și bob a regiunii Șta- 
Rn si a reunit peste 100 de schiori 

epători și de categoria a II I-a. Cîș- 
“.torii probelor sînt: FETE, fotul 

2 km- Matilda Kreutzer. (Poligrafia 
Or. Stalin) 8:49,0; coborîre: Tosțim 
Metta (Luceatărul Or. Stalin) 1: 16,0; 
slalom uriaș: Monica Klokner (Lucea
fărul Or. Stalin) 2:03,4. MASCULIN, 
fond 5 km: N. Barabașescu (Fabrica 
de Scttle Rîșnov) 20:32,8; coborîre:
1. Teutsch (Luceafărul Or. Stalin) 
1:20,2; slalom uriaș: Z. Ierg (Lucea
fărul) 2:320. Cupa „16 Februarie" a 
lost cucerită de echipa asociației spor
tive Voința Sibiu cu 73 pot., urmată 
în clasament de Fabrica de Scule Rîș
nov cu 80 pct., Tractorul Orașul Sta
lin 92 pct., Clubul sportiv școlar Lu
ceafărul Orașul Stalin 96 pct., Strun
gul Or. Stalin 144 pct., Partizanul 
Roșu Or. Stalin 154 pct., Poligrafia 
Or. Stalin 163 pct., Creația Or. Sta
lin 165 pct. și Carpați Or. Stalin 179 
pct.

CAMPIONATIT. REGIUNII STALIN

FEMININ, fond 5 km: 1. Hermina 
bert (Dinamo) 22:54.2; 2. Ștefania 
bri:i (Dinamo) 23:57.2; slalom u- 

) l\.aS. 1. Ilona Miklos (Dinanio) 2:23,8;.
2. Magdalena Bird (Politehnica) 2:26,7;
3. Mihaeha Ghioareă (Voința) 3:21,0; 
coborîre: 1. Ilona Miklos (Dinamo) 
1:31,8' 2. Miliaela Ghioareă (Voința) 
1-34 8; 3. Krisfina Konerlh (Voin(a) 
i:46.5. MASCULIN, fond 15 km: 1. Gh, 
Olteanti (Dinamo) 55:59,4; 2. Gh. B2- 
desctl (Dinamo) 56:18,2; 3. I. Supeaki 
(Dinamo) 56:20,8; slalom uriaș (pe 
Sulin.ar): 1. I. Letcă (Dinamo) 2:16.8.
2. N. lovici (Dinamo) 2:17,1; 3. K. 
Gohn (Dinamo) 2:19,1; 4. 1. Cobban 
(Olimpia) 2:20.0; 5. H. Hanich (Di

HBFBSM
Număr record de concurcnți

tut desprinde decît în ultimele fuieuri.

„ Armăsarul Blam a repo-r- 
reenrd a anului 43,41) pentru 

Blam a fost bine condus 
Crăciun.

Hezultatele tehnice:

I. Blam (Crăciun), Lotca, Fhieră 
43,40—91,40 lei.

Săbăi^l (Teofil St.), Hangița, 
Cota: 3.20—SB,00—8«,30 lei.

Cotă: *5,0»—9.50—40^20 lei. 
Haga (Savu N.), Avînt III, 

7,8'’—2S,40—43 20 jei.

de

V.

Ka

Flo-

Tu-

1. Bîrsan (Olimpia) 
(pe piftia Lupului):

namo) 2:20,3; 6.
2:23,6; coborîre
1. Valeriu Iotiescu (Olimpia) 2:00,5; 2. 
K. Gohti (Dinamo) 2:01,0; 3. I. Letcă 
(Dinamo) 2:02,2; 4-5, R. Scîrneci și
I. Bîrsan (ambii Olimpia) 2:06,6. 6. 
Gh. Cristoloveanu (Olimpia) 2:08,9.

în
„CUPA C.C.A.”

Clubul sportiv C.C.A. a organizat 
concursul de fond
C.C.A.

1 h 49:06,2;
h 52;57,6; 3. Gh. 
1 h 54:47,3; 4. I. 

1 h 55:00,0; 5. Z.
h 55:28,5; FEMI- 

km: 1. Elena Tom (C.C.A.)
2. ' Margareta Frătilă (Voința)
3. Balaș Iolanda (Voința)
1. Hermine Herbert (Dinamo) 

5. Ștefania Botcariu (Dinamo) 
10 km: 1. Elena Tom (C.C.A.)
2. Margareta Frățilă (Voința)
3.

(Dinamo)
(C.C.A.) 1

dotat cu „Cupa 
la care au participat schiori 

fruntași. Rezultatele tehnice: MASCU
LIN, 15 km: 1. P. Dinu (Dinamo) 
53:49,4; 2. St. Drăguș (C.C.A.) 55:44,0;
3. Gh. OJteanu (Dinamo) 55:59,4:
4. Z. Ailenei (C.C.A.) 56:16,4; 5. Gh. 
Bădescti (Dinamo) 56:18,2; 6. I. Cira- 
poia (C.C.A.) 56:19,1. 30 km: 1. I. 
Cimpoia (C.C.A.) 1 ti 49:06,2; 2. St. 
Drăguș (C.C.A,) 1 
Bădeseu (Dinamo) 
Șupeală 
Ailenei 
NIN) 5 
21:06,2; 
21:53,0; 
22:39,6; 
22:54,2: 
23:57,2; 
42:57,2; 
45:10,2; 
46:32,8; 
46:45,8; 
49:58,0.

„Cupa C.C.A." a revenit selecțio
natei C.C.A., care a totalizat 65 pi. 
Pe locurile următoare s-au clasat Di
namo cu 60 pt. și Voința cu 15 pt.

C. GRUIA-corespondent

Balaș Iolanda (Voința)
4. Hermine Herbert (Dinamo)
5. Ștefania Botcariu (Dinamo)

Rapid și Cetatea Bucur învingători 
in „Cupa 16 Februarie la volei

(Urinare din pag. 1)

învingătoare trebuie să remarcămînvingătoare trebuie sa remarcam pe 
Ana Păunoiu și Alexandrina Bere- 
zeanu.

Cea de a doua întîlnire feminină 
s-a terminat și ea cu un scor strîns. 
Combinatul Poligrafic București a în
vins greu cu 3—2 (15—13, 15—5,
11—15, 10—15. 15—6) echipa ceho
slovacă Lokomotiv. Echipa cehoslovacă 
a prestat un joc mai închegat, mai 
îndrăzneț, în care Lutterova (la fileu) 
și Karasova (în special la serviciu) 
ait adus puncte prețioase echipei lor.

In continuare, voleibaliștii de la 
Rapid și Dinamo au oferit cea mai 
frumoasă partidă a competiției. Deși 
cele două formații nu au putut conta 
pe elemente de bază ca Drăgan, Crivăț 
și respectiv S. Mihăilescu, s-au stră
duit — și au reușit din plin — să 
practice un volei de. calitate, cu faze 
spectaculoase și foarte disputate (în 
special în setul cinci), la capătul că
rora feroviarii au cucerit victoria la 
limită: 3—2 (11 — 15, 15—9, 15—5, 
13—15, 16—14).

Reuniunea de sîmbătă s-a încheiat 
cu întrecerea masculină Cetatea Bucur 
—Lokomotiv R. Cehoslovacă, soldată 
cu scorul de 3—1 (15—11, 15—11,
13— 15, 16—14). La rîndul lor, jucă
torii oaspeți au demonstrat reale po
sibilități punînd în dificultate pe cîș- 
tigătorii turneului. Echipa Cetatea 
Bucur a arătat lipsă de energie în 
acțiuni, contînd mai mult pe Ruseșcu 
și Pădurețu. Dacă oaspeții ar fi fost 
mai insistenți în setul IV (în care au 
condus pe rînd cu 10—3, 13—11 și
14— 12) s-ar fi putut înregistra chiar 
o surpriză. De la învinși s-ati remar
cat Fejfar și Toman.

lluzeșan, fundașul oborean, intervine Ia timp pentru a degaja balonul urmărit 
de Marin Marcel. (Fază din jocul Petrolul — Dinamo Obor). (Foto Bageac) .
RAPID BUCUREȘTI—DINAMO OBOR

2-0 (1-0)

Soarele s-a făcut parcă simțit sîm- 
bătă după-amiază, la începutul par
tidei de verificare dintre Rapid și 
Dinamo Obor. De aceea, au venit 
destui amatori de fotbal pe stadionul 
Dinamo, iar cele două echipe au ară
tat multă dispoziție de joc. Tempera
tura a scăzut apoi brusc, ajungînd la 
10—12 grade sub zero, ceea ce a 
influențat, firește, asupra starturilor 
jucătorilor, a detentei lor și, în ge
neral, asupra poftei de joc.

A fost totuși un îneci dinamic, dis
putat cu ardoare de ambele echipe. Ar
bitrul Obreja, impresionat, se pare, 
de dîrzenia jucătorilor, a considerat 
această partidă de verificare ca o 
întîlnire „cheie” și s-a ferit să dicteze 
sancțiuni prea grave, cum a fost de 
pildă, un. „11 m“ la un fault clar în 
careu făcut asupra luf Georgescu...

Păcat că a fost prea frig. Tere
nul s-a prezentat în bune condițiuni 
și meciul ar fi putut corespunde în 
totul. Și așa, s-a putut vedea că Ra
pid s-a pus la punct cu pregătirea fi
zică. De asemenea, a existat destulă 
coeziune și echilibru între comparti
mente. Am mai putea spune că unde 
acțiuni ale înaintării — cum a fost 
aceea care a duș la marcarea primu
lui gol — au dovedit orientare și ra
piditate în execuții.

Dinamo Obor are, în schimb, o 
linie de atac care .acționează mult 
prea încet. Cît despre precizia șutu
rilor la poartă, nici nu știm ce să 
spunem, chiar dacă sîmbătă a fost 
vorba de un simplu meci de verificare. 
Ne-a plăcut apărarea și în 
portarul Datcu.

Au marcat: Georgescu și 
Iată și formațiile folosite 

două echipe :
RAPID : Dungu (Todor) — 

Neamțu (Dodeanu), Macri -

special

Ene II. 
de cele

Greavu, 
- Bodo,

aș-

acest capitol Calus 
întrecerea s-a echi 
djn ce în
Dinamo 
ale lui

ce mai 
și atacu- 
Derzsi au

a fost ex-

Cu același mare interes a fost 
teptată întrecerea dintre formațiile 
masculine Cetatea Bucur și Dinamo 
care a avut loc duminică dimineața 
în ultima zi a competiției. Primele 
două seturi, anoste ca desfășurare 
au fost pierdute, de dinamoviști, care 
mi au opus o rezistență prea mare 
jocului viguros în atac al adversari
lor (excelent la 
Mictilescu). Apoi 
librat. Apărarea 
fermă a echipei 
rile necruțătoare 
refăcut handicapul, scorul ajungînd 
2—2 la seturi. Ultimul set 
trem de disputat. Scorul s-a menținut 
strîns (la diferențe minime) pînă la 
10—10. De aci însă, oboseala și-a 
spus cuvîntul. Derzsi principalul rea
lizator al campionilor, solicitat la ma
ximum pînă atunci, nu a mai putut 
da același randament. Echipa sa (din 
care pe lingă S. Mihăilescu, ieri a 
lipsit și Botez) a pierdut astfel cu 
ușurință următoarele 5 puncte și tot
odată partida, care a durat nu mai 
puțin de 2 ore și 20 minute. Scor fi
nal: 3—2 (15—13, 15—8, 10—15,
12— 15. 15—10) pentru Cetatea Bucur.

In celelalte întîlniri ale zilei s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Dinamo—C.P.B. 3—1 (15—9, 16—14,
13— 15, 15—11) și Rapid—Lokomotiv
R. Cehoslovacă 3—1 (15—7, 15—8,
10—15, 15—2) la fete. Rapid—Loko
motiv R. Cehoslovacă 3—0 (15—9, 
15—11, 15-—10) la băieți.

In urma acestor rezultate, cupele 
„16 Februarie” au revenit formației 
feminine RAPID BUCUREȘTI (urmată 
în clasament de Dinamo, C.P.B., Lo
komotiv R. Ceh.) si echipei masculine 
CETATEA BUCUR ftrmată d« Rapid, 
Dinamo și Lokomotiv R. Ceh.).

Stancu — Copil, Olaru, Ene II, Geor
gescu, Văcarii.

DINAMO OBOR: Datcu (Mocanu) 
— Valcan, loftiu (Petca), Olteanu — 
Stanciu, Szekely — Selimeși (Costă- 
chescu), lonescu, Stănilă, Coman, P. 
Moldoveanu (Selimeși).

— Jc. B.— 
PETROLUL S-A ANTRENAT IERI IN 

CAPITALA Șl VA REVENI DUMINICA
Ieri dimineață Petrolul a făcut un 

bun antrenament pe terenul din Obor, 
unde a întîlnit o formație a echipei 
Dinamo Obor. Aceasta a servit o re
plică dîrză ploeștenilor, ceea ce a con
tribuit la reușita meciului de antrena
ment de ieri, terminat cu scorul de 
2—0 (0—0) în favoarea Petrolului 
(Zaharia a marcat în min. 67 și 
Babone în. min. 68). Ambele echipe 
au avut de luptat cu dificultatea pre
zentată de terenul înghețat și pe o 
porțiune laterală acoperit chiar cu o 
crustă de gheață, ceea ce. a influențat 
în măre măsură mișcările jucătorilor 
și controlul balonului. Chiar în aceste 
condițiuni însă, echipele și-au putut 
verifica stadiul de pregătire atins, mai 
ales din punct de vedere fizic și chiar 
tehnic. Buna pregătire fizică și ușu
rința în desfășurarea jocului1 II. III. IV. V. VI. * VIII. IX. * I în cîmp 
a contrastat însă cu încetinirea rit
mului în apropierea porții și cu trasul 
la poartă imprecis sau lipsit de forță. 
Poate că lipsa de stabilitate cauzată 
de terenul înghețat a influențat trasul 
la poarta, dar oricum el trebuie să 
atragă atenția antrenorilor respectivi, 
pentru că constituie totuși o lipsă în 
pregătirea înaintașilor.

• ♦

Reuniunea de trap de ieri a reunit 
SI de cai, stabilindu-se astfel un re
cord.

In cinei probe eîștigătorul nu s-a pu
tut desprinde decît în ultimele fuleuri. 
O alta caracteristică au constituit-o co
tele mari, 
tat cota 
un leu. 
aprantiul

Cota:
II.

vala. ------------------------
III. Dolofan (Szabo I.), Orient II,

rida. ~ .
IV. 

nica. Cota:
Ordinea triplă: 2»l,50 Tei.
V. Bega II (Marciu Tr.), Berna, Oțel. 

Cota: 4,40—-12,90—91,80 lei.
VI. Rosa (Maarcu Tr.) Novac, Winetu. 

Cota: 8,70—17,89—7G, 60 iei.
Vil. Adrian (Vasile Gh.), Fenomen, 

Ha vara. Cota; 3,80—90,70-09,20 lei.
Ordinea tripl'ă: 1942 lei.
VIII. Vulcian (Onaehe). ceahlău, Ra

dovan. Cota: 2,70—9,90—22,80 lei.
IX. Jovin (Oană I ), Demon, Teoflana. 

Cota: 3,70—73,60—20,50 lei.
Jocul Austriac s-a ridicat la suma 

de 9.M2 lei și a fost cîștigat de un bule
tin cu 6 cai căruia ia revenit suma de 
6785,29 lei.-Restul de 3.850,83 lei se re
portează formînd miza inițială a pariu
lui austriac de duminică 212 februarie 
1959.

Reuniunea viitoare de trap va avea 
loc duminică 22 februarie 1959 la orele 
9,45.

Rezultatele concursului Pronosport, e- 
tapa Nr. 7 din 15 februarie 1959.

I Lazio — Fiorentina X
II Juventus — Padova 1

III Triestina — Roma 1
IV Alessandria — Spăl 1'
V Bari Milan 2

VI Lanerossi — Torino 1
VII Nice — Lyon L

VIII Ales — Marseille 1
IX Strasbourg — Reims 2
X Toulouse — Nîmes 2

XI Rennes — Racing Paris 2
XII Sochaux — Monaco 1
Variante depuse aproximativ 365.000. ,

Jocul a avut aspecte diferite, ini
țiativa fiind cînd de o parte cînd de 
alta, dar a subliniat în general matu
ritatea, experiența și diferența de ca
tegorie în favoarea ploeștenilor. A ar
bitrat satisfăcător I. Pișcarac-Bucu- 
rești.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
Marinescu, Neacșu I (Topșa) — Neac
șu II (Tabarcea), Tabarcea (Neacșu 
I) — Zaharia, Constantinescu (M. 
Marcel), Voica (Dridea), M. Marcel 
(Babone), Botescu (Bădulescu).

DINAMO OBOR: Datcu (Mocanu) — 
Ivan (Pctca), Paul Florea. Buzeșan 
— Stoica (Bratu), Nunweiller IV — 
Murcșan, Marin, Comșa, Halagian, G. 
Marin.

Duminica viitoare, Petrolul va reveni 
în Capitală, 
nia liderului 

pentru a juca în compa- 
campionatultii. Dinamo.

P. G.
BUCUREȘTI 1NVINGA- 

LA HUNEDOARA
PROGRESUL 

TOR
HUNEDOARA 15 (Prin telefon). — 

Azi, pe un teren acoperit cu zăpadă 
și în fața a 2000 de spectatori a avut 
loc meciul amical dintre Corvintil și 
Progresul București. Victoria a reve
nit oaspeților la scorul de 2—0 (1—0) 
prin punctele marcate de Oaidă (min. 
45) și Dinulescu (min. 50). Au jucat 
formațiile:

CORVINUL: Nebcla — Manta, Nacti, 
Ivan (Firtt) — Sîrbti, Baiint — Pîr- 
vti, Tătiru (Tătărugă), Smărăndescu, 
Petica (Oprea*), Belea.

PROGRESUL : Birtașu — Cojocarii, 
Caricaș, Soare — Ciocea (Petrescu), 
Știrbei — Oaidă, Smărăndescu (Nea- 
gu), Dinulescu, Banciit (Pcreț), Leucă.

Miercuri, Progresul va juca în loca
litate cu Jiul Petroșani.

V. MORARU, corespondent
DINAMO BACAU LA FOCȘANI
FOCȘANI 15 (Prin telefon). — In- 

tîlnirea amicală dintre Unirea din lo
calitate și Dinamo Bacău, disputată 
pe o vreme frumoasă dar pe teren 
desfundat, a revenit dinamoviștilor la 
scorul de 4—2 (1 — 1). Au marcat: 
Asan (2’), Filip (55’ și 89’) și Dră- 
goi (76’) pentru Dinamo, Cioboată 
(42’ și 61’) pentru Unirea.

UNIREA: Varga — Blîndtt, Stănes- 
cu, Tolea (Cristea) — Cociș, Cotruț 
— Dobrescu, Pasan, Solyom, Nicules- 
cu, Cioboată.

DINAMO BACĂU: Faur (Bucur) — 
, Giosanu, Cîrnaru, Cincu — Tîrcov-

nicu, FL Anghel — Radulescu, Filip, 
Asan, Ciripoi, Drăgoi (Vătafu).

FL. CONAC, corespondent
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—F. Z. BANA

TUL TIMIȘOARA 4-1 (3-0)
TIMIȘOARA 15 (Prin telefon). — 

Studenții au susținut azi un meci de 
antrenament, în cursul căruia au ma
nifestat multe lipsuri tehnice. In plus, 
s-au comportat fără elan, manifested 
multă comoditate. Scorul final : 4—1 
(3—0) pentru Știința, care a aliniat 
formația : Enăchescu — Neacșu (Filip), 
Codreanu (Neacșu), Florescu — Co- 
jereanu, Tănase — Girlcanu, Cădariu, 
Tălvescu, Lereter, Boros (Mitaru). Au 
marcat: Lereter (2), Cădariu și Tal- 
vescu, respectiv Cociorba (F. Z. Ba
natul).

Tot azi, C.F.R. 'Timișoara a întîlnit 
pe C.S.M. Lugoj, de care a dispus cu 
4—0 (1—0).

L. SAMUEL și P. VELȚAN 
corespondenți

FARUL CONSTANȚA — FLACARA 
MORENI 3-1 (0-1)

b CONSTANȚA 15 (Prin telefon). In 
întîlnirea disputată azi cu Flacăra Mo- 
reni, Farul a vădit încă lipsuri în pre
gătire, în mai toate compartimentele, 
dar mai c.u seamă în cel al apărării. 
Antrenorii Lengheriu și Mihai caută 
o formulă pentru apărare și azi au 
încercat una nouă, cu Dănulescil sto
per și mijlocașul Pană fundaș. Dar 
nici în această formula apărarea n-a 
satisfăcut. Dănulescu este prea lent, 
iar Pană este... mai bun mijlocaș. De 
altfel, lipsa lui Pană din linia de 
mijloc a slăbit acest compartiment, 
care pînă acum se comportase cel mai 
bine. Din atac, singurul care a satis
făcut a fost Zinculcscu. Rezultatul 
partidei: 3—1 (0—1) pentru Farul. 
Au marcat: Moroianti, Bîtlan (din 11 
m) și Călin, respectiv Badea.

FĂRUL: Ghibănescu — Straton 
(Lepădatu), Dănulescu, Pană — Ni- 
ciilescu, Corneanu — Moroianti, Bît
lan, Călin, Sever, Zinctilescu.

FLACĂRA MORENI : Laich — Ște- 
fănesen, Gtrian, Mihăilescu — Dumi- 
triu, Patru — Capoianu, Nica, Badea, 
Unguroiu, Pantici.

P. ENACHE 
corespondent regional

ȘTIINȚA CLUJ — C.F.R. CLUJ 
1-1 (1-0)

CLUJ 15 (Prin telefon). — Azi di
mineață pe terenul din Parcui „V. 
Babeș”, Știința a întîlnit pe C.F.R. 
Cluj într-un joc amical disputat în 
cinstea zilei de 16 Februarie. Jucătorii 
ambelor echipe au avut de luptat cu 
un teren greu, acoperit cu zăpadă, 
întîlnirea s-a terminat la egalitate: 
i-—1 (t—0). Au marcat: Munteanu 
(min. 4) și Cobori (min. 90). Meciul 
a scos în evidență buna pregătire fi
zică a ambelor echipe. Acestea au 
jucat pe jos, construind faze bine în
chega te.

ȘTIINȚA: Szilagy — Marcu (Ro
man), Mureșan, Costin — Petru Emil, 
Georgescu — Suciu, Munteanu, Pîn- 
zarit (Nedelcu, Ilea), Mateianu, Mol
dovan.

C.F.R.: Șerban (Bucur) — Dănif, 
Pipaș, Călbăjos (Horvat) — Drăgoi, 
Crecan — Papiu (Covaci), Covaci 
(Cobori)j Băltit. Dezso, Oprea.

V. CACOVEANU, corespondent
STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN — 

I.A.S. 14-2 (3-0, 7-0)
ORAȘUL STALIN 15 (Prin tele

fon). — Echipa Steagul roșu a făcut 
azi un reușit antrenament la două 
porți în compania formației regionale 
I.A.S., eu care a jucat trei reprize a 
40 minute. Scor final: 14—2 (3—0, 
7—0). Au marcat: Bîrsan (5), Ha- 
șoti (4), Fusulan (2„ Tîrnăvean, 
David și Campo, respectiv Dănciules- 
cu și Radulescu. Steagul roșu a în
cercat în acest joc pe Bîrsan ca îna
intaș centru.

STEAGUL ROȘU: Ghiță (Constan
tinescu) — Zbîrcea (Moarcăș), Za
haria, Moarcăș (Tîrnăvean) — Hidi- 
șan, Szigeti — Hașoti (Zbîrcea), Fu
sulan (Campo), Bîrsan, Caanpo (Har 
șoti), David.

P. DUMITRESCU, corespondent

onosport



CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI

După un joc spectaculos Voința Ciuc a întrecut C.C.A.
Progresul Gheorghleni — Știința 

Cluj 5-5 (1-0, 5-1, 2-4)!
Spectatorii care au asistat sîmbătă 

dimineața la partida inaugurală a re
turului campionatului au fost martorii 
celei mai mari surprize ce s-a înre
gistrat în această competiție. Ultima 
clasată, Progresul Gheorghieni, a în
vins echipa studenților clujeni 1 Vic
toria hocheiștilor din Gheorghieni, 
conturată încă din repriza a Il-a, 
este perfect meritată și s-a datorat 
jocului mai omogen și în special mai 
hotărît pe care l-au prestat. Este ade
vărat că Științei i-a lipsit din forma
ție un om de bază (A. Nagy), dar 
tot atît de adevărat este și faptul că 
studenții au privit această întîlnire 
cu superficialitate. Au marcat în or
dine: Burian (P) min. 3; Almasi II 
(P) min. 24; Biro (Ș) min. 
30; Kari (P) min. 31; Almasi II 
(P) min. 38; Covaci (Ș) min. 43; 
Takacs II (Ș) min. 46; Burian (P) 
min. 52; Covaci (Ș) min. 53; Bene
dek (P) min. 54 și Biro (Ș) min. 57. 
Arbitri : A. Kiss și W. Welther.

C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș 
5-1 (1-0, 2-0, 0-1)

Cu excepția ultimei reprize, care a 
fost mai disputată, în rest jocul a 
fost confuz și desfășurat într-un ritm 
lent. Ambele echipe, dar în special 
C.C.A., au avut numeroase ocazii clare 
de a marca. Au fost exasperant de 
multe ratări : Publik, Incze III, Lorincz 
de trei ori, Ganga și Peter, singuri 
cu portarii, au tras afară sau în portar 
etc. Succesul militarilor s-a datorat 
și de această dată omogenității lor, 
jocului sigur în apărare și maturității 
formației. Cele patru puncte au fost 
marcate de : Măzgăreanu min. 2 ; 
Flamaropol min. 22 și 29 și Publik 
min. 42. Arbitri: I. Lupu și Fl. Ma
rinescu.
Voința M. Ciuc — Recolta M. Ciuc 

5-1 (2-0, 1-1, 0-0)
După ce Geza Szabo a deschis sco

rul chiar în primele secunde de joc, 
iar Andrei l-a ridicat 1a 2—0 în min. 
3. se părea că vom asista la o par
tidă frumoasă. Voința juca bine, iar 
rutinațîi jucători ai Recoltei îi dădeau 
o replică promptă. Dar nu a fost 
decît un simplu .foc de paie", și cu-

crosele 1... Arbitri: A. Teodorescu și 
A Kiss.
Știința Cluj — Dinamo Tg. Mure; 

4-5 (1-0, 2-1, 1-2)
Victoria studenților este meritată 

ou toate că, lipsiți de o pregătire 
fizică corespunzătoare, ei au cedat 
inițiativa în ultima parte a jocului. 
La începutul ultimei reprize Știința 
a condus cu 4—1 și în min. 50 sco
rul devenise 4—3. Au înscris: Cazan 
I (3), Takacs II pentru Știința, Var
ga, Incze II, Fenke II pentru Dinamo. 
Au arbitrat: W. Welther și Fl. Mari
nescu.
Progresul Gheorghleni — Recolta 

M. Ciuc 8-5 (5-2, 2-0, 5-1)
Confirmînd forma bună din primul 

joc, hocheiștii din Gheorghieni au 
reușit ieri după amiază un rezultat

capătul unui joc extrem de dinamic, 
în care viteza și. mai ales, coeziunea 
lor au avut un cuvînt hotărîtor. Me
ciul a plăcut atît pentru abundența 
fazeilor de poartă (ambele echipe au 
ratat mult) cît și pentru surprinză
toarele inversări de scor. In prima

MA6DALENA UDREA (Recolta București) 
și 6H. KATONA (Știința Cluj) 

noii campioni republicani la patinaj viteză

1. C.C.A.
2. Voința
3. Știința
4. Recolta
5. Progresul
6. Dinamo

CLASAMENTUL
7
7
7
7
7

5 1
4
4
3
2

7 2 0

1
0
0 
o

1
2
3
4
5
5 18:37

41:22
31:27 
40:29
28:27 
32:48

inițiativa a avut-o 
condus în min. 29 
continuare de două 

ori în inferioritate numerică (Tomor

parte a partidei 
C.C.A. care a și 
cu 4—1. Fiind în

Vineri, în nocturnă, și sîmbătă di
mineața au continuat să se desfășoare 
la Miercurea Ciuc întrecerile campio
natului republican de patinaj viteză. 
La cele șase recorduri anunțate în 
ziarul nostru de sîmbătă s-a mai a- 
dăugat un rezultat de valoare. Noul 
record a fost stabilit de Carol Kom- 
jatszegi (Știința Cluj) în proba de 
3000 m, categoria de vîrstă 15—16 ani, 
cu timpul de 5:58.7 (vechiul record 
5:59,9).

La sfîrșitul probelor, clasamentele 
generale au desemnat noii campioni 
republicani: Magdalena Udrea (Re
colta București) și Gh. Katona (Știin
ța Cluj), care au demonstrat o bună 
pregătire, reușind de altfel să se im
pună în majoritatea probelor de cam
pionat.

Dintre juniori, cea mai frumoasă 
impresie au făcut-o Rodica Zoicaș 
(Progresul Cluj), căreia — de altfel 
— îi aparțin 3 din cele 7 noi recor
duri; Mugur Macrin (Dinamo Bucu
rești), Caro! Komjatszegi (Știința

Cluj), Vlad Olteanu (Dinamo Bucu
rești), Petre Tivadaru (Dinamo Bucu
rești), Eugen Sima (Dinamo Bucu
rești), Emil Pop (Progresul Cluj) și
Cici Barus (Constructorul București), 

Iată rezulatele ultimelor probe: 
JUNIORI 15—16 ANI — 3000 m:

1. C. Komjatszegi (Șt. Cluj) 5:58,7— 
REC. R.P.R.; 2. Chelaidite (Dinamo 
Buc.) 6:08,3; JUNIOARE 17—18 ANI 
— 3000 m: Cici Barus (Constr. Buc.) 
8:09,7; 2. Sînziana Florescu (Dinamo 
Buc.) 8:53,0; JUNIORI 17—18 ANI, 
5000 m - —
10:30,2; 
10:32,0; 
Katona 
St. (Șt. 
Szekely 
19:24,4;
SENIOARE
Udrea 1:59,5; 2. Lucia Kurt (Constr. 
Buc.) 2:01,7; 3000 m: 1. Magdalena 
Udrea 6:36,9; 2. Eva Birtolan (Ali
mentara Tg. Mureș) 6:44,6.

G. ȘTEFANESCU

: 1. E. Sima (Dinamo Buc.) 
2. I. Csedo (Recolta M. Ciuc) 
SENIORI — 1500 m: 1. Gh. 
(Șt. Cluj) 2:32,7: 2. Csatho 
Cluj) 2:33,7; 10.000 m : 1. Z.

(Alimentara Tg. Mures) 
2. Gh. Katona 19:42,3;

1000 m : 1. Magdalena

n

Echipa. K. P. sîomîue pe locui Iii

PROGRAMUL DE AZI

Ora 10 : C.C.A.—Progresul Gheor
ghieni (11—4); ora 17: Dinamo 
tg. Mureș—Voința M. Ciuc (4—2); 
ora T9: Știînta Cluj—Recolta 
M. Ciuc (2—0).

In paranteze: rezultatele din tur.

Șt. Szabo (Recolta) a intervenit la timp oprindu-l pe Ferenczi din acțiune. 
Portarul Sprencz II îi urmărește cu atenție.

(Foto: BORIS CIOBANU)

și Ionescu au fost eliminați pe rînd) 
echipa C.C.A. nu a putut să-și men
țină avantajul și a fost egalată. In 
ultima repriză Voința a jucat mai 
bine, mai rapid, mai eficace. Au în
scris : Szabo II (2). Varga (2), 
Kalamar, ”------ ' —*—
Zografi, 
Ganga, 
condus 
resou.

valoros. întrecînd echipa Recolta. 
Jucătorii de la Recolta au fost de
pășiți în viteză și forță. Au marcat.: 
Varadi II. Kari. Osaka II, Burian, 
Benedek, Almasi I, Balta, Almasi II 
(Progresul), Hollo I, Hollo II, Fodor 
(Recolta). Au condus I. Lu.pu și 
Kiss.

Voința M. Ciuc — C.C.A.
«-5 (0-1, 4-5, 2-1)

Tinerii jucători de la Voința 
reușit să întreacă echipa C.C.A.

A.

an
la

, Ferenczi pentru Voința 
Flamaropol, Măzgăreanu, 

Ionesou pentru C.C.A. Au 
Fl. Marinescu și Al. Teodo-

- CALIN ANTONESCU
ROMEO V1LARA

Ieri-după-amiază locuitorii capitalei 
Republicii Arabe Unite i-au întîmpinat 
cu căldură pe rutierii participanți la 
„Turtii Egiptului", -------;
întrecerea la 
plecarea din 
rul german 
Germane au 
organizatori.
R. D. Germană — a cărei reprezenta
tivă s-a clasat pe primul loc — i s-a 
decernat cupa de argint (challenge) 
oferită de către președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser.

Ultima etapă s-a desfășurat dumi
nică pe ruta Alexandria — Cairo (230 
km). Așa cum relatează telegrama 
Agerpres, primul loc a fost cucerit de 
ciclistul sovietic Kobzeev cu timpul 
de 5 h. 27:32 (timp cu bonificație 5 h.

care-și încheiau 
Cairo după 14 zile de la 
străvechiul Luxor. Rutie- 
Leoffler și echipa R. D. 
primit trofeele oferite de 
Federației de ckdism din

rînd jocul a început să lîncezească, 
oferind rare faze interesante. Iu re
priza a 11-a Varga (V) a înscris cu 
un șut „bombă" de la treime (min. 
23), iar St. Szabo (R) a redus sco
rul în min. 38. Ultima parte a jocu
lui n-a prezentat nimic deosebit de 
semnalat, afară doar de eliminarea 
lui Hollo și Andrei pentru lovituri cu

In 1959 sportivii din R. D. Germană 
vor susține peste 100 întîlniri internaționale la 19 discipline sportive

A

Anul 1959 oferă sportivilor din 
R. D. Germană o serie de manifes
tații sportive internaționale de mare 
însemnătate.

FOTBAL PESTE HOTARE
IN CAMPIONATUL FRANȚEI... 

NIMIC NOUI

cea de a 27-a etapă a campiona- 
irancez, echipele fruntașe au

In 
tului 
obținut în general victorii. Nîmes a 
cîștigat cu 4—2 în deplasare la Tou
louse, iar Nice a învins acasă pe 
Lyon cu 2—0. Reims a cîștigat la 
Strasbourg tot cu 2—0, iar Racing a 
dispus la limită (1—0) de Rennes pe 
terenul acestuia, lată celelalte rezul
tate : Sochaux—Monaco 3—2. Angers 
— Nancy 4—2, St. Etienne—Limoges 
2—1, Sedan—Valenciennes 4—0, Lil
le—Lens 1—1. Ales—Marseille 2—1.

In clasament, Nîmes și Nice conti
nuă să conducă detașat cu 39 puncte, 
față de Reims 34, Racing 33, Angers, 
Monaco, Lyon și Sochaux 28, St. Etie
nne 27. Rennes, Strasbourg și Sedan 
25, Valenciennes și Nancy 24, Tou
louse 23, Lille și Lens 22, Limoges 
21, Ales 20. Marseille 17.

S-au desfășurat două meciuri din 
campionatul primei ligi. Wolverham
pton a dispus cu 6—2 de Leeds, tar 
Manchester United a cîștigat cu 4—1 
derbiul local cu Manchester City. In 
clasament Wolverhampton menține un 
avans de 2 puncte asupra lui Man
chester United și Arsenal.

MILAN A TRECUT DIN NOU 
IN FRUNTE

VEST BROMWICH ELIMINATA 
DIN CUPA ANGLIEI

Sîmbătă s-au desfășurat optimile 
de finală ale Cupei Angliei. Jumătate 
din meciuri s-au încheiat cu rezultate 
de egalitate: Arsenal—Scheffield U- 
nited 2—2, Birmingham—Nottingham 
1—1. Bolton—Preston 2—2, Totten
ham—Knorricfge 1—1. Aceste întîlniri 
vor fi rejucate miercuri. Blackpool a 
serbat cei 44 de ani ai lui Stanley 
Matthews... învingînd cu 3—1 pe West 
Bromwich Albion. Alte rezultate: E- 
verton—Aston Villa 1—4, Ipswich— 
Luton 2—5, Burnley — Portsmouth 
M-

In etapa a 20-a a campionatului 
italian, Milan a dispus în deplasare 
de Bari cu 2—0, în timp ce Fiorentina 
a făcut meci nul (0—0) cu Lazio la 
Roma, predînd șefia clasamentului e- 
chipei milaneze, lată rezultatele eta
pei : Bologna—Udinese 2—0, Inter
naționale—Genova 4—1, Juventus— 
Padova 2—1. Lanerossi—Torino 2—0, 
Sampdoria—Napoli 0—0, Tricstina— 
Roma 1—0, Alessandria—Spal 2—0. 
In fruntea clasamentului se află Mi
lan cu 32 p, urmată de Fiorentina cu 
31 p., Internazionale și Juventus cu 
28 p., Sampdoria 24 p., Lanerossi 22 
p., Roma, Padova 21 p

e Reprezentativa R. D. Germane 
și-a încheiat turneul în Indonezia. In 
penultimul meci, fotbaliștii germani 
au întîlnit selecționata Indoneziei. 
După ce la pauză oaspeții conduceau 
cu 2—0, meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate. In ultimtil meci, 
desfășurat la Djakarta, echipa R.D. 
Germane a
Indoneziei
liștilor echipei R.D. 
rul de 4—1 (2—0).

In actualul sezon, sportivii din 
R.D.G. vor participa la peste 100 
meciuri și concursuri internaționale în 
19 discipline. Iată o scurtă trecere în 
revistă a celor mai importante com
petiții la care vor fi prezenți spor
tivii din R.D.G.

La handbal selecționata țării va în
tîlni printre altele reprezentativele 
R. F. Germane, R. P. Ungare, R. P. 
Polone. înotătorii și jucătorii de 
polo se vor întîlni cu sportivii sovie
tici, cehoslovaci, polonezi și maghiari. 
Lotul de pentatlon modern va susține 
o întîlnire în R. P. Ungară, iar între 
28 august și 2 septembrie va avea 
loc în R. D. Germană un campionat 
internațional la care vor lua parte 
cei mai buni pentatloniști europeni. 
Din calendarul trăgătorilor desprin
dem întîlnirile cu R. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară precum și concursul 
celor patru țări programat la Leip
zig la sfîrșitul lunii august. La aceste 
întreceri vor participa reprezentativele 
R. P. Polone, R. Cehoslovace, U.R.S.S. 
și R. D. Germane. La ciclism cel 
mai important eveniment este marele 
premiu al ziarului „Deutsches Sport 
Echo". Jucătorii dc tenis de masă 
vor susține două întîlniri în februa
rie cu echipa U.R.S.S. iar în martie 
cu cea a R. P. Chineze. Cea mai im
portantă manifestație de gimnastică

este concursul internațional de la 
Leipzig, cu prilejul serbărilor celei de 
a 111-a ediții a Festivalului de Gim
nastică și Sport. întrecerea va avea 
loc între 
cîte doi 
Polonia, 
Suedia, 
R.D.G.

Boxerii din R. D. Germană au și 
ei un calendar interesant. Sînt pre
văzute întîlniri cu Ungaria, iugosla
via, Danemarca, R. S. S. Bielorusă, 
Cehoslovacia etc. La baschet, echipa 
masculină va avea de înfruntat re
prezentativele Franței, Finlandei, Sue
diei, R.S.S. Ucrainiene și Poloniei. 
Echipa feminină se va întrece cu 
baschetbalistele suedeze, franceze, po
loneze ș.a.

Campionatele mondiale de popice 
vor avea loc la Bautzen între 22 și 
27 septembrie. Din programul atle- 
(ilor desprindem întîlnirile cu repre
zentativa Angliei (1 iunie), cu Nor
vegia (16—17 iulie), cu R. P. Polonă 
(5—6 septembrie) și meciul feminin 
cu R. P. Ungară la 4 octombrie. In 
sfîrșit. fotbaliștii echipei A vor sus
ține 7 întîlniri: cu Albania (19 apri
lie), R. P. Ungară (1 mai), Portu
galia (24 mai și 28 iunie), R. Ce
hoslovacă (16 iulie), Finlanda (6 au
gust) și R. P. Bulgaria (11 octom
brie).

26:32). Media orară înregistrată 
(peste 42 km) pe o distanță atît de 
mare este concludentă în ceea ce pri
vește dîrzenia disputei pentru primul 
loc care s-a dat între echipele R. D. 
Germane și Uniunii Sovietice. In ace
lași timp cu învingătorul au sosit și 
cicliștii romîni G. Moiceanu (locul 
Aurel Șelaru, Gh. Șerban-Rădtf 
și Ion Vasile. Ludovic Zanoni a fost 
cronometrat cu timpul de 5 h. 47:03.

In clasamentele generale situația 
este următoarea : la individual primul 
loc a fost cucerit de alergătorul ger
man Leoifler (alergătorii romîni s-au 
clasat pe locurile: 6. Ion Vasile 45 h. 
41:07; 9. Gh. Șerban-Rădulescu 45 h. 
45:03; 14. Aurel Șelaru 45 h. 59:22; 
17. L. Zanoni 46 h. 11:01 ; 19. G. Moi
ceanu 47 h. 06:07), iar în clasamen
tul pe echipe de formația R. D. Ger
mane (echipa R. P. Romîne s-a clasat 
pe locul III cu timpul de 137 h. 08:50).

După cum se vede, în ultima etapă 
alergătorii romîni Ion Vasile, Gh. Șer
ban-Rădulescu, Aurel Șelaru și G. 
Moiceanu și-au îmbunătățit situația 
în clasamentul general, ureînd cîte un 
loc. Echipa R. P. Romîne a reușit ' 
depășească formația R. P. Bulg 
și să se claseze pe locul III.

întîlnit
Victoria

echipa secundă a 
a revenit fotba- 
Germane cu sco

13 și 18 august și va reuni 
gimnaști din Cehoslovacia, 

Romînia, Ungaria, Bulgaria, 
Franța, Italia, Finlanda și

C. C. A. la a treia victorie îs R. P. Chineză
ȘANHA1, 14 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă transmite :
Echipa de fotbal C.C.A.-București 

a susținut vineri al treilea meci dc la 
sosirea în R. P. Chineză, jucînd la 
Șanliai cu selecționata orașului. In 
ciuda ploii care a căzut tot timpul 
jocului, peste 20.000 de spectatori au 
urmărit meciul care a luat sfîrșit cu 
scorul de 5—0 (5—0) în favoarea fot
baliștilor romîni. Deși terenul de joc 
a fost desfundat, ech'pa romînă a

arătat o tehnică deosebită, impresio- 
nînd prin rapiditatea execuției paselor.

Aceasta este cea de-a treia victorie 
a echipei C.C.A. Tu primele două în- 
tîlniri, fotbaliștii militari au învins 
formațiile orașului Canton și provin
ciei Hopei. .Sîmbătă dimineața, echipa 
C.C.A. a . plecat spre Nankin unde va 
întîlni luni, 16 februarie, echipa se
lecționată a Armatei Populare de Eli
berare.

o La Dublin a avut loc întîlnirea 
internațională de rugbi Irlanda—An
glia din cadrul competiției Turneul 
celor 5 națiuni. După un joc destul 
de slab, englezii și-au adjudecat vic
toria cu scorul de 3—0, printr-o lo
vitură de pedeapsă marcată în a doua 
repriză.
• Sîmbătă s-au întîlnit cele două 

echipe fruntașe din Tara Galilor, La- 
nelly și Swansea. Prima a învins cu 
11—8.
• Pe patinoarul „Dinamo" din Le

ningrad în prezența a peste 10.000 
de spectatori s-a disputat vineri seara 
întîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre echipele orașelor Lenin
grad și Praga. Echipa cehoslovacă a 
terminat învingătoare cu scorul de 
2—1 (0—1, 2—0, 0—0).

• In continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în U.R.S.S. echipa selec-1 
ționată de hochei pe gheață a Fin
landei a jucat vineri la Aloseova cu 
echipa Spartak. Hocheiștii sovietici au 
repurtat victoria cu scorul de 7—2 
(4—0, 3—1, 0—1).

® A luat sfîrșit campionatul de șah: 
al R. Cehoslovace. Titlul de campion 
al țării pe acest an a revenit marelui 
maestru internațional Pachman, care 
a totalizat 12*/2 p.

a In sala „Pierre de Coubertin" din 
Paris s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de tenis dintre echipele mixte 
ale Franței și R. P. Polone. După 
primele două zile de întrecere, gaz
dele și-au asigurat victoria, condu- 
cînd cu 4—1. In meciul decisiv, J. C. 
Molinari (Franța) l-a învins după un 
meci foarte strîns pe W. Skonecki 
(Pol.) cu n -'> 7—5, 4_6 7—5.
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