
ivarășelor noastre de muncă si viată— 
ii succese în lupta pentru construirea

socialismului
nostru și a 

_ progresiste a
* intrat ca o tradiție sărbătorirea 
:i de 8 Martie — Ziua Internațio- 
ă a Femeii. Masele largi de oa- 
ni ai. muncii întâmpină această zî, 
întinderii, sub semnul luptei avîn- 
; pentru pace și progres social, pen- 

viitorul fericit al copiilor —• pri
vară omenirii.
irea a fost viața femeilor din țara 
istră în timpul regimului capitalist I 
și reprezentau aproape jumătate din 
itilația țării, femeile erau lipsite de 
e mai elementare drepturi și liber- 
i democratice. Copii, goi și flă- 
nzi, creșteau pe stradă în voia soar- 

Ocrotirea
ului, această 
leată brutal 
ploatatoare.
rească făcea parte dintre țările în 
re situația femeilor, a mamelor și 
copiilor era dintre cele mai 

1 lume. Clasele stăpînitoare și 
• morale considerau femeia ca 
arfă, ca pe un simplu obiect. 
Batjocorită de vătafi și moșieri, de 
iaburi și patroni, femeia muncitoare 
a asuprită, era lăsată în bezna neș- 
nței de carte, oprimată și secătuită 
cele mai grele munci. Regimul nos- 

u democrat popular a pus capăt 
■ntru totdeauna acestor stări de lu- 
uri.
Faptul că azi femeia mamă se bu- 
iră de o înaltă prețuire, că statul 
Jstr- a instituit ajutorul familial, 
i iile au cele mai depline drep- 
ri și libertăți democratice, asistență 
i domeniul ocrotirii copilului, con- 
iții privind ridicarea continuă a ca- 
ficării profesionale, pentru învăță- 
îînt, pentru a se afirma în toate 
omeniile de activitate, constituie do- 
ada grăitoare că revendicările esen-

In viața poporului 
întregii omeniri 
intrat c

maternității și a co- 
datorie elementară, era 
în picioare de clasele 
Romînia burghezo-mo-

grele 
legile 
pe o

țiale pentru care 
întregi de femei 
rea în tara noastră abia în anii noș
tri luminoși ai construcției socialiste.

Partidul și Guvernul consideră 
munca femeilor ca un factor activ 
în construirea socialismului, ca o for
ță socială puternică în opera de dez
voltare economică și culturală a pa
triei. Și, este firesc acest lucru. As
tăzi femeile participă activ ta trebu
rile statului, la conducerea acestuia. 
In Marea Adunare Națională au fost 
alese 71 de femei deputat, iar alte 
peste 35.000 în sfaturile populare. 
Sute și mii de femei dețin de ase
menea funcții 
în conducerea 
obștești și în 
sociale. Faptul 
nistere, întreprinderi, 
masă, consilii ale G.A.C^-urilor etc. se 
găsesc în conducere nurtieroase femei 
este un lucru deosebit de grăitor. Sub 
conducerea 
a partidului 
femeilor — 
nalitate —
cesare ca energia și capacitatea lor 
creatoare să se poată desfășura din 
plin.

Sportivii patriei prețuiesc profund 
condițiile minunate create de regi
mul nostru democrat-popular pentru 
desfășurarea activității lor și a to
varășelor lor de muncă, pentru ridi
carea măiestriei sportive. Ei sînt ho
tărî ți să lupte împotriva tuturor ati
tudinilor înapoiate față de tinerele 
sportive, să le ajute în muncă, și să 
le înconjoare cu respect. Alături 
întregul popor muncitor, sportivii 
mit un salut fierbinte femeilor 
patria noastră, urînd tovarășelor 
de muncă și viață noi succese în 
tivitatea lor, pentru înflorirea patriei.

au luptat generații 
și-au găsit rezolva

de înaltă răspundere 
statului, >' a treburilor 
toate domeniile vieții 
că azi în diferite ml- 

organizații de

și îndrumarea înțeleaptă 
în viața și munca tuturor 
fără deosebire de națio- 
s-au creat condițiile ne-

de 
tri- 
din 
lor 
ac-
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Cupa R. P. R. la fotbal

Deținătoarea Cupei, Știința Timișoara, eliminată!. 
...Iar Jiul Petroșani va trebui să mai joace o dată 
cu Aurul Brad. In rest, rezultate normale in etapa 

de ieri a Cupei
Bacău, UTA, Progresul București. Ra
pid și Steagul roșu, deși întâlneau ad
versari de categorie B și chiar C. O 
mențiune pentru C.Q.A. oare a reușit 
scorul zilei în compania unei formații 
de B, preaun și formațiilor Metalul 
Tîrgoviște, Petrolul Moinești, Arieșttl 
Turda, Textila Sf. Gheorghe și mai 
ailes Aurul Brad, pentru buna lor com
portare. Minerul Aninoasa este sin
gura formație regională care a „pă
truns" în optimi.

lată acum cîteva detalii asupra par
tidelor de ieri.

C. F. R. Timișoara - 
Știința Timișoara 

2-0 (2-0)

Atac petrolist la poarta echipei Carpati Sinaia. Portarul Panțuru a 
intervenit insă la timp, primind balonul urmărit de Dridea (dreapta). 
Fundașul Toniță urmărește cu grijă faza (Petrolul — Carpați 3—0).

Surprize în
Etapa de sîmbătă și duminică a 

iinpionatelor de baschet a furnizat 
umeroase întîlniri spectaculoase și cî- 
:va surprize. Apropierea sfîrșitului 
anipionatului a îndemnat echipele din 
.na retrogradării să depună eforturi 
tari și să obțină rezultate valoroase, 
îtrecînd, formații situate pe primele 
icuri în clasament.
Astfel, în cadrul întîlnirilor echipe- 

>r feminine, C.S.U. București a reușit 
' nuanță remarcabilă, invingînd 

i|>n . București, fruntașa clasamen- 
ului. Tinerele studente au Înotat cu 
mită ardoare, atacurile lor fund bine 
onduse de Teodora Predescu. Olimpia, 
n schimb, a jucat mult sub valoarea 
i. Din minutul 30 al partidei echi- 
iele au condus alternativ cu cîte unul 
alt două puncte diferență, iar în ul- 
imele secunde prin coșul înscris de 
Aici a Nină formația studentelor a reu
șit să obțină victoria cu scorul de 
14:43.

In campionatul masculin Știința 
’imișoara a învins la o diferență apre
ciabilă (14 puncte) formația dinamo- 
vistă din Tîrgu-Mureș. Studenții timi 
oreni au luptat cu mult elan, în spe- 

:ial în repriza a doua. Dintre jucătorii 
echipei gazdă s-au remarcat Popovici 
si Cirlan.

campionatele de baschet
Formația Alimentara din Tîrgu-Mu- 

reș și a continuat șirul surprizelor, 
obținînd victoria și în fața Voinței 
Orașul Stalin. Gazdele au dominat tot 
timpul. Ele au luat conducerea chiar 
din primele minute distențîndu-se apoi 
din ce in ce mai mult și cîștigînd pe 
merit partida.

De asemenea este remarcabilă per
formanța Voinței Iași, care a reușit 
să întreacă cu 20(1) de punote dife
rență echipa Știința Cluj. Formația 
clujeană a jucat neașteptat de slab. 
Cele mai multe puncte au fost marcate 
de Voroneanu (34), Vișoianu (13), 
respectiv Vizi (18), Albu (14).

Dintre întîlnirile etapei mai trebuie 
să scoatem în evidență confruntarea 
echipelor Rapid București și Metalul 
M.I.G. De-a lungul celor 40 de minute 
de joc ambele formații au depus mani 
eforturi pentru obținerea victoriei. In 
special baschetbaliștii de la Rapid au 
realizat acțiuni foarte frumoase. Cel 
mai bun jucător de pe teren a fost Gri- 
gore Costescu.

Banatul Timișoara — Voința oradea 
42:38 <n:15); Constructorul Buc. —• 
C.C.A. 57:27 (26:1a); Progresul Buc. — 
Rapid Buc. 37:45 (13:23); masculin: Ra 
pid Buc. — Metalul M.I.G. Buc. 57:55 
(30:31); Torentul Galați — Dinamo Ora
dea 49:66 (27:35); Olimpia Buc. — Di
namo Buc. 76:56 (45:29); Știința Timișoa
ra — Dhramo Tg. Mureș 59:45 (22:20); 
Voința Iași — Știința Cluj 7«;5« (41:27); 
C.C.A. — Cetatea Bucur 92:4» (50:16).

Iată și clasamentele:

Știința Timișoara, deținătoarea Gu
pei R.P.R. a fost eliminată ieri în 
tradiționa! iri derbi timișorean de cărtre 
C.F.R., iar Jiul Petroșani, terminând la 
egalitate cu Aurul Brad, va trebui să 
mai joace o dată (când speră să se 
califice...). In rest, rezultate normate, 
Totuși sânt de menționat scorurile 
strânse cu care au cîșitigat Dinamo

(Prin telefon). 10.000 
aplaudat surprinză

toarea victorie a echipei C.F.R. In de
cursul celor 90 de minute, C.F.R. a 
dominat mai mult și a reușit șă fruc
tifice ocaziile avute. Apărarea echi
pei studențești a fost nesigură, iar 
înaintarea a corespuns numai în par
te. Primul gol a fost înscris, de Ma«i- 
c’ni în min. 18 din pasa lui Andro- 
vici. In min. 45, Fodor din acțiune 
personală, asigură victoria echipei

TIMIȘOARA 8 
de spectatori au

REZULTATE TEHNICE: feminin:
C.S.U. Buc. — Olimpia Buc. 44:43 (10:29); 
Voința Tg. Mureș — C.S. Oradea 46: 
45 (20:23); Alimentara Tg. Mureș — Vo
ința Orașul Stalin 52:34 (27:21); C.S.S.

Nosievici și Rădulescu (ambii de la Olimpia) îl urmăresc cu atenție pe 
Kiss (Dinamo), care va trimite balonul unui coechiper (Fază din meciul 

Olimpia — Dinamo București 76.-56).
Fot® 1 Ti R$bu),

Buc.

FEMININ

1. Olimpia B«uc.
2. Constr. Buc.
3. Voința Or. St.
4. Progr. Buc.
5. Rațpiid
6. Alim. Tg. Mureș
7. C.S. <
8. C.S.U.
9. Voința

ao. c.c.a.
M. Voința
12. C.S.S.

Timișoara

Oradea
Buc.

Tg. Mureș 
Buc.

Oradea
Banatul

C.C.A.
Olimpia

3. Știința
4 . Dinamo
5. Dinam o
6. Dinamo

1.
2.

19

[5 0 3
14 0 5
L2 1 6
2 0 7
L0 1 8
LI 0 7
6 1 12
5 0 14
5 0 14 
s i ia

16 650: 997 25

MASCULIN

Buc. 16
Cluj îs
Tg. Mureș 1B
OTadea

Biuc.
7. Rapid Buc.
8. Met. MIG B-Utc.
9. Voința Iași

10. Torentul Galați
11. Știința Tlm.
12. Cetatea Bucur

16
16
16
16
16
16
16
16

1«2: 9(A 35
923: 874 34

V<1": •—
9SG: 948
941:1100

3'.
30
26
M
22
21

(Continuare in pag. 3)

De data aceasta ,duelul" in margine a fost favorabil lui Posmoșanu (Con
structorul). Fază din meciul Dinamo — Constructorul, contind pentru fi* 
nala „Cupei Grigare Preoteasa", Citiți amănunte in pagina a II-a).

(Foto: N. Haninovici).

De

ASTĂZI iWCEPE LA PRA.GA

Turneul final al campionatului mondial 
de hochei pe gheață

— în Criteriul European echipa R. P. Romine a întrecut Austria cu 5-2 —
PLZEN 8 (prin telefon de la tri

misul nostru). Nu știin cum o fi 
acum timpul în alte orașe, dar aici 
este primăvară în toată puterea cu- 
vîntului. Vineri a fost atît de cald 
că a fost necesară amînarea începe
rii meciului (gheața se topise deși 
compresoarele lucrau din plin), iar 
sîmbătă înaintea întîlnirii susținute 
de echipa noastră cu Austria, ploua 
mărunt și des. Din această cauză te- 
renul de joc era acoperit cu un strat

de apă. Echipa noastră a fost deza
vantajată de această situație deoarece 
ea nu și-a mai putut face jocul obiș
nuit, în viteză. Independent de acest 
fapt, putem aprecia că deși au ob
ținut o concludentă victorie, totuși ju
cătorii romîni n-au mai lăsat impresia 
din ajun, arătîndu-se obosiți după 
partida susținută cu echipa de tineret 
a Cehoslovaciei. In același timp, for
mația Austriei s-a comportat cu mult 
mai bine decît în meciul cu Ungaria^

începutul partidei a aparținut aus
triecilor care au dominat și au ratat 
cîteva ocazii favorabile. In min. 9, 
lonescu — care în acest meci a fost 
unul dintre cei mai buni jucători de 
pe teren — s-a avîntat într-un con
traatac, a trecut de ultimii doi apără
tori și cînd să șuteze, pucul a rămas 
într-o băltoacă! Austriecii au păstrat

CĂLIN ANTONESCU
(Continuare în pag. 4),



Cu toata fermitatea împotriva 
cosmopolitismului și a decadentismului 

sportivii ce-i conducea, faptul că a-Nu este mirt de-atunci. Era spre 
sîirșiitul lui februarie. La cabana Po
iana Stai in se aflau membrii lotului 
R.P.R. de bob-tiiieret, schioare de la 
asociația „Olimpia" Or. Stailiin, spor
tivi din lotul republican de canotaj, 
schiori de la clubul Dinamo etc. Cu 
adte cuvinte sportive și sportivi sosiți 
la munte pentru pregătiri și concur
suri. Deseori, excursioniștii aveau plă
cuta surpriză să vadă la ore timpurii 
ale dimineții sau spre seară numeroși 
tineri și tinere antrenindu-se ușor sau 
executînd programul de înviorare. 
Erau sportivii din iotul republican de 
canotaj și cel de schi al clubului Di
namo Bucunalști, care sosiți la munte 
au căutat să se pregătească cu serio
zitate, să folosească cit mai ulii tim
pul ced aveau ia dispoziție, sportivi 
cu o profundă educație morală, co
munistă.

Din păcate, printre sportivi s-au gă
sit și unii care aproape tot timpui și 
l-au petrecut în chefuri șa jocuri de 
cărți, în distracții tipic burgheze. Așa 
da pildă, in camera 8 a cabanei con
ducătorul unui lot de sportivi de 1® 
asociația „Voința" București, pe nu
me Brenci, câțiva sportiVbși alături de 
acejștia Cornel Crăciun exclus din miș
carea sportivă s-au pus pe jocuri de 
cărți și pe băutură. Cînd „plictisul" 
n-a putut fi alungat cu asemenea „o- 
cupații", aceștia s-au folosit de radio 
ascultilnd „huia-hoop" și alte cântece 
cosmopolite, decadente, neinteresîndu-i 
că la acea oră se transmitea buletinul 
sportiv. Dar, năravul este nărav, Neți- 
uind 6eama de faptul că în cabană 
lumea se odihnea, că erau și delegați 
ai mișcării sportive din regiune și din 
București, respectivii conducători de 
lot și sportivi amețiți de băutură au 
mers mult mai departe. Așa, ei au gă
sit de cuviință să pună la magneto
fon benzi (de unde le-au procurat nu 
știm!) pe oare erau imprimate cînte
ce occidentale decadente. Dezmățul a 
culminat cu cheful de pomină din 22 
spre 23 februarie care a ținut până a- 
proape de orele 3 dimineața, cînd in
tervenția categorică a delegațiilor 
U.C.l.S. din București a avut darul 
să-i astâmpere pe acești „sportivi".

Pe scurt, așa stau lucrurile. Ele o- 
g'.îndese însă o situație cu totul nesă
nătoasă. In primul rând faptul că res
ponsabilul cabanei nu îndeplinește con
știincios sarcinile sale. De fapt, res
pectivul tovarăș nu s-a îngrijit nici 
măcar de afișarea unui program de 
activitate în cabană, de organizarea 
audițffibr la rad» pentru sportivi sau 
de sprijinirea funcționării i vreunei ga
zete de perete, care să oglindească 
activitatea sportivă și turistică din ca
bană. In a! doilea rind se desprinde 
condiuzia firească că unii sportivi și 
conducători ai acestora au o concepție 
înapoiată, despre viață, că au trăsă
turii morale străine de oamenii muncii 
și de preocupările lor.

Cum poate îi oare calificată atitu
dinea conducătorului fotului de tine
ret ia bob, Erie Henrich, care nu avea 
nici un program de activitate pentru

HIPISM
E JPAMFIL a ciștigat premiul 
)» S MARTIE

Datorită timpului frumos și progra
mului etraojios, reuniunea de ieri de 
la Bănoasa Trap s-a desfășurat în fașa 
unei esistențe numeroase.

Rezultatele au păstrat caracteristica 
reuniunilor precedente: progresul cailor 
tineri.

Un deosebit interes a prezentat pre- 
miul 8 Martie, în care au condus actrițe. 
D'upâ o desfășurare pasionantă, victoria 
a revenit armăsarului Pamfii, condus 
cu precizie de Ileana. Mîndrllă.

Premiul Elisabeth H., deschis cailor 
de primă categorie, a dat câștig de cau
ză iepei Teofana. Aceasta a obținut a 
doua victorie consecutivă, dovedind o 
formă maximă.

Remarcabil au concurat, de asemenea, 
Olimp II, Baltag și Hrisov, care au în
scris valori apropiate d.e recordurile lor. 
Reintrarea primului a fost tăgăduitoare. 
Se pare că va fi un element redutabil 
al generației tinere. Formațiile Avram 
G., Gheorghe Vasile și Teofil Ștefan i 
au recoltat câte două victorii. Adrian 
șl Secera din antrenamentul Gheorghe 
Vasile, au raportat cele mai mari cote, 
peste 10 pentru un leu.

Rezultatele tehnice sînt următoarele:
l. Răboj (Dineseu), Gratia, Ionela. 

Cota: 5,5,0 — 116,10 iei.
II Ancorat (Teofil), Lotca, Gresia. Cota: 

3,30—25,70 — 22,80 lei.
m. Adrian (Vasile Gh), călin, Ele

gant. cota: 10,90 — 248,20 —63,®9 Iei.
TV. Secera (Vasile Gh), Rușețu, Hol

tei Cota: 13,30 — 40,80 — 67,95 lei. Or- 
dinea triplă 104 lei.

V. Pamfii (Ilaana Miîndrilâ), Havara, 
Bega II. Cota: F.P. — 8,20 — 32,70 — 
125.80 lei.

VI. Teofana (Crainic T), Rosa, Berna. 
Cota: 4,50 — 26,60 — 39,70 iei.

VII. Oltmp II (Ichim), Evantai, Orient 
II. Cota: 3,00 — 37,60 — 53,80 lei. Or
dinea triplă: 363,50 lei.

VIU. Baltag (Avram G), Win.etu, Ho- 
pusor. Cota: 2,10 — 18,m — 10,40 lei.

IX. Hrisov (Strijiniuc). Castan, Hoțu. 
C'-ta: 3,00 — 19,50 — 8,00 lei.

'Reuniunea viitoare de trap va avea 
loc duminică 15 martie 1959,

Partal austriac s-a ridicat la suma de 
lei 11.364,47 si a fost cîstigat de un bu
letin sfert căruia îi revine 3409,34 lei. 

iepnTt09z- Rriitru dumlaisa viitoare 

ceata nu a luat nici o poziție împotri
va dezmățului burghez petrecut în ca
bana Poiana ? Atitudinea de tolerare 
a decadentismului și cosmopolitismu
lui s-a manifestat mai pregnant din 
partea lui Brenci, care a doua zi după 
chef, adresîndu-se unui delegat ai 
U.C.F.S., a spus foarte senin și ne
păsător : „Tovarășe, atn jucat cărți. Re
cunosc. Am băut, recunosc. Dar muzi
ca occidentală — referindu-se ta hula- 
hoop și alte cântece decadente — este 
frumoasă ! Te ții de ris ou miinjle de 
burtă". (?!!).

Ne întrebăm cum organele U.C.F.S. 
locala, organizatorii competițiilor de 
iarnă de la cabana Poiana, organele 
de conducere ale îaderațiilor de speci
alitate, ale asociațiilor permit ca edu
carea tineretului s-o facă asemenea 
oameni, cu astfel de concepții ? Cum 
permit ca alături de sportivi să-și des
fășoare activitatea elemente excluse 
din mișcarea noastră sportivă, ele
mente dubioase, fără căpătâi.

Toate cete petrecute, nu de mult, la 
cabana Poiana dovedesc, în plus, fap
tul că uniii activiști U.C.F.S. conducă
tori de loturi, antrenori mu se ocupă 
permanent și au grijă de formarea 
concepției despre viață a sportivilor, 
de etica tor. Acești activiști trec ușor 
cu vederea peste manifestări ce con
travin principiilor morale comuniste.

împotriva oricăror manifestări de 
ploconire în fața culturii occidentale 
decadente, de împăciuitorism față de 
manifestări străine activității sportivi
lor de tip nou, de lipsă de vigilență 
împotriva oricăror concesii făcute mo
ralei și ideologiei burgheze trebuie să 
luăm o 'atitudine fermă și intransigen
tă. Construcția socialismului, ideologia 
clasei noastre muncitoare proclamă o 
morală nouă, norme de comportare co
munistă în viața de toate zilele, lată 
de ce noi trebuia să ducem eu aten
ție și perseverență o susținută și dîrză 
muncă educativă. In cazul întimplări- 
lor de ia cabana Poiana trebuie 
luate măsuri. Efe trebuie' să ajute la 
stîrpirea din rădăcini a tuturor atitu
dinilor străine muncii cinstite și pline 
de abnegație a marii majorități a 
sportivilor noștri.

G. VASILE

£a Predeal „speranțele" schiului nostru 
au entuziasmat

PREDEAL 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Schiul nostru a realizat un mare 
succes! Aceasta este prima și cea mai 
importantă constatare făcută duminică, 
după încheierea concursului final al 
centrelor organizate de Federația ro- 
niînă de schi-bob. Intr-adevăr, talen
tul, curajul, dîrzenia și stadiul de 
pregătire al celor 200 de concurcnți 
(selecționați dintr-un număr de 2<XJ0 
de participanți la centre) — au 
stîrnit admirația spectatorilor. Sîm- 
bătă și duminică ani putut urmări 
la Predeal primele roade ale unei 
mari inițiative. Sîmbătă pe Poliș- 
toacă am avut prilejul să-i vedem 
pe viitorii fondiști disputîndii-și cu 
o rară dîrzenie întîietatea. La urcu
șuri vedeai pe micuții schiori cu 
ohrajii aprinși, răsuflînd din greu, 
dar împingînd cu toată puterea în 
bețe, strîngînd din dinți, pentru a 
ajunge în frunte.

Duminică pe Clăbucetitl Taurului 
sute de spectatori au aplaudat eu 
multă căldură evoluția micuților 
concurenți la slalom. Mulți dintre ei 
au căzut sau au scăpat cîte o poar
tă; dar nici unul nu a stat vreun 
moment în cumpănă, ci s-a întors 
imediat pentru a trece prin poartă și 
pentru a merge mai departe spre 
linia de sosire. La sfîrșit, cînd s-a 
făcut festivitatea de încheiere și au 
fost împărțite premiile, cei mai feri
ciți au fost cei din Fundata care au 
cucerit primul Ioc. pe echipe. Pentru 
locurile 2 și 3 egalitatea a fost per
fectă; schiorii din Rîșnov și cei din 
Predeal și-au împărțit aceste locuri 
fruntașe, precum și mulțumirea că 
au avut o comportare foarte bună. 
Cuvinte de laudă se cuvin însă tu
turor participanților, care, fără nici 
o excepție, au luptat cu însuflețire, 
au arătat că au mari posibilități, că 
oot deveni cadre de nădejde ale 
schiului romînesc.

REZULTATE TEHNICE. FOND fete
8—11 ani, l>/2 km.: 1. Aurelia Moca- 
ci (Fundata); 2. Maria Samoilă (Rîș
nov); 3. ileana Gali (Valea S'trîmbă);
4. Felicia Tampa (Bran); 5. Con 
stanța Bîră (Rășinari); 6. Cecilia 
Bădilă (Sinaia); fete 12—16 ani, 2 
km.: 1. Doina Boboc (Bran); 2. Iu- 
liana Bogozi (Valea Strîmbă); 3. 
Ana liarabaș (Rîșnov); 4. Maria 
Băncilă (Fundata); 5, Elena Focșă 
fiearju (Sinaia); 6, Agafteig Han

165 minute de jq

DIN NOU VOLEI DE CALITATE 
Știința Cluj — Cetatea Bucur 3*2!!

Vă reamintiți meciul de volei Ra
pid—Cetatea Bucur ? Partida a avut 
loc anul trecut, în prima parte a 
campionatului masculin. Spuneam a- 
tunci că rareori am văzut o întîlnire 
voleibalistică atît de reușită I Astăzi 
avem bucuria de a scrie rînduri la 
fel de elogioase, referindu-ne la me
ciul Cetatea Bucur—Știința Cluj.

înainte de joc eram tentați să cre
dem că partida nu se va ricHca la o 
valoare deosebită și aceasta din două 
motive: Cetatea Bucur arătase lipsuri 
serioase în partida anterioară, cu Di
namo București și, în al doilea rind, 
acum două săptămîni, tot în Capitală, 
în cadrul „Cupei Dinamo", Știința 
Cluj s-a comportat foarte slab. Dar 
ieri clujenii au jucat mai bine ca în 
oricare altă partidă disputată în ul
timii ani în București. Să notăm în 
plus că studenții au jucat fără Agîr-

O fază din partida Cetatea Bucur — Știința Cluj: acțiunea lui Chezan 
(C.B.), va fi oprită de blocajul clujean, alcătuit din lonescii (nr. 12) 

și Cherebețiu

(Abrud); băieți 8—11 ani, 2 km.: 
1. I. Căciulă (Fundata); 2. V. Ol- 
teanu (Fundata); 3. Gh. Terci 
(Bran); 4. N. Olteanu (Fundata);
5. I. Garbacea (Bran); 6. V. Buzea 
(Fundata); băieți 12—16 ani, 4 km: 
1. C. Viădea (Rîșnov); 2. I. Savu 
(Rîșnov); 3. M. Cimpoia (Rîșnov); 
4. A. Pinter (Valea Strîmbă); 5. L. 
Horvath (Vadea Strîmibă); 6. C. Voi- 
nescu (Fundata).

SLALOM, fete 8—11 ani: 1. Con 
stanța Măzgăreanu (Or. Stalin); 2. 
Cornelia Vintila (Predeal); 3. Rodica 
Velovan (Lupeni); 4. Aurica Irina 
(Cîmpuktng Mold.); 5. Victoria 
Ghiorghi (Lonea); 6. Nana Riairieca 
(Cîmpeni); fete 12—16 ani: 1. Mi- 
haela Casapii (Predeal); 2. Astrid 
Sturtzer (Or. Stalin); 3. Maria Ne
met (S'ighet); 4. Maria Mihu (Lu
peni); 5. Mariana Paicu (Lonea); 
băieți 8—12 ani: 1. L. Fietier (Or. 
Stalin); 2. V. Brenci (Or. Stalin); 
3. N. Felea (Abrud); 4. C. Marton' 
(Or. Stalin); 5. V. Nichifor (Pre
deal); 6. I. Stanciu • (Predeal); 
băieți 12—16 ani: 1. C. Fabian (Buș
teni); 2. Gh. Codleanu (Predeal); 3. 
W. Neusted'ter (Or. Stalin); 4. Gh 
Cața (Predeal); 5. Mihai Ene (Pre
deal); 6. D. Pandrea (Bușteni).

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1 
Fundata 458 p.; 2—3. Predeal și Rîș
nov 446 p.; 4. Or. Stalin 444 p.; 5. 
Valea Strîmbă 398 p.; 6. Lupeni 363 
p.; 7. Bran 361 p.; 8. Abrud 356 p.;
9—10. Sinaia și Bușteni 344 p.; 11. 
Orașul Victoria 331 p.; 12. Azuga 328 
p.; 13. Cîmpulttng Mold. 315 p.; 14. De- 
sila 297 p.; 15. Lonea 290 p.; 16.
Cîmpeni 269 p.; 17. Rășinari 241 p ; 
18. Cîmpulung Muscel 202 p.; 19. Si- 
ghet 198 p.; 20. Bicaz 150 p.

D. STANCULESCU

Ultimele probe de schi 
au fost aminate

La Poiana Stalin zăpada a început 
să se topească. Din această cauză, 
probele de ieri — concursul! de sări
turi și proba d« mare fond (50 km) 
din ciadrul campionatelor republicane 

.— gu fcgț annjijgte, 

biceanu, trăgătorul lor principal, în
locuit cu succes în acest meci de 
tînărul Dăbală,

Cetatea Bucur a dovedit din nou 
că este alcătuită din jucători cu o 
tehnică bună, dar care au lipsuri la 
capitolul pregătire morală, voință, 
dîrzenie. In schimb, aceste calități 
le-au avut din plin studenții. Putem 
spune că ele au contat:cel mai mult 
la obținerea victoriei lor.

Studenții au început foarte „tare" 
și în primul set au condus cu 8—4 și
10—5. Ei au fost însă egalați la 10, 
apoi la 13 și în cele din urmă au 
pierdut setul cu 13—15. Avem de. 
remarcat în această perioadă a jo
cului blocajul bun al ambelor echipe. 
Avîntul clujenilor a fost temperat de 
jocul calm al bucureștenilor, care în 
setul doi au condus pe rind cu 3—1, 
6—3 și 9—6. Scorul devine atxii 9—9!

Este rîndul clujenilor să aibă iniția
tiva : 10—9, 12—10 și după schim
buri pasionante de mingi 15—12. Ce
tatea Bucur cîștigă al treilea set dar 
după multe emoții. Bucureștenii con
duc cu 7—3, 10—5, scorul devine apoi 
10—10, 14—12 și în cele din urmă,
15—12. Fără îndoială, setul patru a 
fost cel mai „tare". Cetatea Bucur 
conduce cu 4—2, 7—3, 9—4. Știința 
are o revenire puternică, egalează la

l ntrecînd. Constructorul cu 3-0

Dinamo a ciștigra 
..Cupa Grigore Preoteasa 

la rugbi
Ar fi fost firesc, ca meciurile de 

rugbi din „Gupa Gnigore Preo
teasa" să meairgă crescendo odată 
cu trecerea timpului. Ne așteptam să 
asisitam la partide din ce în ce mai 
valoroase, așteptare îndreptățită, atît 
de „rodarea" echipelor cit și de o pre
gătire care urma să se perfecționeze 
p<: parcurs. Dar, dacă jocurile din 
primele două etape le-ani calificat (ți- 
nînd seama de împrejurări) ca mul
țumitoare, meciurile de ieri ne-an de
zamăgit sub multe aspecte.

Și deoarece au existat între partide 
atîtea puncte comune, vom renunța 
să ne ocupăm de ele separat...

Prima observație negativă (de neîn
țeles față de pregătirea actuală și la 
numai o săptămînă de la începerea 
campionatului) este legată de faptul că 
in cele patru meciuri nu s-a marcat nici 
o‘încercare (f). Toate punctele au fost 
realizate fie din lovituri de picior că
zute (Dinamo prin Ghiondea) fie de 
pedeapsă (în partidele Metalul M.I.G.- 
Sirena și Progresul-Rapid). In ceea ce 
privește meciul C.F.R. Grivița Roșie- 
C.C.A. el a marcat aceeași sterilitate, 
deoarece în cele 110 minute de joc. 
cele două formații nu au putut marca 
nimic, jocul terminîndu-se, și după 
prelungiri, cu un scor alb.

Lipsa totală de eficacitate este un 
simptom îngrijorător, care trebuie să 
dea de gindit antrenorilor acum la în
ceput de campionat. Am remarcat de 
asemenea aceleași atacuri exasperante 
— prin faptul că toate sînt uniform 
laterale — ale liniilor de trei sferturi 
(mai ales la C.F.R. și Constructorul), 
precum și multe pase defectuoase (dale 

11, conduce cu 14—13 și 15—14 
urina unor faze frumoase. Setul se 
cheie însă în mod neașteptat: o „ 
blă" a lui Rusescu face ca pe tal 
de marcaj să apară 16—14 pen 
Știința. A fost un set disputat 
mare tensiune. Trebuie remarcat îi 
faptul că Roman (Cetatea-Bucur) 
fost introdus în acest set decît 
sfîrșit, la scorul de 14—14, în lc 
lui C. Nicolau.

Setul cinci a fost disputat cu 
înverșunare rar întîlnită. București 
conduc cu 3—2, 5—4, se distanțe 
apoi : 8—5, cînd echipele schimbă 
renul. Imediat însă scorul devine e 
8, apoi 9—9. De aci urmează un fi 
irezistibil al echipei Știința care c< 
duce cu 14—9. Setul se încheie 
15—10 pentru Știința Cluj. Trecu» 
două ore și 45 minute de la în 
peren partidei 1

Arbitrul P. Brezeanu- (Bucureș 
a condus corect această dificilă p 
tidă. Micile greșeli făcute sînt inere 
unui astfel de „maraton" voleibalis

ȘTIINȚA CLUJ: Adamovici, B 
buță, Cherebețiu, DăbaJă, Fierarii. 
nescu-Mureșan, Zsido.

CETATEA BUCUR: Rusescu. 1 
man, Miculescu, Pădurețu, Chez 
Ganciu-Pelin, C. Nicolau, Rozcnbe

MIRCEA TUDORAb

REZULTATE TEHNICF-

FEMININ: Voința Orașul oialii 
Rapid București 2—3 (12—15, G—
15— 12, 15—11, 2—15); Știința Clu 
Metalul M.I.G. București 3—1 (17—
16— 14, 10—15, 16—14); Comb. Pol
Buc.—Știința Timișoara 3—2 (9— 
15—13,’ 13—15, 17—15, 15—9); Soi 
șui Cluj—Dinamo București 3- 
(15—11, 4—15, 15—12, 16—14); \ 
ința Sibiu—Progresul București 2- 
(17—15, 15—13, 12—15, 9-
14—16).

MASCULIN: Voința Buoureșt 
C.S.M.S. Iași 3—2 (15—13, 11— 
14—16, 15—11, 15—13); Tracto
Orașul Stalin—Dinaino București 1- 
(13—15, 12—15, 15—3, 10—15); t 
tatea Bucur—Știința Cluj 2- 
(15—13, 12—15, 15—12, 14—
10—15); Rapid București—Construe 
rul București 3—0 (15—11, 15—
17— 15).

sus sau lateral), ca de exemplu c 
ale lui Stanciu, Gherasitn (C.F.i 
Humeniuc, Nica (C.C.A.), Matees^
L.eați  (Constructorul) etc. Dc ceie n 
multe ori balonul a fost transmis 
Încetinitorul, lucru care a permis 
chipelor în apărare să oprească or 
atac. In plus, multe deficiențe elemi 
tare de ordin iehnic: scăparea baior 
lui din inînă și transmiterea lui fi 
adresă ex: Gtierasim, Picu, Tîbule 
(C.F.R.), Șt. Constantin, Cojoca 
(C.C.A.), Ghiondea, V. Rusii (Din 
mo), Leați (Constructorul) și mu

Rezultate tehnice: Dinamo-Con 
structorul 3-0 (3-0), C.C.A.-C.I.R 
Grivița Roșie 0-0 (după prelun 
giri), cîștigă C.C.A. prin faptul ci 
a prezentat o echipă mai tînără; 
Progresul-Rapid 6-3 (3-3); Metalu
M.I.G-Sirena 6-3 (3-0, 3-3).

alții; placaje defectuoase la numere 
jucători etc. Iată cfteva lipsuri ca 
se cer grabnic lichidate.

Ca aspecte pozitive semnalăm jou
rnal „curat", mai pozitiv al cîștigăto 
rei competiției, Dinamo, care a av 
numeroase atacuri „la mînă". S-: 
remarcat Iordăchescu, Mazilii, Ih 
lonescu, Zlătoianu, Graur.

Arii mai reținut jocul curajos a! foa 
te tinerei formații a C.C.A. (proni 
țător sub acest raport) în care tone 
cu, Zalman, Vizitiu,. Ărsene s-au r 
marcat alături de Căpușan și Pil 
gescu, ca și tendința spre un joc. coi 
structiv a lui Morarii, Vusek, Krame 
Posmoșanu.

D. CALLIMACH1



Competiții sportive 
în cinstea zilei 

de 8 Mart e
B BUCUREȘTI. înotătoarele din 

Capitală au participat sîmbătă și du
minică la concursul dotat cu „Cupa 
te Martie". Cu o formație omogenă, 
jfcine pregătită. Clubul Sportiv Uni
versitar a reușit să-și adjudece tro- 
Seul. Fiind unul din primele concursuri 
ale anului, rezultatele înregistrate pot 

<fi considerate ca satisfăcătoare. Iată 
pe cele mai bune dintre ele: 100 vn. 
-liber: Ingrid Waechter (C.S.U.) 1:

012,3; Henriette Țincoca (C.C.A.) 
H.-12.5; 100 m. fluture: Măriuca Ro- 
Staru (Rapid) 1:28,8; 100 m. spate j 
"Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 1:25,8;
100 ni. bras: Helga Boicecovski 

'((C.S.U.) 1:33,3; 66,66 in. liber: Cris
tina Sever (C.C.A.) 55,5; 66,66 m. 
Was: Rita Schlessinger (C.S.U.) 
,'il:03,3; 33,33 m. liber: Irina Damian 
,!(C.S.Șc.) 28,8; 33,33 m. spate: Agneta 
Sterner (Constr.) 35,7; 33,33 m. bras: 
'Ani Kraus (Dinamo) 31,5. Clasament: 

C.S.U. 99 p; 2. Rapid 74 p; 3. 
Clubul Sportiv Școlar 73 p; 4. Con
structorul 58 p; 5.' Dinamo 37 p; 6. 
C.C.A. 26 p.

B PLOEȘTI. Concursul rezervat e- 
chipelor feminine de tir a revenit e- 
chipei orașului Ploești cu 690 p., ur
mată de Tirgoviște cu 615 p., La tenis 
de masă au cîștigat Cornelia Zaharin 
(Aurul negru Ploești) la simplu și 
Cornelia Zaharia — Elena Dumitrescu 
la dublu.

a GALAȚI. Intr-un meci dotat cu 
„Cupa 8 Martie", echipa feminină de 
beschet a orașului Focșani a între
cut pe cea din Galați cu 23—20 (6— 
13). Turneul de șah a revenit Tudo- 
rei Bernea (Știința).

B REȘIȚA. Sportive din Reșița, A- 
rad și Timișoara au participat la un 
reușit concurs de popice. Primul loc 

. a fost ocupat de Ana Cric (C.F.R. Ti
mișoara) cu 215 p.d.

B ORAȘUL STALIN. Asociația Dez
robirea a organizat o competiție poli
sportivă (șah, tenis de masă, tir) la 
care au participat 60 de concurente 
din 7 asociații sportive, lată cîștigă- 
toarele: la șah Victoria Horea, la te
nis de masă Olga Szabo iar la tir 
Elena Mănăcheseu. Pe asociații a cîș
tigat Dezrobirea, cu 62 p.

S-a deschis sezonul de călărie
• „Cupa 8 Martie" a revenit 

stabilit un nou record la înălțime 
• Programul de azi

Organizînd acest prim concurs de 
călărie în aer liber, CCA ne-a dăruit 
un frumos... mărțișor. In primele două 
zile de întreceri am fost martorii unor 
succese care (ținând seama că sîntem 
la început de sezon) au o valoare deo
sebită. Este vorba și despre evoluția 
neașteptat de bună a călărețelor noastre 
participante la „CUPA 8 MARTIE" și 
despre forma pe care au arătat-o com
ponență' loturilor de obstacole și pro
bă completă, dar în primul rînd trebuie 
subliniată performanța realizată de 
maestrul sportului Vasiie Pinciu. Du
minică dimineața, în condiții destul 
de dificile (terenul desfundat de 
ploaie), Vasiie Pinciu — acest excelent 
călăreț al cărui continuu progres este 
tot mai evident — a stabilit un nou 
record la înălțime: 2.12 m. (vechiul re 
cord îi aparținea cu 2.08 m). Vasiie 

‘Pinciu (pe calul Prundiș) a sărit din 
prima încercare 1.95 m. (cu 3—4 ani 
în urmă, Ținui cu Troica și Antohi 
cu Haimana își disputau întîietatea 
la... 1.80 m.) și apoi a încercat ia 2.12. 
O săritură bună în care obstacolul 
este de puțin doborît, o altă încercare 
defectuos executată și, în sfîrșit, un 
salt executat cu măiestrie si noul re
cord a fost corectat.

★
Programul întrecerilor a început cu 

c probă inedită: parcurs „perechi la 
scară" (obstacolele trebuiau sărite în 
același timp de cîte un băiat și o 
iată). Neli Soltiș (CTB) cu Văzduh și 
Recer Oscar (Dinamo) cu Savant au 
cîștigat proba cu timpul de 56” 0 
puncte penalizare. Pe locurile urmă
toare: Ivașcu Valeria (Rec. B.) cu 
Sovata și Boiangiu (Rec. B.) cu Dia- 
volo: 0 puncte, timp 1:00”7 și Iolanda 
'Lazăr (CTB) cu Albița și M. Piruu- 
lescu (CTB) cu Roman: 0 puncte, 
timp l:05”7. In prima din cele două 
probe contînd pentru întrecerea femi
nină dotată cu ..CUPA 8 MARTIE", 
ce'e mai bttne rezultate le-ati obținut 
sîmbătă A’cZz Soltiș (cu Văzduh), Io- 
nescu Liliana (cu Clara și Castor), și 
Sie/an Angela (cu Sapa), care însă 
n-a mai putut continua proba. In cea 
de a doua probă disputată ieri (forță 
progresivă cu baraje succesive) după 
o întrecere deosebit de. spectaculoasă 
(înălt'mea maximă a ultimului obsta
col aiunoînd la 1.60 m.), ..CUPA 8 
MAPTIE" a revenit crlăreiei Neli 
Soltis care a acim"1»1 F«*e
un succes mai mult decît pron^ițător

Deținătoarea Cupei, Știința Timișoara, eliminată!...
(Urmare clin pag. 1) 

sale. In repriza a II-a se produc mo
dificări în echipa Științei: Filip trece 
inter dreapta, Tîlvescu mijlocaș, iar 
Tănase fundaș. Studenții au inițiati
va, atacă, dar ratează numeroase o- 
cazii prin Filip (min. 61), Țigăniue 
(min. 65), Gîrleanu (min. 75) și 
Cădariu (min. 88). A arbitrat bine 
G. Rusu (Arad).

C.F.R.: Boroș — Predoi, Brinzei, 
Apter — Gall, Stepan — Țigăniue, 
Lenghel, Fodor, Androvici, Manciu.

ȘTIINȚA: Enăchescu — Filip, Co- 
dreanu, Florescu — Cojereanti, Tănase 
— Gîrleanu, Tîlvescu, Cădariu, Ma
zăre, Mițaru.

AL. GROSS 
corespondent regional

C.C.A.—Unirea Focșani 
8-1 (5-0)

BRĂILA 8 (Prin telefon).
C.C.A. a trecut ușor de Unirea Foc

șani pe care a învins-o cu 8—1 (5—0). 
Echipa a mers bine mai ales în atac, 
unde s-au evidențiat Crișan și Con
stantin. C.C.A. a arătat că este bine 
pregătită pentru începerea returului 
campionatului. Unirea a manifestat 
lipsuri în pregătirea tehnică și de an
samblu. Focșenenii au cedat ușor, din 
cauza apărării și mai ales a porta
rului Varga, care a primit goluri ușor 
parabile. Punctele au fost înscrise de 
Alexandrescu (min. 17, 30), Crișan 
(min. 36), Constantin (min. 37, 40), 
Zavoda 1 (min. 66), Tătarii (min. 58, 
72), respectiv Ciobriată (min. 68).

UNIREA FOCȘANI : Varpa-Blendu, 
Stănescu, Tolea-Cotruț, Stoenescu- 
Cociș, Citingu, Solyom, Niculescti, 
Cioboată.

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Nagy,
Staicu-Jenei, Bone-Zavoda 1, Constan
tin, Alexandrescu, Crișan, Tătarii.

N. COSTIN și I. BALTAG 
corespondenți

Dinamo a cîștigat 
fără emoții cu 4-0 (1-0)

După primele 15 minute, Dinamo 
puiic stăipînire pe joc, dar «Mioriță 
apărării ermetice a „Rafinăriei Cîmpina

călărețe! Neli Soltiș • V. Pinciu a 
• Călăreții fruntași în formă bună

pe care-1 consemnăm cu bucurie. In 
proba pentru lotul de obstacole, V. 
Pinciu (cti Mindir și Nor), D. He
ring (cu Retezat), V. Bărbuceanu (cu 
Robot și Bimbo) și Gh. Lan ga (cu 
Rubin) au ocupat... prunul loc cu 0 
punote penalizare. Un număr de 13 
ștafete mixte (un băiat și o fată) și-au 
dispuat apoi întîietatea. Proba a reve
nit „cuplului" Angela Ștefan (CUB) și 
Stana Petre cu timpul de 1:43,8.

Din nou o confruntare a călăreților 
din lotul de obstacole. Gh. Lunga (cn 
Rapsod, Machedon și Rubin) și V. 
Bărbuceanu (cu Bimbo și Robot) au 
ocupat, la egalitate, primul loc. losij 
Molnar (cu Fulger) și Velicu (cu Cor
sar) au fost singurii care au terminat 
fără greșeală întrecerea Iotului de pro
bă completă (Stana Petre și Gh. Glti- 
țuran au alergat în afară de concurs). 
Rezultatele din proba de forță progre
sivă (fete): 1. Low Elena (cu Sadea, 
Diavolo și Rîndunica) 15 pet; 2. Neii 
Soltiș (cu Văzduh) 14 pet; 3. Liliana 
Ionescu (cu Castor) 9 pet.

Programul de astăzi — care începe 
la orele. 14 — este următorul: probă 
rezervată copiilor sub 15 ani: proba 
rezervată artiștilor, probă pentru călă
reții din asociațiile snortive.

DAN G1RLEȘTEANU

^JJ’onosport
Rezultatul concursului Pronosport 

Etapa nr. 10 din 8 martie 1959
I

I Știința Tim. — C.F.R. Tim. 2
II C.F.R. Cluj — Știința Cluj 2

III Metalul Tîrgoviște — Rapid
București 2

IV Carpați Sinaia — Petrolul 2
V Textila Sf. Gheorghe — Progresul

București 2
VI Arieșul Turda — St. r. Or.

Stalin 2
VII M.T.K. — B.V.S.C. 1

VIII Dorog — Vasas Budapesta X
IX. Ilonvcd — Dyosgvor X

X Csepel — Salgotarian 1
XI Miskolc — Ferencvaros X

XII Szombathely — Gyor 1

Variante depuse aproximativ ,359.519. 

reușește să deschidă scorul de-abia 
în minutul 44 prin Anghel Vasiie. 
In repriza secundă, bucureștenii con
tinuă să domine, concretizîndu-și supe
rioritatea prin punctele înscrise de 
Ene I (min. 46), Alex. Vasiie (min. 
56) și Koszegi (min. 72). Anghel Va
siie în min. 75 și Nunweiller în min. 
83 s-au accidentat părăsind terenul. 
Arbitru : M. Marinciu (Ploești).

RAFINĂRIA: lonescu-Băcanu, Pa- 
padopol, Apostol-Burlacu, Zainfir-Pie- 
iraru, Hagianu, Nanu, Minculescu, Do- 
brescu.

DINAMO: Cozma-Popa, Motroc,
Călinoiu-Alex. Vasiie, Nunweillei-An
ghel Vasiie, Koszegi, Ene 1, Szakacs, 
Suru.

FL. ALBU, I. RADULESCU 
corespondenți

Rapid București a marcat 
golul victoriei in min. 82
PLOEȘTI 8 (prin telefon). Amatorii 

fotbalului din localitate au avut azi 
o duminică plăcută, asistînd la un 
interesant cuplaj.

Metalul Tirgoviște și Rapid Bucu
rești au oferit un joc disputat în care 
fotbaliștii din Tîrgoviște au dat o 
replică neașteptată bucureștenilor. 
Metalurgiștii au luptat — în special 
în repriza a doua — aproape de la 
egal la egal cu adversarii lor, ratînd, 
dealtfel mari ocazii prin Moisescu 
(min. 49 și 63) și Prodanciuc (min. 
73). Feroviarii, surprinși de ’ clanul 
metafurgiștilor, nu au reușit să-și gă
sească cadența, atacul lor acționînd 
confuz și dovedind multă imprecizie 
în loviturile la poartă. Au marcat 
Olaru (min. 30 și 82) și Rotit» (mim 
80). Scor final 2—1 (1—0) pentru
Rapid. Arbitrul Const. Cristescu (Plo
ești) a condus corect.

METALUL : Radu-Dacos, Popescu, 
Tomcscu-Paleru, Prandea-Gruia, Moi
sescu, Prodanciuc, Rociu, Necșoiu.

RAPID: Dungu-Stancu, Dodeanu, 
Macri-Bodo, Neamțti.-Copil, Olaru, 
Ene li, Langa, Văcarii.

M. BEDROSIAN, ȘT. IONESCU 
corespondenți

Petrolul Ploești — 
Carpați Sinaia 

3-0 (2-0)
Petrolul a cucerit victoria în me

ciul cu Carpați Sinaia cu 3—0 (2—0). 
Acest scor este normal; el exprimă 
diferența dintrc .celg două echipe, ca 
individualități, ansamblu și categorie. 
Ceea ce nu spune însă scorul este, 
pe de o parte, că ploeștenii (care ieri 
au prezentat o nouă formulă de atac) 
și-au subestimat adversarii, neluînd 
jocul prea în serios, iar pe de alta 
parte că echipa Carpați (antrenor' T. 
Beta) le-a servit o replică dîrză, mai 
ales în repriza a doua. După un în
ceput promițător, care a agitat un 
pic tribunele și timp de cinci minute 
a făcut să se creadă că este posibilă 
o surpriză (Petrescu a și ratat o si
tuație bună în min. 4), Carpați a ce- 
,dat pasul și inițiativa. Petrolul a pus 
stăpînîre pe teren prin jocul său de 
ansamblu și prin valoarea și maturi
tatea jucătorilor săi, și a ajuns să 
conducă cu 2—0 în opt minute (Ta- 
barcea în min. 8 printr-Un șut sub 
bară și Babone în min. 15 printr-un 
șut parabil). Echipa din Sinaia n-a 
încetat însă să lupte. Dimpotrivă, 
după pauză a jucat chiar mai bine, 
deși în min. 56 a mai primit un gol 
(Marin Marcel a înscris în urma unei 
greșeli a portarului Panțuru). Înain
tarea a combinat frumos, dar sau n-a 
tras la poartă sau a tras imprecis, 
astfel că echipa a terminat prin a 
fi învinsă la zero, deși după ocaziile 
avute merita să înscrie măcar un gol. 
Linia de atac a* Petrolului a dat un 
randament scăzut după pauză. .Ioc 
în general de factură modestă. Bun 
arbitrajul lui M. Segal.

PETROLUL : Sfetcu—PAHONȚU,
Marinescu, NEACȘU l-FRONEA, 
Neacșu ll-Voica, TABARCEA, Dri- 
dea, BABONE, Marin Marcel.

CARPAȚI : Panturu-Oancea, V1L- 
CEANU, Tonită-HORVAT, Dulamă- 
Valeriu, ONU^ PETRESCU, Decu, 
Focșăneanu.

P. GAȚU

U.T.A.— A.M.E.F.A.
3-2 (1-1)

ARAD 8 (Prin telefon). — Intîlni- 
rea a prilejuit un joc viu disputat și 
s-a încheiat cu victoria meritată a 
textiliștilor (care au atacat mai mult 
și au fost mai hotărî ti) cu 3—2(1—1). 
In primele minute de joc a atacat 
UTA, apoi jocul s-a echilibrat. In min. 
22, după o combinație frumoasă, Ris
tin trage de la 16 m și înscrie. UTA 
a egalat abia în min. 43 prim Țîrlea 

care a reluat cu capul mingea cen
trată de Turcă. După pauză, jocul se 
menține egal. AMEFA reușește să ia 
din nou conducerea prin golul marcat 
de Mercea în min. 49. UTA atacă 
și egalează în min. 71 prin Molnar 
care a tras prin surprindere de la 
18 in. Ultimele 15 minute aparțin 
textiliștilor oare înscriu golul victo
riei în min. 76 prin Țîrlea. A con
dus Gh. Osiac — Timișoara.

UTA: Coman — Sziics, Capaș, 
Fannatî — Petschovski, Molnar — 
Jurcă, Sereș, Țîrlea, Mețcas, Tău- 
cean.

AMEFA: Kis — Juhasz, Dușan, 
Ratz — Jărger, Rennich — Isdrăi- 
lă, Ristin, Toma, Mercea, Milea.

ST. WEINBERGER, corespondent

Dinamo Bacău—
Petrolul Moinești 3-2 (2-0)
PIATRA NEAMȚ, 8 (prin telefon). 

Așteptat cu multă nerăbdare de cî- 
teva mii de iubitori ai fotbalului din 
localitate, meciul Dinamo Bacău — 
Petrolul Moinești n-a satisfăcut din 
punct de vedere al calității jocului. 
Dinamo (lipsit de Țîrcovnicu și Ef- 
timie) a jucat sub așteptări și nu a 
lipsit mult ca rezultatul final al par
tidei să fie o mare surpriză pentru 
că Petrolul Moinești din categoria 0 
a jucat uneori de la egal la egal cu 
adversarul său din categoria A.

Cele cinci goluri ale meciului au 
fost înscrise de Rădulescu (min 13), 
Asan (min. 15), Filip (min. 65) pen
tru Dinamo, Talpă (min. 75) și Va- 
nopulos (min. 82) pentru Petrolul.

DINAMO: Faur — GIOSANU, I- 
Lazăr, Cincu — Cîrnaru; FL. AN
GHEL — RADULESCU, Filip, ASAN, 
Ciripoi, Drăgoi.

PETROLUL: MUSCA — Popeșcu, 
IOȚA, Paraschiv — TALPA, Șerban 
— Vanopulos, Mustea, Caidas, Zga- 
bercea, Alecu.

V. M1HAILA 
corespondent

Aurul Brad — Jiu’ Petroșani 
2-2 (0-2, 2-2)

SIMERIA 8 (prin telefon). Meciul 
dintre Aurul Brad și Jiul Petroșani 
s-a terminat, după prelungiri, cu un 
rezultat nedecis: 2—2 (0—2, 2—2). 
In prima repriză echipa din Petroșani 
a avut inițiativa mareînd de două 
ori prin Crăciun (min. 7) și prin 
Ciurdărescu (min. 44). La reluare, 
echipa Aurul Brad a reușit să reducă 
scorul în min. 66 prin Scaeld, iar apoi 
în min. 67 să egaleze prin Muzaciu. 
In prelungiri nici una din echipe nu 
a reușit să mai marciieze. A arbitrat 
corect MiHai Barca, Deva. In acest 
meci, echipa Jiul Petroșani a aliniat 
următoarea formație: Crîsnic-Ciolan, 
Panait, Rotnoșan-Cosnioc, Ghi'bea-loth, 
Horea, Ciurdărescu, Gabor, Crăciun. 
Meciul Jiul—Aurul se va rejuca.

G. MUREȘEAN 
corespondent

Progresul București— 
Textila Sf. Gheorgbe 1-0 (1-0)

CIAVP1NA 8 (prin telefon). Cei 
2.000 de spectatorii prezenți la această 
înt&nîre n-au fost mulțumiți de felul 
în care s-a comportat Progresul Bucu
rești. Deși a întîlnit o echipă dan cat. 
G și care, în pdus, a trebuit să joace 
în zece oameni (interul Gimta aceiden- 
tîndu-se în min. 2, a părăsit definitiv 
terenul), formația buourește-aină nu a 
arătat c.eea ce se aștepta de la ea. 
Singurul gol al partidei a fost marcat 
de Dinuilescu în min. 5. La o centrare 
a lui Leucă, atacantul bucureștcan a 
reluat cu capul în poartă. Apoi 85 de 
minute Progresul a dominat mult dar 
atît 1 Jucătorii din Sft, Gheorgbe s-au 
străduit din răsputeri să reziste și au 
reușit. A condus foarte bine Aurel 
Iftemie (Orașul Stalin). Progresul a 
prezentat formația: Biirtașu — Cojo
carii, Cairioaș, Soare — Ciooea, Știr
bei—Oaidă, Petrescu, Dinulesou, Nea- 
gu, Leiucă.

GH. BRIOTÂ, corespondent

Steagul roșu Orașul Stalin— 
Arieșul Turda 2-1 (1-1)
SIBIU, 8 (prin telefon). Calitatea 

jocului prestat de cele <lentă echipe 
n-a mulțumit pe cei 4000 spectatori. 
Mai mult, se poate spune că victo
ria echipei din Orașul Stalin nedrep
tățește pe Arieșul Turda care a ju
cat mai bine, deși a avut numai 10 
oameni valizi pe teren. Echipa Stea
gul roșu s-a arătat nepregătită și 
cînd a forțat victoria a recurs la 
durități.

Scorul îl deschide FusuJan (St. R.) 
în min.,4, în urma unei combinații cu 

Proca și Campo. Opt minute mai 
tîrzin, Ivan (A.) scapă singur spre 
poarta apărată de Ghiță, dar Zaha
ria îl faultează în careu. Arbitrul Eu
gen Bucșa (Sibiu) acordă penalii, 
transformat de Vaczi: 1—1. Rănit, 
Ivan va trece de aci înainte figurant 
pe extrema stîngă. In min. 61, David 
execută un corner. Mingea ajunge Ja 
Campo care o trimite în poartă, cu 
capul: 2—1. In min. 86 Bîrsan (St. 
R.) trage în bară o lovitură de la 
11 tn.

ARIEȘUL: Carapeț — PANTEA, 
RAȚIU, Bleneși — Nițulescu, Mure- 
șan — CUCU, Copil, Vaczi, Ivan 
(Pop), Pop (Ivan).

STEAGUL ROȘU: Ghiță - Zbir- 
cea, Zaharia, Moarcăș — Birsan, Szi- 
geti — HAȘOTI (Campo), FUSU- 
LAN, Proca, Campo (Hașoti), David.

M. VLADOIANU și C. P1TARU 
corespondenți

Știința Cluj—-C.F.R. Cluj
4-2 (3-1)

CLUJ 8 (Prin telefon). — Jocul 
a fost urmărit de 7.000 de specta
tori’ care au aplaudat victoria stu
denților la scorul de 4—2 (3—1). 
zXccștia au făcut o primă repriză 
foarte bună, asîgurîndu-și victoria. 
Primul gol l-a înscris Marcu în 
min. 7, pentru ca după trei minute 
Crișan să urce scorul la 2—0 prin
tr-un șut de la 25 m. CFR are cî- 
teva acțiuni și la una din ele Dezso 
centrează și Papiu marchează: 2—1. 
Cu 7 minute înainte de sfîrșitul re
prizei, Mateianu reia mingea trimi
să de Petru Emil din lovitură liberă 
și înscrie: 3—1. La reluare, în min. 
57, Moldovan trage în bară, iar 
Georgescu reia în plasă: 4—1. CFR 
își revine în ultimele 30 de minute 
dar nu înscrie decît un gol prin 
Cobori (min. 86). Bun arbitrajul lui 
Ad. Varga ■— Oluj.

ȘTIINȚA: Nicoară — Roman, Mu- 
reșan, Nedelcu — Petru Emil, Cri
șan — Munteanu, Marcu, Mateianu, 
Georgescu, Moldovan.

CFR: Bucur — Danii, Pipaș, Căl- 
bâjos — Drăgoi, Crăcan — Papiu, 
Cobori, Băiluțiu, Dezso, Oprea.

R. FISCH, cocesoondent regional

Farul Constanta—
Marina Constanța 2-0 (0-0)
CONSTANȚA 8 (prin telefon). — 

Meciul dintre C. S. Marina și Farul 
Constanța a atras pe stadionul din 
localitate un număr de 8.000 specta
tori. Victoria a revenit Fatalul cu sco
rii! de 2—0 (0—0), prin punctele mar
cate de Niculesou (min. 70) și Cio- 
sescu (min. 85). Jocul a fost de fac
tură tehnică silabă. Arbitrul Zaharia 
Drag bici (Constanța) a condus urmă
toarele formații:

FARUL : Maroși — Straton, Dâou- 
lescu, Toma Corneanu. Pană — 
Moroianu, Sever, Ciosesou, Niciilescu, 
Zinculescu.

C. S. MARINA: Uțwligă — Mihai, 
Dan, Dumitru — Pocriste, Szakacs — 
Ganga, Moroianu, Veg, Vigheci, Po- 
povici.

L. BRUCKNER — coresp.

Minerul Aninoasa—-
C.F.R. Rovine Craiova 1-0 (1-0)
TG. JIU 8 (prin telefon). In prima 

repriză echipa Minerul Aninoasa a a- 
vut inițiativa, reușind să-și concre
tizeze avantajul prin golul înscris de 
Vlad în min. 7. Deși au dominat în 
repriza a doua, craiovenii nu au reu
șit totuși să egaleze, astfel că me
ciul s-a terminat cu scorul de 1—0 
(1—0). A arbitrat corect Paul Ni- 
chita.

G. FOMETESCU 
corespondent

Textila Botoșani— 
Locomotiva Pașcani 2-1 (1-0,1-1)
FĂLTICENI 8 (prin telefon). Me

ciul desfășurat în cadrul „Cupei 
R.P.R." a dat cîștig de cauză echi
pei textiliștilor din Botoșani, care au 
dispus de Locomotiva Pașcani în 
prelungiri, cu scorul de 2—1 (1—0, 
1—1). Au înscris, pentru Textila Bo
toșani Manazu 11 și Szocs, iar pentru 
Locomotiva Pașcani, Andrieș.

NEGRU LAZAR 
cores nondent

Știința Galați — Locomotiva
Filaret București 2-1 (1-1)
GALAȚI (Prin telefon). Peste 200C 

spectatori au asistat la un joc de fac
tură modestă. Primul gol a fost mar
cat de Locomotiva din pe-nailti, prin 
Bîscan (min. 23). In minutU): 43 a ega
lat Vatani. Golul victoriei l-a înscris 
Venturian în minutul 74.

DUMITRU MARIN, corespondent



întreceri disputate in campionatul 
republican individual de tenis de masă

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL 
HOCHEI PE GHEAȚA

Tînarul Radu Negulescu relevația concursului (Urmare din pag. 1)

Duminică seama, tîrziu, s-au încheiat 
întrecerile primului concurs din etapa 
finală a campionatului republican in
dividuali la tenis de masă. întrecerile 
care au contat și pentru Cupa 
F.R.T.M. au atras în sala Dinamo din 
Capitailă un public numeros căruia
1— au fost oferite uneori dispute inte
resante, spectaculoase. Intîlnirile mas
culine au fost animate îndeosebi de 
Negulescu, Cobîrzan, Popescu și Bott
ner care de*'alttel au și participat în 
cele mai multe finale. Trebuie subli
niată excepțională comportare a tînă- 
nilui Riadu Negulescu cîștigătoruil pro
bei da simplu masculin, »ntr-un stil nu 
numai spectaculos dar și foarte 
eficace.

Simplu bărbați: turul II: Bodea— 
Sipoș 2—0, Kohalmi — Demeter 2—1, 
Zaharia Bujor —• Cohn 2—0, Cobîr- 
zan —. Motaincsa 2—0, Nazarbeghian 
— T. Covaci 2—0 1 Iscovici — Tripa
2— 1, Negulescu — Bunea 2—1, Bott
ner — Șuba 2—0; turul III: Popes
cu — Teodorescu 3—0, Bodea—Bbhm
3— 0, Zaharia Bujor — Kohalmi 3—1, 
Cobîrzan — Hegyeai 3—0, Naeairbe- 
ghian — Zador 3—1, Negulescu — 
Iscovici 3—0, Bottner — Rethi 3—0, 
Peseh — L. Barasch 3—0; sferturi de 
finală: Cobîrzan—Zaharia Bujor 3—1 
(14, 15, — 19, 18), Negulescu — Na- 
zarbeghian 3—0 (8, 14, 12), Popescu— 
Bodea 3—0 (13, 17, 9), Peseh—Bott
ner 3—2 (17, 17, —12, —19, 13).

Sințriu femeii: turul 11: Constanti- 
nesou — Mavnofcordat 2—0, Iako — 
Ba tari 2—0, Barasch—Schreiber 2—0, 
Biro — Malinte 2—0, Silberman — 
M. Olanu 2—0, Răduică — Narhomiac
2— 0, Pitică — V. Jandresou 2—0, 
Alexandru — Dima 2—0, Menihart — 
Leibovici 2—0, Cobîrzan—Vîriain 2—0, 
Folea — Ocihin 2—0, Slăvescu — Ve- 
reș 2—0, Babichian — Procopeț 2—0, 
Patutea — Dăileanu 2—0, Tampa— 
Zaharia 2—0; turul III: Constantines
cu — lako 3—0, Barasch — Gropes- 
cu 3—0, Biro — 
tică — Răduică 
Menihart 3—0,
3— 1, Slăvescu
Tompa — Pa tulea 3—0; sferturi de fi
nală: Constantinescu — Barasch 3—0, 
Biro —Pitică 3—1, Folea — Alexan
dru 3—1, Sdăvescu — Tompa 3—2 1 
Seanitinale: Constaritinescu — Biro 
3—2 (—10, 16, —11, 17—12, 7—4), 
Folea — Slăvescu 3—I 
16).

Dublu-mixt: turul II: 
cu — Silberman, Zador 
Rethi — Babichian, Bunea 2—0, Fo
lea, Iscovici — Gropescu, Nazarbe- 
giiian 2—0, Alexandru Gh., Gobîrzan— 
Voreș, Sipoș 2—0, Biro, Negulescu — 
Ungurttșain, Szilagy 2—0, Barasch,

Zaharia Bujor — Răduică, Peseh 2—1, 
L. Cobîrzan, Bodea — Stan, Marines
cu 2—0, Gonstamtinescu, Bottner — 
Slăvescu, Hosu 2—1; sferturi de fiinia- 
lă: Pitică, Popescu — Tompa, Rethi 
3—1, Alexandru, Gh. Cobîrzan •— Fo- 
tea, Iscovici 3—0, Biro, Negulescu— 
Barasch, Zaharia Bujor 3—1, Constan- 
tinescu, Bottner — L. Cobîrzan, Bo
dea 3—1; semifinale: Constantinescu, 
Bottner — Biro, Negulescu' 3—1 (22,
— 19, 10, 19). Pitică, Poipescu — Ale
xandru Gh. Cobîrzan 3—2 (—14, 17,
— 15, 14, 13).

Dublu bărbați: semifinale: Negui'.es- 
cu, Cobîrzan — Peseh, Iscovici 3—2 
(—18, 17, 14, —18, 12), Popescu,
Bottner — Covaci, Rethi 3—1 (9, 18,
— 17, 12).

Dublu femei: semifinale: Pitică, Fo- 
lea — Biro, L. Gobîrzan 3—0 (16, 15, 
17), Constantinescu, Tompa — Ale
xandru, Barasch 3—2 (15, —19, 19,
— 13, 13).

Iată rezultatele de duminică după 
amiază : simplu bărbați: semi-finale : 
Popescu—Cobîrzan 3—2 (13—21,
7—21, 20—19, 10—8, 9—8) — ulti
mele trei seturi s-au terminat la li
mită de timp; Negulescu—Peseh 3—0 
(ii, 11, 8); finale: simplu femei: Ella 
Constantinescu (Voința București) — 
Catrinel Folea (Constructorul Bucu
rești) 3—0 (15, 15, 9), simplu băr
bați : Radu Negulescu (Progresul 
Cluj) — Mircea Popescu (Constructo
rul București) 
dublu femei:
Marta Tompa 
Progresul Cluj)
trinel Folea (Constructorul București) 
3—0 (10, 11, 20), dublu bărbați: Po
pescu, Bottner (Constructorul Bucu
rești, Voința București) — Negulescu, 
Cobîrzan (Progresul Cluj) 3—1 (17, 
—11, 17, 14), dublu mixt: Ella Constan
tinescu, Bottner (Voința București) — 
Geta Pitică, Popescu (Constructorul 
București) 3—1 (17, — 18, 13. 16). 
Clasament pe echipe pentru Cupa 
F.R.T.M.: 1. Progresul Cluj 58 p., 2. 
Constructorul București 52 p., 3.
Voința București 39 p., 4. Progresul 
București 16 p., 5. Petrol Chimie Bucu
rești 6 p.

3—0 (16, 13, 16),
Ella Constantinescu, 

(Voința București, 
— Geta Pitică, Ca

Silberman 3—0, Pi-
3—0, Alexandru — 
Folea — Cobîrzan

— Babichian 3—0,

(18, 15,-12,

Pitică, Popes-
2—0, Tompa,

„Cupa Primăverii” la ciclism
Peste 140 de cicliști, au luat startul 

în cursa dotată cu trofeul „Cupa Pri- 
mă verii". In principala cursă a com
petiției, aceea a seniorilor (-50 km) s-a 
rulat foarte susținut. Tonul l-au dat 
alergătorii de la clubtul Victoria. La 
Jilava, E. Mihăilă, St. Poreceanu și 
A. Mitrei inițiază o tentativă de eva
dare la oare 6e ailătură V. Dobrescu, 
I. Baciu Și C. Dumitru. Ințelegînditi-se 
Ia trenă, ei reușesc, să se depărteze 
treptat de pluton. In continuare aten
ția ne este atrasă de încercările în
drăznețe aile tînărului alergător mili
tar A. MitrOi de a se desprinde din 
acest grup, dar el este prins la punc
tul de întoarcere situat la ieșirea din 
comuna Căllugăreni. La înapoiere cei 
6 cicliști regrupați își măresc conside
rabil avansul pînă la podul Gopăceni. 
In urmă grosul plutonului se agită 
(din păcate prea tîrziu) desirămîndu- 
se în două grupuri. Ion Constantines
cu (C.P.B.), Grigore și C. Tudose 
(C.C.A.) duc o trenă intensă în urmă 
rirea cel r din față reușind să refacă 
o parte din distanță, mai ailes că „fu
garii" se rezervă acum pentru sprin
tul final. Acesta a fost cîștigat de St. 
Poreceanu, (Victoria) cu lh 17:31,0. 
In același timp cu învingătorul au 
sosit. V. Dobrescu (Victoria), A. Mi- 
troi (O.C.A.), E. Mihăilă (Victoria), 
I. Baciu (C.C.A.) și la 2 secunde C. 
Dumitru (Victoria). Iată celelalte re
zultate: cat. a
(.30 km): M. Maxim (C.C.A.) 50:45,6; 
juniori cat. I (25 km): 
(Victoria) 43:15,0; juniori cat. a H-a 
(20 km): S. Mihălțeanu (Victoria) 
35:38,0; biciia'ete oraș: A. N ăsta se 
(Snagov). Pe echipe competiția a fost 
cîștigată de clubul Victoria urmat de 
C.C.A. și Voința.

Ilf-a și neclasiificați

C. Tudose

(TR. I.)

inițiativa pînă spre sfîrșitul reprizei. 
In min. 18 Biro a făcut o cursă fru
moasă, a ocolit poarta în viteză și a 
pasat precis lui Takacs care a 
fulgerător în plasă : 1—0.

Repriza a doua a păstrat, în mare, 
caracteristicile celei
32 echipa noastră a inițiat o acțiune 
colectivă de toată frumusețea. Prin 
pase precise, linia Szabo I, Ferenczi, 
Szabo 11 a depășit apărarea adversă. 
Ferenczi a ocolit poarta și a centrat 
scurt în față. O clipă de învălmă- 
șală și pucul, ajuns la Szabo I, este 
trimis precis de acesta în colțul de 
sus al porții : 2—0. Din acest mo
ment, echipa noastră preia inițiativa 
dar deși a dominat, uneori categoric, 
nu a putut fructifica nici una din 
ocaziile avute (Andrei în min. 34 și 36, 
și Varga min. 38). Este drept că șiad
versarii noștri au avut o mare ocazie 
în min. 35, dar Wechselberg, singur 
cu poarta goală, a tras afară 1

Ultima parte a jocului a fost cea 
mai disputată. Chiar în primul minut 
echipa noastră a mărit scorul la 3—0: 
Szabo II a driblat doi adversari, por
tarul Huber a ieșit respingînd pucul 
la Ferenczi care a înscris comod. 
După un minut, Austria a redus sco
rul. La un atac austriac s“a produs 
învălmășeală la poarta noastră. Pucul 
s-a oprit în fața porții și Sofian a 
atins plasa porții cu coada crosei. 
Arbitrul de centru Vjvial a orezut că 
pucul fusese cel care atinsese plasa 
și a fluerat gol în ciuda intervenției 
arbitrului de poartă, care văzuse cel 
mai bine desfășurarea fazei. Acest 
„gol" dă aripi echipei Austriei care 
atacă, dezlănțuit. Sofian, care a fost și 
în acest meci cel mai bun jucător al 
nostru, a apărat însă foarte bine, sco- 
țînd goluri ca și făcute. In min. 51 
Czaka pornește la atac și în apropie-

dintîi. In

reluat

min.

Patru schiori romini 
participă la memorialul 

Czeh și Marusarz
In cursul 

țara schiorii ............ ...... . --------7,
Gh. Bălan și I. Letcă, care vor parti
cipa la memorialul Bronislaw Czech 
și Helena Marusarz care va avea loc 
în stațiunea de iarnă Zakopane din 
R.P. Polonă.

rea porții adverse trage puternic. 
Huber respinge la Peter care centrează 
imediat lui Andrei. Acesta, în plină 
viteză, reia în plasă: 4—1. Austriecii 
sînt iarăși în atac. In min. 57 Znenah- 
lic îl driblează pe Czaka și aruncă 
pucul în față. Sofian, vrîn J să-l treacă 
în spatele porții, greșește și-l intro
duce în plasă : 4—2. Ultimele minute 
au aparținut categoric echipei noastre 
care și-a masat adversarul în treime, 
nedîndu-i răgaz să „răsufle". In min. 
59 Ionescu a pasat în cruciș lui Ta
kacs, acesta i-a retrimis pucul pe care 
Ionescu l-a servit lui îVarga. Cu un 
șut puternic de la treime acesta a 
marcat cel de aii cincxea gril aii echi
pei noastre. Scor final: 5—2 (1—0, 
1—0, 3—2). Arbitrii cehoslovaci Vjvial 
(acesta ne-a dezavantajat serios prin 
golul acordat, dar și în alte acțiuni) 
și Svitil au condus formațiile : R. P. 
ROMTNA: Sofian-Varga, Czaka, lo- 
nescu, Raduc-Szabo I, Ferenczi, Sza
bo 11, Lorincz, Andrei, Peter, Biro, 
Nagy, Takacs I; AUSTRIA: Huber 
(Werckl, Huber)-Bakhlura, Knoll, 
Kiickl, Springer-Tischer, Znenahlic, 
Wechl, Jbhl, Monzicr, Meyer, V inckler. 
Steiner. Din echipa noastră cei mai 
buni jucători au fost; Sofian, Ionescu, 
Takacs și frații Szabo.

In urma acestei partide clasamen
tul Criteriului European are 
rea înfățișare :
1. R. P. Romînă
2. R. P. Ungară
3. Austria

Rezu’țațele meciurilor susținute de e- 
chipa de tineret a Cehoslovaciei nu 
sînt luate în considerare la alcătuirea 
acestui clasament, deoarece Cehoslo
vacia participă în afară de concurs.

Confirmînd buna sa valoare, echipa 
de tineret a Cehoslovaciei a întrecut 
duminică seara formația Austriei cu 
scorul de 7—1 (1—6, 1—1, 5—0)
prin punctele marcate de: Spacek 
(3), Skopal (2), Kvasnioa și Hejmanek 
pentru cehoslovaci, respectiv Moniter. 
In Criteriul European, luni este pro
gramat meciul Ungaria—Cehoslovacia 
(tineret), iar marți se va desfășura 
întîlnirea R.P.R.—R.P. Ungară care

1 1 0
1 1 0
2 0 0

următoa-

0 5:2
0 3:2
2 4:8

2
2
0

dimineții de azi părăsesc 
N. Pandrea, C. Tăbăraș,

Au fost alcătuite tablourile 
campionatelor mondiale 

de masăde tenis
Dublu bărbați : 1. Ogimura, Muraka

mi (Japonia), 2. Stipek, Vihnanovski 
(R. Cehoslovacă), 3. Berczik, Foeldi 
(R.P. Ungară), 4. Van Ciuan-iao, 
Ian Fui-hua (R.P. Chineză).

. . . .. - Simplu femei: 1. Eguchi (Japonia),
Simplu masculin: 1. Berczik (R.P. 2. Haydon (Anglia), 3. Koczian (R. 

Ungară), 2. Ogimura (Japonia), 3. 
Narita (Japonia), 4. Van Ciuan-iao 
(R.P. Ghineză), 5. Iun Kuo-tan (R.P. 
Chineză), 6. Mai Van Hoa (Vietnam), 
7. Sido (R.P. Ungară), 8. Stipek (R. 
Cehoslovacă). Berczik a fost ales 
primul favorit deoarece campionul 
mondial- Tanaka (Japonia) nu va

■ participa la această ediție a campio
natelor.

Comisia de organizare a campiona
telor mondiale de tenis de masă care, 
vor avea lor la Dortmund (R.F. Ger
mană) , între 27 martie și 5 aprilie a 
stabilit ordinea favorițitor în tablou
rile celor 5 probe de simplu și dublu.

întrecerile studențești 
de la Zakopane

P. Ungară), 4. Mațuzaki (Japonia), 
5. Ciu Ciun-hui (R.P. Chineză). 6. 
Namba (Japonia), 7. Simon (Olanda), 
8. Sun Mei-in (R.P. Chineză).

Dublu femei: 1. Eguchi, Mațuzaki 
(Japonia), 2. Haydon, Rowe (Anglia),
3. Koczian, Mosoczi (R.P. Ungară),
4. Ciu Ciun-hui, Sun Mei-in (R.P. 
Chineză).

Dublu mixt: 1. Berczik, Lantos (R. 
P. Ungară), 2. Ogimura, Eguchi (Ja
ponia), 3. Murakami, Mațuzaki (Ja
ponia), 4. Van Ciuan-iao, Sun Mei-in 
(R.P. Chineză).

(Agerpres)

va desemna 
competiții.

Sîmbătă 
cerile din

Pe oîștigătoarea acestei

★
au luat sfîrșit între-seara

cadrul seriilor preliminare 
ale C.M. Iată rezultatele înregistrate: 
Bratislava : Elveția—Polonia 8—3 
(4—1, 2—I, 2—1) și Canada—Ceho
slovacia 7—2 (1—0, 6—0, 0—2); Brno: 
Norvegia—R. D. Germană 6—3 (2—2, 
3—0, 1—1) și U.R.S.S.—S.U.A. 5—3 
(1—1, 1—1, 3—1); Ostrava: Italia— 
Finlanda 5—4 (2—1, 1—0, 2—3) si 
Suedia—R. F. Germană 6—1 (0—0, 
2—1, 4—0).

CLASAMENTELE SERIILOR 
PRELIMINARE:

1. Canada
2. Cehoslovacia
3. Elveția
4. Polonia

Bratislava
3 1
3 1
3
3 (

1. U.R.S.S.
2. S.U.A.
3. Norvegia
4. R. D. Germană

Brno
3
3
3
3

Ostrava
1. Suedia
2. Finlanda
3. R. F. Germană
4. Italia

3
3
3
3

3
2
1
0

3
2
1

0
0
0
0

0
1
2
3

39: 2
24: 8

8:35
4:30

6
4
2
0

0
0
o 

o o

0
1
2
3

24: 5
22:10
10:26
6:21

6
4
2
0

2
1
1
1

In cadrul campionatelor jntenniațio- 
nate studențești de iarnă de la Zako
pane (R. P. Polonă) — la care parti
cipă studenți sportivi dim U.R.S.S., 
R.P. Romînă, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, Franța, R. P. Bulgaria, Nor
vegia etc. — un succes remarca©i>l nu 
obținut sportivii sovietici reprezonitînd 
asociația Buirevestnik. Ei au cîștigat 
probeile de ștafetă 3X5 km (femei) și 
4X10 km (bărbați) cu timpuriile de lh 
17:07,0 și respectiv 2 h 49: 34,0.

O dublă victorie a repurtat studenta 
franceză Prince care a cucerit primul 
loc -în proba de 
uriaș.

Proba masculină 
a revenit lui Koipp
iar proba de slalom uriaș s-a termi
nat cu victoria studentului bulgar Gh. 
Dimitrov cu timpul de 1:44,3. (Ager- 
pres).

slailom special și

de stalom special 
(R. F. Germană),

21: 5
13:12
11:13
7:22

1 
1 
0 
0

0 
1
2
2

5 
3 
2 
2

Conform regulamentului, pentru tur
neul final oare va începe luni pe 
Zimni Stadion din Praga s-au calificat 
primele două clasate din fiecare serie. 
Meciurile pentru desemnarea echipe
lor de pe locurile 7—12 se vor des
fășura pe patinoarul din Kladno.

Comisia de organizare a, C.M. a 
stabilit programul turneului final: 
luni: Canada—Finlanda ; U.R.S.S.— 
S.U.A.; Cehoslovacia—Suedia ; marți: 
Cehoslovacia — Finlanda; S.U.A.— 
Suedia ; miercuri: S.U.A.—Finlanda ; 
Canada—U.R.S.S.; joi: Canada—Sue
dia; Cehoslovacia—U.R.S.S.; vineri: 
Suedia — Finlanda; Cehoslovacia — 
S.U.A.; sîmbătă ; Canada—S.U.A.; 
U.R.S.S. — Finlanda ; duminică: 
U.R.S.S.—Suedia ; Cehoslovacia—Ca
nada.

FOTBAL PESTE HOTARE
M.T.K. A TRECUT DIN NOU IN 

FRUNTEA CLASAMENTULUI

In etapa a doua din returul cam
pionatului maghiar, M.T.K. a obținut 
o victorie categorică în fața formației 
Vasutas (4-0) trecînd din nou în 
fruntea clasamentului, la un punct 
diferență de Vasas care a obținut un 
rezultat egal (2-2) la Dorog.

Iată celelalte rezultate ale etapei a 
15-a : Honved-Diosgybr 1-1, Csepel- 
Salgotarjan 5-1, Miskolc-Ferencvaros 
0-0, Szombathely-Gyor 
Dozsa-Tatabanya 0-2.

Glasamentul : 1. M.T.K. 21 
Vasas 20 p.; 3. Csepel 19 p,; 
tabanya 18 p.; 5-7. Honved, 
varos și Szombathely 17 p.; 8. 
Dozsa 16 p.; 9. Salgotarjaii 
10-11. Vasutas, Diosgyor 12 
Dorog 10 p.; 13. Miskolc 9 
Gvor 7 p.

1-0, Ujpesti

2-1, iar 
pe Lane

rezultate : Bologna-
2-0, La-

plasare. Genova la Bari cu 
Napoli ou 3-2 la Vicenza 
Rossi.

Iată celelalte
Padova 2-0, Juventus-Roma
zio-Spat 4-0, Sampdoria-Udinesc 3-1, 
Triestina- Torino l-t.

In urma acestor rezultate, după 
22 de etape, în clasament conduce Mi
lan cu 36 puncte. Fiorentina 35, Ju
ventus 31, Internazionale 30.

WOLVERHAMPTON
6—1 !

Campioana Angliei, 
hampton Wanderers a

ARSENAL

P.; 2.
4. Ta-

Ferenc- dovadă convingătoare
Ujpesti
lo " ’

P-;
p-;

p.;
12.
14.

PATRU VICTORII IN DEPLASARE 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

ln etapa a cincea a returului cam
pionatului italian, Milan și Florentina 
— fruntașele clasamentului — au ob
ținut noi 
rentina a 
nazionale 
ce Milan 
dria de echipa locală.

Alte două echipe au cîștigat în de-

victorii în deplasare. Fio- 
jucat la Milano cu întor

și a cîștigat cu 3-1, în timp 
a dispus cu 2-1 la Alessan-

eohipa Wolver- 
dat sîmbătă o 
a superiorității 

sale, învingînd cu categoricul scor 
de 6—1 pe una din cele mai pericu
loase pretendente la titlu. Arsenal; 
Wolverhampton revine în fruntea cla
samentului Ligii engleze, cu 42 punc
te, la egalitate cu Manchester United 
(2—1 cu Everton) care are însă un 
joc în plus. Arsenal a rămas cu 41 
puncte.

Iată 
Aston 
Burnley 4—1, Bl ackpool-Bol ton 4—0, 
Chelsea-Luton 3—3, Newcastle-Preston 
1—2, Nottingham-Birmingham 1—7.
Portsmouth-Manchester City 3—4, Tot
tenham-Leicester 6—0, West Ham-i 
West Bromwich 3—1.

celelalte rezultate ale etapei: 
Villa-Leeds 2—1, Blackburn*

I 
REIMS ÎNVINSA LA SCOR...

PESCUBT
• LA CAIRO, echipa masculină de 

tenis a R. Cehoslovace a învins cu 
sooruil de 3—0 formația Republicii 
Arabe Unite. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate în cursul acestui meci : 
Javorski (R. Ceh.) — Mohamed Badr 
Eldin (R.A.U.) 6—1; 6—3; Necas (R. 
Ceh.) — Fathi Mohamed Aii (R.A.U.) 
3—6; 6—1, 6—4; — Javorski, Necas 
(R. Ceh.) — Kamal Mobarek, Nabil 
Hassan (R.A.U.) 4—6; 6—3; 6—2.

• LA HOLMENKOLLEN (Norvegia) 
s-a desfășurat un mare concurs de 
sărituri cu schiurile de pe trambulină 
cu participarea a 110 concurenți din 
șapte țări. Pe primul loc s-a clasat 
norvegianul Arne Holte cu 222,5 p. 
(sărituri de 66 și 69 m), urmat de 
sportivul sovietic Nikolai Kamenski

cu 221,5 p. (66, 71,5 m) și suedezul 
Lindquist. Favoriții probei J. Kârkinen 
(Finlanda), Sakadze (U.R.S.S.) și 
Recknagel (R.D.G.) au căzuî la una 
din sărituri.

• LA ERFURT s-au întîlnit repre
zentativele de tenis de masă ale R.P. 
Chineze și R. D. Germane. Oaspeții 
au cîștigat cu 3—1 la femei și 5—3 
la bărbați.
• LA CONGRESUL Federației in

ternaționale de ciclism oare a avut 
loc la Paris s-a hotărît ca întrecerile 
pentru campionatul mondial 
să aibă loc în R.D. Germană 
de la Sachsenring) între 
august. In aceeași perioadă 
loc la Berlin campionatele 
pe velodrom.

pe șosea 
(pe pista 
3 și 14 
vor avea 
mondiale

Derbiul campionatului francez a con-’ 
stituit o deziluzie, în special panțru 
suporterii echipei campioane. Intr-ade- 
văr, Reims a părăsit terenul din Njce 
învinsă la scor: 4—0... Prin această) 
prețioasă victorie, Nice rămîne sin-i 
gură în fruntea clasamentului cu 411 
puncte, deoarece Nîmes n-a putut în
trece pe teren propriu pe Strasbourg 
(1-1).

Racing manifestă o sensibilă reve
nire de formă. Parizienii au învins cu 
5—2 pe Ales. Scor mare și la Limo
ges, unde gazdele au întrecut cu 
5—0 pe Lille.

In rest, s-au înregistrat următoarei 
le rezultate: Sedan-Monaco 2—2; 
Lens-Sochaux 3—2, Angers-Marseille 
3—2, Nancy-St. Etienne 0—1, Lyon-i 
Rennes 5—2, Toulouse-Valenciennes' 
1—2,

■ Intr-un meci internațional de 
juniori, reprezentativa R.D. Germane 
a dispus de cea a Angliei cu 4—3.


