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ASTĂZI, 23 februarie, oamenii 
muncii iubitori de pace și pro
gres din lumea întreagă săr- 

ătoresc, alături de poporul sovietic, 
sa de a 41-a aniversare' ai glorioa- 
ei Armate Sovietice.
Creată din inițiativa fiii Vladimir 

lici Lenin de către puterea sovietică, 
.rmata Roșie și-a îndeplinit cu cinste 
atoria nimicind, în condițiile grele de 
tunci pentru tînăra republică sovie- 
ică, armatele celor 14 state capita- 
iste intervenționiste și trupele con- 
rarevoluționare interne, pornite cu 
urbare să nimicească puterea celor 
e muncesc.
Datorită grijii Partidului Comunist, 

Guvernului Sovietic și întregului 
>opor, Armata Sovietică a devenit tot 
nai puternică. îndeplinirea cu succes 
. planurilor cincinale dinainte de răz- 
ioi a făcut ca o dată cu creșterea 
mterii economice a statului sovietic 
ă crească forța și tăria Armatei So- 
•ietice. care a fost înzestrată cu ar- 
nament și tehnică de luptă modernă. 
Jovedind încă o dată puterea și tă
ia orînduirii socialiste, în Marele 
tăzboi pentru Apărarea Patriei Ar- 
nata Sovietică a zdrobit monstruoa
sa mașină

Crescuți 
nunist în 
îinismttlui, 
ru patria 
lalismului 
sovietici i 
le abnegație și eroism în lupta crîn- 
:enă cu dușmanul. Mărturie a erois- 
nului de masă de care au dat dova- 
lă luptătorii sovietici sînt cei peste 
LOOC.OOO de militari ai forțelor ar
mate sovietice decorați în timpul Ma- 
•eiui Război pentru Apărarea Patriei, 
:a și cei aproape 11.000 de Eroi ai 
Uniunii Sovietice. In condițiile create 
ie toria Armatei Sovietice, o se
ne „ țări din Europa și Asia, prin
tre care și țara noastră, au fost eli
berate de sub jugul cotropitorilor fas
ciști, dobîndind posibilitatea să por
nească cu hotărire pe drumul luminos 
al socialismului.

Astăzi, datorită uriașului avînt e- 
conomic al Uniunii Sovietice, care a 
trecut la construcția desfășurată a co
munismului, datorită dezvoltării con
siderabile a științei și tehnicii so
vietice, Armata Sovietică este dotată 
cu t'hnica de luptă cea mai moder
nă. Așa cum s-a arătat la. cel de al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S.. Armata 
Sovietică este înzestrată cu o serie 
întreagă de rachete balistice de lup
tă — intercontinentale, continentale, 
cu rază de acțiune mare, medie și 
mică și o grupă întreagă dc rachete 
tactice. Rachetele 
pent a le cu care sînt 
mate ale Uniunii 
stare să transporte 
te

de război hitleristă.
și educați de Partidul Co- 
spiritul ideilor marxism-le- 

, al dragostei fierbinți pen- 
sovietică și al internațio- 
proletar, vitejii luptători 

au dat nenumărate pilde

balistice interconti- 
dotate Forțele Ar- 
Sovietice sînt în 
cu precizie bomba

.ucleară, de o colosală putere,

în orice punct al globului, fără caț 
mijloacele apărării antiaeriene să le 
poată opri.

Este Jimpede prin urmare că, așa 
cum a spus tov. N. S. Hrușciov la 
Congresul constructorilor comunismu
lui» „Este timpul să se înțeleagă cS: 
amenințările n-au nici un rost atunci) 
cînd e vorba de Uniunea Sovietică^ 
de lagărul socialist, și să se recu-Ș 
noască schimbările radicale care s-auș 
produs în situația strategică din 
lume".

Strîns unite în jurul Partidului Co
munist, Forțele Armate 
Sovietice stau de strajă 
nice a poporului sovietic 
lume.

Din rîndurite vitejilor 
vietici au crescut nenumărați sportivi 
de frunte care au dus pînă departe, 
în întreaga lume, faima sportului so
vietic. Dovadă a dezvoltării de care 
se bucură sportul în Armata Sovie
tică este succesul pe care l-au repur
tat sportivii militari sovietici, care au 
ocupat locul I la prima Spartachiadă 
militară de vară a Armatelor frățești, 
desfășurată anul trecut la Leipzig. 
Marinarul Vladimir Kuț, binecunos
cut în lumea întreagă, este recordman 
mondial la 5000 și 10.000 de metri, 
furii Lituev deține recordul european 
la 400 metri garduri cu frumoasa 
performanță de 50,3 sec. Boxerii Sa
fronov — campion olimpic — și Abra
mov — campion european — se numără 
printre cei mai buni din lume. Trăgă
torii Bogdanov, Romanenko, Weinstein 
— campioni mondiali, decatlonistul 
Kutenko — al doilea în Europa, du
pă Kuznețov, halterofilii Vorobiov și 
Bogdanovschi și multi alții, fac cinste 
cluburilor sportive militare din 
U.R.S.S. La J. O . de la Melbourne 
sportivii militari sovietici au cîștigat 
14 medalii de aur, 11 de argint și 15 
de bronz, contribuind în mare mă
sură la cucerirea de către U.R.S.S. 
a primului loc în clasamentul pe na
țiuni.

La baza tuturor acestor succese 
stă mișcarea sportivă de masă din 
Uniunea Sovietică. Încă din anul 1935, 
89 la sută din efectivul Armatei So
vietice cucerise insigna G.T.O. gra
dul I. Din rîndul acestor militari 
s-au ridicat mai apoi sportivi frun
tași și minunați eroi în Marele Răz
boi pentru Apărarea Patriei. Exemple 
de patriotism și voință, militarii 
Alexandr Kanaki și Leonid Meșkov, 
grav răniți în război, au muncit cu 
multă pasiune reușind ca după 1945 
să devină sportivi de valoare mon
dială.

Cu prilejul zilei de 23 februarie, 
sportivii noștri împreună 
poporul urează militarilor 
vietice, armată a păcii, 
in pregătirea de luptă și 
realizări de seamă în 
sportivă.

ale Uniunii 
muncii paș- 
și păcii în

militari so-

cu întreg 
Armatei So- 
noi succese 
politică, noi 

activitatea

După o partidă pasionantă
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Dinamo u cur e ști a

In incinta Marii Adunări Naționale 
au răsunat astăzi aplauzele și ura- 
lele delegaților și oaspeților la cea 
de-a 11-a Conferință pe țară a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Republica 
Populară Romînă.

Cei prezenți au făcut o caldă pri
mire conducătorilor partidului și gu
vernului, manifestînd îndelung pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn, 

-pentru Republica Populară Romînă. In 
aplauzele tuturor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" a salutat pe delegații 
organizațiilor studențești și de tineret

din străinătate. Tinerii delegați de 
peste hotare au făcut o caldă mani
festație de simpatie tovarășului Ghe- 
orghe Gheorghiu-Dej. Conferința a 
adoptat, în urma lucrărilor, o serie 
de hotărîrl care au fost votate în una
nimitate. S-a dat apoi citire declara
ției în legătură cu colaborarea stu
denților din toată lumea în lupta 
pentru pace. Cuvintele înflăcărate ale 
acestei declarații au fost de nenumă
rate ori întrerupte de aplauze și ovații. 
Studenții prezenți în sală și-au ma
nifestat dorința vie de a participa în

Conducători ai partidul 
decorați cu medaîi*  

a eroice!
ceferiștii

Printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale, a fost confe
rită tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Drăghici, Gheorghe Stoica, Gheorghe Vastlichi și Mihai Burcă 
medalia ^A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor".

ui și statulUI
ia z/ A £5=a aniversare

ale or
or lupte 
și petroliștilor77

mod activ Ia lupta pentru pace a ti-1 
ueretului din lumea întreagă.

Întreaga asistență a intonat apoi 
Imnul Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, cîntecul de pace al 
tinerilor din lumea întreagă. S-a dat 
apoi citire unei scrisori adresate Co
mitetului Central al Partidului Muncit 
toresc Romîn și Consiliului de Mi-1 
niștri.

In încheierea lucrărilor Conferinței, 
a luat ciivîntul tov. Ion Iliescu, pre
ședintele Comitetului Executiv al UniiH 
nii Asociațiilor Studenților. El a mul
țumit partidului și guvernului pentru 
grija arătată tineretului studios și a 
subliniat că studenții din țara noastră 
vor depune toate eforturile pentru a 
deveni buni specialiști, cadre caU-i 

ficate necesare construirii socialismtn 
lui în Republica Populară Pomină.

Delegații la Conferință și invitații 
au manifestat îndelung pentru Parti-: 
diul Muncitoresc Romîn, forța condtn 
cătoare și îndrumătoare a tineretului, 
pentru Republica Populară RomîiiAj 
pentru Uniunea Tineretului Muncita^ 
pentru pace și prietenie între popoare^

Lucrările Conferinței Uniunii As<m 
ciațiilor Studenților au luat sfîrșit ierf 
la amiază.

Jureeal echipei de hochei pe
— Oaspefii au cîștigat întîinirHe 

cu Voința și GCA..♦ ——

Echipa poloneză de hochei pe ghea
tă Legia Varșovia și-a început tur
neul în tara noastră întîlnind sîmbă- 
tă seara formația clasată pe locul se
cund în campionatul nostru, Voința

Meoiul 
victoria 

hocheiștilor

cîștigat primul
campionat republican de handbal în 7

Miercurea Ciuc. 
s-a încheiat cu 
la scor a 
polonezi, care au termi
nat învingători cu rezul
tatul de 9-1 (5-0,3-0,1-1).

Firește, echipa polone- 
•ză a fost în acest joc 
mult superioară adversa
rilor ei, însă scorul ni se 
pare totuși exagerat. Dacă 

♦și în prima repriză ho- 
cheiștii de la Voința ar 
fi jucat ceva mai atent 
în apărare, mai agresiv, 
mai dîrz (așa cum au 
făcut-o în reprizele ur
mătoare) desigur că la 
sfîrșitul partidei nu s-ar 
fi înregistrat un aseme
nea rezultat.

Punctele au fost mar
cate în ordine dc: Skot- 
nicki (min. 
(min. 
H). 
Mazgay (min. 19), Tyl- 
czak (min. 27), Jezak 
(min. 28), Manowski 
(nilii. 32), Tylczak (min, 
(min. 51).

Arbitri : FI. Marinescu 
Edmund Wtijek (R.P.P.).

VOINȚA: Purcărea (din min. 
Sofian) — Varga, Ciorbă, Szabo II, 
Ferenczi, Szabo I — Hollo I, Hollo 
II, Takacs 1, Andrei, Kalamar — 
Otvos.

LEGIA: Koczab — Malek, Chudo- 
ba, Jezak, Skotnicki, Mazgay — Bro- 
nowicz, Czaszak, Rozen, Tylczak, Ma
nowski — Hynek, Malinski.

★
întâlnirea dintre echipele campioa

ne ale R.P. Romine și R.P. Polone 
desfășurată ieri seara a prilejuit o 
întrecere disputată cu ardoare (uneori 
chiar ou prea multă ardoare) și în 
plină viteză. Oaspeții au practicat ca 
și în ajun același joc frumos, com
binați v, pasele mergînd cu siguranță 
la omuil cel mai • bine 
tarii noștri au luptat 
pentru a se comporta la înălțime, reu
șind faze de toată frumusețea și do- 
minînd categoric în uneile perioade 
meciului.

Primele minute ale jocului au 
parțiinut echiipei C.C.A. care deși, 
dominat a ratat o serie de ocaziii 
vonabile (Lorincz, Takacs, Biro, Nagy, 
Măzgăreanu). La un atac nctonez 
apărarea echipei noastre se bîlbîie și

> Orașul Stalin la egalitate.- după pre
lungiri • Recolta Domnești a întrecut Chimia

o lovitură de la 7 m. (transformată 
de Costache Mircea 11) și ia conduce
rea (6-5) pentru... un minut, pînă cînd 
Ivănescu egalează. înainte de sfîrșitul 
primei reprize Costache Mircca 11 mai 
înscrie un punct și prima parte a jo
cului se încheie cu scorul de 7-6 pen
tru Rapid !

La reluare, Dinamo București prac
tică un joc mai bun. Dacă în prima 
repriză Ionescu, Covaci, Popescu etc. 
n-au tras nici un șut la poartă (spre 
deosebire de Rapid, care a atacat cu 
toată echipa), acum Medeșan face cu

© Rapid a condus în prima repriză o Dinamo Tg. Mureș—Dinamo

Departe de a constitui' o simplă 
„formalitate" pentru dinamoviști, jo
cul lor cu Rapid din finala campiona
tului republican de handbal in 7 a 
prilejuit o dispută pasionantă. Forma 
buna i-a ajutat pe handbaliștii dc la 
Rapid să se ridice la valoarea forma
ției dinamoviste. Surprinși la început, 
dinamoviștii n-ait rtpișit să desfășoare 
jocul lor obișnuit și astfel au crescut... 
speranțele rapidiștilor care, de altfel, 
au terminat la un scor favorabil pri
ma repriză (7—6).

Dar sâ ne oprim puțin asupra cîtor- 
va aspecte din această întrecere. În
curajați de „galerie", jucătorii de la 
Rapid asaltează poarta apărată de 
Real, dar cei care înscriu sînt dina
moviștii (Martini în min. 3 și lvă- 
nescu în min. 4). Scorul este modifi
cat imediat. înscrie Pană și astfel Di
namo conduce cu 2-1. De remarcat a- 
poi o „bară" a lui Barbu și un șut 
puternic al lui Bădulescu. La un con
traatac dinamovist, Costache Mircea 1 
— ajuns singur în fața porții — ridi
că scorul: 3-1. In numai două minute 
Rapid egalează prin Dănescu și Pană, 
dar pentru scurt timp, deoarece Ivă- 
nescu trage puternic în colțul porții 
apărată de Medeșan și tabela de mar
caj arată 4-3 pentru Dinamo. In timp 
ce dinamoviștii caută să ridice scorul 
(toate șuturile se opresc însă în „blo
cajul" adversarului), Rapid luptă pen
tru egalare și reușește, Costache Mir
cea II înscriind imparabil de pe ex
tremă. Rapid insistă în atac și obține 
încă un punct prin Costache Mircea II, 
care transformă o lovitură de la 7 m. 
E rîndul lui Costache Mircea I să a- 
ducă egalarea după o fază de o rară 
spectaculozitate, dar Rapid obține încă

Făgăraș

greutate față atacărilor dinamov-iste. 
Superioritatea tehnică a echipei Dina
mo iese în evidență și îi ajută pe ju
cători să preia inițiativa. Cîteva mo
mente mai importante; Covaci trans
formă o lovitură de la 7 m. în min. 
42, Costache Mircea II îl imită (Ra
pid conduce cu 8-7), Costache Mir
cea 1 egalează. Din acest moment 
(min. 44) și pînă la sfîrșitul jocului, 
Dinamo conduce cu autoritate și în
scrie prin Ivănescu (min. 51), Covaci

DAN GIRLEȘTEANU 
(Continuare in pag. 2)

Apărarea echipei Rapid a fost surprinsă! Un contraatac al dinamooiș- 
tilor se încheie cu un puternic șut la poartă al lui Martini.— .— - (Foto j Mihaică)

5), Malek
10), Jezak (min. 

Jezak (min. 13),

45), Andrei

(R,P.R.) și

Fază din jocul Voința — Legia
(Foto: V, Bageac) .’

Skotnicki însori^ (mm. 12). După 
patru mituite, la un contraatac polo
nez Nagy ezită să-l atace pe Ma-l 
nowski, acesta face o cursă de la. 
centru și înscrie: 2—0. D.e notat ca 
echipa noastră se afla în inferioritate 
numerică, Csaka fiind eliminat pentru 
2 min. In pairtea a doua a jocuilui1,. 
echipa C.C.A. a dominat categoric. In 
min. 31 Cazan II îi pasează lui Nagy,. 
acesta trage puternic, pucul loveștef 
baira și se oprește pe linia porții kj 
In repriza a IlI-a chiar la început 
Ionescu reduce scorul printr-un șut de' 
la treime (2-1), dar imediat (min. 44) 
Jezak marchează și el. Echipa noaș-' 
tră se află în atac și reușește să 
mai înscrie un punct prin Varga (min. 
53 — șut de la treime) și mai ra-< 
tează cîteva ocazii bune.

Arbitri: Ed. Wujek și I. Petrovich 
C.C.A.: Pușcaș-Raduc, Csaka, Id-ț 

nescu, Tomor,' Varga-Lorincz, Mă-zgă-' 
reanu, Petar-Zograf i, Andrei, Ganga, 
Biro (Cazan II), Nagy, Takacs H

Legia a folosit aceeași 
meciuil cu Voința.

Mâine de la ora. 19, 
neză Legia susține al ----
în compania unei selecționate; divir 
zio nare.

CĂLIN ANTONESCU
ROMEO VILARA !

21

plasat. Jucă- 
di'n răsputeri

ale

a- 
a 

fa-

Takacs Ii 
formație din

echipa pbfîd- 
treiilea joc



Dinamoviștii Jloua Micloș și Nicolae Iovici 
campioni republicani la slalom special
— Campionatele continuă azi cu proba de slalom uriaș

POIANA STALIN 22 (prin telefon). 
Noaptea a nins, astfel că duminică 
Canțerul era acoperit cu un strat de 
zăpadă proaspăta. Mai tîr.ziu, vîntul 
a risipit norii, iar soarele s-a arătat 
;la început timid și apoi în toată stră
lucirea sa. Acesta a fost decorul în 
care s-a desfășurat proba inaugurală 
a campionatului republican pe anul 
1959 pentru probe alpine. La fel de 
reușita ca și decorul a fost și între
cerea sportivă. La băieți, după prima 
manșă, primii 10 concurenți erau des- 
părțiți doar de 2 sec. Letcă se dove
dise mai bun cu 4/10 sec. decît Bucur, 
iar acesta îl depășise doar cu 1/10 
sec. pe Iovici. Era clar că primele 
locuri vor fi decise de-abia după man
șa a doua, care se anunța foarte dis
putată. Fără a fi de proporții, aceasta 
s-a produs. Reprezentantul tinerei ge
nerații de juniori, Nicolae iovici (Din. 
.Or. Stalin) a înregistrat 41,1, totali
zând cel mai bun timp general, și a 
cîștigat titlul de campion al țării. O 
victorie pe deplin meritată, care ilus
trează buna pregătire, perseverența și 
disciplina acestui talentat schior. Prin
cipalii pretendenți la titlul de căm

Dinamo București a cîștigat 
primul campionat republican 

de handbal în 7

pion (Nicolae Pandrea, Letcă, Bucur, 
Tăbăraș) au făcut o cursă frumoasă, 
dar nu l-au putut depăși pe tînărul 
campion. Alt favorit, Gh. Bălan, a 
mers sub posibilități în prima manșă, 
iar în a doua a căzut de două ori. La 
fete, după prima manșă, în care Mi- 
haela Ghioarcă — una din protagonis
te — a căzut, era clar că primul loc 
va fi decis de lupta dintre Ilona Mi- 
ctoș și Magdalena Bîră. Magdalena 
Bîră, care în prima manșă realizase 
cel mai bun tirnp (42,5) a mers foarte 
bine și în a doua (41,3), și se părea 
că va menține avantajul necesar cu
ceririi victoriei. Bona Micloș a pornit 
însă decisă, a alunecat splendid și a 
realizat 40,6, timp cu care a cîștigat 
primul loc. Cucerirea titlului de cam
pioană a țării constituie pentru Ilona 
Micloș (Dinamo Or. Stalin) o frumoa
să' răsplată pentru munca depusă de 
a-și ridica permanent măiestria spor
tivă. Meritorie este și performanța 
Magdalenei Bîră, care — deși avea 
puțin antrenament — a fost la un 
pas de victorie. Menționăm, de ase
menea, comportarea Elenei Epuran, 
care a parcurs ambele manșe corect, 
cucerind locul 3 înaintea unor adver
sare cu antrenament mai îndelungat.

CLASAMENT: BĂIEȚI: 1. Nicolae

Meciuri de bună calitate în prima etapă 
a competiției de rugbi „Cupa Grigore Preoteasa"

Așa cum era de așteptat, prima etapă 
a întrecerilor din cadrul „Cupei Gri- 
gore Preoteasa" a constituit un bun 
prilej pentru echipele înscrise în com
petiție de a-și verifica sdadiul lor de 
pregătire în vederea apropiatului cam
pionat. In general, partidele au scos 
în evidență preocuparea echipelor pen- 
eru îmbunătățirea jocului, pentru orien
tarea acțiunilor pe contraatacuri rapi
de, pe joc permanent la mînă.

Fază din meciul Rapid — Dinamo: Lusoan (Rapid) și Rusa (Dinamo), 
în luptă directă pentru balon.

Știința Timișoara și Tehnometal 
mișoara. După un joc mai strîns 
prima repriză, Știința a cîștigat

Ti- 
în 
cu 

29-21 (13-11). Ău marcat: Moser 8, 
Jude 7, Meithert 4, Chița 3, Oprea 2, 
Vlad 2, Lache 2 și lspan (Știința), 
Reitz 6; Sipoș 4, Jacob 4, Dian 4, 
Ghimpe! 2 și Michel (Tehnometal).

Un joc de factură tehnică modestă
— avînd parcă drept obiectiv realiza
rea unui, rezultat de... egalitate — 
l-au furnizat echipele Dinamo Or. 
Stalin—Dinamo Tg. Mureș, care s-au 
întîlnit pentru locurile 5—6. Scor : 
36-36 (17-20; 33-33; 36-35). Au fost 
deci necesare prelungiri, dar scorul a 
rămas în continuare egal. Au marcat: 
Mailat 7. Nagy 7, Berekmery 6. Pre
da 6, Dîmboiu 5, Ugrbdi 3, Helwig 2 
(Tg. Mureș) și Weber 10, Pali 7, Mun- 
teanu 7, Jekei 4, Denca 4, Fr. Martini 
3, Breihoffer (Or. Stalin).

Continuînd seria surprizelor. Recol
ta Domnești a terminat învingătoare 
întîlnirea (pentru locurile 7—8) cu 
Chimia Făgăraș: 16-15 (11-8). Au
marcat: Niculescu 5, Negrău 5, Popa 
3, Tunaru, Stoian și lovan (Recolta), 
C. Martini 5, Graef 4, Stoica 3, Mi
chel 2 și Schneider (Chimia).

Clasarrlentul primului campionat re
publican masculin de handbal în 7 a- 
rată astfel: 1. DINAMO BUCUREȘTI
— campioană republicană—; 2. Rapid» 
București; 3. Știința Timișoara; 4.' 
Tehnometal Timișoara; 5—6. Dinamo' 
Or. Stalin, Dinamo Tg. Mureș; 7. Re
colta Domnești; 8.. Chnnia 'Eăgățaș, 

Iovici (Dinamo Or. Stalin) 84,8 ( 43,7 
și 41,1); 2. Mihai Bucur (Carpați Si
naia) 85,0 (43,6 și 41,4); 3. Nicolae 
Pandrea (C.C.A.) 85,2 (44.0 și 41,2);
4. Ion Letcă (Dinamo Or. Stalin) 85,4;
5. Cornel Tăbăraș (C.C.A.) 85.5; 6. 
Horst llanich (Dinamo Or. Stalin) 
86,3; 7. Cih. Cristoloveanu (Olimpia 
Or. Stalin) 87,3; 8. Kurt Gohn (Din. 
Or. Stalin) 87,4; 9. Ion Secui (Dinamo 
Or. Stalin) 88,2; 10. Mircea Clinei 
(Prog. Sinaia) - 89,8; 11. M. Enache 
(C.C.A.) 91,3; 12. F. Clinei (C.C.A.) 
91,6; 13. A. Bădușan (Voința Sinaia) 
92,1 ; 14. Ion Vintilă (C.C.A.) 95,6; 
15. Gh. Manole (C.C.A.) 97,0. FEMEI: 
1. Ilona Micloș (Dinanio Or. Stalin) 
83,6 ( 43,0 și 40,6); 2. Magdalena Bîră 
(Politehnica Or. Stalin) 83,8 (42,5 și 
41,3); 3. Elena Epuran (Voința Sinaia) 
87,9; 4. Elisabeta Suciu fC.S.U. Buc.)

Gertrude Lexen 88,9 ; 6. Edith 
(Voința Baia Marc) 89,4; 7. 
Bucur (Progr. Sinaia) 92,7; 
Tampa (Avîntul Sinaia) 94,2; 
Scherer (Voința Sibiu) 100,1 ;

88,8 ; 5. 
Hor va t 
Rodica
8. Stela
9. Ana oii„u^ iw,i ,
10. Edith Treibal (individual) 100,5;
11. Olimpia Suciu (Reșița) 118,9.

întrecerile campionatelor R.P.R. con
tinuă luni cu proba de slalom uriaș și 
miercuri cu cea de coborîre.

D. STANCULESCU

In centrul atenției a stat, fără în
doială. meciul dintre campioana ță
rii C.F.R. Grivița Roșie și Progresul. 
Partida a prilejuit un spectacol de 
bună calitate, echipele demonstrînd 
că se găsesc într-un stadiu avansat 
de pregătire. Rezultatul (0-0) exprimă 
fidel raportul de forțe de pe teren, am
bele echipe beneficiind de perioade 
egale de dominare și de ocazii nume
roase de a deschide scorul, dar care

(foto: N. Haninovici)
n-au fost fructificate datorită apără
rilor imediate, deosebit de prompte 
în intervenții. Meciul ne-a relevat ac
centul pe jocul înaintării al echipei 
Progresul, in timp ce C.F.R. Grivița 
Roșie a deschis majoritatea baloanelor, 
atacurile liniei dp trei sferturi fiind 
însă mult prea laterale. Au fost folo
site formațiile: C.F.R: Buda-Roiaru, 
Irimesctt, Vusek, Picu-Gherasim, Stă- 
nescu-Rusu, Iosif, Moraru-Stoenescu,

Rezultate normale în etapa a Vl-a
a returului

de
campionatului republican 
baschet feminin

tehnice: C.CA.—C.S. Ora- 
(17-20); Progresul Bucu- 

Stalin 56-52 
(2(5-13); Constructorul Buc.—Rapid

Buc. 37-33 (19-16); Alimentara Tg. 
Mureș—C.S.U. Buc. 59-38 (29-15); 
Voința Tg. Mures—Voința Oradea 
44-31 (20-17); C.’S.S. Timișoara—O-
limpia Buc. 42-67 (16-31).

Rezultate, în general, normale în 
etapa a Vl-a a returului campionatu
lui feminin de baschet. La București, 
în centrul atenției a stat, fără îndoială, 
întîlnirea dintre Progresul și Voința 
Orașul Stal-in, terminată cu un rezui- 
tăt foarte strîns. Ea a prilejuit un joc 
interesant, deosebit de rapid, bazat în 
special pe intercepții. Progresul ia con
ducerea încă de )ă început, reușind ca 
în.min. 10 să aibă un avantaj de 7 

, i'oșirri (16-2); ațibi, jucătoarele de la 
'Voința au o frumoasă revenire, redu- 
cînd din handicap. In min. 1'8, sc.o' 
xuj era de 2U13. Rriaa .Jsatgă >ge

Rezultate 
dea 35-45 , 
rești—Voința Orașul 

Constructorul

Rezultatele concursului de tenis de mas; 
„CUPA CONSTRUCTORUL* *

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
în sala Dinamo o competiție de volei 
dotată cu „Cupa Dinamo" la care au 
participat cele mai bune echipe fe
minine și masculine bucureștene, că
rora li s-a adăugat la băieți Știința 
Cluj.

Cupa a fost cîștigaiă la fele de 
Rapid iar la băieți de Dinamo. Aceste 
două echipe au fost de altfel singurele 

(care s-au situat la un nivel mai ridi
cat de pregătire. Trebuie să mențio
năm că atît Rapid la fete cît și Di
namo la băieți au introdus în echipele 
de bază jucători promovați din rîndul 
juniorilor, aceștia dînd deplină satis
facție. Este cazul jucătoarelor Alexan
drina Berezeanu și Cornelia Morarul! 
și a lui Nicolae Popescu.

O comportare inexplicabil de slabă 
a avut echipa sltudenților clujeni, care 
atît în meciul cu Rapid cît și în cel 
■cu C.C.A. a fost de nerecunoscut. Nici 
echipa rapidiștilor nu a avut o corn 
portare prea bună și mai ales în me 
■ciul cu Dinamo cînd niciunul din ju
cători n-a corespuns dînd prilejul dina- 
moviștilor să-și facă în voie jocul și 
să cîștige destul de ușor cu 3-0. Din 
echipa dinamovistă am remarcat pe 
Derszi, care a jucat excelent.

Iată rezultatele înregistrate în a- 
această competiție f feminin Dinamo— 
M.I.G. 3-0, Rapid—Combinatul Poli
grafic 3-1, M.I.G.—Combinatul Poli
grafie 3-2, si Rapid—Dinamo 3-2 
(18-16, 10-15, 15-10, 6-15, 16-14).
M-asculin. Rapid—Știința Cluj 3-0, Di
namo—C.CA. 3-0, C.C.A.—Știința Cluj 
3-1, și Dinamo—Rapid 3-0 (8, 9, 8).

In urma acestor rezultate clasamen
tele se prezintă astfel: feminin: 1. Ra
pid, 2. Dinamo, 3. M.I.G., 4. Combi
natul Poligrafic. 'Masculin: 1. Dinamo,
2. Rapid, 3. C.C.A., 4. Știința Cluj.

VAS1LE DUMITRU

(Urmare din pag. 1)
<niin. 57) din 7 m. și Simion Pornpi- 
liu (min. 58). Rapid nu se descura
jează și în ultimul minut realizează 
un punct prin Barbu. Rezultat: 12-10 
(6-7) pentru Dinamo București, care 
cîștigă astfel primul campionat repu
blican de handbal în 7. Este o victo
rie binemeritată care răsplătește efor; 
tarile depuse de jucătorii dinamoviști 
-pentru îmbunătățirea necontenită a

......... -»'—■ ■ - ~

in jocurile din cadrul campiona- 
j -tului republican echipa Dinamo
* ‘București — antrenată de Oprea 

Vlase — a folosit următorii jucă- 
j lori: Redl, llie. Martini, Popescu, 
j Vlase, Ivănescu, Covaci, Bădulescu, 
' Ionescu, Costache Mircea I, Si- 
j, mion Pampiliu, Ristoiu, Camili, 
j Zikeli, Tănăsescu.

pregătirii lor. O victorie care confirmă 
‘încă o dată că Dinamo București este 
la ora actuală cea mai bună echipă 
de hapdbal în 7 din țara noastră.

Cuvinte de laudă și pentru echipa 
Rapid, care a dovedit o formă exce
lentă. Jucătorii au luptat la fiecare 
micei dînd doyadă nu numai de o ine
puizabilă 'energie, dar și ■ de > un ^evi
dent progres? în însușireaprocedeelor 
specifice handbalului' în '7, în pre^afi- 
.Țea Jpr tehnică.
LiPaftru locurile .'ăasi îh^Jnit

Cele două turnee de tenis de masă 
din cadrul competiției „Cupa Con
structorul" au luat sfîrșit sîmbătă la 
amiază. învingători: Geta Pitică și 
Otto Bottner. Câștigătorii trofeelor au 
fost cei mai buni sportivi ai concursu
lui, dovedindu-se bine pregătiți tehnic 
și cu o remarcabilă putere de luptă. 
Creta Pitică a reușit, în urma unui joc 
presărat cu lovituri puternice urmate 
de stopuri, să cîștige sigur la Ella 
Gonstantinescu și Mariana Barasch 
Iii fața primei jucătoare ea nu a avut 
de rezolvat prea multe probleme de 
ordin tactic, deoarece Ella Constan- 
tinescu a acționat unilateral, aproape 
numai în defensivă. Geta Pitică a 
întîlnit în Mariana Barasch o adver
sară mai puțin dîrză, dar în schimb 
cu lovituri variate ofensive. La băieți, 
în afară de Otto Bottner (învingător 
în toate partidele susținute) sînt de 
reținut Radu Negtilescu și Marius 
Bodea. In rest comportări slabe sau 
neconvingătoare

Iată clasamentele generale și ulti
mele rezultate tehnice: SIMPLU
BĂRBAȚI: 1. Bottner ou Neguâescu 
2—0, Cobîrzăn 2—0, Popescu 2—0, 
Hosu 2—0, Badea 2—1 ; 2. Negulesou 
cu Covaci 2—1, Popescu 2—0, Hosu 
2—1, Ionescu Soare 2—0 ; 3. Covaci 
cu Cob'rzan 2—1, iar în meci de 
baraj 2—0, Popescu 2—0, Nazarbe-

Mladin-Grigoriu, Soculescu, Coter. Au 
mai jucat Milea și Șerban. PROGRE
SUL: Tănase—Nițu, Ghiuzelca, Nagel, 
DobreChiriac, Ghiță-Dumitrescu, Ma- 
rinache, Ciobanu-Patrubani, Făgără- 
șanu-Labo, Epureanu, Vicol. Au mai 
jucat; Tudorache, Dragomirescu și 
Corn șa.

Un cuplaj deosebit de interesant a 
avut loc pe stadionul Constructorul; 
Rapid-Dinămo și Constructorul—Sire
na. In primul meci, dinamoviștii au 
avut un adversar deosebit de tenace. 
Tînăra echipă a Rapidului lc-a dat o 
replică susținută. Intr-adevăr Dinamo 
a trebuit să depună eforturi vizibile 
pentru a obține victoria (11-0), care 
s-a conturat abia în ultima parte a 
jocului. F.a a fost realizată prin Dia- 
conescu (6), Ghiondea (3) și D. Io
nescu (2). Dinamo a folosit forma
ția: Olteanu-Diaconescu, Barbu, Ghion
dea, llie lon-Tolu, D. Ionescu-Zlăto- 
ianu, Hossu, Petrache-Rusu, Doruțiu- 
Grun, lordăchescu, Aldea. In al doilea 
meci al cuplajului, Constructorul a 
făcut un bun antrenament în compa
nia Sirenei. Scor: 22-0 (13-0). Echipa 
antrenată de C. Munfeanu s-a mișcat 
în general bine, promițînd a<tît în a- 
ceastă competiție cît și în viitorul 
campionat să facă o frumoasă figură, 
învingătorii au aliniat formația: Ne- 
delcu-Sava I, Balcan, Mateescu, Moi- 
sescu-Sava Al., Leați-Ghica, Val. Nis- 
tor, P. Niculescu-Rădulescu, Posmo- 
șanu-Marica, Dudu, Teofilovich 
mai jucat: Bărăscu și Stoian.

Pe Stadionul uzinelor Republica, Me
talul M.I.G. I a fost la un pas de 
victorie, în partida cu formația C.C.A. 
Scor: 6-5 pentru C.C.A., după ce la 
pauză, metalurgiștii conduceau cu 5-0! 
Au înscris: Chirvase (3). Crișan (2) 
pentru Metalul M.I.G. I, Ciobănel (3) 
și Penciu (3) pentru militari.

Au

încheie cu acest rezultat. La reluare 
Voința domină insistent reușind să se 
apropie doar la un coș diiferență de 
echipa bucureșteană (52-54). In final 
însă Progresul obține prin Dina Ma- 
nolescu un nou coș și stabilește sco
rul la 56-52. S-au remarcat: Dina 
Manolescu (a înscris de la distanță, 
3 coșuri de toată frumusețea) Irina 
Boghiță și Niculina Grigorescu de 
la învingătoare, Octavia Cucuruz, 
Hanelore Kmus și Elena Roșu 
de la învinse. întîlnirea dintre' e- 
chipeie bucureștene Constructorul și 
Rapid nu s-a ridicat la valoarea aș
teptată. Jucătoarele celor două echipe 
au acționat dezilnat și n-au făcut de 
fel dovada valorii pe care o au. In 
prima repriză'în special s-au ratat nu
meroase coșuri, s-a practicat un joc 
la întîraplare. Victoria Constructorii- 
lui, apare totuși-meritată, oscă socotim

ghian 2—0, Hosu 2—0, Bodea "2—(?;
4. Coblrzan cu Ionescu Soare 2—1 
Bodea 2—0; 5. Popescu cu Ionesci 
Soare 2—0; 6. Zaharia Bujor cu Na 
zarbeghian 1—2, Hosu 2—0, Bode; 
2—0, Rethi 2—1 ; 7. Nazar beghia> 
cu Ionescu Soare 1—2, Bodea 2—C 
Rethi 2—1 ; 8. Hosu cu Bodea 2—1 
Rethi 2—1 ; 9. Ionescu Soare ci
Bodea 1—2, Rethi 2—1 ; 10. Bodei 
cu 11. RefAj 0—2. SIMPLU FEMEf
1. Geta Pitică cu Ella Corista ntinesci 
2—1, Mariana Barasch 2—0, Luc 
Slăvescu 2—0; 2. Ella Constantinesci 
cu Maria 
2—0, iar 
Alexandru 
cu Marta
2—0, Catrinel Folea 
Tompa cu Mariam 
Luci Slăvescu 2—0 ; 
rasch cu Maria Biro
Biro; 7. Catrinel Folea cu 8. Luc 
Slăvescu 2—0.

Biro 0—2, Catrinel Fole; 
în meci de baraj cu Mari;
2—0; 3. Maria Alexandri 
Tompa 2—0, Maria Bir.■ - - ■ ]_2. 4 MarV

Barasch 2—1 
5. Mariana Ba 
2—1 ; 6. Marii

C. C. A. a cucerit 
„Cupa Recolta” 

la ciclocros
Timpul frumos a atras la starta 

celui de al doilea concurs de ciclocro 
al sezonului aproape 50 de cicliști 
care și-au disputat întîietatea în cel 
patru probe ale competiției dotată a 
„Cupa Recolta". Numai că după cîțiv 
kilometri de la plecare soarele pri 
măvăratic a devenit un... adversa 
al concurentilor care pe lîngă ui 
traseu destul de dur eti porțiun' ’ Tjg 
de mers pe jos, au luptat di zei 
și cu noroiul care se formase dii 
cauza dezghețului. De altfel cîștigă 
torul probei rezervată seniorilor . 
fost un specialist în alergările p 
teren variat, atletul Dumitru Dra 
gomir. In primul tur și jumătate dil 
cel de al doilea al traseului au condu 
alternativ P. Soltiuz și N. Stepaniaî 
urmat de tînărul D. Rotam. La ca 
riera de la I.O.R. cei doi protago 
niști ai cursei se ciocnesc și cad per 
mițînd să fie ajunși și de alergători 
C. Baciu și D. Dragomir. D. Drago 
mir avînd o bună pregătire fizică for 
țează pasul și reușește să-și sufoc 
adversarii pe porțiunea de rrf'rișb 
luînd un avans de 10 m, distanță p< 
care o menține pînă la sosire.

La categoria a IlI-a și neclasificaț 
au luat startul 15 cicliști, Miha 
Maxim reușind să treacă primul lini; 
de sosire. La juniori a cîștigat C 
Căpriță, tsrmat d.e jN!. Chiriacescu 

Acesta deși a avut o defecțiune pi 
prima parte a traseului a ga 
apoi de o manieră care i-a atras ad 
mirația generală, reușind să ajungi 
grupul fruntaș și să se claseze pi 
locul 2. Iată rezultatele: seniori - 
1. D. Dragomir (Recolta), 2. C 
Baciu (C.C.A.), 3. P. Soltuz (Di
namo) ; cat. a IlI-a si neclasificați 
1. M. Maxim (C.C.A.) ; 2. D. Dim 
(C.C.A.) ; 3. I. Tudor (Constr.). 
niori; 1. C. Căpriță (C.C.A.); 2. 
Chiriacescu (Recolta) ; 3. V.
pescu (Progresul). Juniori mici:
A. Bănuță (Recolta). Clasament 
echipe: 1. C.C.A. 52 p. ; 2. Recolta 
70 p.; 3. Progresul 92 p. Deoas^ce for 
mația C.C.A. a cîștigat și atai» trecu 
locul 1 pe echipe ea a cucerflC „Cup; 
ohallange Recolta".
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ea a dovedit, cît de cît, mai mult’ 
insistență și siguranță în acțiuni. Re- 
marcări: Maria Voicu, Viorica Nicu
lescu de la Constructorul, Eva Ferenczi 
și Doina Lupan de la Rapid. La Tg. 
Alureș, două victorii certe obținute de 
echipele gazdă. Alimentara Tg. Mu
reș (în partida cu C.S.U.B.) are me
nitul însă de a fi practicat un joc mai 
frumos, mai bine orientat tactic decit 
Voința Tg. Mureș (în meciul cu Voin
ța Oradea) care s-a rezumat la un 
joc bazat pe luptă. In sfîrșit, la Timi
șoara fruntașa campionatului, Olimpia 
București, a făcut o impresie foarte 
bună în compania formației clubului 
sportiv școlar „Banatul", jocul deși a 
fost la discreția echipei oaspe, a plă
cut prin replica uneori viguroasă dată 
dețneexperimentata formație gazdă, prin 
acțiunile combinative de o bună va
loare tehnică practicate de baschetbai 
l^e ^,Ța Qjj^Ria București.



întâlniri frumoase 
la gala de box 

din sala Floreasca
Ieri dimineață, un public numeros 

și entuziast a fost prezent la sala 
Floreasca, unde a avut loc o reuniune 
amicală de box organizată de clubul 
CCA în cinstea aniversării Armatei 
Sovietice. Programul reuniunii a 
corespuns exigenței publicului, multe 
dintre partide fiind răsplătite cu apla
uze îndelungate. Subliniem îndeosebi 
cali-tatea excelentă a meciului dintre 
mijlociii" Mihai Nicolau (Cîmpina) 

,jși Ion Monea (Dinamo). Tînărul 
tx)xer cîmpinean a confirmat buna a- 
ipreciere de care se bucură în Capi
tală. Deși a întîlnit în dinamovistul 
II. Monea un adversar redutabil, Ni’- 
colau a făcut o adevărată demonstra
ție de „scrimă pugilistică", Perfect 
lucid în momentele critice, activ, lo
vind cu adresă și posedînd un bagaj 
de cunoștințe tehnice surprinzătoare 
pentru un tînăr de vîrsta lui, elevul 
antrenorului Tr. Marinescu a obținut 
o meritată victorie la puncte și, tot
odată, Cupa oferită celui mai bun pu
gilist al reuniunii. Mult așteptata re
vanșă dintre C. Gheorghiu (D.)— 
N. Mîndreajiu (CCA) a prilejuit si de 
această dată o dispută extrem de dîrză. 
învingător la puncte: C. Gheorghiu. 
Mihai. Trartcă (D) a întîlnit în tînă- 
ritl Gheorghe Dumitru (Metalul) un 
adversar curajos și Jncomod. La un 
moment dat, surprins de. impetuozita
tea metalurgistului și, într-o măsură, 
de cîteva obstrucții ale acestuia, 
Trancă a răspuns tot prin... obstruc
ții repetate, ceea ce a determinat ju
riul să-l avertizeze (repr. 3-a). Din 
acest moment, diîlamovistul forțează 
victoria dar e tardiv, și juriul acordă 
o justă decizie de „meci nul". ALTE

EXULTATE: V. Dumitrache (D)
meci nul cu Duță Lucian (D) ; I. 
Zisu (Pasteur) meci nul cu I. Radu
lescu (D) : D. Fierarii (Spartac) 
meci nul cu D. Dumitrescu (Meta
lul) ; V. Șchiopu (CCA) meci nul cu 
Șt Dumitrache (Spartac) 1; E. Ciș- 
maș (CCA) b.p. P. Zăinescu (Cîm- 
pirw) : Ion Marin (C.B.) b.p. Dănilă 
Ennț (Metalul) ; Șerbu Neacșu (CCA) 
b.p. M. Balaș (D);

C. G.

La clubul „Grivita Roșie” 

O reușită 
reunîuwe de box
Deși avea loc o reuniune pugilistică 

-Si la Floreasca, sala de festivități a 
'tubului C.F.R.-Grivița Roșie s-a do

vedit neîncăpătoare pentru amatorii 
sportului cu mănuși, veniți să asiste 
la gala de box organizată de asocia
ția sportivă Grivița Roșie.

Tudor Dumitru (Gr. Roșie) și Stan 
Constantin (Aletalo-Sport) au entu
ziasmat publicul prin boxul de calitate 
pe care l-au practicat. Ceferistul, mai 
bine pregătit tehnic, punctînd tot tim
pul foarte clar, și-a depășit adversarul 
învingîndu-1 comod la puncte. Cozma 
Aurel (Gr. R.) a terminat foarte re
pede cu Bădescu Nicolae (C.F.R.-I.C.I.) 
care a abandonat lupta în prima re
priză.

Alte rezultate : I. Davidescu (C.F.R.- 
I.C.I.) b. p. S. Bălan (Gr. R.); M. 
Dumitru (Gr. R.) m. n. N. Hîrsu 
(S.S.T.); A. Petrache (Gr. R.) b. p. 
N. Sotir (Laminorul); A. Ionescu 
(C.F.R.-I.C.I.) b. p. Z. Slujitoru (Gr. 
R.); R. Serban (Gr. R.) b.p. Gh. Ghi- 
ță (C.F.R.-I.C.I.); P. Gheorghe (Gr. 
R.) b. k. o. Gh. Ceausu (Metalo- 
Sport); Aiienei Marius (C.F.R.-I.C.I.) 
b, p. C. Stoiciu (Gr. R.); Gh. Tănase 
(Gr. R.) b. ab. Gh. Gavrisașciuc 
(Vulcan). P. HENȚ

H I P
REZULTATELE ALEJftG-AÎRLLOR DE 

IERI

Reuniunea de ieri de la Bănoasa Trap 
a prezentat plutoane numeroase — 80 
de concurențl — în 9 alergări — și a 
dat loc Ia întreceri animate. Astfel în 
premiul Delta, rezultatul nu s-a putut 
hotărî decît după developarea fotogra
fiei. in ansamblu victoriile au fost ob
ținute de concurenții care stabiliseră 
bune performanțe în ieșirile anterioare. 
Jn. această categorie se situează: Flueră 
Vînt. Harbuz. Haga, Lustragiu, Narcis 
șl Adrian. Antepenult imul a ieșit învin
gător în alergarea prlnctoala a zilei. Au 
mai cîștigat Hopușor și Minciuna.

Rezultatul tehnic este următorul:

I. Flueră vînt (Muică), AcTriatica, Ră- 
txyj. Cota: 5,40-9,60 lei.

II. Harbuz (Ghinea), Firav, Gluma. 
Cota: 2}10-15,40-16,90 lei.

TH. Haga (Savu N.), Cocor a, Breton. 
Cota: 1,80-119,60-12,10 lei.

IV. Narcis (Niculac Gh.), Flavius, Basm 
EL Cota: 5.60-20,40-15,90 ici.

V. Hopușor (Marcu), Tcofana, Ero-
pto- Cotai: 4,10-89,30-121,00 lei. _~____ _

J Echipele de „A“ și-au continuat pregătirile prin jocuri publice
fin primul meci internajfonai al sezonului

Rapid a învins Polonia Bydgoszcz cu 4-0 
bună pregătire(2-0), dovedind o

posibil și 
automulțu- 
spre dezo-

Atracția exercitată de meciul Ra
pid—Polonia Bydgoszcz și mai ales 
noutatea pe care o prezenta (pri
mul meci internaționali aii anului 
într-o lună în care nu-i în obișnuința 
■echipelor noastre să dispute asemenea 
partide) au fost mai puternice decît 
timpul rece și astfel, ieri spre ora 
3—3.15 după amiază, șiruri întregi 
de pasionați ai fotbalului se îndrep
tau spre terenul din Parcul sportiv 
Dinamo. Osteneala celor peste 10.000 
de spectatori n-a fost zadarnică. Dacă 
echipa oaspeților (aflați abia 1a în
ceputul pregătirilor lor) nu a reușit 
decît în unele perioade de joc să te 
confirme într-o măsură așteptările, în 
schimb Rapid le-a oferit o plăcută 
surpriză. Nu numai prin . victoria netă 
pe care a repurtat-o pînă la urmă 
(ceferiștii au învins cu 4—0 duipă ce 
la pauză luaseră un... aconto de două 
goluri), oi și prin jocul prestat în 
această partidă. Ceea ce am reținut 
în primul rînd la Rapid a fost ex
celenta sa pregătire fizică. Deși se 
juca pe un teren moale. alunecos, 
care nu asigura prea multă stabili
tate, influența mișcările jucătorilor și 
cerea acestora tin plus de efort, to
tuși bucureștenii au acționat de la 
început pînă la sfîrșit în același ritm 
rapid, fără să manifeste vreo obosea
lă. Acest ritm imprimat jocului ca 
și varietatea acțiunilor (mingea era 
purtată, și o dată cu ea și adversarii, 
d« pe o parte pe alta a terenul’.ui) 
au „măcinat" forțele fotbaliștilor oas
peți, silindu-i pînă la urmă la o a- 
părare sbrînsă și diminuiîndii-le posi
bilitățile de atac. Intr-un cuvînt, ra- 
pidiștii s-au arătat ieri bine pregătiți 
și și-au deschis perspective din cele 
mai frumoase pentru apropiatul sezoh 
oficiail. Numai să nu considere parti
da de ieri oa maximum 
să nu alunece pe panta 
mirii, cum au ei obiceiul, 
larea susținătorilor lor...

De la începui s-a văzut 
poziție de joc a Rapidului, mai ales 
în linia de atac. Nici jucătorii polo
nezi nu s-au lăsat mai prejos în 
primele minute jobul a alternat la 
odle două părți. Apoi, ritmul susținut, 
omogenitatea Și capacitatea de efort 
superioare și-au spus cuvîntul. Treptat, 
inițiativa a intrat în stăpînirea rapi- 
diști'lor care după o bară (Georgescu 
în min. 8) au deschis scorul în min. 
14 prin Ene II; acesta a aruncat 
mingea peste portar în plasă. Verva 
atacului și în special a lui Ene II 
creează clipe grele apărării polonezi
lor, care cedează încă o dată, în'min. 27. 
Din nou Ene II reușește să încheie 
prin gol o acțiune bine închegată. 
Schimbările făcute în formația olaspe 
țrlor spre sfârșitul reprizei și după 
pauză, nu reușesc să stabilească un 
echilibru între echipe. Rapid — după 
ce a făcut față cu succes unei reve
niri destul de puternice a fotbaliștilor 
polonezi în ultima parte a primei re
prize — a continuat să stăpînească 
jocul, să creeze acțiuni spectaculoase 
și să înscrie... Stancu în i.~ 
(după ce în min. 48 ratase un 
acordat la un hends în careu) și 
în min. 74 au stabilit un scor 
de 4—0 meritat de Rapid, a 
echipă n-a prezentat „găuri", 
acționat omogen, rapid și eficace. Ene 
II, Georgescu, Stancu, Bodo, Macri, 
Copil (în repriza a doua) merită 
mențiuni speciale, iar dintre oaspeți 
Norkowski II, Armknecht, Boniek, Je- 
drzejczak și portarul Potrykus. P. Ra- 
paport a arbitrat bine. Raport de 
cornere: 10—3 (4—0).

RAPID: Dungu (Todor) -Grea vu
(Dodeanu), Dodeanu (Stancu), Ma- 
eri-Bodo, Stancu (Langa)-CopM. Raab 
(Olaru), Ene II, Georgescu, Văcaru.

buna dis-

min. 60
11 m
Copil 
final 
cărei 
ci a

I S M

actori.

Stat a luat

VI. Lustragiu (Mihăileseu), Rosa, Zvon 
II. Cota: 2.30-8,6a-Sl,7fl lei.

VII. Minciuna III (Tigăeru), Castan, 
Hermes. Cota: 2,70-153,10-17,20 lei.

VIJI. Florida (Moldovan), Orient II, 
Fantezia. Cota: 2,30-7,50-32,60 lei.

IX. Adrian (Vasile Gh ), Elegant, Pîr- 
jcl. Cota: 15,00-215.20-71,00 lei.

Ordinea triplă din alergarea IV-a 077,50 
lei din alergarea VII 300,50 ' ’ ' '
austriac s-a ridicat la suma 
și s-a închis.

Alergare cu actrițe și

Hipodromul Republican de ._ . . 
Inițiativa de a extinde alergările rezer
vate amatorilor, organizîndu-le sub for
mă de campionat individual și pe gru
pări. Această inițiativă a fost primită 
eu bucurie.

S-au primit numeroase înscrieri de 
grupări. In vederea desfășurării cam
pionatului în cele mai bune condițiuni, 
se vor organiza mai multe alergări pre
gătitoare. Prima din această categorie 
va avea loc duminică 1 martie. In a- 
ceastă alergare vor conduce actrițe și 
actori care aiu apărut în probe publice 
în aauil trecut.

lei. Pariul 
de 7558 lei

POLONIA: Potrykus-Dziadek, Bo- 
niek, Ruzewski (Mitrzyn)-Jedrzejczak, 
Malinowski - Stachow iez (Ci rkow sk i,
Norkowski I), Airmknecht, Norkowski 
II, Kulesza (Kowalski),

Joi, Polonia Bydgoszcz 
Ploești cil Petrolul.

Komasa.
va juca la

P. GAȚU

Portarul echipei poloneze Potrykus intervine printr-im salt spectaculos 
și prinde balonul înaintea lui Raab, care se și pregătise să-l reia. In spa
tele lui, mijlocașul Malinowski. (Fază din meciul Rapid — Polonia 4—0).

(Foto: Gh. Dumitru) 

fiiaace. Gazdele au acționat mai bine 
în repriza a doua, dar n-au aivut 
finalitate și nu au practicat un fotbal 
colectiv. Un aspect urit al partidei l-a 
constituit nervozitatea cu oare s-a 
jucat în prima repriză. De altfel, 
Campo și Oaidă loviindu-se reciproc, 
au fost eliminați de pe teren în 
prima repriză. De asemenea, gesturi 
nesportive au comis și Hașoti, Soare, 
Hidișain și Caricaș.

Cele două echipe au utilizat urmă
toarele. formații: STEAGUL ROȘU : 
Ghiță (Constaintinescu)-Zbîrce.a, Eîr- 
san (Zaharia), Moaircăș-Hidișan, Za-

PETROLUL E MAI AVANSAT CU 
PREGĂTIREA DECiT DINAMO 

BUCUREȘTI

Ilie Oană, antrenonul Petrolului, a 
avut motive să fie mulțumit sîmbătă, 
după meciul pe care echipa sa l-a sus
ținut cu Dinanio București. Spunînd 
aceasta, nu ne gîndim ia mica sa
tisfacție pe care ar fi putut să i-o dea 
victoria în sine, ci Ia jocul prestat 
de echipa din Ploești. Chiar dacă 
teritorial Petrolul n-a dominat, de 
fapt, decît în prima repriză (după 
pauză Dinamo fiind echipa care a 
insistat mai mult), totuși s-a văzut 
clar de-a lungul întregului meci că 
ploeșterrii acționează mai legat, că 
mișcarea lor în teren e mai sigură, 
mai bine organizată. înaintarea a a- 
rătat o vervă deosebită, a avut ac
țiuni rapide și bine orientate pe 
poartă, a jucat tot timpul degajat, 
cu multă fantezie. Apărarea n-a jucat 
rău (mai ales în repriza a doua), 
dar s-a văzut că încă rai stă bine pe 
picioare, că nu are calmul necesar.

Cîțiva jucători ploeșțeni au făcut 
un salt serios. E vorba mai ales de 
Tabarcea și Dridea, care și-au îmbu
nătățit mult tehnica. individuală și au 
arătat în același timp multă clar-vi- 
ziune în acțiunile lor (o felicitare în 
plus pentru Dridea care de curînd și-a 
trecut cu succes examenele ultimului 
an la Institutul Petrol și gaze). 
Sînt în formă, de asemenea : Zaharia, 
Babane, Marinescu, Pahonțu și 
Neacșu II.

Dinamo nu e încp pus la punct cu 
pregătirea. I-a lipsit, deaceea (fără 
a face un joc .de cuvinte).., dinamis
mul în acțiunij în general s-a mișcat 
greu, a atacat’jfără forță. Linia de 
înaintare din a*  doua repriză- a fost 
mai omogenă, combinat mai birc 
dar și ei i-a lipsit viteza în acțiuni. 
Echipa a resimțit faptul că unii din
tre jucătorii ei de bază n-au dat ran
damentul obișnuit. Nunweiller și Al. 
Vasile, de pildă, nu prea s-au „văzut" 
în partida de sîmbătă. Nici Popa n-a 
fost un obstacol atît de greu de trecut 
ca altă dată. Puținele zile care au 
mai rămas pînă la reluarea activi
tății competiționale tratate folosite 
din plin...

Rezultatul concursului Pronosport 
etapa nr. 8 din 22 februarie 1959:

I Milan — Sampdoria 1
II Udine se — Lazio 1

III Napolli — Juventus X
IV Genoa — Lanerossi
V Spail — Intern a ziorible 2

Vi Roma — Bologna iV
VII Torino — Bari X

VIII Padova — Alessandria' X
IX Lyon — Reims a * 1 II III IV V * VII VIII IX X XI XII 1

X Sedan — Toulouse ' X
XI Troyes — Rennes I , ' 2

XII Racing Paris — St?1 Etienne 1
Variaiite deguge- affl348.33§

Arbitrul Andrei Rădulescu (fostul 
centru înaintaș de pînă mai acum 
cîțiva ani al Rapidului) a condus 
bine acest meci în care cele două e- 
chipe au încercat următorii jucători;

PETRO LU L: Sfetcu (Roman) — 
Pahonțu, Marinescu, Neacșu I (Topșa) 
— Neacșu II (Fronea), Tabarcea 
(Neacșu I) — Zaharia (Marin Marcel), 
Marin Marcel (Constantinescu, Ta
barcea), Dridea (Voica), Babone 
Botescu (Constantinescu).

DINAMO: Cozma — Popa, Motroc, 
Szoko (Călinoiu) — Al. Vasile, Nnn- 
weiler — Kdszegy (V. Anghel), Ni- 
cușor, Biikossy (Ene I), Dumitrescu 
(Szakacis), Semenescu (Sunu).

Scor final: S—1 (2-1) pentru Pe
trolul. Au înscris: Babone (min. fOț, 
Sememe,seu (min. 38), Dridea (min. 
40) și Babone ' (min. 51).

STEAGUL ROȘU—PROGRESUL BUCU
REȘTI 2—S (1—4)

ORAȘUL STALIN 22 (prin telefon). 
Fotbaliștii de la Progresul București 
au susținut astăzi un meci de verifi
care în compania echipei Steagul roșu 
din localitate. Intîlnirea a luat sfîr- 
șit cu victoria oaspeților: 5—2 (4—1). 
In general, nivelul de joc a fost des
tul de bun, bucureștenii arătînriu-se 
mai bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic și tactic. In speciali a ieșit în 
evidență modul cum a funcționat li
nia de înaintare, care s-a dovedit e-

In 4 rindari
In meciul de verificare 

Steagul Roșu Orașul Stalinr— 
Progresul, unii j<uci.tori atu a- 
vut atitudini nesportive.

Meciul de verificare
Ne-a servit o constatare:
N-au verificat talentul
Ci mai mult... temperamentul!

B. T.

harta (Bîrsan)-Hașoti (Tîrnovcan), 
Fusutan, Proca, Campo (David), Da
vid (Hașoti). PROGRESUL: Birtașu 
(Mîndru)-Cojocaru. Caricaș. Soare- 
Ciocea, Știrbei-Oaidă (Petrescu), 
Neagu, Banciu, Pereț, Leucă.

Au marcat: Oaidă (min. 24 și 27), 
Neagu (miin. 32 și 43), Soare 
(min. 84) din lovitură liberă, Hidișan 
(min. 45) din 11 ni. și Proca (min. 
65).

Tot azi, Tractorul Orașul Stalin 
a dispus d« Textila Sf. Gheorghe cu 
3—2 (3e-1).

C. Gruia-corespondent
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—JIUL

ȘANI 2—1 (1—0)
PETRO-

telefon), 
avut pri-

m.
Enăchescu 
FJorescu- 

Tăniase-Gîrileanu, Con- 
Cădariu (Tălveseu), Lereter,

TIMIȘOARA 22 (prin 
Peste 4000 de spectatori au 
lejul să urmărească un meci de bună 
calitate. Gazdele au manifestat un 
vădit progres față de jocurile ante
rioare, în special în linia de atac, 
care a fost deosebit de'activă. Oas
peții au arătat o bună pregătire fi
zică și au practicat un fotbail dar. 
Șuturile lor la poartă sînt însă im
precise. Punctele au fost însorise în 
ordine de Lereter (min. 25) dintr-o 
acțiune personală, Cădariu (min. 57) 
și Ciurdărescu (min. 87) din 11 
Formațiile: ȘTIINȚA:
(Multer)-Ftlip, Codreanu. 
Cojereanu, 
stantin, Cau^ii ru , 
Boroș. JIUL: Orîsnic (Gram)-Romo- 
șan, Vasiu (Pana.it), Ciolan-Cosnioc, 
Deleanu - Dula, Ghibea, Ciurdărescu, 
Florea. Crăciun.

Al. Gross, corespondent

TEXTILA BUHUȘÎ—DINAMO 
1-4 (1—5)

regional

BACAU

Divdzio-BUHUȘI 22 (prin telefon).
nara A Dinamo Bacău a susținut astăzi 
în orașul nostru un interesant meci a- 
mical în compania Textilei din loca
litate. fa cjjjpa tereQujuj desfundat, 

meciul a fost viu disputat, gazdele 
reușind să facă față de multe ori a- 
tacuirilor insistente inițiate de oas
peți. Au înscris: FI. Anghel (min. 11 
și 70), Filip (min. 20) și Ciripoi 
(min. 34) pentru Dinamo Bacău și 
Rate (min. 26) pentru echipa gazdă. 
Dinamo Bacău a folosit următoarea 
formație: Faur (Bucur)-Giosanu, fo
sil Lazăr, Cincu-Țîrcovnicu. F.l. An- 
gheteRădulescu (Mihai mim. 55), FP 
lip, Asan (Gram), Ciripoi, Drăgoi.

Victor Florescu, corespondent

ȘTIINȚA CLUJ—C.F.R. CLUJ 3—4 
(1-5)

CLUJ 22 (prin telefon). Învingă
torii iau jucat rapid și au tras mult 
la poartă, meritînd victoria. Apăim/ea 
studențlfor ă fost slabă. Au marcat: 
Mirnieanu, Marcu, Mateiantj pentru 
Știința și Băluț (2), Oprea și Papiu 
G.F.R. Formațiiie: ȘTIINȚA: Szilagi- 
Ronian, Mureșan. Costin-Petru Emil, 
Nedelcu-Munteanu, Marcu. Mateianj, 
Georgescu, Suciu. C.F.R.: Bucur
(Șerbanj-Dănil, Pipaș, Călbăjos- Dră- 
goi, Greean-Paipiu (Covaci). Kobori 
(Ki’lin), Băluț, Dezso, Oprea.

Matei Vasile-corespondent
FARUL CONSTANȚA—DINAMO 

OBOR 2—5 (1—1)

CONSTANȚA 22 (prin telefon). — 
In meciul amicali susținut astăzi, Fa
rul din localitate a arătat că n-a fă
cut în ansamblu nici un progres față 
de partidele anterioare. Intr-adevăr, 
deși în apărare Straton și Dănulescu 
au acționat destul de prompt, Toma 
în schimb, prin jocul său foarte slab 
a constituit o adevărată breșă prin care 
oaspeții s-au infiltrat dese ori în ca
reul echipei gazdă. Dc asemenea, în 
atac Farul a combinat prea mult și 
steril. Singurul atacant care a cores
puns a fost Moraiianti, de altfel auto
rul golurilor echipei Farul.

Dmamo Obor s-a prezentat destul 
de bine, cu o formație omogenă, cu 
multă vervă de joc, cu o bună orien
tare tactică. Realizatori : Costăchesou, 
M. Apostol și Stănilă.

FARUL: Negoiță — Straton, Dă
nulescu, Toma — Niculescu, Pană 
(Sișcă) — Moroianu, Corneanu, Călin, 
Sever, Luban.

DINAMO OBOR: Dateu (Mocanu) 
— Ivan, P. Florea (Petca), Olteanu— 
Nunweiler 5, Szekeli (Stanciu) — Cos- 
tăchescu (P. Moldoveanu), Ionescu, 
Camșa (AL Apostol), Stănilă, Gh. Ma
rin (Coman).

Petre Enache-coresp. regional

PREGĂTIRILE LOTULUI DE JUNIORI 
R.P.R.

Uirmîndu-și programul stabilit, lotul 
de juniori R.P.R. a susținut ieri di
mineață un meci de pregătire în ve
derea Turneului U.E.F.A. Juniorii s-au 
antrenat în compania formației C.S.A. 
București de care au dispus cu 7—0 
(1—o) prin punctele marcate de 
Matei (2), Harșani, Rakcsi (2), Ni- 
culoscu și Chețan. Cum arată și sco
rul, lotul de juniori s-a comportat 
mult mai bine după pauză cînd a 
acționat mai ordonat și mai dar, ata
cul construind faze și spectaculoase 
și eficace. O bună impresie au lăsat 
la acest antrenament înaintașii. Har- 
șai’.i-Nicu'.escu, Nisipeanu-Rakcsi-Crăi- 
nioeanu (oare au alcătuit cvintetul o- 
fensiv în repriza a delta), mijlocașul 
Ștefan și fundașul Urseanu. Lotul a 
folosit următorii jucători: Florea
(Ghiță)-Tițeioa (■Srseanu), Boroș, 
Postot ache-Ștefan (Chețan), Snrdan 
(Ștefan )-Nisipeanu (Harșani), Ni
culescu (Varga. Niculescu). Matei 
(Nisipeanu), Rafccsi (Niculescu, Rak
csi). Crăinieeanu. In viitoarele șe
dințe de antrenament vor mai fi 
foflosiți și alți juniori (Neacșu-Timi- 
șoara, Vătafu-Bacău și Nedelcu-Bueu- 
rești), urmînd să se dea formă defi
nitivă lotului, în. care sînt ținuți în 
evidență și Igna și Koczka. plecați cu 
U.T.A. în turneu.

Pana.it


O SPLENDIDA VICTORIE A BASCHETBALIȘTILOR NOȘTRI Schiorii romîni în R. P. Ungara
R. I*.  Română

Reprezentativa noastră 
de baschet a realizat ieri 
sala Floreasca una dintre 
valoroase victorii internaționale din 
palmaresul său, întrecînd reputata 
formație a R. Cehoslovace la o dife
rență categorică : 80-61 (41-32). Pe
cei care n-au asistat la meci, îi va 
impresiona' desigur disproporția sco
rului. Ne-a impresionat și pe noi îm
preună cu miile de spectatori care 
au fost tot timpul alături de echipa 
noastră. Dar, mai mult decît scorul, 
ne-a entuziasmat maniera în care a 
fost obținut acest succes de presti
giu. Jucătorii romîni au acționat cu 
multă hotărîre în atac, unde au con
struit faze nu numai de o rară spec
taculozitate, dar și de mare eficaci
tate (promotori: Fodor, Ncdef, Em. 
Niculescu), iar în apărare au luptat 
cu o dîrzenie remarcabilă,

Factorul care a cîntărit 
mult în 
discuție 
mat de 
aproape 
celor 40 
burile derutante de locuri, intercep
țiile prompte și trecerile pe contra
atac au surprins de multe ori pe 
baschetbaliștii cehoslovaci, sau i-a 
obligat la intervenții în afara limite
lor regulamentului. Foarte semnifica
tiv din acest punct de vedere este ra
portul greșelilor personale comise de 
componenții celor două formații : 14 
ale învingătorilor, față de 34 ale în
vinșilor 1 In consecință, chiar și cei

R. Cehoslovacă SG-M (41-32)
masculină
seară în
cele mai

cel mai 
balanța victoriei a fost fără 
ritmul extrem de iute impri- 
echipa noastră și menținut 
în permanență de-a lungul 
minute. Pasele rapide, schini-

mai experimentați jucători cehoslovaci, 
printre care cunoscuții Skerjik, Sip 
și Tetiva I, au fost deseori penalizați 
în primele minute și s-au văzut sub 
amenințarea unei timpurii eliminări 

Meciul a 
luptă dîrză, 
marcaj este 
care printr-o 
1-0. Evoluția 
este destul de strînsă, adversarii noș- 
trii conducînd de mai multe ori, dar 
la diferențe mici (min. 6: 13-10, min. 
8: 18-15, min. 14: 26-23, min. 15: 
28-25). Din acest moment, contra
atacurile cvintetului romîn, alături de 
pătrunderile în dispozitivul apărării 
adverse sînt tot mai eficace și în 
trei minute tabela de marcaj indică 
35-28 în favoarea noastră 1 De aci 
înainte conducerea ne aparține în per 
inanență, repriza terminîndu-se la o 
diferență de 9 puncte: 41-32. La re
luare, tot reprezentativa R.P. Roftiîne

climinari 
început într-o notă de 
echilibrată. Tabela de 
inaugurată de Novacek 
lovitură liberă înscrie : 
ulterioară a scorului

modifică tabela de marcaj (42-33 prin
Fodor) și în continuare... 44-34... 

61-45 (min.
urma unei 
de specta- 
Nedef, Ni-
3 minute

48-38... 53-45 (min. 28) si 
31)... 71-53 (min. 37), în 
„suite" de coșuri extrem 
culcase înscrise de Nagy, 
culescu și Novacek). Cu 
înainte de sfîrșit, scorul era de 72-55. 
In ultimul minut, se remarcă seria de 
trei coșuri înscrise de D. Lukacik: 
76-61. Replica vine prompt prin Ne- 
def (78-61) și Niculescu, care pece
tluiește scorul partidei la 80-61.

Arbitrii Kiril Khaitov (R.P. Bulga
ria) și ivo Dobritcki (R.P. Polonă) 
au condus competent următoarele for
mații: R.P. ROMÎNĂ: Nedef 21, No
vacek 25. Em. Niculescu 12, Fodor 9, 
Nosievici 2, Costescu 6, Nagy 5. 
R. CEHOSLOVACĂ: Skerjik 5, Te- 
tiva I 12, Sip 8, B. Rilich 7, Z. Ri- 
lich 6, D. Lukacik 6, Tomasek 13, 
Kasper 4; au mai jucat: B. Lukacik, 
Ordnung și Kawili.

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN

VictO£ăoși la șta£etă șâ pe locul 2 
Sa combinata nordică

GALAJTETO 22 (prin telefon). — 
Concursul internațional de schi la care 
au participat, sportivi romîni și ma
ghiari a luat sfîrșit duminică.

Sîmbătă au avut loc întrecerile de 
sărituri din cadrul combinatei nordice. 
Pe primul loc s-a clasat săritorul ma
ghiar Csavaș Laszlo cu 209 p. cu să
rituri de 37 și 35 m. Locul 2 a reve
nit concurentului romîn Gh. Frățilă cu 
189,7 p. (32 și 31 m.), urmat de
Istvan Pajor (R.P.U.) cu 170,3 p.

In clasamentul combinatei nordice 
primul loc a fost ocupat de Csavaș cu

431,4 p., urmat de Gh. Frățilă cu 
429,7 p. și Pajor Istvan cu 385 p. Lă 
aceste întreceri au luat parte 7 concu
renți.

Duminică au avut loc întrecerile de 
ștafetă 3x10 km. Un frumos succes 
a obținut echipa R.P. Romîne care s-a 
clasat pe primul loc cu timpul de I h. 
12:02. Pe locul 2 s-a clasat echipa 
R.P. Ungare I cu rezultatul de 1 h. 
13:08.

Concursul de sărituri speciale nu a 
avut loc din cauza vîntului puternic.

Recolta București a întrecut
pe Ferencvaros Budapesta la popice

Un nou joc al fotbaliștilor 
de la C.C.A. în R. P. Chineză

Conti- 
e- 

fotbal a Casei Centrale a Ar- 
jucat la Pekin cu echipa mi- 
August". La meci au abistat 

40.000 spectatori. A fost de

PEK.IN 22 (Agerpres). 
nuîndu-și turneul în R.P. Chineză 
chipa de 
matei a
litară „1
aproape

In cadrul triunghiularului de scrimă

Echipa R. P. R.
a învins reprezentativa Italiei

BUDAPESTA 22 (prin telefon). In- 
tîlnirea triunghiulară feminină de
scrimă R.P. Ungară—R.P. Romînă— 
Italia a furnizat un spectacol 
tiv de ridicată valoare tehnică, 
lucru era de așteptat, de altfel, 
rece formațiile participante — 
deosebi echipa R.P. Ungare — sînt 
cotate printre fruntașele acestei disci
pline pe plan internațional.

In această importantă confruntare, 
tinerele noastre trăgătoare s-au com
portat destul de bine: Victorie asu

spor- 
Acest 
deoa- 
și în-

® S-AIJ ÎNCHEIAT campionatele de 
natație ale Australiei, desfășurate la 
Hobart (Tasmania). Cu acest prilej, 
tînărul înotător John Konrads a înscris 
o performanță cu totul neobișnuită : 
în fața unui lot foarte puternic de 
concurenți, el a reușit să cucerească 
toate titlurile în probele, de stil liber 
— 110 y, 220 y, 440 y, 880 y și 1650 v.

• IN FINALA de simplu masculin 
a campionatelor internaționale de te
nis pc teren acoperit de la Paris, da
nezul Kurt Nielsen l-a întrecut pe 
francezul Jean-Claude Mollinari cu 
10-8, 3-6, 6-3, 6-3. La feminin a cîști
gat Angela Mortimer (Anglia) care a 
dispus de jucătoarea franceză De la 
Courtie cu 6-3, 6-1.

• IN CADRUL unei reuniuni atle
tice desfășurate la Sydney, cursa de. 
1 mila a revenit recordmanului mon
dial Herb Elliot, cronometrat cu un 
timp mediocru: 4:07,6.

pra puternicei reprezentative a Italiei 
(în formația cu care va concura la 
Olimpiadă, dar mai puțin Colom- 
betti, care n-a făcut deplasarea fiind 
bolnavă) și o înfrîngere — nu atit 
de aspră cît o arată scorut — din 
partea echipei maghiare.

Prima întîlnire a triunghiularului a 
opus formațiile R.P.R.
Rezultat: 
toriile au 
Orb-Lazăr 
Tărăngoiu 
și Ragno .
Sancuinctti 1.

R.P.U. — Italia 13—3. Au cîștigat: 
Rejto 4 asalturi, Kovacsne 3, Szekeline 
4, Domolky 2 și Sancuinetti 2, Pas
sim I.

R.P.U. — R.P.R. 12—4. Oirbam 2, 
Orb 1, Tărăngoiu 1 (Vicol a pierdut 
toate asalturile).

față premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, tovarășul Citi F.n-lai.

Intîlnirea dintre cele două formații 
a prilejuit un meci foarte disputat, la 
capătul căruia scorul a fost egal: 2—2 
(2-2).

Echipa romînă a atacat în general 
mai mult, dar înaintașii au ratat nu
meroase ocazii de gol. Scorul a 
deschis de echipa gazdă prin Sien 
Ti-sin (min. 12). Două minute mai 
lîrziu Alexandrescu reia o minge din 
corner și înscrie. In min. 25 echipa 
chineză marchează din nou prin Hat 
Si-kuan. Cu 3 minute înainte 
rpinarea reprizei, Constantin îl lansea
ză pe Tătarii, care egalează.

In această partidă C.C.A. a aliniat 
următoarea formație: Voinescu - _ Z- 
vodă II, Apolzan, Staicu

fost

mai

de ter-

— Za-
— Jenei, 

Bone — Cacoveantt (Constar.tinescu), 
Constantin. Alexandrescu, Zavoda 1 
(Crișan) Tătarii

C.C.A. susține ultimul joc miercuri 
la Pekin, cu selecționata orașului.

„.4 fost un meci frumos, disputat 
dar mai mult a fost un joc al ... ner
vilor. Diferența este atit de mică in
cit îmi este foarte greu să mă pro
nunț cine au fost mai buni. Totuși 
eu felicit formația dvs. al cărui re
zultat denotă că a știut să lupte mai 
bine decît noi" — ne-a spus Ianos 
Buruncz antrenorul federal maghiar 
la sfîrșitul întîlnirii.

Intr-adevăr, sîmbătă și duminică am 
asistat pe arena Recolta din Capitală 
la o partidă de o rară frumusețe, în 
care învingătorul a fost cunoscut 
de-abia după 2.392 bile, adică în mo
mentul cînd ultimii doi jucători mai 
aveau de tras tilthnele 4 bile. Dar în- 
tîlnirea a plăcut nu numai prin acest 
sfîrșit pasionant ci și prin evoluția 
scorului. Jucătorii celor două formații 
fiind de forțe sensibil egale au arătat 
încă de la începutul partidei că sînt 
dispuși să-și pună în joc toată price
perea și puterea lor de luptă. Mai 
tehnic, popicarul maghiar lozsef Sza- 
lai l-a întrecut pe jucătorul P. Moi- 
sescu, astfel, că tînărul Gh. Popescu 
preia un handicap de 24 de popice de 
la colegul său. In vervă, jucătorul ro
mîn reface diferența depășindu-I pe 
Istvan Csetenyi cu 32 de popice, Re
colta preluînd conducerea cu 8 p.d.

Traian Mihăilescu mărește avantajul 
Recoltei ia 51 puncte. Apoi — dumini
că — Gyula Varfalvi, unul din oa
menii de bază al echipei oaspe, își 
întrece adversarul Gh. Sctirtu cu 45 
de popice doborîte, echilibrînd din 
nou jocul. Lupta dintre penultimul 
schimb N. Saenco — Lajos Hack a 
fost atractivă, popicarul maghiar reu
șind să refacă handicapul și să lase 
o „moștenire" de 13 puncte colegului 
său Laszlo ReiM. Maestrul sportului 
Alexandru Andrei dovedind multă pu
tere dc luptă, egalează și la ultimele 
50 de bile ia chiar un avantaj de 
15 popice. Laszlo Reibl și Alex. An
drei au mers tin timp egal apoi popi
carul maghiar a refăcut din handicap 
și faptul că a „spart" la ultimele 10 
bile a permis jucătorului romîn să 
mențină o diferență de 3 popie' 
doborîte. Scor final : 4809—4806 p. 
pentru Recolta. Iată rezultatele indi
viduale 200 bile mixte: Recolta : P. 
Moisescu 760 p.d., Gh. Popescu 839, 
Tr. Mihăilescu 833, Gh. Scurtii 77b, 
N. Saenco 789, Alex. Andrei 813. Fe
rencvaros: I. Szalai 781, I. Csetenyi 
807, I. Antal 790, G. Varfalvi, 820, L.
Hack 802, L. Reibl 803.

TR. IOANIȚESCU

ci 1 J'îi li u
li—5 pentru R.P.R. Vic- 
fost realizate de: Orban 3, 
4 și Vicol 4 (Eugenia 
a pierdut toate' asalturile) 
1, Masciotta 1, Passini 2,

FOTBAL
REIMS ELIMINATA DIN CUPA 

FRANȚEI !

fost 
Tou-

PIES1HE HOTARE

După cum transmite agenția „Men“, 
echipa romînă de fotbal U.T.A. Arad 
și-a încheiat turneul întreprins în pro
vincia Siria din Republica Arabă Uni
tă. In cel de al treilea meci disputat 
vineri la Damasc, fotbaliștii romîni au 
învins cu scorul de 2-0 echipa selec
ționată a Armatei Siriene.

La 21 februarie fotbaliștii romîni au 
plecat^ spre Beirut, unde urmează șă 
susțină trei întîlniri în compania ce
lor mai puternice formații libaneze.

Optimile de finală ale Cupei Fran
ței, desfășurate ieri, au furnizat o 
mare surpriză: echipa campioană
Stade de Reims a fost eliminată cu 
3—1 (după prelungiri) de Lyon,
care — după cum se știe — se află 
în partea de mijloc a clasamentului 
primei divizii profesioniste. Meciul 
s-a desfășurat pc teren neutru, la 
Oran, ca și toate celelalte întîlniri 
de cupă.

Un alt rezultat neașteptat a 
furnizat de meciul Sedan —
louse, desfășurat la Bordeaux, în care 
nici una din echipe nu și-a putut im
pune superioritatea, nici după pre
lungiri: 1—1.

Iată celelalte rezultate: Racing 
Paris — St. Etienne 3—2, Sochaux — 
Angers 2—0, Mimes — Red Star 4—0, 
Rennes — Troyes 2—0, Le Havre — 
Draguignan 2—0, Metz — Besancon 
2—1.

După cum se poate observa, pentru 
sferturile de finală ale competiției s-au 
calificat două echipe din divizia se 
cundă : Metz și Le Havre. Remarca-

© LA NEW YORK s-au desfășurat 
campionatele de atletism ale S.U.A. 
pe teren acoperit. Proba de înălțime 
a fost cîștigată de atletul de culoare 
John Thomas cu o săritură de 2,16 m. 
Primul loc în cursa de 1 milă a re
venit atletului irlandez Ron Delaney 
cu timpul de 4:02,5. Parry O’Brien a 
aruncat greutatea la 18,94 m.

® IN ORAȘUL italian Courinaver 
s-a desfășurat campionatul .mondial 
de biatlon (probă de schi pe o dis
tanță de 20 km în care fiecare con
curent. susține și 4 concursuri de tir). 
I n succes remarcabil au obținut spor
tivii sovietici. Echipa U.R.S.S. s-a 
clasat pe primul loc fiind urmată de 
formația Suediei. In clasamentul in
dividual primul loc a revenit lui Vla
dimir Melanin fiind urmat de So
kolov (ambii din echipa Uniunii So
vietice). Locul al 3-lea a revenit spor
tivului suedez Ven Aag.

© ECHIPA de hochei (tineret)1 a 
R. Cehoslovace carp se află în turneu 
în U.R.S.S. a jucat la Moscova cu 
selecționa Hi orașului. Hocheiștii ce
hoslovaci )jiț. obținut victoria cu 3—2.

In boxul profesionist

— învingător la.., puncte!!!

bilă performanța echipei de amatori 
din Draguignan care a cedat învin
gătorilor după un meci strins.

MANCHESTER UNITED SE IMPUNE 
DIN NOU

La un an după catastrofa aeriană 
de la Miinchen, în care a pierdut 7 
din cei mai buni jucători, Manchester 
United revine pc primul plan al cam
pionatului Ligii engleze. Sîmbătă, 
fosta deținătoare a titlului a cîștigat 
cu 2—1 derbiul cu actuala campioană 
Wolverhampton Wanderers. Este inte
resant de notat că cei mai buni ata- 
c.anți ai învingătorilor au fost Denis 
Viollet și Bobby Charlton. Acesta din 
urmă a înscris golul victoriei în ulti
mele secunde ale meciului! In urma 
acestui rezultat, Manchester (care a 
cules 23 puncte în ultimele 12 me
ciuri!) egalează pe Wolverhampton în 
fruntea clasamentului, cu 38 puncte. 
Urmează Arsenal cu 37 puncte (și un 
joc mai mult), Bolton 35, Burnley și 
West Bromwich 34.

Intîlnirea West Bromwich — Arse
nal (1—1) a fost caracterizată de co
mentatorii britanici drept „meciul ce
lor două echipe obosite"... Intr-adevăr, 
ambele cluburi au acum un mare nu
măr de jucători răniți sau ieșiți din 
formă, consecință a programului ex
trem de încărcat căruia trebuie să-i 
facă față fotbaliștii profesioniști din 
Anglia.

Iată celelalte rezultate ale ultimei 
etape: Tottenham — Portsmouth 4—4, 
Newcastle — Aston Villa 1—0, Luton

— Leicester 4—3. Leeds — Manches
ter City 0—4, Chelsea — Burnley 
1—3, Bolton — Preston 2—1, Blac
kpool — Nottingham 1—0, Blackburn
— West Ham 1—2, Birmingham —■
Everton 2—1.

FRUNTAȘELE DIN NOU ÎNVINGĂ
TOARE IN CAMPIONATUL ITALM

In etapa a 21-a a campionatului 
italian fruntașele clasamentului an 
obținut alte victorii. Milan a dispus 
de Sampdoria cu 4—1, Fiorentina de 
TrieSiina cu 4—1, iar Internaziocale 
a cîștigat în deplasare cu Spăl (1—0). 
Celelalte rezultatei: Napoli—Juventus 
0—0, JAidova—Alessandria 0—0, To
rino—Bari 2—2, lldinese—Lazio 4—1, 
Roma—Bologna 0—1, Genova—Lane- 
rossi 0—1. In clasament conduce Mi
lan cu 34 p. urmată de Fic-rentina 
33 p., Internazionale 30 p., Juventus 
29 p., Sampdoria și Lanerossi 20 p.

HONVED A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE LA BUDAPESTA

La Budapesta s-a desfășurat sîm
bătă și duminică un turneu interna
țional care a fost cîștigat de echipa 
Honved. lată rezultatele: Homed—Voi- 
vodina Novisad 2—0 (1—0), Ujpssfi 
Dozsă—Wisla Krakovia 1—1 (0—1), 
Honved—Wisla Kdakovia 2—1, Ui- 

pesti Dozsa—Voivodiita Novisad 3—1.
b In orașul Verona a avut loc me

ciul internațional dintre juniorii Italiei 
și Austriei. Fotbaliștii italieni at: ob
ținut victoria cu scorul de 3—1.

s La Mexico City echipa ceho
slovacă Dukla Praga a jucat cu re
prezentativa Mexicului. Victoria a re
venit fotbaliștilor mexicani cu scorul 
de 2—0 (0—0).

Meciurile hocheiștilor americani în Europa 
se soldează cu infrîngeri... bătăi și scandaluri

Pregătindu-se pentru campionatele 
mondiale, echipa de bocitei a S.U.A. 
își continuă evoluțiile în meciurile dc 
verificare pe terenurile de gheață ale 
Europei occidentale. După oum re
marcă. agențiile de presă și comenta
torii posturilor de radio, fiecare joc 
al americanilor se soldează cu conflicte 
și, nu rare ori, cu scandaluri sau 
bătăi. Astfel, în cea mai recentă par

tidă susținută în compania reprezen
tativei Suediei (pe care americanii au 
pierdut-o cu 1—3), meciul a trebuit 
să fie întrerupt pentru 15 minute. 
Hocheiștii de peste ocean s-au dedat 
la brutalități și au fost îndelung hui-' 
duiți de public. La sfîrșitul partidei 
ei au părăsit terenul sub ocrotirea 
poliției.
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