
Un eveniment memorabil în istoria patriei

6 Martie 1945
La 6 Martie, poporul nostru a săr

bătorit a 15-a aniversare de la remar
cabila sa victorie obținută sub conduce
rea Partidului Comunist Romin: in
staurarea prunului guvern democrat 
din viața politică a Rominiei, în care 
reprezentanții clasei muncitoare aveau 
rolul preponderent.

Victoria insurecției armate de Ia 23 
August 1944, organizată și înfăptuită 
de P.C.R., în condițiile favorabile create 
prin înaintarea vijelioasă a armatelor 
sovietice eliberatoare, a dat un puter
nic avînt luptei maselor populare de la 
orașe și sate, a constituit începutul 
revoluției populare a cărei sarcină de 
bază era lichidarea rămășițelor feudale 
si desăvîrșirea revoluției burghezo-de- 
mocratice. înfăptuirea unui șir de re
forme democratice care să deschidă 
perspectiva largă a unui viitor progres 
economic și social.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini ce 
aveau o mare însemnătate în viața ță
rii, la chemarea partidului masele 
populare au pornit lupta pentru com
pleta nimicire a fascismului, pentru re
facerea economică a țării, instaurarea 
unei democrații reale și consolidarea 
independenței naționale.

fn lupta sa nobilă poporul romin. 
fnfruntind haosul economic și lipsurile 
de tot felul și-a încordat toate forțele 
pentru sprijinirea războiului drept an
tihitlerist, pentru aprovizionarea cu 
hrană și muniții a armatei romîne. 
care lupta alături de glorioasa armată 
sovietică. împotriva Germaniei hitleriste. 
Situația țării era dintre cele mai rele. 
La greutățile pricinuite de războiul an- 
t ietic și de jaful criminal hitlerist 
s adăugat sabotajul și dezorgani
zarea economiei, inflația provocată de 
clasele exploatatoare și cozile lor de 
topor, care se bizuiau pe rege, pe re
prezentanții reacțiunii din guvernele 
ce s-au perindat la cîrma țării în pe
rioada 23 August 1944—6 Martie 1945.

in grelele încercări prin care trecea 
țara. Partidul Comunist Romîn a fost 
singurul apărător consecvent al inte
reselor vitale ale poporului. El a des
fășurat o uriașă muncă politică spre 
a insufla oamenilor muncii o înaltă 
conștiință patriotică și bărbăție în 
lupta pentru înfruntarea reacțiunii, 
pentru ca masele populare să meargă 
pe drumul ce și l-au ales: drumul pro
gresului economic și social.

Neputînd stăvili avîntu! revoluționar 
al maselor, întreaga reacțiune a re
curs la gîtuirea prin foamete a poporu
lui. Astfel, capitaliștii și moșierii sa
botau sistematic producția industrială, 
lăsau în paragină ogoarele, împingeau

Ștafeta „Să întîmpinăm 8 Martie" a sosit ieri în Capitală
— Adunarea festivă din sala Floreasca —

Avi după-amiază a avut loc în sala 
Floreasca, într-o atmosferă de mare 
însuflețire, adunarea festivă de primire 
a ștafetei „Să întîmpinăm 8 Martie". 
Ștafeta a-' adus în Capitală mesajele 
adresate de femeile din patria noastră 
Consiliului Național al Femeilor din 
R.P.R. cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la proclamarea zilei de 8 Mar
tie ca ZZ Internațională a Femeii.

Ora 17... Se deschide adunarea fes
tivă. Ia cuvîntul tovarășa Maria Miro- 

Maestra sportului, Lia Manoliu înmînează tovarășei Fdena Livezeanu, 
secretara Consiliului Național al Femeilor din R.P.R. mesajul de salut 
adresat de femeile din întreaga țară. (Foto: Gh. Dumitru)

nescu-Teodorescu, președinta comitetu- prilejul celei de a 50-a aniversări a 
tai orășenesc de femei. Vorbitoarea a- Zilei Internaționale a Femeii, hotărî- 
raiă că anul acesta se împlinesc 50 rea nestrămutată de a merge înainte 
de ani de cînd reprezentante ale fe- sub conducerea gloriosului partid al 
meilor din diferite țări întrunite la clasei muncitoare, pe drumul luminos 
Copenhaga au proclamat ziua de 8 al construirii socialismului și pentru 
Martie ca Zi Internațională a Femeii, zi apărarea cauzei păcii".
de solidaritate și de luptă pentru eli- In aplauzele furtunoase ale asisten- 
berarea femeilor, pentru drepturi, pen- ței își fac apariția sportivele purtă- 
tru pace și un viitor mai bun. După toare ale Ștafetei. Mesajul femeilor din 
ce a arătat condițiile minunate pe întreaga țară este citit de către maestra.

toate mărfurile spre speculă. In scurt 
timp viața poporului devenise și mai 
chinuitoare. Lefurile de mizerie ale 
oamenilor muncii nu mai puteau face 
față scumpetei mereu crescînde. Plinea 
ajunsese un aliment de lux. Tifosul 
exantematic începuse să-și arate colții.

Cu toate acestea nimic n-a îngenun- 
chiat în lupta sa poporul condus de 
partidul nostru, partid marxist-leninist, 
călit în focul unor aprige bătălii de 
clasă. Nimic n-a putut nimici eroismul 
și spiritul de sacrificiu dovedit de 
oamenii muncii în marea bătălie pen
tru instaurarea unei democrații reale 
și consolidarea independenței naționale.

Demascînd cu hotărîre manevrele 
partidelor burgheze și ale întregii reac- 
țiuni, care ținteau la înrobirea țării 
față de cercurile imperialiste și la zdro- 
brea valului revoluționar al maselor. 
Partidul Comunist Romîn a desfășurat 
o activitate intensă pentru izolarea 
partidelor burgheze, mobilizând masele 
cele mai largi ale poporului la lupta 
pentru democrație, fn focul revoluției 
populare se făurea în jurul clasei mun
citoare — sub conducerea partidului — 
un larg front democratic, al tuturor 
forțelor sociale interesate în democra
tizarea țării, în făurirea unei vieți noi 
și libere. In octombrie 1944 a fost 
creat Frontul Național Democrat, care 
reunea partidele și grupările democra
tice sub conducerea Partidului Comu
nist și care a început să joace un rol 
tot mai important în viața politică a 
țării.

La chemarea Partidului Comunist 
Romîn ofensiva forțelor democratice 
crește, smulgîndu-se noi și noi poziții 
claselor exploatatoare. Mase din ce in 
ce mai largi au trecut la înfăptuirea 
pe cale revoluționară a sarcinilor vi
tale care stăteau în fața poporului. 
Lupta maselor populare a determinat 
ca cele două guverne cu majoritate 
reacționară conduse de generalul Să- 
nătescu să-și dea demisia. La începu
tul anului 1945 lupta maselor largi 
populare conduse de partid, pentru in
staurarea unui guvern democratic a 
luat o amploare fără precedent In în
treaga țară se țineau lanț uriașe mi
tinguri ta care participau sute de mii 
de cetățeni. Puternicele manifestații 
ale maselor, participarea acestora la 
mitinguri, dovedeau cu prisosință că 
poporul nostru se pronunța cu hotă
rîre pentru programul Frontului Na
țional Democrat lansat de P.C.R. și

(Continuare în pag. a 2-a)

care le are femeia în regimul nostru 
democrat - popular, vorbitoarea a înche
iat; „Cu prilejul zilei de 8 Martie, 
femeile din țara noastră își exprimă 
dorința de a întări și mai mult legă
turile de prietenie cu surorile lor, eroi
cele femei sovietice constructoare ale 
comunismului, cu femeile din celelalte 
țări ale lagărului socialist, cu toate fe
meile iubitoare de pace din lumea în
treagă. Libere și sfăpîne pe soarta lor, 
femeile din țara noastră își exprimă cu
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A început returul categoriei A la fotbal... 
••.și o dată cu el și surprizele!

• Rapid. Petrolul șî Jiul au pierdut pe teren propriu, iar Dinamo București a terminat la egalitate
cu Știința • Steagul roșu și Farul învingători la aceiași scor (2—0)

Panică la poarta echipei Dinamo Bacău. Ene II trage la poartă printre 
portarul Faur și fundașul Giosanu- Este faza care a produs îrwdlmă- 
șeala de nedescris din care Rapid a egalat.

Foto Gh, Dumitru

Ploești, unde Dinamo Bacău și Progre
sul București au răsturnat toate calcu
lele și au obținut victorii meritate, iar 
Știința Cluj a izbutit să „ciupească1* * un 
punct dinamoviștilor bucureșteni. In 
rest, echipele favorite au obținut pune*  
tele necesare consolidării pozițiilor din 
clasament. O mențiune specială pentru 
C.C.A.f care a jucat la Petroșani fără 
doi oameni, de bază — Constantin și 
Alexandrescu.

Timpul — care a surîs atît de mult 
în perioada de pregătire a echipelor —- 
s-a... zburlit tocmai în ziua mult aștep
tată de pasionații fotbalului : ieri, cînd
a început returul categoriei A. Mai ales 
la București, vremea a fost geroasă (di
mineața a și nins, de altfel) punînd la 
grea încercare pe spectatori.

Surprize au fost și la București și la

sportului. Lia Manoliu, campioană re
publicană și balcanică. „Constatăm cu 
satisfacție — se spune printre altele 
in mesaj -— că în cei 50 de ani care 
au trecut de la proclamarea zilei de 
8 Martie ca Zi Internațională a Femeii, 
mișcarea mondială a femeilor a cres
cut, devenind o forță tot mai puternică 
în lupta pentru pace și progresul ome
nirii. Femeile din Republica Populară 
Romînă sărbătoresc cea de a 50-a ani
versare a zilei de 8 Martie, ca cetă- 
țene libere, egale în drepturi, partici
pante active Ia munca plină de avint 
ce se desfășoară în patria noastră pen
tru construirea socialismului. Puterea 
populară a pus capăt pentru totdeauna 
stării de umilință în care era ținută 
femeia în regimul burghezo-moșicresc, 
a creat largi posibilități femeilor de 
a-și aduce contribuția în toate dome
niile de activitate.

Profund devotate cauzei păcii, fe
meile din țara noastră sprijină din 
toată inima politica de pace a parti
dului și guvernului. Alături de întregul 
lagăr socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, țara noastră militează pen
tru dezarmarea generală și totală, pen
tru destinderea încordării internaționa
le, pentru colaborare și prietenie între 
popoare, pentru asigurarea păcii în 
lume",

Mesajul este înmînat apoi tovarășei 
Elena l.Lvezeanu, secretara Consiliului 
Național țal Femeilor din R.P.R. In 
cumulul " de Făspuns, tovarășa Elena 
Livezeanu, după ce a mulțumit purtă
toarelor Ștafetei, a spus: „Ne angajăm 
să transmitem Consiliului Național al 
Femeilor mesajul adus de dv., care ex
primă atașamentul tuturor femeilor din 
țara noastră pentru Partidul Muncito
resc Romin și angajamentul lor de a 
munci neobosit pentru construirea so
cialismului în patria noastră. Știm că 
pe întreg cuprinsul țării, femeile mun-

CCwțftzwwe in pag. a 2-a)

In general, jocuri disputate corect, 
cu excepția celui dintre Rapid și Di
namo Bacău, în cursul cărora cîțiva 
jucători (Macri, Ujvari, Copil. Greavu, 
Cîrnaru și Asan) au comis neregulari*  
tăți reprobabile (faulturi repetate, lo
virea adversarului fără balon )9 ceea 
ce trebuie să atragă în mod foarte 
serios atenția conducătorilor secțiilor și- 
antrenorilor respectivi. înseamnă că 
munca educativă trebuie mult întărită 
la aceste echipe.

minute cu Glasgow.. “
Intervin prin telefon cu D. 

federației scoțiene
In receptor vocea interlocutorului 

nostru se auzea limpede, puternică. 
N-ai fi spus că ea venea de la a- 
proape 3.000 de kilometri. Și totuși 
cam atîta este distanța care separă 
Bucureștiul de Glasgow, acolo unde 
l-am căutat, prin intermediul tele
fonului, pe dl. D. Henderson, secre
tarul general al federației de box din 
Scoția și cunoscut arbitru interna
țional. Tema convorbirii noastre...

— ...Desigur meciurile de la 10 
și 12 martie! ne-a luat-o înainte 
„chematul" nostru.

— Exact Ne interesează amă
nunte în legătură cu deplasarea pe 
care o face la București reprezen
tativa de box a Scoției — am 
precizat prima noastră întrebare.

— Vom sosi în Capitala țării dv. 
în seara zilei de miercuri, ne-a răs
puns dl. Henderson, Deplasăm un lot 
de pugiliști puternici și experimentați 
cu care sperăm să facem față exigen
țelor unui meci atît de greu cum este 
acela cu Romînia. Iată-i pe cei zece re
prezentanți ai noștri, în ordinea ca
tegoriilor : Daniel Lee, Robert Horne, 
Ernest Pyper, Dick McTaggart, Den
nis Gilfeather, Robert Scott, William 
Fisher, Ronald Mitchell, Ian Crawford 
și Thomas Wilson. In primul rînd, să 
precizez motivul pentru care am fă
cut cunoscut atît de tirziu componen
ța echipei. Ea a fost formată pe baza 
rezultatelor de la campionatele noastre 
naționale, desfășurate acum o »ăptă-

REZULTATELE DB
Rapid—Dinamo Bacău 
Dinamo—Știința Gluj 
Petrolul—-Progresul 
Steagul rostr—Minerul 
Farul—U.T.A.
Jiul—G.G.A.

I!

r-

CLASAMENTUL !
*

>1. C.C.A. (1) 12 9 0 3 30:15 18
2. Stegul roșu (2) 12 6 6 0 28:16 18
3. Dinamo Bacău (3) 12 6 3 3 20:13 15
4. Farul (4) ------------------------
5. U.T.A. (5)
6. Petrolul (6) 
î.< Știința (î)
8. Diuamo Buc.

12 6 3 3
12 5 3 4
12 4 4 4
12 3 5 4
12 2 6 4

Petrolul (2-1); Progresul—Farul 
(0-1); Știința—Jiul (1-1); ”‘ 

mo I
Minerul—Dinamo București (0-6), 
Intre paranteze rezultatele din tur-

9. Rapid (8)
10. Progresul (10)
11. Minerul (11)
12. Jiul (12)

12 3
12 3
12 2
12 2

3 6 15:16 9
3 6 16:18 9
3 7 12:25 7
3 7 10:29 7

ETAPA VIITOARE (13 MARTIE)
U.T-A—Rapid (1-0); G.G.A.—

); Știința—Jiul (1-1); Dina- * 
Bacau—Steagul roșu (2—2) ; ' 
:rul—Dinamo București (0-6), >

Henderson, secretarul 
de box—

mină. Iată de ce îmi permit să spun1 
că reprezentativa scoțiană este alcă— 
tuită pe cel mai bun criteriu și la. 
București fac deplasarea toți dețină
torii titlurilor de campioni, ei fiind! 
totodată și cei mai în formă boxeri ai 
noștri. Cu glie cuvinte, veți face <aw 
noștință cu elita boxului scoțian.

—’ Firește, toți fiind campioni, este- 
greu de a face diferențieri de va
loare. Totuși, pe cine ați putea re4 
marca în mod special ?

— Trebuie început fără îndoială cli 
celebrul nostru Dick McTaggart, cam
pion olimpic și unul din cei mai buni 
boxeri pe care i-a avut vreodată Sco
ția. El este în cea mai bună formă 
și a cîștigat cu multă ușurință și în 
acest an titlul de campion al țării la 
categoria semi-ușoară. Este suficient 
să vă amintesc că la meciul de anul 
trecut, la Glasgow, McTaggart l-a în
trecut la puncte pe foarte valorosul 
dv. Mihalic, ceea ce completează eloc- 
vent cartea sa de vizită. Dintre cei
lalți boxeri ai noștri o mențiune spe
cială merită cocoșul Bob Horne, care 
ne-a adus singura victorie în meciul 
de anul trecut cu redutabila reprezenâ 
tativă a U.R.S.S.. In aceeași întîl4 
nire, foarte aproape de un rezultat e+ 
gal a fost și semimîjlociul Scott.i 
Danny Lee s-a făcut remarcat la eu-t 
ropenele de la Lucerna, tinde numai <j>

rd. Vț-

CConțintiare în pag. a 4-a),



Voința Miercurea Ciuc a cîșfigaf fifiul 
de campioană republicană pe 1960
• Un campionat disputat pînă în ultima secundă • Titlul s-a decis la golaveraj • Aseară, C.C.A. — 
Voința 5—1 • Recordul de scor al campionatului: C.C.A. — C. S. Tg. Mureș 31—0 !

i.-------------------r. ■»—■.............
Ediția de anul acesta a campionatu

lui republican de hochei pe gheață 
0 luat sfîrșit aseară, cu victoria me- 
filată a echipei Voința Miercurea Ciuc, 
va re — în felul acesta — cucerește pen
tru prima oară titlul de campioană re
publicană. Este un succes care răsplă
tește eforturile tinerilor jucători ai e- 
.chipei din Miercurea Ciuc, anul acesta 
în evident progres față de anul trecut. 
Netezit de concludenta victorie din 
tur asupra principalei ei adversare, e- 
ehipa C.C.A., drumul Voinței Miercurea 
Ciuc spre titlu a fost „tulburat" aseară, 
find — cu 17 minute înainte de ter
minarea meciului — C.C.A. conducea 
ru 3—7. Și, pentru ca tricourile de 
campioni să le îmbrace jucătorii de 
la C.C.A. nu trebuia decît încă un golîn 
poarta Voinței! Dacă ar fi ciștigat cu 

—7, militarii deveneau campioni. Dar, 
cum ei n-au reușit acest lucru, calculele 
finale au arătat că Voința are un coefi
cient la golaveraj de 7,30 în timp ca 
bucureștenii au realizat numai 6,76.

șuteze, darCiorba (Voința) a fost pe punctul să 
i-a respins pucul.
MEGIUL DECISIV AL CAMPIONA

TULUI

portarul Stafie (Știința) 
Foto Th. Roibu

JOCURILE DE SIMBATA

Partida de sîmbătă dimineața (Avîn- 
-— C.S.M. Rădăuți) s-a terminat cu 

victoria ușoară a echipei din Miercurea 
Ciuc. Ianovici (4), Antal (2), Szabo, 
Vakar I, Vakqr II și Hollo III sînt cei 
®are aii stabilit scorul de 10—0 (3—0, 
4 -0, 3—0).

In prima partidă, a cuplajului de 
aîmbătă seara, C.C.A. a dispus de 
C. S. Tg. Mureș cu 31—0 (13—0, 8—0, 
10—0)!! Echipa mureșean ă (aceeași 
<°H*re  făcuse meci egal cu Știința Cluj !) 
« fost o simplă figurantă pe teren, pri
mind avalanșa de goluri cu o ușurință 
«e neînchipuit. Intrevăzînd o excelentă 
«razie de a-și ameliora simțitor gola
verajul, bucureștenii n-au „iertai” nici 
o greșeală de apărare, înscriind prin: 
Canga și Lorincz (fiecare cîte 8, re
cord de goluri înscrise de un jucător 
intr-un meci), Cazan I (6), Zografi 
(4), Czaka (3), Kalamar și Ion eseu.

Jocul următor a opus Voinței M. Ciuc 
pe Știința Cluj. Studenții au jucat bine 
în prima repriză, cînd au avut și multe 
•căzii de gol, stăvilind în același timp 
«tacurile adverse. (De altfel, Voința 
a marcat primul său punct de-abia 
în ultimul minut al 
Szabo I). După prima pauza, Voința 
domină mai mult. Jucătorii Științei 
comit greșeli din cauza nervozității, 
îirmare a celui de al doilea gol primit 
{Szabo I, min. 23). Mult timp scorul 
Tămîne neschimbat. In ultimele 3 mi
nute ale reprizei, Andrei, Ferenczi și 
Szabo II rotunjesc însă scorul. In ulti
ma repriză, Voința răinîne 5 minute 
eu un om în minus (Ciorba e eliminat) 
•i în acest răstimp urcă scorul prin 
Takacs I (min. 53). Atacînd viguros, 
•lujenii înscriu „golul de onoare" prin 
Otvbs, după care (în același minut, 57), 
Andrei pecetluiește scorul final: 7—1.

In general, a fost un joc frumos, 
ioarte dinamic, una din cele mai bune 
partide ale campionatului.

Inlruntînd vremea rece, mii de spec
tatori — printre care rnulți veniji chiar 
de la Miercurea Ciuc — au asistat 
aseară la întîlnirea dintre cele mai 
bune echipe ale noastre. Voința Miercu
rea Ciuc și C.C.A. Jocul a corespuns 
așteptărilor, în special ca ritm. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că, din cauza 
nervozității, ambele echipe au ratat 
multe ocazii (cele ale Voinței, mai 
clare, măi numeroase).

Meciul a început în nota de domi
nare a echipei Voința care înscriind 
în min. 3 prin Hollo I (intr-un m<r- 
uient cînd C.C.A. era în inferioritate

permis să 
repriză cu 
cat:
Antal,

♦ Ieri dimineață. Știința Cluj 
ținut prima — și singura — 
din retur, întrecînd C.S.M. 
cu 7- I. Au înscris: Takacs II 
Biro, Nagin, Dibernardo, Botar, 
pectiv Lungu 1 (3) și Corduban.

C. RADU
C. ANTONESCU

reprizei, prin

in campionatele republicane

REZULTATELE ULTIMELOR DOUA 
ETAPE :
Sâmbătă :

Rădăuți

Tg. Mureș

7-1

Avîntul—C.S.M.
4-0, 3-0).

C.C.A.-C.S.
8-0. 10-0).

Voința-Știirrța Cluj 
2-1).

io-o

31-0

(i-o,

7-4

2-0).

j

Rădăuți

Mureș 7-1

Duminică
Cluj—C.S.M. 

1-0).
- “ Tg.

Știința 
(4-2, 2-2, _

Avîntul—C.S. 
2-0. 2-0).

C.C.A.—Voința 3-1 (0-1. 1-0,

CLASAMENTUL

(3-1.

Voința M. Ciuc 10 9 0 1 73: 10 18
C.C.A. 10 9 0 1 88: 13 18
Știința Cluj 10 4 2 4 54: 37 10
Avîntul M. Ciuc 10 3 2 5 33: 32 8
C.S. Tg. Mureș 10 2 2 6 18: 93 6
C.S.M. Rădăuți 10 0 0 10 16:103 0

numerică) lăsa impresia ca va reedita 
performanța din tur. Această impresie 
se întărea pe măsura ce trecea timpul, 
deoarece Voința manifesta o superio
ritate evidentă avînd numeroase ocazii 
de gol. C.C.A. are meritul de a fi știut 
să reziste iureșului impus de Voința, 
astfel îneît repriza se încheie cu sco
rul de numai 1—0. Partea a doua a 
meciului a fost ceva mai echilibrată. 
Jucătorii de la Voința nu au mai pa
tinat cu aceeași viteză, în timp ce mi
litarii au început să atace mai peri
culos. In mim 27, un șut al lui lo- 
nescu este deviat în poartă de Ganga: 
1—1. Acest gol constituie

se distanțeze 
cîte două goluri 

Ianovici (4), Isz.lai 
respectiv Szatmari.

în fiecare 
. Au mar- 
(2) și Z.

a ob- 
victoric 
Rădăuți 
” (•>), 

ros-

186 de puncte înti»~o partidă!
Știința Cluj și progresul București au realizat un joc deosebit de 

spectaculos
bili un învingător. După 
în care studenții au fost 
dinamoviștii au atacat din 
rnai insistent restabilind 
scorului. Jocul a avut un 
matic. In ultimele două 
scorul de 50— 49 pentru Știința di- 
namovîștii au preluat conducerea 
prin Caragheorghe (51— 50 — doua 
lovituri libere) și și-au mărit avan
tajul prin Paraschivescu (53—50) și 
Kiss (51—50). In ultimele 60 de 
secunde L. Nagy a înscris de două 
ori pentru echipa sa și cum la numai 
2 secunde de fluierul final, Cara
gheorghe a ratat o lovitură liberă 
care putea aduce dinamoviștilor vic
toria, întîlnirea 
rezultat egal : 
Vasitiu.

In jocurile 
București, 

i surprinzătoare victorie în fața 
C. S. Oradea cu scorul de 
(17-1 

C.S.S.
(28-19), 

Voința și I.C.F. 
victoria

ii) (25—17) 
6 Iată și 

desfășurate 
Steagul roșu 
Mureș 51 15
dea-Voința 
Știința Timișoara-C.C.A. 41—58 
—34) ; FEMININ : Știința Cluj-Ș, 
ța București 28—90 (8—54) ; C. S. 
Tg. Mureș—Voința Or. Stalin 52— 
43 (29—22) ; Voința Tg. Mureș-Ra- 
pid București 35 — 47 (18—28).

Spectatorii prezenți ieri dimineață 
în sala Metalul au avut prilejul sa 
asiste la un record original al actua
lelor campionate republicane de bas
chet : într-o singură partidă s-au în
scris nu mai puțin de 186 de puncte! 
Progresul București și Știința Cluj 
au evoluat de o manieră entuziasmam 
ta oferind poate cel mai frumos meci 
de baschet văzut in actualul sezon la 
București. Pătrunderi spcctaculaose 
alternind cu încercări reușite de la 
semidistanță, contraatacuri fulgeră
toare în care mingea pornea de la 
un coș la altul fără să atingă par
chetul sălii — iată ce ne-a oferit 
jocul celor două echipe, care pen
tru evoluția lor merita sincere fe
licitări. Studenții clujeni au obți
nut o frumoasă victorie: 103—83
(17-44).

Și celelalte două partide masculine 
programate în Capitala n-au dezmin
țit caracteristicile actualei ediții 
campionatului : jocuri echilibrate cu 
finaluri dramatice. Jucînd sub ni
velul obișnuit, 
cedat într-un joc 
partea de jos a 
mației Metalul, 
echipa 
Tur'sugian și Cojocaru, 
aproape tot

a

dramatice. Jucînd 
echipa Rapidului a 

important pentru 
clasamentului for- 

Invingătorii.
cărora am remarcat

au condus 
' t timpul partidei, cuce

rind o victorie meritata la scorul de 
57—51 (27 21). De subliniat ca
în ultimele 3 minute, cînd metalur- 
gițtii aveau doar 3 puncte avantaj, 
jucătorii de la Rapid au ratat (prin 
Popescu și Gănea) 5 lovituri libere. 

Partida dintre Dinafno București 
și Știința București nu a putut sta-

din
pc

în 
nut o 
echipei 
36—30 
trecut 
49— 10 
șelor" 
Șlt cu

K

6 Martie 1945
(Urmare din pag. 1)

cărui principale obiective erau 
unui guvern

onosport
cum arată un buletin cu 

rezultatele exacte la concursul ;
• sport Nr. 10 din 6 martie 1960.

I. ~ ’ -
II.

TUI.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. Alessandria—Juventus
IX. Lazio—Roma
X. Atalanta—Napoli
XT. Bari—Bologna
XII. Milan-Genoa
La acest concurs au fost depuse 

proximativ 559.(MH) variante.

PRONOEXPRES

Petrolul—Progresul 
Jiul—C.C.A. 
Farul-U.T.A. 
Dinamo București—știința 

Rapid-Dinamo Bacău 
St. roșu—Minerul 
Florentina—Inter naztonale

i toate 
Prono-

2
2
1

X
2
1
1
2
2
1

X
1

a-

" Și în săptămîna trecută Pronoexpre- 
sul a oferit participantilor premii im
portante. Astfel premiul II a revenit 
Iui Raicu Petre din Comuna Crîngenâ 
raion Drăgănești-Olt, 
care a ciștigat 97.841 lei, depunînd bu
letinul la agenția 1—13 din București, 
calea Alexandriei 6. A Iți 8 participânți 
au obținut fiecare cite 12.230 Iei. Și in 
această săptămâni concursul Prono- 
expres vă poate oferi un premiu im
portant. Participarea pe buletinele sis
tem redus vă poate aduce o ’ “ ’~ 

^portantă de premii cu o taxă 
cipare redusă.

NU UITAȚI !
ZH-H CÎND

. P-( LETINEI.E

reglunea Pitești

1—i. Acest gol constituie semnalul 
unei noi perioade de dominare intensa 
a Voinței care — pînă la sfîrșitul re
prizei — ratează 3 mari ocazii de gol 
prin Varga (bară în min. 31), Szabo I 
(min. 32) și Varga (din nou șut în 
bară, min. 35). Ultima parte a înțîl- 
nirii începe sub semnul dominării 
C.C.A. și într-un singur minut (43), 
scorul devine 3—1 prin golurile în
scrise de Peter și Ganga. Din acest 
moment începe o adevărată „cursă" 
pentru marcarea unui gol care echipei 
C.C.A. i-ar fi adus titlul iar pe Voința ar 
fi scutit-o de prea multe emoții. Nici 
una din echipe n-a reușit acest goi, 
deși ambele au avut ocazii.

Arbitrii Al. Teodorescu și Fl. Mari
nescu au condus bine formațiile:

VOINȚA: Purcărea — Varga, Balint 
II, Szabo II, Ferenczi, Szabo I — 
Iloilo J, Hollo II, Ciorba, Andrei, Ta
kacs I.

C.C.A.: Pușcaș
Ganga, 
Raducli,

ale
constituirea ținui guvern democratic, 
sprijinirea |>rin toate mijloacele a fron
tului antihitlerist, înfăptuirea reformei 
agrare prin exproprierea moșierilor și 
împărțirea pămîntuhii țăranilor fără 
pămînt sau cu pămint puțin, abroga
rea tuturor legilor fasciste, o reală 
democratizare a vieții publice, jude
carea criminalilor de război, o pol it că 
externă de adevărată prietenie cu Uniu
nea Sovietică etc.

10 februarie 1945. In urma cuvîn- 
tului de ordine dat de P.C.R., se trece 
la ocuparea în masă a pămînturilor 
moșierești. Comitetele țărănești izgo
neau pe moșieri și înfăptuiaii reforma 
agrară. In întreaga țară au loc mari 
întruniri în cadrul cărora zecile și 
sutele de mii de oameni ai muncii ma
nifestaseră pentru un guvern democratic 
cerînd înlăturarea din guvern a lui 
Rădescu, vătaful reacțiunii.

In încercarea disperată de a împie
dica prăbușirea regimului lor politic, 
clasele exploatatoare au recurs la pro
vocări care au culminat cu provocarea 
de la 24 februarie 1945, cînd din or
dinul lui Rădescu s-a tras asupra celor 
500.000 cetățeni ai Capitalei, care ma
nifestau cerînd un guvern democrat e.

Zvircol'rile reacțiunii interne și unel
tirile cercurilor imperialiste de a îm
pinge țara într-un singeros război ci
vil au fost zdrob te de către poporul 
nostru condus de partid. Speriat de 
valul uriaș al luptei miselor populare, 
regele este silit să destituie guvernul 
Rădescu și să accepte alcătuirea la 6 
Martie 1945 a unui guvern de largă 
concentrare democratică, în care repre-

zentanții clasei muncitoare, condusă 
de partid, aveau rolul pre]>onderat. In 
fruntea acestui guvern s-a aflat remar
cabilul și eminentul om politic și de 
stat Dr. Petru Groza.

Prin instaurarea primului guvern 
democratic din istoria poporului nos
tru. la 6 Martie 1945. s-a marcat un 
moment important în lupta eroică pen
tru cucerirea întregii puteri politice 
dusă de masele de mil oane de oameni 
ai muncii. La ti Mart e, poporul, ade
văratul făuritor al istoriei, a dobitidit 
o strălucita victorie in procesul revo
luționar de făurire a unui regim de 
democrate populară. După ti Martie 
1915, partidul si guvernul au mobili
zat masele largi populare la lupta 
pentru înfăptuirea unui vast program 
de transformări revoluționare, 
rea pozițiilor politice 
clasei muncitoare și 
izolarea completă de 
politică a partidelor
tatoare, asigurarea unor largi drepturi 
și libertăți democratice tuturor oa
menilor muncii au creat posibilitatea 
schimbării radicale .a raportului de 
forțe ceea ce a dus la scoaterea din 
guvern a ultimilor reprezentanți ai 
burgheziei, apoi la înlăturarea monar
hiei și făurirea Republicii Populare 
Romine.

Sărbătorind împlinirea a 15 ani de 
la memorabila zi de 6 Martie 1915, 
poporul romîti este mîndru de realiză
rile obținute sub conducerea partidului 
pe drumul construirii soc alistmilui. Iu 
anii regimului democrat-popular in 
țara noastră au fost realizate mărețe 
înfăptuiri. Intr-un scurt timp, dintr-o 
cruntă înapoiere economică. Republica 
Populară Romină s-a ridicat in rindul 
țărilor înaintate, în care forțele de pro-

Întări
și economice ale 
ale aliaților ei, 

mase și zdrobirea 
claselor exploa-

o repriză 
superiori, 
ce în ce 
echilibrul 

final (Ira
ni imite, la

a luat sfîrșit cu un
51-54 (26-29). A.

feminine programate 
Progresul a o-bți-

17), Constructorul a în- 
. Banatul Timișoara cu 

iar derbiul „coda- 
a luat sfîr- 

priinei echipe: 48— 
A. Axente-coresp. 

rezultatele meciurilor 
în țară: MASCULIN: 
Or. Stalin-Dinaffio Tg. 
(30—21) ; Dinamo Ora- 
lași 72-57 (37—2'.);

vie și mâ- 
as'gură <xa- 
democrație, 

libertăți de- 
a participa

un nivel de 
in continuă

a țărilor so- 
a 

și sub conducerea

ducție se dezvoltă neîntrerupt. Puteri*,  
noastră populară, creație 
reală a maselor populare, 
metrilor muncii adevărata 
cela mai largi drepturi și 
moerat ce, posib îitatea de
din plin la conducerea treburilor ob
ștești și condiții pentru 
trai material si e'iltural 
creștere.

In cadrul marii familii
cialiste în fruntea căreia se află 
Uniune Sovietică 
înțeleaptă, marxist-leninistă, a Parti
dului .Muncitoresc Romîn. poporul nos
tru poate să-și desfășoare larg toate 
forțele pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid pe drumul construi
rii depline a socialismului.

Cu prilejul sărbătoririi împlinirii a 15 
ani de la memorabUa zi de 6 Martie 
1945, sportivii patriei noastre, ca și 
toți ceilalți oameni ai muncii, strins 
uniți în jurul partidului și guvernului, 
hotăriți să lupte și de acum înainte 
pentru ca puterea democrat-poputară 
să se întărească necontenit. își pun 
toată energia lor creatoare în slujba 
înfloririi scumpei noastre patrii — Re
publica Populară Romină.

ALERGĂRILE DE IERI

dimineață s-a desfășurat o reu- 
pe hipodromul Băneasa-Trap. 

timpului a influențat într-o oa- 
măsură alergările, coeficientul 

de aproximativ 2 secunde. 
Bucegi, alergarea principală 

11 cai adulț.i din prima cate-

a recoltat-o Egoist, care a

suită im- 
dc parti-

ULTIME- 
DEPUNE 

_______________ _________ CONCURSUL 
;fb<‘noexpres din aceasta sAp- 

AMINA.

AZ.I ȘI MÎINE
SE MAI POT 

PENTRU

lonescu, Czaka,
Kalainar, Zografi ■—• Toinor, 
Lorincz, Cozan I, Peter.
deschidere la această partidă,♦ In

tinerii jucători de la Avîntul au obți 
nut o concludentă victorie asupra e- 
chipei C. S. Tg. Mureș. Ei au avut 
peruiajient o superioritate care le-a

Ștafeta „Să întîmpinăm 8 Martie" 
a sosit ieri în Capitală

de a 50-a aniversări a zilei de 8 Mar
tie felicit prin dv. toate femeile care 
ue-au transmis mesajul lor și vă urez 
noi victorii în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru apărarea păcii". 

Cu aceasta, adunarea festivă a luat 
sfîrșit. A urmat un frumos program 
sportiv susținut de ansamblul experi
mental de dansuri al Institutului de 
Cultura Fizică, meciul de baschet din
tre echipele feminine Voința și l.C.F. 
și meciul de handbal in 7 intre Știința 
și Ițapid,

(urmare din pag. 1)

citoare, țărănci muncitoare, intelectuale 
și gospodine s-au angajat să Iacă 
din ziua de 8 Martie un prilej- de a-si 
mobiliza forțele, pentru ca împreună 
cit toți oamenii muncii să traducă în 
viață vastul program trasat de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 3 5 decembrie 
1959, de a întîmpina cu noi realizăr 
cel de al 111-lea Congres a! Partidului 
Mui^ityreșj; Rennin. Cu prilejul celei

Ieri 
niune 
Sta rea 
recare 
zilei fiind

Premiul 
a fost de 
gorie.

Victoria _______  _ ____________ ___
avut Inițiativa alergării din plecare la 
sosire.

'finind cont de coeficientul zilei reiese 
că a arătat cea mal bună valoare din 
carieră.

REZULTATELE TEHNICE 
SÎNT URMĂTOARELE :

Harpagon (Ciobanu Gh.), Catita^ 
3,30-21,10 lei.
(M£rcu Tr.), Păltiniș, Ro- 
2.20-11,40-13,50 lei. Ordine 
lei.

(Terehov N.), Energia, 
17,10-106-36,60 lei.

T-
Zara. Cota : ;

II. Pamflet 
vina. Cota : 
triplă : 144,10

III. Flavius
Nerva. Cota :

IV. Egoist (Ghinea Gh.), Sita, Tarcău.
Cota : 18.10—50,40—160 lei. Ordine triplă:
613 lei.

V. Priveliștea (Oanâ I), Postăvarii, 
Hrisov. Cota : 3,00-9.10-27.60 lei.

VI. Raza (Savu N.), Șăbărel, Răboj.
Cota : 2.90—32.80—23,80 lei. Ordine tri
plă : 155.20 lei.

VII. I-Iarcov (Ciobanii Gh.), Tămâios, 
Hoțu. Cota : 3,70-195-56.50 lei.

Jocul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 3783.20 și s-a închis.

R uniunea viitoare va avea loc dumi
nică 13, ora 10.



Trei surprize în prima etapă a returului categoriei A
Victorie meritată la Ploești Dinamo Bacău învingător (2-1) in Giulești!

în fata formației 
Petrolul — a reu- 
cîștigînd o partidă 
porneau favorite.

să 
favorabil, 
Jucătorii

Dacă în prima repriză ini- 
fost <le partea Petrolului, în 
doua parte a meciului, Pre
dominat mai mult, stăpînind

1-0 (0-0) pentru Progresul
dru este nevoit să trimită mingea 
în corner, la un șut al lui Badea ?i 
să plonjeze apoi în picioarele lui. In 
min. 28 Mafteujă pasează la Dinule
scu care, după ce driblează doi ad
versari, trage slab și Sfetcu reține. 
Apoi, Smărăndescu și de două ori 
Dridea pierd ocazii de a deschide 
scorul. Șapte minute de la reluare, 
după o combinație Dobrescu—Oaidă— 
Dinulescu, ultimul, cu poarta goală 
în față, ratează totuși! In min., 55 
Smărăndescu îl deschide în adîncinie 
pe Dinulescu, Marinescu ieșit ,să-l în
tâmpine ^zită și centrul înaintaș al 
bucureștenilor înscrie pe jos unicul 
punct al întîlnirii. Peste 10 minute 
gazdele au prilejul să egaleze. Dri- 
dea primește balonul de la Dumitre
scu, îl trimite cu capul spre poartă,

dar Mîndrtî respinge în corner, 
cută Constantinescu și mingea 
ge la Bădulescii. Acesta 
teaza ctt •■'mult pe- lingă • poartă. 
Pînă Ia sfîrșit ‘nu mal sînt de sem
nalat decît ’cîteva șuturi slabe de 
ambele părți.

Arbitrul O. Co nișa (Craiova) a 
condus cu scăpări care n-au influen
țat jocul următoarele formații:

PETROLUL: Sfetcu-Florea, Mari
nescu, Tend Ier—Fronea, TABARCEA— 
Constantinescu, BADEA, Dridea, Du
mitrescu, Bădtdescu.

PROGRESUL : MINDRU—Dobre- 
scu, IONIȚA, SOARE—PETRESCU, 
ȘTIRBEI— Oaidă, SMĂRĂNDESCU, 
Dinulescu, Mafteuță, Baboie,

G. GOMARNlSCHI

Exe- 
ajttn-J 

șu-

Ieri dimineață, în Giulești, stadionul 
arhiplin, în ciuda unei ierni 
divă” (ninsoare.Ceea ce Progresul n-a izbutit acasă 

în prima etapă a campionatului — 
cînd, deși a condus cu 2—0, a pierdut 
In cele din urmă 
campioane a țării, 
șit ieri la Ploești 
?n care gazdele
Motivul ? In primul rînd bucureștenii 
aii intrat pe teren mai deciși 
Iuțite pentru un rezultat 
sau măcar de egalitate.
Progresului au dovedit o pregătire fi
zica superioară adversarilor lor, ac- 
ționînd pînă la sfîrșit într-un ritm 
susținut, 
țiativa a 
cea de a 
greșul a
cu autoritate '■— prin pase precise — 
centrul terenului, datorită activității 
neobosite a celor doi halfi — Știrbei 
și Petrescu, a stoperului Ioniță și a 
interului Smărăndescu I. Petroliștii 
au inițiat în primele 45 de minute 
numeroase acțiuni ofensive, dar nu- 
r»oi piuă în careul de 16 m., unde

I ratate fie din lipsă de finalitate, 
lie din cauza intervențiilor prompte 
ale apărării oaspeților. In repriza a 
doua, mai ales după golul marcat de 
Dinulescu, ploeștenij, au „căzut" com
plet, pasînd la adversari, jucînd. fără 
convingere, manifestiiid și slăbiciuni 
de ordin fizic. Pe bună dreptate, cei 
15.000 de spectatori prezenți in tri
bunele stadionului • Petrolul au plecat, 
dezamăgiți, atit de jocul echipei lor, 
cit și de . "—

Chiar 
mite 
7 
1r-o 
fără, 
țiază 
boie, 
următoarele

în
mingea 

minute, 
poziție 
Abia in 

prima 
la

reziiltat.
min. 3, Badea 

în bară, iar f 
Constantinescu, 
favorabilă, trage 
min. 14 Progresul 

acțiune, prin 
poarta lui Sietcu.

două minute,

„în reci
divă” (ninsoare, ger și vînt tăios) și 
în ciuda prezumțiilor că meciul Rapid 
— Dinamo Bacău are în rapidiști un 
favorit care nu poate pierde.

Favoritul însă, a decepționat! După 
jocurile bune în perioada de pregătire, 
Rapid a „clacat” Ia prima sa ieșire ofi
cială, și de o manieră care nu-i lasă 
scuze. Dacă rapidiștii făceau ieri rin 
joc de calitate poate că — în ciuda 
rezultatului de 2—1 pentru Dinamo — 
în cronica noastră și-ar fi găsit Jocul 
obișnuita consolare — fără ecou în 
clasament, însă... — care-i mîngîic pe 
cei ce, deși au jucat bine au pierdut : 
„un rezultat de egalitate ar fi fost mai 
just, ar fi reflectat mai bine aspectul 
partidei etc. etc.”... Rapid însă, în afara 
unei dominări a centrului terenului și 
a faptului că atacul său a avut mingea 
mult mai mult decît cel advers, n-are 
alte „argumente” în favoarea unei even
tuale scuze că rezultatul îl nedreptă
țește. Și aceasta pentru că echipa s-a 
complăcut într-un joc lent, atacul n-a 
reușit niciodată în tot meciul să stră
pungă linia de fund adversă, a șutat 
extrem de puțin la poartă, iar apărarea 
a comis mari greșeli.

Dinamo Bacău a știut ce vrea. După 
ce în min. 8 Gram a deschis scorul, 
profitînd de o intervenție defectuoasă 
a stoperului advers, oaspeții au făcut 
un joc „economic", punînd accentul pe 
mărirea gradului de precauție în apă
rare .și pe ,,pistonarea” adversarului 
prin contraatacuri. In fond, nimic nou 
în jurul băcăoanilor, cunoscnți mai de 
mult ca o echipă care-și bazează jocul 
pe contraatac. Pînă la sfîrșitul Tepri- 
zei. Rapid nu obține decît... cornere 
și mai multe lovituri libere în apropie
rea careului.

Aspectul jocului e același și după 
pauză. Rapid forțează egalarea. Atacul 
însă face exces de pase, caută prea 
mult poziția de șut sau pierde pur și

Portarul bucureștean Alinăm 
intervine cu succes la un atac al 
ploeștenilor.

Poto Șt. Ionescu-Ploești
„Portarul" Neamtu

—Farul—U.
a primit două goluri

T.
■ ■■

la

Nici un gol pe ..Dinamo”...
un debutant — Biro — și o improvi
zație — Constantin half) a muncit mult, 
dar a făcut și multe greșeli în prima 
repriză. Ansamblul echipei nu funcțio
nează încă satisfăcător.

Satisfăcător — în general — arbi
trajul lui Gh. Osiac (Timișoara).

DINAMO : Uțu — Popa (V. Angliei), 
MOTROC, I’ANAIT — V. ALEXAN
DRU, Dragomir — V. ANGIIEL (Popa 
din min. 70), VARGA, Ene I, Eftimic, 
Semeneseu.

ȘTIINTA : MOGUT — Biro. Geor
gescu, COSTIN — PETRU EMIL, Con
stantin — IVANSUC, Marcu, Suciu, 
MATEIANU, MOLDOVAN.

P. GAȚU

90 <le minute, Dinamo 
Știința Cluj și-au disputat 

vitâ ardoare — dar în mod sportiv 
au avut pe rînd inițiativa 
mult însă Dinamo, dovadă 
de
au desfășurat acțiuni fru- 
au făcut ca partida să fie

Timp de 
București și

cornere: 10—3 în fa-

-—- șansele, 
în joc (mai 
și raportul 
voarea sa), 
mbase care
mai plăcută decît aceea de dimineață, 
și-au creat cîteva ocazii l»une de gol, 
în special Dinamo la începutul primei 
reprize, dar... pînă la urmă întîlnirea 
s-a terminat fără goluri: 0—0. Spre
decepția celor peste 12.000 de specta
tori care abia așteptau să-i mai... încăl
zească un gol pe gerul de ieri. Fără 
să atingă un nivel tehnic prea ridicat 
(calificativul cel mai nimerit este cel 
de „modest”), întîlnirea a plăcut totuși 
și spectatorii ar fi apreciat-o mai mult 
dacă liniile de înaintare ar fi dat 
dovadă și de eficacitate. La acest ca
pitol însă, ambele înaintări au rămas 
datoare și aceasta explică în primul 
rînd faptul că ieri nu s-a marcat nici 
un gol.

Dinamo ar fi putut cîștiga partida 
în primele 20 de minute ale meciului, 
cînd a avut aproape mereu inițiativa 
și a și ratat cîtcva ocazii bune : Ene 1 
în min. 5, singur în fața porții, a tras 
slab ,și Moguț a avut timp să prindă 
balonul; Semeneseu în min. 8 a reluat 
alături de poartă de la cîțiva metri, 
iar Varga în min. 16 peste poartă, la 
un corner executat de Semeneseu. In 
această parte a jocului, dinamoviștii au 
Jucat omogen, au atacat variat (cînd 
pe tripletă, eînd pe aripi) și în adîncinie, 
stîrnind panică în apărarea clujenilor. 
In rest, înaintașii dinamoviști s-au pier
dut în acțiuni sterile, fără suluri la 
poartă (iar atunci cînd au tras au fost 
impreciși). In general, Dinamo a arătat 
mai multă preocupare pentru jocul co
lectiv, combinativ. Rărnîne de îmbu
nătățit randamentul liniei de atac, care 
se menține încă la nivel scăzut.

Studenții clujeni au luptat cu multă 
dîrzcnie pentru acest rezultat de ega
litate. In plus, ei au lăeut dovada unui 
progres tehnic remarcabil. Acțiunile lor 
poartă amprenta unei tehnicități accen
tuate. înaintarea însă, care combină 
Uoarle frumos, cu treceri subtile de 
balon, este ineficace. Ieri a avut cîteva 
situații bune pe care însă le-a ratat 
pentru că nu a tras la poartă. Com
partimentul apărării (în care a figurat

CONSTANȚA 6 (prin telefon de 
trimisul nostru)

Vîntul puternic ce bătea în rafale 
dinspre mare și temperatura scăzută 
au constituit o atmosferă nu prea 
favorabilă primului meci al returului 
în localitate. Acest fapt a influențat 
direct desfășurarea jocului.

Pare paradoxal, dar tocmai echipa 
învinsă a fost aceea care a fost supe
rioară în joc. In plus, spre surprin
derea spectatorilor echipa locală, care 
în prima parte a jocului a avut vîntul 
în față, s-a retras mai mult decît tre
buia, jucînd în apărare cu Olaru și 
Sever, permițînd astfel oaspeților 
să inițieze atacuri după atacuri.

Și în prima repriză, cvintetul ofen
siv al textiliștilor, bine alimentat de

Deși Minerul Lupeni s-a apărat și în 10 oameni

Steagul roșu a cîști gat cu 2-0 (0-0)
ORAȘUL STALIN 6 (prin telefon). 

— Pe un timp minunat, peste 10.000 
de spectatori au ținut să asiste la 
deschiderea sezonului de fotbal în lo
calitate. întîlnirea a fost atractivă și, 
pe alocuri, de bun nivel tehnic- Stea
gul roșu" a dominat peste 80 de mi
nute, a desfășurat un joc deschis, 
creînd numeroase faze la poarta Mi
nerului. Oaspeții au practicat mult 
timp un joc de apărare, avînd. con
centrați permanent cîte 7 jucători (și 
uneori chiar întreaga echipă, cu ex
cepția lui Leahevici) în spațiul porții. 
In această situație, echipa locală n-a 
reușit decît tîrzțu să străpungă apă
rarea oaspeților și să deschidă scorul, 

întîlnirea: a prilejuit un spectacol a- 
tractîv, din care a ieșit învingătoare 
formația Steagul roșu care, pe lîngă 
dominarea insistentă, a reușit să con
cretizeze două din numeroasele faze 
de atac pe care și le-a creat.

încă în primele două minute scorul 
putea fi deschis de Hașotî care, sin
gur în fața portarului Kiss, a ratat. 
A urmat o presiune insistentă a lo
calnicilor, însă șuturile Jtii Meszaros, 
Fusulan și Seredai au fost reținute de 
Kiss sate respinse de apărarea Mine
rului. In această repriză, oaspeții au 
avut cîtcva contraatacuri care n-au 
pus însă în pericol poarta localnicilor.

La reluare, inițiativa aparține tot 
Steagului roșu care, timp de 25 mi-

nute, domină insistent fără însă a 
putea deschide scorul. In min- 73 se 
marchează primul gol: David execută 
o lovitură de colț în mijlocul careului 
de 10 m, unde se produce învălmă
șeală și Fusulan reușește să intro
ducă balonul în plasă. De remarcat 
faptul că cu două minute mai înainte, 
Seredai înscrisese un gol pe care ar
bitrul M. Criițescu l-a acordat inițial, 
dar apoi l-a anulat pe motiv de bends, 
în urma consultului cu unul din ar
bitrii de tușă. In minutul 77 Seredai 
pornește din centru terenului și mar
chează nestingherit. Oaspeții au re
clamat ofsaid la Fusulan, dar acesta 
era căzut la pămînt, deci în ofsaid 
pasiv-

După 2-0 oaspeții ies la atac și cit 
toate insistențele lor nu modifică sco
rul. In min- 90 Seredai pierde o mare 
ocazie de a mări 
tragă, el pasează 
pierde mingea.

Arbitrul Mircea
re.ști) a condus corect formațiile :

STEAGUL ROȘU : Gliiță—Zbîrcea, 
Zaharia, Cojocarii—Bîrsan, Szigetti— 
Hașoti, Seredai, Fusulan, Meszaroș, 
David.
MINERUL: Kiss — Plev, Goman, 

Cheresteș—Szdke, Mihaly—Pal, Gro
za, Leahevici, Milea, Crăiniceanu.

GH. MAZGAREANU 
6, GRUIA — coresp.

scorul: în loc să 
lui David, care

Criițescu (Bucu-

A. 2-0 (0-0)—
mijlocași (în special de Capaș) 
bine dirijat de Petschowschi, a fost 
permanent 
constănțenilor. 
între Petschowschi, 
rnț, înaintarea arădenilor s-a dovedit 
superioară, dar rin a concretizat de
oarece nu a insistat în fazele finale 
și a tras imprecis la poartă. De re
marcat că și în repriza a doua (cînd 
a avut vîntul în față) U.T.A. s-a des
curcat mai bine decît echipa locală. 
Din min. 55 însă, a fost nevoită să 
joace în 10 oameni, în urma unui ac
cident al portarului Coman, car® s-a 
ciocnit cu Nunu și a trebuit să pără
sească terenul pînă la sfîrșitul jocu
lui. Locul său a fost ocupat de mijlo
cașul Neamțu, fapt 
siderabil potențialul 
pci arădene.

Farul a greșit în 
cuini cînd s-a lăsat dominat și cînd 
a considerat rafalele de vînt un impe 
diment mai mare decît eră în reali
tate- In plus, fotbaliștii de la Farul 
au jucat contraindicat: pe sus. La re 
luare, în cîteva minute Farul a desfă
șurat un joc frumos și plin de pro 
misiuni. Din păcate, după aceasta — 
văzînd că nu pot dezorganiza apărarea 
adversă — Farul a revenit la jocul 
său inițial. Cele două goluri au fost 
înscrise în minutul 70 de către Cio- 
sescu, cu capul și în min. 87 (la o 
învălmășeală și după ce Nunu corni 
sese un henț- neobservat de arbitru) 
de Niculesctt. In concluzie, echipa în’ 
vingătoare a jucat sub posibilitățile 
sale, excepție făcînd Ciosescu, Stancu 
și Bibere. Arbitrului D. Schulder, care 
a condus în general bine, i se poate 
reproșa că nu a temperat la timp pe 
Ciuncan și Florescu, care de multe 
ori au intervenit prea dur.

FARUL: Ghibănescu — Straton,
Ciuncan, Florescu — STANCU, BI
BERE — 
Niculescu,

U.T.A.: 
Izghireanu 
PIRCALAB, 
lea, Mețcaș, l'LORUȚ.

AL. 1NOVAN

ȘÎ 
un 

pericol pentru, apărarea 
Prin combinații line 

Pîrcălab și FIo-

care a slăbit con- 
de luptă al cehii

prima parte a jo-

Nunu, Olaru, CIOSESGU, 
Sever.
Ceman — SZUCS, Băcuț,

— CAPAȘ, Neamju — 
PETSCHOWSCHI, Țîr-

simplu mingea în picioarele apărăto
rilor adver.și. In min. 70 egalarea sur
vine în urma unei învălmășeli prelun
gite, chiar pe linia porții lui Faur, din 
care mingea — atinsă ultima oară de 
Ene II — sare în poartă. „Arma” pre
ferată a lui Dinamo Bacău, contraata
cul, readuce însă echipei cele două 
puncte. In min. 75, la o acțiune pe 
dreapta, apărarea feroviară e surprinsă 
în poziție prea avansată, Todor iese 
mult dar intervine greșit, scapă min
gea și Drăgoi reia, cu latul, pe jos în 
poartă. In minutele care urmează, joe 
de uzură. In afara slabului nivel tehnic, 
jocul a fost presărat cu multe neregu- 
larități.

De ]a învingători am remarcat în
treaga linie de fund, pe cci doi halfi 
(dintre care mai mult ne-a plăcut Cîr- 
naru) și pe Gram, din atac. Rapidul 
a avut cei mai buni jucători în: Greavu, 
Koszka, Macri și Copil. Sub așteptări 
Ozon, slabi Todor și Georgescu.

Arbitrul I. Marla (Deva) a condus 
bine echipele :

DINAMO : Faur — Giosanu, I-azăr, 
Cincu — Cîrnaru, Ujvari — Drăgoi. 
Asan, Gram, Țîrcovnicu, Public.

RAPID : Todor — Greavu, Podeam», 
Macri — Bodo, Koszka — Copil, Ozon, 
Ene II, Georgescu, R. Lazăr.

- R —

Joc spectaculos 
și un scor strins 
Jiul—C. C. A 1-2 (0-2)

PETROȘANI 6 (prin felclon de la 
trimisul nostru). Joc dinamic, presă
rat adesea cu faze de fotbal clar (în 
ciuda terenului desfundat) cu un re
zultat devenit incert pînă la fluie ul 
final prin autogolul înscris de Za- 
voda II în min. 77, la situația de 
2—0, ială caracterizată pe scurt, par
tida care a opus pe C.C.A., fruntașa 
clasamentului, echipei Jiul, clasată pe 
ultimul loc.

Partida a avut două perioade bine 
distincte : în prima parte militarii au 
fost superiori, în special după golul 
înscris în min. 30 de Cacoveanu. Cu o 
formulă nouă în atac (lipsiți de Con
stantin și Alexandrescu), ei au pro
bat și de astă dată clasa lor. De ase
menea, buna lor pregătire fizică, în 
special a halfilor le-a permis să stă- 
pînească mijlocul terenului, spațiu de 
tinde Jenei, Mihăilesctt și Bone (care 
a activat ca inter retras) au trimis 
numeroase baloane utilizabile atacu
lui. Cu o astfel de pasă ideală l-a 
servit Bone pe Tătaru, cu trei minu
te înainte de sfîrșitul primei reprize, 
și extrema stîngă de la C.C.A. d șu
tat cu boltă dintr-un unghi dificil în
scriind în colțul stîng al porții și nia- 
jorînd scorul la 2—0. In această pri
mă parte a meciului gazdele au ata
cat sporadic, dar acțiunile lor ofensive, 
purtate doar între doi jucători, s-au 
„spart" cu regularitate în apropierea 
spațiului de pedeapsă. Marea lor oca
zie, care putea schimba fața jocului 
(petreeîndu se la 0—0), a ratait-o 
Ghibea în min. 28, cînd s-a pripit și 
a trimis alături de la 6 metri. Dar, 
după cum spuneam, partida a avut 
două perioade distincte. Intr-adevăr, 
repriza secundă a aparținut gazdelor, 
care au atacat dezlănțuit. Timp de a- 
proape 15 min. ei și-au masat adver
sarul în careul de 16 m, dar poate 
din această cauză n-au reușit să con
cretizeze. întreruptă de cîteva contra
atacuri periculoase ale militarilor, do
minarea minerilor s-a accentuat în 
ultimele 18 minute, cînd Zavoda II 
(înscriind în propria poartă) a... re
adus speranțele în tabăra gazdelor. 
Atmosfera s-a înviorat atît pe teren 
cît și în tribune, însă tabela de mar
caj n-a mai putut fi modificată. Din
tre numeroasele ocazii avute în acest 
final de partidă reținem pe aceea din 
minutul 79, cînd Nertea din poziție de 
inter dreapta a trimis mingea de la 
10 ni. jos, în bara stîngă a porții. 
Raport de cornere 4—4,

Cornel Nițescu (Sibiu) a arbitrat 
corect formațiile :

C.G.A.: Voinescu — Zavoda H, A- 
POLZAN, ZAVODA I — JENEI, MD 
HAILESCU — CACOVEANU, Crișan. 
RAKSI, BONE, TATARU.

JIUL : Crîsn'c — ROMOȘAN, Va- 
siu, Tîlvescu — FARKAS, Crișan — 
Toih, Ghibea, Ciurd irc cu. Cosmoc, 
NERTEA.

G. NiCOLAEȘGU



Au luat sfîrșit
POIANA STALIN, 6 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — întrecerile 
campionatelor republicane de schi e- 
diția 1960 s-au încheiat cu următoa
rele rezultate tehnice : COBORÎRE : 
Senioare 1: ILONA MICLOS (Dinamo 
Or. Stalin) 1:30,7; 2. Magdâlena Bîră 
(Olimpia Or. Stalin) 1:32,7; 3. Crista 
Konerth (Voința Sibiu) 1:34,1; 4.
Mihaela Ghioarcă (Voința Or. Stalin) 
1:34,6; 5. Lltta Speck (Știința Bucu
rești) 1:37,0; 6. Atta Scherer (Voința 
Sibiu) 1:38,3; Seniori: 1 GH. BA
LAN (CCA) 1:58,1; 2. O. Tăbăraș
(CGA) 1:58,5; 3. K. Gohn (Dinamo 
Or. Stalin) 2:00,6; 4. Gh. Cristolo-

SCHI

campionatele republicane
veanu (Olimpia Or. Stalin) 2:00,9; 5. 
V. lonesctt (Olimpia Or. Stalin) 
2:01,9; 6. N. Pandrea (CCA) 2:02,0;
7. P. Clinei (r L' r" :' --------
8. I. Zangor (CCÂ) 2:02,9;
că (Dinamo C ■ -
R. . .
2:05,9; Juniori cat. I: 1. N. ȘUTEU 
(Voința Or. Stalin) 1:24,3; 2. V. Șu- 
teu (Dinamo Or. Stalin) 1:28,3; 3. O. 
Liebhardt (Olimpia Or. Stalin) 1:29,1; 
4. K. Feidel (Olimpia Or. Stalin) 
1.29,3; 5. Gh. Văcaru (Dinamo Or. 
Stalin) 1:30,0:6. A. Stroe (Dinamo 
Or. Stalin) 1:33,6; Juniori cat. a H-a: 
1. R. SPECK (Voința Sibiu) 1:09,4;

P. Clinei

(Dinamo 
Scîrneci

(Carpați Sinaia) 2:02,8; 
(CCA) 2:02,9; 9. I. Let- 
Or. Stalin) 2:03,0; 10.

(Olimpia Or. Stalin)

Ieri dimineață în sala Floreasca

V. Neagu a realizat cea mai rapidă 
a galei
torită faptului că unii dintre boxeri, 
dorind cu orice preț victoria, au lă
sat pe planul doi capitolul tehnic, 
lucru observat mai cu seamă la pu- 
giliștii Gh. Simionescu, A. Tănase, 
M. Pîrvu, V. Grigore. Reuniunea de 
ieri a scos însă în evidență pregăti
rea din ce în ce mat bună a boxeri
lor de la Institutul Pasteur (antrenor 
B. Moscalcittc) și a celor de la GCA 
(antrenor Gh. Flat). „Elevii" 
tați de acești antrenori au

victorie
REZULTATE TEHNICE. M. Dincă 

(Constructorul) b. p. I. Tudose (ISB); 
I. Ioniță (Pasteur) b. p. Gh. Simionescu 
(CPB); V. Barbu (Pasteur) b. p. M. Du
mitru (Constructorul): Gh, Anghel
(CCA) b. p. D. Minea (Metalul): Al. Po- 
daru (CCA) b. p. A. Tănase (Construc
torul); I. Iriza (CCA) b. p. M. Pîrvu 
(Constructorul): I. Florea (CCA) b. p. 
V. Grigore (Voința): V. Șchiopu (CCA) 
b. p. Gh. Lache (Voința): O. 
(CCA) meci nul cu I. Marin (lot :
V. Neagu (lot olimpic) b. ab. 1 
jan (CCA), M Gheorghioni (lot 
s>eci nul cu M. Peiti (CCA)

Baclu 
R.P.R.); 
Șt. Be- 
R.P.R.) prezen- 

dovedit

i
M- Gheorghioni
Și In fotografia

2. M. Ene (Voința Or. Stalin) 1:11,0;
3. M. Pttiit (Șc. Sportivă U.C.F.S. 
Sinaia) 1:12,0; 4. D. Puiu (Progresul 
Sinaia) 1:12,3; 5. O. Năstase (Lu
ceafărul Or. Stalin) 1:12,6; 6. E. Ba- 
lint (Progresul Sinaia) 1:13,9; Ju
nioare cai. I și a H-a: 1. ZORITĂ 
SUCIU (Știința Buc.) 1:12,1; 2. Hel- 
gart Czoppelt (Luceafărul Or. Sta
lin) 1:18,1; 3. Erica Liebhardt (Lucea
fărul Or. Stalin) 1:19,1; 4. Monica 
Klokner (Olimpia Or. Stalin) 1:19,2; 
5. Liana Blebea (Luceafărul Or. Sta
lin) 1:23,9; 6. Margareta Tampa (Șc. 
Sportivă U.C.F.S. Predeal) 1:24,4.

COMBINATA PE 3 PROBE: Se
niori: 1. O. TABARAS (CCA) 2:93,;
2. N. Pandrea (CCA) 6,73; 3. K. 
Gohn (Dinarno Or. Stalin) 7,05; Se
nioare: I. ILONA MICLOȘ (Dinamo 
Or. Stalin) 0; 2. Mihaela Ghioarcă (Vo
ința Or. Stalin) 13,91; 3. Utta Speck 
(Știința Buc.) 19,20; Juniori: 1. N. 
ȘUTEU (Voința Or. Stalin) 1,07; 2. O. 
Liebhardt (Olimpia Or. Stalln) 11,62;
3. Gh. Văcaru (Dinamo Or. Stalin) 
13,84; Junioare I. ZORIȚA SUCIU 
(Știința Buc.) 0; 2. Monica Klokner 
(Olimpia Or. Stalin) 30,39; 3. Liana 
Blebea (Luceafărul Or. Stalin) 54,91.

COMBINATA NORDICA: Seniori: 
I. GH. FRAȚ1LA (Dinamo Or. Sta
lin) 435,5; 2. Vasile Buga (Olimpia 
Or. Stalin) 426,9; 3. Ștefan Burețea 
(Voința Or. Stalin) 412,8; Juniori: 
1. GH. VILMOȘ (Voința Gheorghieni) 
416,3; 2. A. Bogozi (Șc. Sportivă 
U.C.F.S. Gheorghieni) 401,3; 3. Șt- 
Micloș (Șc. Sportivă U.O.F.S. 
Gheorghieni) 386,8.

SĂRITURI SPECIALE: Seniori: 1. 
N. Munteanu (Dinamo Or. Stalin) 
213,6; (42 m-F42,5m) 2. I. Bîrlă (Di
namo Or. Stalin) 212,3 (44 m-]-43,5 
m); 3. FL Voinea (Dinamo Or. Sta
lin) 207,5 (41 m-f-42 ni); Juniori: 1. 
GH. TANASE (Olimpia Or. Stalin) 
179,9; 2. A. Bogoni (Școala Sportivă 
U.C.F.S. Glteorghieni) 170,1; 3. I. 
Covaci (Școala Sportivă U.C.F.S. O- 
dorhei) 164,3.

D. STANCULESCU

FOTBAL

Să fie eliberat MANOLIS 6LEZ0S!
Către Tribunalul Suprem al Greciei

«
Ziariștii din țară noastră, alături de 

întreaga opinie publică, sint adîuc în
grijorați de soarta lui Manolis Gle- 
zos, eminentul lor coleg, care de peste 
un an de zile se afla deținut în în
chisoare.

Erou al luptei antifasciste și neîn
fricat apărător al libertăților și drep
turilor poporului său, Manolis Glezos, 
împreună cu alți democrați greci, sînt 
victimele unei sentințe nedrepte. îm
potriva acestei sentințe — care ur
mează să fie revizuită Ia 12 martie 
a. c. — se ridică protestul tuturor oa- 

Î’menilor cinstiți din lume care iubesc 
pacea și urăsc fascismul. Ziariștii din 
țara noastră își unesc cu putere gla
sul lor la acest protest și cer să se

Atena

?>ună capăt acestei flagrante injusti- 
ii. Ei își exprimă deplina solidaritate

cu L. Kirkos, directorul ziarului 
„Avglti", arestat pentru „vina" de a 
fi publicat apelul lui Manolis Glezos 
prin care acesta cheamă oamenii de 
bună-credință să ceară anularea sen
tinței împotriva lui și a tovarășilor 
săi.

In numele libertăților cetățenești, 
al ideii de democrație, în numele 
dreptului de a-ți iubi poporul, de a-1 
apăra, de a spune cu glas tare ade
vărul și de a apăra pacea, cerem a-' 
nularea sentinței, înlăturarea nedrep
tății, eliberarea lui Manolis Glezos și 
a celorlalți ziariști democrați greci.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR DIN R.P.R.

s

minute cu Glasgow
(Urmare din pag. 1)

decizie eronată l-a privat de califi 
carea în ultimele
muscă. Mijlociul Ronald Mitchell a 
boxat foarte bine 
zentativa Ghanei,
luni la Accra și cîștigat de noi cu 
6—3. fn fine, vă atrag atenția asu
pra lui Bill Fischer, un „luptător" re
marcabil, care atacă dezlănțuit. V-am 
spus la început că trimitem o echipă 
experimentată. Intr-adevăr, aproape 
toți oamenii noștri sînt de mai multe 
ori internaționali. Excepție fac numai 
trei : Pyper, Crawford și Wilson. UF 
tirnul, campionul nostru la „grea", 
este cel mai în vîrstâ echipier — 29 
de ani — dar debutează la București 
în națională. Și pentru sfîrșit o trăsă
tură generală — toți sînt boxeri foarte 
rapizi, cu o viteză derutantă.

— Fiindcă îi cunoașteți atît de 
bine pe echipierii dv. și i-ați văzut 
în întrecerea directă cu boxerii ro- 
mîni, puteți să ne dați un... pro
nostic ?

faze ale categoriei

în meciul cu repre- 
desfășurat acum trei

PE GLOB
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— Greu, foarte greu de spus — e- 
zită dl. Henderson. De fapt i-am vă
zut de mai multe ori pe boxerii dv. 
și Ie cunosc posibilitățile, lată de ce. 
personal nu acord Scoției șanse decît 
la meci nul... Bazez pronosticul meu 
în special pe faptul că nu văd cum 
am putea cîștiga la categoriile grele, 
unde Negrea îndeosebi este... de ne
trecut! Dar, țin să fac neapărat o pre
cizare : consider rezultatul cifric ca 
un element secundar în întâlnirile noa
stre. Primul nostru obiectiv este de a 
demonstra la București un box de ca
litate, fapt pentru care și trimitem era 
mai bună echipă. Și indiferent ds 
ne vom întoarce acasă înyingăto 
sau învinși, sîntem foarte fericiți de a 
face această vizită în Rotnînia. unde 
avem prieteni atît de buni, lată de 
ce consider că apropiatele meciuri nu 
trebuie privite numai ca o revanșă 
pentru înfrîngerea la limită suferită 
de noi anul trecut la Dundee, ci ca 
fiind continuarea colaborării noastre 
prietenești, în cadrul căreia vom mai 
programa și alte 
pe care le doresc 
nale.

l-am mulțumit
pentru amănuntele furnizate și l-am 
rugat să transmită din partea noastră 
membrilor delegației de boxeri, scoțieni 
care azi ia avionul pentru . București 
tradiționalul : „Drum bun!" Și cu a- 
ceăsta am terminat convorbirea noa
stră, care după cîte ne-a informat o-' 
peratoarea de la 07 a durat exact

— ...15 minute cu Glasgow.

asemenea întîlmri 
să devină tradițio-

d-lui Henderson

(stingă) a greșit deseori •— după cum se poate vedea 
noastră — angrenin d-.se in lupta de aproape.

Foto: B. Ciobanu 
cunoștințe tehnice avansate și o bu
nă pregătire fizică, datorită căreia ei 
au terminat partidele cu multe re
surse. Merită evidențieri tinerii: I. 
Ioniță, V. Barbu, Gh. Anghel, Al. Po- 
daru, precum și rutinatul Victor 
Schiopu, care la cei 30 de ani ai săi 
reușește să „țină piept" și să învingă 
boxeri mai tineri, plini de vigoare.

D. Minea—Gh. Anghel. Cei doi 
„semi-ușori" au oferit spectatorilor 
multe momente pasionante în care în
vingătorul nu a putut fi întrezărit 
decît spre sfîrșitul meciului. Mulți se 
așteptau ca boxerul de la Metalul, ale 
cărui lovituri puternice sînt cunos
cute, să cîștige fără prea mari e- 
moții în fața lui Gh. Anghel. Dar 
iată că boxerul de Ia 
încă de la început o
presie prin boxul său
eficace. El își trimite în repriza a
doua adversarul la podea, în urma 
unei „stingi" la figură dar imediat,
contrat puternic, Anghel este pe punc
tul de a cădea. In continuare, bo
xerul de la CCA controlează lupta și, 
pînă la urmă, obține o meritată vic
torie la puncte.

Vasile Neagu— Ștefan Bejau. Me
ciul nu a durat decît cîteva secunde. 
Constănțeanul a trimis o „rafală" pu
ternică în urma căreia Bejan s-a ,,o- 
dihnit" la podea. El a reluat lupta 
dar antrenorul Fiat a aruncat proso
pul, astfel că arbitrii nu au avut de
cît să consemneze victoria prin aban
don a tînăruiui pugilist din lotul o- 
limpic.

M. Gheorghioni—M. Peiti. Meciul a 
fost lipsit de istoric, departe de ceea 
ce se numește box tehnic. Surprinză
tor de slab și lipsit de orientare ni 
s-a părut hunedoreanul Gheorghioni 
care, în loc să-și țină adversarul la 
distanță, s-a angrenat îritr-o luptă 
de aproape, fără nici . o perspectivă. 
El nu a reușit decît un meci nul și 
acesta obținut destul de greu

Deși programul nu se anunțase ă fi 
prea „tare", totuși, aproape 1000 
spectatori au fost prezenți la Florea
sca pentru a asista la ultima reuni
une de box înaintea întîlnirii interna
ționale de joi, cu Scoția. Meciurile 
nu au corespuns decît în parte, da-

Ultimele meciuri de verificare
Mai sînt cîteva zile pînă cînd se 

va da „startul" în cel de al 44-lea 
campionat de rugbi. Competiția, mai 
reprezentativă decît in oricare alt an, va 
prilejui o întrecere pasionantă, la 
care iau parte 12 formații, de valori 
sensibil egale. Multe dintre prota
goniste și-au desăvîrșit i>regătirile, 
in această ultimă săptămînă ..în fa
milie". Totuși, două din echipele 
provinciale s-au deplasat la Bucu
rești spre a susține partide amicale 
de verificare.

• Știința Petroșani a jucat dumi
nică, pe stadionul Tineretului, cu Ști
ința București. Partida s-a terminat 
la egalitate: 6-6. Pentru bucureșteni 
au înscris Teodorescu și V- Georgescu 
(cîte o încercare), iar pentru oaspeți 
Ciubuc (încercare) și Mateescu (lo
vitură de pedeapsă). Am reținut 
îorma bună a liniei de treisferturi a 
studenților bucureșteni ca și dîrzenia 
cu care a jucat grămada celor din 
Petroșani. Ambele echipe au dovedit 
o pregătire mulțumitoare pentru în
ceput de sezon.

• Partida amicală dintre Dinamo 
București și Știința Cluj (15-6) care 
a avut multă cursivitate ne-a arătat < 
frumoasele posibilități și forma bună 
a celor două echipe, care vor juca 
desigur un rol fruntaș în desfășurarea 
noului campionat.

Reims a elimina» pe Nîmes 
din „Cupa Franței"

Ieri s-au jucat optimile de finală 
ale „Cupei Franței". Partida centrală 
a fost, fără îndoială, cea disputată pe 
stadionul Colombes din Paris, unde 
s-au întîlnit cele două fruntașe ale 
primei divizii Reims și Nîmes. Reims 
a învins cn 3-2- Trei echipe din divi
zia secundă au reușit să se califice : 
Sete—Limoges 3-1, Cannes—Stade 
Franțais 3—2, Lille—Gardane (ama
tori) 2—1. Iată celelalte rezultate: 
Nice—Angers 3-0, St. Etienne—Ren
nes 2-1, Le Havre—Red Star 2-1, Mo
naco—Forbach 3-2 (după prelungiri). 
Sferturile de finală sînt programate 
pentru 5 aprilie.

• In cadrul preliminariilor olimpi
ce, reprezentativa Israelului a între
cut pe cea a Greciei cu 2-1.

• Echipa de fotbal a U.R.S.S., care 
se pregătește în vederea apropiatelor 
întîlniri internaționale din cadrul 
„Cupei Europei interțări", se află de 
cîteva zile în R.D. Germană- Ea a 
jucat la 4 martie la Leipzig cu selec
ționata R.D. Germane și a cîștigat cu 
2-1-

duel Tottenham—Wolverhampton- Pri
ma menține un punct avans, deși în 
cnrșul .găptămîțiii a. suferit o înfrîn- 
gere la Burnley, cu 2-0. Iată rezulta
tele mai’importante ale etapei de sîm- 
bătă :‘Tottenham—Sheffield 4-1, Wol
verhampton—Manchester United 2-0, 
Burnley—Blackburn 1-0, Arsenal- 
Preston 3-0, Blackpool—Leeds 4-2. In 
clasament: Tottenham 4,3, Wolver
hampton 42, Burnley 40 etc.
Ț.D.N.A. a suferit prima înfrîngere

QGÂ produce 
frumoasă im- 
spectaculos și

4
Situație neschimbată In fruntea 

clasamentului campionatului italian
, Meciul central al etapei de ieri a 
campionatului italian a opus echipele 
Florentina și Internazionale, situate în 

'clasament în imediata apropiere a li- 
derului. La capătul celor 90 de mi
nute de joc tabela de marcaj indica 

' scorul de 2-0 în favoarea gazdelor, 
victorie care permite echipei din Flo
rența să rămînă pe locul II în clasa
ment, la egalitate de puncte cu Milan, 
care a cîștigat (2-1) meciul cu Ge
noa. -lucind în deplasare cu penultima 
clasată, Alessandria, Juventus a în
vins cu 2-0, menținîndu-și astfel di
ferența de 4 puncte în fruntea clasa
mentului. Iată celelalte rezultate ale 
etapei de ieri: Bari—Bologna 1-1,Pa
dova—Lanerosi 2-1, Atalanta—Napoli 
1—0, Lazio—Roma 0—1, Sampdoria- 
Udinese 3-1, Spăl—Palermo 1-0.
1. Juventus
2. Fiorentina
3- Milan
4. Internazionale
5. Padova

SOFIA 6 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Campionatul de fot
bal al R.P. Bulgaria și-a început cea 
de a doua parte cu o mare surpriză. 
Campioana tttruikui, Ț.D.N.A., a înre
gistrat prima înfrîngere în competiție. 
Jitcînd la Ruse, fără internaționalii 
Manolov și Kolev (suspendați pînă la 
20 martie), campioana țării a pierdut 
la echipa locală Dunay cu 1—0. Levski 
Sofia, cîștigind cu 1—0 la Spartak 
Pleven a redus astfel la 1 punct dis
tanța care o separă de lider. Deși a 
cîștigat cu 2—I la Botev, Lokomotiv 
Sofia continuă să se afle pe ultimul 
loc în clasament. Alte rezultate: Sla
via — Spartak Varna 3—1, Minior — 
Septemvri 1 — 1, Spartak Plovdiv —

” "l i—ț. Cksamentul:
7
6
4 
4 
4

Spartak Plovdiv, Spartak Varna, 
tev 11 p., Spartak Sofia, Dunav 10 p., 
Spartak Pleven 9 p., Lokomotiv Sofia 
8 p. (T. HRISTOV)

PE SCURT
• LA CHAMONIX au luat sfîrșit în

trecerile „Universiadei de iarnă'1. In 
ultima' zi schiorii sovietici au obținut 
victorii la probele de 4x8 km bărbați 
și 4x4 km femei. Combinata nordică a 
revenit lui Nevlud (Cehoslovacia), iar 
coborîrea bărbați austriacului Kostln- 
ger. La. coborîre femei a cîștigat spor
tiva franceză Marie Dusonchet. In 
ceastă probă reprezentanta noastră 
lena Obrașcu-Suciu s-a clasat pe 
cui 8.

• IN FINALELE TURNEULUI de 
nis de la Moscova, sportiva sovietică 
Ivina Riazanova a obținut o frumoasă 
victorie în fața tenismaneî franceze A- 
llne Nennot, pe care a întrecut-o cu 6-4,

La simplu masculin, în finală : Pi- 
(Franța) - Bungert (R.F.G.) 6-1, 6-1;

a- 
E- 
lo-

te-

— r. c.—

22 17
22 14
22
22
22

13
10
11

2 3
4
6
8
4

4
3
4
7

59:18
49:22
38:18
34:23
31:26

36
32
32
28
26

se menfineTottenham Hotspur : 
în frunte

In campionatul englez lupta pentru 
titlu tinde a se transforma într-un

Spartak Sofia
Ț.D.N.A. 
Levski 
Septemvri
Slavia
Minior

12
12
12
12
12

4
5
6
5
4

1 
1
2
3
4

24: 8 
17:10 
17:13 
13:12 
15:14

18
17
14
13
12 
Bo-

7-5. 
let
6-0.

• LA VANCOUVER (Canada) titlul de 
campion mondial la patinaj artistic a 
revenit francezului A. Giletti în fața 
lui D. Jackson (Canada) șl A. Calmat 
(Fr.). Proba de dans a fost cîștigatâ 
din nou de perechea engleză Coumey 
Jones-Dorine Denny.

• IN PRIMA ZI a concursului inter
național de haltere care se desfășoară 
la Moscova, sportivul sovietic Mlneaev 
a realizat un nou record mondial la 
categoria pană (stilul Împins) cu 126 kg.

Intre 12-19 iunie*  în Olanda

Campionatul mondial feminin de 
handbal se va desfășură între 12 și 
19 iunie 1960 în Olanda. La această 
ediție a campionatului vor participa 
6 echipe: R. P. Romînă, campioană 
mondială, Germania (echipa unită), 
Austria, R. P. Polonă, Denemarca și 
Olanda.

In cursul zilei de sîmbătă au fost 
alcătuite cele două grupe ale campio
natului după cum urmează: grupa A: 
R.P. Romînă, Austria, Danemarca; 
grupa B: Germania, R.P. Polonă, 
Olanda.

handiiii
După desfășurarea meciurilor preli

minare primele două echipe clasate 
din fiecare grupă se vor califica în 
semifinale. In această fază, echipa 
clasată pe primul loc în grupa A va 
juca cit cea clasată pe locul doi în 
grupa B, iar formația învingătoare 
din grupa B va întîlni pe cea clasată 
pe locul doi în grupa A. Echipele cîș- 
tigătoare ale acestor întîlniri semifi
nale se vor talifica în finală.

(Agerpres)
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