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La Dusidee

Echipa de box a R.P. Romîne 
a dispus cu 6-4 de reprezentativa Scofiei

— BOXERII ROMÎNI ElOGIAJ! DE ANTRENORII Și SPECIALIȘTII SCO ȚIENI —

Cu sportivii la muncă voluntară

GLASGOW 22 (prin telefon). Cea 
de a dpua întîlnire dintre reprezen
tativele de box ale R.P. Romîne și 
Scofiei, care a avut loc sîmbătă sea
ra la Dundee, s-a terminat cu o fru
moasă victorie a echipei noastre. 
Deși boxerii romînt au fost obosiți 
în urma unei dificile călătorii făcută 
cu autobuzul în ziua meciului, iar 
reprezentativa Scoției a fost cu mult 
mai bună decît în prima reuniune, 
prezentând boxeri odihniți, din rîndul 
cărora a făcut narte și campionul 

DUMITRU GHEORGHIU
olimpic Mc Taggart, totuși reprezen
tativa noastră și-a. impus superiori
tatea* și a repurtat o remarcabilă 
victorie- cu 6—4. Cei 2.000 de spec
tatori: care au urmărit reuniunea au 
răsplătit în repetate rînduri cu vii 
aplauze frumoasa comportare a re
prezentanților noștri. Părerea una- 

ă a antrenorilor și specialiștilor 
l .peni este că boxerii romîni posedă 
excelente calități tehnice și o bună 
pregătire fizică și că victoria obținu
tă în meciul cu selecționata Scoției 
este pe deplin meritată.

In limitele categoriei muscă, Puiu 
Nicolae a. întrecut la puncte pe A. 
Hunter. Reprezentantul nostru a prac
ticat un box tehnic, spectaculos și 
eficace. Evitând cu succes loviturile 
adversarului său, superior prin a- 
lonje, Puiu a reușit să se distanțeze 
în special în ultima repriză și să 
cîștige.

Meciul dintre „cocoșii" C. Gheor
ghiu și Jim Whitecross a fost pre
sărat ctt multe faze spectaculoase 
și s-a desfășurat în generai mai echi
librai. Alai tehnic și mai clar în lo
vituri,. C. Gheorghiu a reușit să ob
țină un avantaj minim și să cîștige 
la puncte.

(Citiți în pag. a Ill-ai cronicile meciurilor din etapa de ieri).

Una din numeroasele intervenții salvatoare ale portarul fti C.rlsnie. De data aceasta degajează ctt 
balonul urmărit de Ene. In spate se văd, de la stingă ta dreapta: De learui, Ciolan și Bula (Dinamo 
Jiul 2-—1}.

, (Fote : T. Roibtt)

BRUXELLES 22 (prin telefon). — 
Campionatele internaționale de tenis 
de masă ate Belgiei, ia care iau parte 
o serie de concurenți cunoscuți din 
Anglia, S.U.A., Olanda, Franța, Aus
tralia, Coreea de sud, Luxemburg, 
Noua Zeelandă, Belgia și R.P.R.. au 
început sîmbătă la prînz și au conti
nuat duminică toată ziua.

De la început trebuie menționată 
frumoasa comportare, ca și rezultatele 
obținute de tînărul reprezentant al 
țării noastre Adalbert Rethi, care îm
preună cu ceilalți doi jucători romîni 
Negulescu și Covaci, au ajuns în sfer
turi de finală. Rethi a eliminat în 
primul tur pe belgianul Fassin cu 
3—0 (16, 15, 14), iar în al doilea 
meci el a avut de înfruntat pe jucă
torul american- M-illes, fost campion 
mondial. Fără a se intimida de renu- 
mele adversarului său, Rethi a lup
tat cu multă dîrzenie și a reușit după 
o partidă viu disputată să iasă învin
gător. El a cîștigat cu .3—1 (12—EA 
5—4. 21—15, 21—12). Și în meciul 
următor, Rethi a întîlmt un jucător 
de vatoare tn persoana campionului 
australian Robinson, pe care l-a

O luptă foarte îndîrjită și echili
brată a prilejuit și întîinirea dintre
A. Farkaș și George Hand, desfă
șurată fir limitele categoriei pană. 
Reușind să se distanțeze de puțin în 
ultima repriză, scoțianul a obținut 
victoria la puncte.

La categoria semi-ușoară, Iosif 
Mihalic a avut o misiune deosebit 
de dificilă în întîinirea cu campionul 
olimpic Dick Mc Taggart. In prima 
repriză, boxerul nostru a atacat 
dezlănțuit, reușind să pună în difi
cultate pe excelentul boxer scoțian. 
Tri reprizele următoare, rutina și cu
noștințele tehnice ale scoțianului își 
spun cuvântul. Mc. Taggart cîștigă 
la puncte.

I.a categoria ușoară, Fr. Pazmani 
— care a desfășurat un box specta
culos — a fost depășit la puncte de
B. Segrodt, într-o partidă foarte 
disputată. In limitele aceleiași ca
tegorii, reprezentantul nostru C. Du
mitrescu a făcut o frumoasă demon
strație pugilistică. Obținînd o cate
gorică victorie la puncte în fața lui 
R. Nei'l, boxerul nostru a fost aplau
dat în repetatei rînduri la „scenă 
deschisă" de obiectivii și competenții 
spectatori care au urmărit reuniu
nea.

La categoria mijlocie ușoară, Mi'r-

In campionatul republican de rugbi

Dinamo C.C.A. au terminat 
la egalitate: 5-5

Dîrzenia, echilibrul de forțe, dar 
— din păcate — și valoarea scăzută 
a partidelor au caracterizat cea de 
a doua etapă a campionatului repu
blican die rugbi. Față de condițiile 
optime de joc (timp ideal, terenuri 
excelente, spectatori numeroși, și en
tuziaști) ar fi fost de așteptat să a- 
sistăm la întreceri de o mai bună 
calitate. In realitate însă, toate for
mațiile angrenate în întrecere (tonul 
fiind dat chiar de fruntașe) au jucat 
crispat, fiind preocupate exclusiv de 
rezultatul final. Firește, jocurile au 
avut de suferit sub raport specta
cular.

9 In cel mai important meci al 
etapei,. D-ina-mo n-a reușit să confir
me pronosticurile cate o indicau ca 
favorită a întrecerii. Intîlnind în for
mația întinerită a C.C.A., un adver
sar foarte dîrz și decis să se apere 
cu strășnicie, dinamoviștii s-au pier
dut într-un joc steril. Grămada lor 
a intrat într-un joc de uzură, fără 

cea Balaș a pierdut la puncte în 
fața lui John Brady. Rezultatul a 
fost influențat direct de o lovitură 
cu capul dată de Brady, care i-a 
spart arenda reprezentantului ribs* 
tru.

Dumitru Gheorghiu a repurtat o 
frumoasă victorie fin lihnitele cates 
goriei mijlocii. El a dispus la puncte 
de Tom Menzies, un adversar deo
sebit de puternic, care reușise să 
puncteze mai mult în prima repriză. 
Apoi, Gheorghiu, cu un curaj demn 
de toată lauda, a atacat continuu, 
făcîndu-și adversarul „yroghi" spre 
sfîrșitul meciului.

Gheorghe Negrea a terminat din 
t’ou învingător, înainte de limită. 
Adversarul său, W. Bannon, a pri
mit lovituri extrem de puternice și 
în urma intervenției medicului a 
fost r’voit să abandoneze în repriza 
a doua.

Ultima întîlnire. cea dintre „greii" 
V. Mariuțan și John Mc. Ivcar, a 
pecetluit scorul final al reuniunii. 
Reprezentantul nostru a obținut o ca
tegorică victorie la puncte, în urma 
unor serii de upercuturi la plex și a 
unei deosebite combativități.

■S-a remarcat arbitrajul corect pre
stat de arbitrul Weisberg (Franța).

a-și valorifica superioritatea tehnică. 
In plus, linia de treislerturr a greșit 
în repetate rînduri prin transmiterea 
prea lentă a balonului, ceea ce a 
ușurat jocul în apărare al adversa
rilor. C.C.A. a jucat în schimb mai 
bine, sub aspect tactic. O singură ezi
tare a apărării (Vizitiu și Cojo- 
caru) în primele 10 minute, a permis

(Continuare in pag. 2)

In campionatele internaționale de tenis de masă ale Belgiei

Echipa R. P. R. a cîștigat „Cupa Națiunilor“ 
— Radu Negulescu învingător în trei probe —

De obicei duminica este calen
daristic vorbind —- rezervată compe
tițiilor sportive. Pe agenda zilei de 
ieri, am înregistrat Insă o competiție 
de un fel deosebit, desfășurată tntr-un 
cadru vast și entuziast, însumtnd mii 
de participant din asociațiile și clu
burile sportive. De data aceasta, por
țile de fotbal, plasele de volei și co
șurile de baschet au fost înlocuite cu 
decorul plin de freamătul muncii 
creatoare, al șantierelor. In ambianța 
unei autentice zile de primăvară, 
sportivii au cinstit Săptămîna Mon
dială a Tineretului, participmd ca 
dragoste și bucurie la „Ziua Muncii 
Voluntare". Este poale, de aceea, cea 
mai mare... competiție a zilei de ieri 
In care sportivii s-au întrecut in cin-

Sportivii clubului „Metalul" se întrec de data asta nu pe terenul de 
sport, ci pe șantier, în cadrul zilei de muncă voluntară organizată în 
Săptămîna Mondială a Tineretului. _ . ,1 (Foto: T. Roibtt)
te.ee și voie bună, sub unduirea stea
gurilor asociațiilor și cluburilor spor
tive.

Am poposit, deci, ieri dimineață po 
unul din șantiere. încă din zării zilei, 
grupuri de tineri și tinere au venit 
aici să participe la ,7-iu a Muncii Vo
luntare", înarmați cu lopeți și tirnă- 
coape, cu fețele luminate de zimbetul 
larg și generos al tinereții. Și, pentru 
că tot a venit vorba de tinerețe, ca 
o-confirmare a durabilității ei, primul 
card mi-a ieșit in cale a fost maestrul 
emerit al sportului Dinu Cristea. Toc
mai își îndemna colegii lui de club 
de la „Metalul" să cîștige printr-un 
record de... ore voluntare, întrecerea 
de ieri. Apoi am recunoscut, rind pe 
rind, pe boxerii Dănilă Enuț, Dinu 
Eugen, Andrei Olteana, Ștefan Bog
dan, Marius Ionescu, Constantin Gîu- 
rea, pe atletele Zamfira Voinea și 
Claudia Ruse, pe canotoarele Mariana 
Naidin, Elena Heveț, Elena Bădulescu, 

Mariă Panait, Doina Ciolacu șt pe 
scrlmerii Marin Vidroiu, Constantin 
Moșteanu, Ion Chitara și Eugen Cos-. 
tache. Multe sini de făcut pe un șan-, 
tier / Basculantele de nisip își răs
toarnă povara, betonierele dudule Că- 
bușit, macaralele imense cu silueta lor 
de metal se profilează pe azurul ce
rului de primăvară. Atleta Zamfira 
Voinea, care cu o săptămlnă in tirml 
a concurat la crosul balcanic de la 
Belgrad, face parcă un veritabil an
trenament, circulind cu dexteritate 
printre „munții" de ciment, bir ne și 
cărămizi. In schimb sprinterii se a-, 
propie de... start cu roabele încărcate.' 
Dacă nu este un record al vitezei este 
in schimb un record al normei bi
ruite. Boxerii, îndeosebi, muncesc 

acolo unde este mai greu, înlocuim 
sacul de la antrenamente cu... kilo 
gramele de nisip pe care le duc spre 
turnația de beton.

Este ora 11. Soarele s-a ridicat pe 
cer și zimbește arătindu-și genele 
aurite. E vesel de parcă ar fi și el 
aici la manca voluntară, in mijlocul 
tinerilor aceștia inimoși, care pun n- 
mărul la ridicarea noilor construcții. 
Pe șantier vin mereu grupuri, grupuri 
de tineri purtînd steaguri roșii.

Un tinăr bronzat, cu o buclă bă
lană pe frunte, mă bate pe umăr.

— Ei tovarășe, iese reportajul ? Ai 
prins „culoarea locală"? Dacă nu, 
uite e un loc liber la noi în brigadă...

Invitația era limpede. Mi-am pus 
atunci carnetul și creionul în buzunar 
și am pus mina pe lopată. Ce să 
mai lungim vorba ? Se poate oare 
scrie un reportaj fără „culoare ‘ Io-, 
Calix'. ?,

D. TABACU l

depășit net cu 3—0. Negulescu a tre-i 
cut și el de trei adversari: Van Get- 
den (Belgia) 3—0 (1, 6, 10), Felten 
(Luxemburg) 3—0 (8, 6, 7) și Bert rând 
(Belgia) 3—2. In ultimul meci, Ne- 
gutescu — deși condus ctt 2—0 la 
seturi — a găsit resursele necesare 
pentru a învinge. Și Covaci a întrecut 
pe primit trei adversari, toți belgieni d 
Urbain, Van Derinaelen și Cardos ctt 
același scor: 3—0.

In întrecerea de simplu feminin, Ma-s 
ria Biro a trecut primele două tururi, 
cîștigînd la betgienele Kint și Vaa 
Katnpen cu 3—0. După ce a învins îtl 
primul meci pe belgiana Detournay ctt 
3—0, Geta Pitică a pierdut în partida 
următoare la Ann Haydon cu 0—3.

Alte rezultate: dublu femei: turui 
l: Pitică, Biro — Van Dermaefen» 
Lorge 3—0, turul II : Pitică, Biro —■ 
Roland, Van Kampcn 3—0; dublu 
bărbați : turul I : Covaci, Rethi — 
Aăiaucheron, Reniere 3—0, turul II: 
Negulescu, Hellaine — Robinson, Kai 
tok 3—1 ; Covaci, Rethi — Bukiet. 
Kooperman 3—1, sferturi de finală ț

(Continuare in pag. 4)



ȘPAKTACHIADA DL IARNA A TINERETULUI
Iulian Stăiculescu și Suzana Makai, 

campioni de șah
ticone 0-1 ; runda a ll-a: Tamaș-Gesticoa» 
1-0; Ferenczi—Makai 0-1; runda a IIl-a: Ta
maș—Makai 0-1; Gesticone—Ferenczi l-OL 
Clasamentul final este următorul : 1. Suzana 
Mokai (reg. Oradea) 2 p. 2. Sofia Tamaș 
(reg. Hunedoara) 2 p. 3. Adela Gesiicone 
(reg. Stalin) 2 p. 4. Irina Ferenczi (RAM) 
0 p. 5. Virginia Steloniu (oraș Buc.); 6. 
Tereza Urzică (reg. Suceava); 7. Nicoleta 
Adjudeanu (reg. Galați); 8. lubov Odiwj 
(reg. Craiova); 9. Elisabeta Dări (reg. 
Cluj); 10. Eleno Bodoleanu (reg. Bacău); 
II. Ecaterina Matei (reg. Buc.); 12. Otilia 
Vasilache (reg. Ploeșii); 13. lolanda Tofh 
(reg. Baia Mare); 14. Margareta Bărbulescu

SLANICUL MOLDOVEI 22 (prin te
lefon de la trimisul nostru).

Zile de caldă primăvară au înso
țit ultimele întreceri pentru desemna
rea campionilor de șah ai celei de a 
IV-a ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Au fost întreceri dîrze, 
eare au cerut un efort considerabil 
din partea concurenților, ceea ce a 
făcut cu atît mai frumoasă victoria 
celor mai buni dintre ei.

Atît în turneul final masculin, cît 
și în cel feminin, care trebuiau să 
desemneze pe deținătorii primelor pa
tru locuri, au fost decisive partidele 
din runda a doua, cea disputată sta- 
bată.

La băieți, hotărîtoare a fost întîl- 
nirea dintre învățătorul Iulian Stăi
culescu (reg. Craiova) și inginerul 
Nicolae Mirea (oraș București). Deși 
bucureșteanul părea favoritul con
cursului. el n-a putut să-și impună 
superioritatea față de tenacele său 
adversar, care a reușit în mijlocul 
partidei să cîștige un pion, avantaj 
care n-a putut fi transformat în cîș- 
tig din cauza prezenței pe tablă a 
nebunilor de culori diferite. A doua 
zi, Mirea era învins de reprezentan
tul regiunii Cluj, Gh. Șumuleanu, în 
timp ce Stăiculescu își asigura titlul 
de campion făcînd remiză cu V. Chi
deșa (reg. Bacău).

lata rezultatele tehnice ale turneului final: 
runda I: Șumule-anu-Stăiculescu 0-1; Chideșa 
-Mirea 0—1; runda a ll-a: Stăiculescu—Mirea 
’/î-’/a; Șumuleanu—Chideșa 1-0; runda a lil-a: 
Stăiculescu—Chideșa Vi—Va, Mirea—Șumu
leanu 0-1

Clasament final : 1. Stăiculescu (reg.
Craiova) 2 puncte. 2. Gh. Șumuleanu (reg. 
Cluj) 2 p. 3. N. Mirea (oraș București) 
IV2 p. 4. V. Chideșa (reg. Bacău) V2 p. 
Locul întîi revine lui Stăiculescu — conform 
prevederilor regulamentului Spartachiadei — 
el fiind mai tînăr. De altfel, rezultatul lui 
Stăiculescu este mai bun și la punctajul 
Soneborn.

In continuare, clasamentul final al con
cursului masculin este următorul : 5. F.
Ulvoczi (reg. Timișoara); 6. C. Otavă (reg. 
Galați); 7. C. Bejenaru (reg. Constanța); 
8. Gh. Motoc (reg. Ploești); * “
(reg. lași); 10. V. Săbău 
11. P. Faust (R.A.M.); 12. w
Pitești); 13. V. Sepescu (reg. Hunedoara); 
14. A. Mirescu (reg. Stalin); 15. I. Magda 
(reg. Oradea); 16, P. Svetolic (reg. Suceava); 
17. P. Gruia (reg. București),

Cu deosebită ardoare a fost jucată 
partida din runda a Il-a dintre tînăra 
șahistă din Deva Sofia Tamaș și mai 
rutinata sa adversară Adela Gesti- 
cone (reg. Stalin). La capătul a șase 
ore de joc, Tamaș a obținut victoria. 
Aceasta a deschis șanse celei mai 
tinere concurente, eleva din Oradea, 
Suzana Makai (învinsă în ajun de 
Gesticone). Intr-adevăr, în ultima 
rundă orădeanca a întrecut-o în par; 
tida directă pe Tamaș, ei revenindti-i 
primul loc și titlul de campioană.

Rezultatele tehnice ale turneului final : 
runda I s Ferenczi—Tamaș 0-1; Makai-Ges-

9. M. Cohn 
(reș. Baia Mare); 

!. C. Cușmir (reg.

Al. Longo (Dinamo) 
învingător în proba principală 
a concursului de călărie de ieri

Intr-un cadru de adevărată primăva
ră. simbătă după-amiază și duminică 
dimineață s-a desfășurat pe baza hipi
că din Calea Plevnei cel de al doilea 
concurs in aer liber al anului. Amatorii 
de echitație din Capitală au asistat 
la un fel de repetiție generală a călăre
ților din lotul reprezentativ, care se 
pregătesc în vederea marilor concursuri 
hipice internaționale. De aceea au șt 
venit în număr ații de mare (peste 5000 
în fiecare zi). Organizatorii (Casa Cen
trală a Armatei) nu s-au dezmințit nici 
de această dată, asignrînd concursului 
o excelentă desfășurare. Federația Ro- 
mină de Călărie și Pentatlon Modern, 
inițiatoarea concursului, merită felici
tări pentru alcătuirea unui program 
variat, interesant și cu multe urobe 
inedite. Cea mai spectaculoasă și mai 
interesantă probă a concursului a fost 
desigur cea a „Marelui Premiu al ora
șului Roma", care a avut loc ieri di
mineață și ia care au luat parte numat 
călăreții din lotul republican, cu cei 
mai buni cai. Desfășurată in două 
manșe (prima pentru caii de categorie 
mijlocie și a doua pentru caii de cate
gorie grea), această probă a oferit un 
spectacol hipic de toată frumusețea, la 
reușita căruia și-au dat. din plin con
tribuția călăreții Al. Longo, V. Pinciu, 
V. Bărbuceanu, Gh. Lunga și D. He
ring. Cele mai burte rezultate le-â 
obținut în prima manșă V. Bărbuceanu 
(C.C.A.) pe caii Odobești și Bimbo,-cu 
numai 3 și respectiv 4 puncte penali
zare. In manșa a 2-a am asistat la o 
adevărată întrecere de campionat, la 
capătul căreia a ieșit învingător Al. 
Longo (Dinamo Buc.) pe Sucitu. cu 0 
P-, urmat de V. Pinciu (Centrul de Ti- '

I

Finalele la tenis de masă.
PLOEȘTI, (prin telefon de 

sul nostru). — Pe măsură ce
la trim.- 
se apro

piau de sfîrșit, jocurile finale din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
la tenis de masă deveneau tot mai a- 
tractive. Se poate spune că unele par
tide de simbătă și duminică s-au ridi
cat la :iir 'ul jocurilor divizionare și 
au entuziasmat pe numeroșii spectatori. 
Era firesc să fie așa, pentru că, sd 
nu uităm, din cei 68 de crncurenți 
care au luat „startul" in această ulti
mă etapă a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului rămăseseră cei mai valo
roși. Tehnicienii care au asistat la a- 
ceste jocuri remarcau că întrecerile de 
la Ploești au atins un nivel satisfăcă
tor, constituind o frumoasă sărbătoa
re sportivă. Ceea ce este deosebit de 
îmbucurător este faptul că finalele de 
la Ploești au scos în evidență valoarea 
uncr tinere jucătoare. Intr-adevăr, mul
te dintre ele (Eleonora Mihalca, Ele
na Juga, Marica Nemeth, Hermina Co
vaci și altele) au dovedit cunoștințe 
tehnice avansate. îndeosebi pioniera 
Eleonora Mihalca din Baia Mare, care 
pe bună dreptate poate fi socotită jueă- 
toarea nr. 1 a acestor întreceri, are de 
pe acum — la cei 14 ani ai săi — ca
lități și perspective frumoase. .

Interesante au fost și unele partide 
masculine. Reprezentantul regiunii O- 
r aderi —Nicolae Kohalmy (cișiigătorul 
probei de simplu, dublu băieți împreună 
cu Cărucioru și dublu mixt împreună 
cu Aîarica Nemeth), a demonstrat cali
tăți deosebite. Foarte bine s-a prezen
tat și tinărul Gheorghe Gheorghe (ora
șul București). Tinerii craioveni I. A- 
nastasiu și N. Ciobanu s-au dovedit, 
de asemenea, buni jucători uneori dar 
au fost inconstanți.

Iată și rezultatele finalelor de ieri: 
simplu fete E. Juga (reg. Baia Mare)- 
N. Covaci (reg. Timișoara) 3—0; 
simplu băieți N. Kohalmy (reg. Ora
dea)-Gheorghe Gheorghe (Oraș Bucu
rești) 3—0 ; dublu fete E. Juga, E. Mi
halca (reg. Baia Mare)-Demko, Kelle- 
men (R.A.M.) 3—0; dublu băieți N. 
Kohalmy, Cărucioru (reg. Oradea)-N 

neret Buc.) pe calul Prund.iș, cu 4 p.
Dintre celelalte rezultate amintim pe 

cele realizate de: Pinciu, Longo, Gh. 
Ianga și Bărbuceanu clasați cu 0 p- 
pe primul loc în proba de precizie, E- 
len.a Lean (Recolta) pe calul Diavolo, 
cu 4 p. timp 29 sec. în proba feminină, 
Carol Gogheș (C.C.A.) pe Sebeș, în 
proba pe asociații și Dorin Aldea 
(C.T.B.) în proba de juniori.

O, G1NGU

(Urmare din pag. 1) 

dinamoviștilor să „culce" o încercare 
(prin Zlătoianu care a urmărit 
atent un balon șutat de Tofu). La re
luare jocul e echilibrat, ambele echi
pe dominînd pe rînd. C.C.A. pare 
decisă să egaleze, dar din cauza 
pripelii și a jocului prea personal al 
lui Penciu (ieri mijlocaș la deschi
dere) nu reușește acest lucru. Cînd 
nimeni nu se mai aștepta — în ulti
mul minut — la un atac al C.C.A. 
balonul ajunge la Pencitt, care reu
șește o frumoasă lovitură de picior 
căzută: 3—3! (D. CALIMACHI)

o Constructorul și Progresul n-au 
reușit să facă o partidă pe măsura 
valorii lor. Ambele formații au prac
ticat un joc închis, confuz, neintere
sant Abia în ultimele. 20 de minute, 
jocul și-a schimbat aspectul, liiiț'â 
tiva a aparținut Progresului, care a 
și încercat cîteva șarje, dar fără

Dinamo și C.C.A. au terminat la egalitate
rezultat. In plină dominare a oaspe
ților, Constructorul, — Ja o acțiune 
neclară desfășurată fa centrul tere
nului, — reușește să ia conducerea: 
Matei Ghica „prinde" balonul și 
sprintează nestînjemt direct către 
buturile eichipei adverse. încercarea 
nu poate fi transformată P. Nicu
lescu ratînd-o de puțin. (T. STĂM A)

(reg. Pitești); 15. Emilia Matei (reg. Con
stanta); 16. Margareta Csicota (reg. Ti
mișoara).

La festivitatea de închidere, tov. 
Constantin Mihai, din partea Comisiei 
Centrale de organizare a Spartachia
dei de iarnă, a oferit premii și medalii 
cîștigătorilor. Cupa F.R. Șah, oferită 
regiunii cu concurență cei mai bine 
clasați, a revenit reprezentanților ora
șului București.

RADU VOIA

Ciobanu, 1. Anastasia (reg. Craiova) 
3—0 ; dublu mixt Kohalmy, Nemeth 
(reg. Oradea)-Mihalca, Murwai (reg. 
Baia Mare) 3—0.

Clasament pe regiuni: 1. regiunea 
Oradea. 2. Oraș București. 3. regiunea 
Baia Mare. 4. regiunea Timișoara. 5. 
regiunea Craiova.

R. CALĂRAȘANU

A cui va fi mingea ? £ greu de prevăzut, deoarece 8 din cele 10 
jucătoare de la Progresul și C.C.A. o urmăresc cu încordare.

(Foto: V. Bageac)

C. S. U. și-a adjudecat si Cupa primăverii la natație
Cu un lot mai omogen de înotători 

și înotătoare, Clubul Sportiv Univer
sitar din București și-a adjudecat în- 
tr-un interval relativ scurt (trei săp- 
tămîni) ambele cupe cu care comisia 
orășenească de specialitate a dotat 
cele două concursuri organizate pînă 
acum. La Cupa Primăverii, disputată 
simbătă și ieri la bazinul Floreasca, 
au participat aproape 300 de concu- 
renți, aparținînd asociațiilor și clu
burilor din Capitală.

Din ansamblul rezultatelor merită 
a fi evidențiate acelea realizate de 
Mihai Mitrofan (1:14,9 și 2:44.0 ne 
100 și 200 m. bras), Sanda Iordan 
(3:07,2 pe 200 m. bras) și Dumitru 
Caminschi (2:30,2 pe 200 m. spate). 
Apreciem, ca pe un fapt îmbucurător, 
afluența de concurenți la startul pro
belor rezervate copiilor.

Iată rezultatele tehnice: ZIUA I: 
100 m. liber seniori: Blajec (C.C.A.) 
1:00.0; Voicu (Cet. Bucur) 1:00,7; 400 
m. liber senioare: Margareta Wittgen
stein (Cet. Bucur) 5:54,8; 100 in spate 
seniori: Caminschi (C.S.U.) 1:09,6;
100 m. fluture senioare: Ingrid Rothe 
(C.S.U.) 1:27,6; 100 m bras seniori: 
Mitrofan (Cet. Buc) 1:14,9; 200 m.

• Cu toata că au beneficiat de 
majoritatea taloanelor, mefalurgiștit 
bucureșteni nu au reușit să obțină 
victoria în partida care i-a opus 
studenților ieșeni. Aceștia din urmă 
au atacat mult mai sigur. La un 
astfel de atac Mănescu surprinde a- 
părarea bucureșteană și marchează 
ia eanfrit. A transformat Rosen
berg. (V. H.)

© In fața a peste 2500 spectatori, 
Constructorul Bîrlad a opus o dîrză 
rezistență în fața formației campioa-

Rezultate tehnice :Ctapa a Ii-a): Dl- 
namo-C.C.A. 3—3 (3—0); Constructorul
Euc.-Hrogr?sul 3—o <0—0)-. Metalul 
M.I.G.-C.S.M.S Iași 0—5 (0—0); Cons
tructorul BîrLad7C.F.R. Grivita Roșie
3—6 (3—3); Știința Timișcarta-ȘtUnța
Cluj 0-0.

CLASAMENT
1—2. C.F.R. Grivița Roșie 2 2 0 0 12: 6 6
1—2. ConstructcțruQ Buc. 2 2 C 0 05 3 6
3. C.C.A. 2 1 1 0 17; 6 5
4. Dinamo 2 1 1 0 14: 6 5
5. Progresul 2 10 1 34:9 4
6. C.S.M.S. Iași 2 10 1 8:14 4
7. știința Timișoara 2 0 11 3>: 6 3
", știința Cluj 2 0 11 3:11 3

Constructorul Bîrlad 2 0 0 2 6:12 2
10. Metalul M.l.G. 2 0 0 2 6:39 2

Trei echipe codașe învingătoare 
în campionatul masculin de baschet

In etapa de duminică a campiona- cat: Vasiliu 24, Zaharia 12, Stoica 7,> 
telor de baschet, echipele de la peri- Stanciu 13, Antonescu 11, Claudiu 3; 
feria clasamentului au produs din nou 
cîteva surprize. Apropierea sfîrșitului 
campionatului le-a îndemnat să lupte 
cu mai multă însuflețire decît pînă 
acum și să obțină rezultate remar- 
cabfte în fața unor adversari valoroși. 
Ne referim aici la echipele masculine 
Torentul Galați, Știința Timișoara și 
Voința Iași, care au obținut victoria 
în meciurile cu Olimpia București, 
Rapid București și respectiv Dinamo 
Tîrgu-Mureș.

La Galați, localnicii au dat dovadă 
de mult spirit de luptă, de voință de 
a învinge. După ce în minutul 6 al 
primei reprize a fost condus cu 20-9, 
Torentul a reușit să egaleze în minu
tul 
rea și să obțină o victorie de presti
giu- . . .
sub posibilități, jucătorii săi au părut 
obosiți. Factorul hotărîtor al victo
riei au fost aruncările de la seanidis- 
tanță, în care au excelat gălățenii, 
în special Vasiliu și Stanciu; Au mar-

10 : 20—20, apoi să ia conduce-

Olimpia București a jucat mult 

bras senioare s A^anda Iordan (Di
namo) 3:07,2; 200 m. spate senioare: 
Wittgenstein (Cet. Buc) 3:00,9; 200 
m. fluture seniori: Al. Popescu (Di
namo) 2:34,2; 4 x 200 m. liber seniori:
C.C.A.  9:30,3; 4x100 m. mixt seni
oare; (C.S.U.) 5:56,4; 33,33 m liber 
băieți: Bărbulescu (Clubul școlar) 
22,8; 66,66 m. fluture fete: Mihaela 
Tărnăuceariu (Clubul școlar) 1: 13,6; 
66,66 m. spate băieți: Berea (Di
namo) 49,8; 4 x 66,66 m. liber fete : 
Olubul școlar : 4:07,3.

ZIUA A II-A: 400 m. liber seniori: 
Șt. Ionescu (C.C.A.) 4:55,4; 100 in. 
liber senioare: Wittgenstein 1:12,0;

JAPONEZA ȘI CUȚA AU CIȘTIGAT 
REPRIZELE PREMIULUI DE MARTIE

Reuniunea de ieri de la Bănoasa Trap 
■s-a desfășurat în fața unei asistențe 
record.

Programul a corespuns așteptărilor ofe
rind întreceri pasionante. Prima aiergjare 
principală a anului, premiul de Martie,

3-3
ne. C.F.R. Grivița Roșie s-a impus 
cu greu în cele din urmă datorită 
superiorității tehnice. Au marcat în 
ordine Tibuleac (C.F.R.) Iov. pe
deapsă, Scobercea (Constr.) — 
încercare si Rotarii (C.F.R.) încer
care. (ELIADE SOLOMON coresp.) 

respectiv Nosievici 16, Rădulescu 8,' 
Dumitru 2, Niculescu 21, Bîlc 5, Ba
rau 3, Nagy 3.

Știința Timișoara a luptat cu mult 
elan în meciul cu Rapid București 
prima repriză și la începutul celei 
a doua studenjii au dominat, la 
moment dat conducînd cu 22 
puncte. In ultimele 15 minute ale 
tîlnirii Rapid a reușit să se apropie; 
dar nu și să egaleze. Victoria Voinței 
Iași asupra dinamoviști'or din Tîrgu-i 
Mureș este de asemenea foarte valo-; 
roasă. Voința a luptat cu multă ar-? 
doare și a cîștigat pe merit.

In campionatul feminin 
întîlnirilor s-au încheiat cu 
așteptate; echipele fruntașe 
victorii categorice în fața

In 
de 
un , 
dei 

În4 *

majoritatea 
rezultatele 
au obținut 

v , adversari-'
lor. S-a evidențiat mai ales meciul 
dintre Clubul Sportiv Muncitoresc Tîr- 
gu-Mureș și Rapid București, care s-a 
desfășurat la un bun nivel tehnic, cu 
faze interesante. C.S.M. Tîrgu-Mureș 
a obținut victoria cu o diferență de«2 
puncte.

Rezultate tehnice :

Stalin

FEMININ : Voința Oradea — Olitn* 
pia București 51:59 (16:32), C.S.U.-
București — Voința Orașul 
52:64 (31:27), C.S.S. Banatul Timi
șoara — C. S. Oradea 51:59 (14:24); 
Clubul Sportiv Muncitoresc Tîrgu-Mu4 
reș — Rapid București 43:41 (19:17), 
Voința Tîrgu-Mureș — Constructorul 
București 46:67 (16:41), Progresul
București — C.C.A. 44:34 (19:17).

MASCULIN : Știința Cluj — Cefa. 
tea Bucur 73:48 (37:21), Știința Timi« 
șoara — Rapid București 63:58 (37:20); 
Voința Iași — Dinamo Tîrgu-Mureș 
70:65 (42:32), Torentul Galați — Olim
pia București 70:58 ( 37:28). C.C.A. —: 
Dinamo Oradea 80:70 (39:35).

Intîlnirea Metalul M.l.G. București 
— Dinamo București (masculin), se 
joacă azi la ora 17 în sala Giulești,- 

100 m. fluture 
1:06,0; 100 m.

seniori: Al. Popescti 
spate senioare: tJS 

Nedelea (C.S.U.) 1:30,0; 200 rn. bras 
seniori; Mitrofan 2:44,0; 100 m. bras 
senioare: Sanda Iordan 1:28,3; 200 m. 
spate seniori: Caminschi 2:30,2; 200 
m. fluture senioare: Ingrid Rothe 
3:25,3; 33,33 m. bras fetițe : Ani Kraus 
(Dinamo) 30,9; 4x100 m. mixt seni
ori : C.C.A. 4:47,4; 4 x 100 m liber 
senioare: C.S.U. 5:17,5. SĂRITURI: 
1. P. Decuseară (Recolta) 112,88.

CLASAMENT GENERAL : C.S.U.-
152 p, C.C.A. 127 p, Oet. Bucur 85 p.- 
Dinamo 54 p, Rapid 22 p, Clubul 
școlar 18 p etc.

disputată în două reprize, s-a încheiat 
eu sosiri strînse. In prima repriză a ie
șit învingătoare iapa Japoneza și în a 
doua iapa Cuta. Ambele «eu furnizat 
cele mai valoroase performanțe din ca
rieră, îmbunătăț ndu-și recordul. Alțl 
trei cîștigători Legendar, Orșova II ți 
Hacigiiția au înregistrat de asemenea sal
turi ’------de valoare.

REZULTATE TEHNICE

Orșova II (Toderaș), Săbărel, 
C—— '..-O — 13,70 lei.

Ionela, 
__  8,30 lei.

Lac (Szabo I.), Hrisov, 
----- .--9 _ 27,2O lel

«A
Hopa 

spic,

Adrian,

I. < . 
Top. cota: 1,40 ____
II. Hangița (M-ardiatne), 
Cota: 2,50 — 9,40ni. l _ ’
Cota: 2,7»—13,30 ____ ___

IV. Legendar (Brailowsky), Birlic 1T« 
Fantezia. Cota: 4,00 — 10,70 — 10,60. Or
dinea Triplă: 83,75 lei.

V. Sita (N. Pereanu), Oravița» JoviiL 
Cota: 2,90 — 84,40 — 6S,6O lel.

VI. Japoneza (Ștefănescu)?. Olimp H»; 
Eronin. Cota: 6,f>o — 24,30 — 40,90 let.-
Vii. Radovan (Borlescu Gh), Ganoafa* 

Viola. Cota: 8,70 — 241,60 — 46540 lei 
Ordinea Tripla: 825 lei.

VIII. Cuța (Marcu), Vijelie insa. Bereta^ 
Cota: 5,00 — 28,20 — 83,40 lei.

IX. Baltag (Avram G.), Chiostec. HoT 
vac. Cota: 4.70 — 18.00 — 21.20 lei.

Jocul aiustrîac s-a ridicat la suma dJt 
7.383,38 lel si s-a închis

REUNIUNEA DE MIERCURI

Mierciuri 25 martie va evoa loc o 
niune de trap. >

programul va cuprinde 7 probe, îrt 
care șansele coucurenților par bine echfl* 
libtate. cel mai numeros pluton ÎI va 
prezenta premiul Furca, alergare în 
cane se vor alinia 10 concurențl, printceț 
care cîteva elemente de nădejde dlncge-l 
nerația cailor de trei ani, ca VîrteJ- VI* 
Priveliștea*, Postăvarul, Evantai. Neva* 
Tlin rîndurile cailor ad.ulți, premiul FIM 
ria va reuni cai din prima categorie.



ntreceri disputate $i scoruri strînse în etapa de ieri a categoriei A la fotbal
REZULTATELE DE IERI:

4 
București: Dinamo-Jiul Petroșani 2—1 
—1).
j3ucurești:B^o!d-St<e?<’ui roșu 1—1 (O—0) 
Timișoara: Știința-C.C.A. o—1 (O—i) 
Cluj. Știința-.t-regresul 1—1 (u—a;
Ploești: Petrolul-Dinamo Bacău 4—1 
-1)
Constanța: Farul-U.T.A. 0—0.

CLASAMENTUL

Dinamo Buc. 13 9 1 3J 38:117 IA
C.C.A. 13 8 3 2 23:15 19
Petrolul 13 9 0 4 28:17 18
Rapid « 8 1 4 28:17 17
U.T.A. 13 5 4 4 19:12 14
Dinamo Bacăai 13 5 3 5 21:20 13
Progresul 13 5 2 8 24:19 12
Steagul roșu 13 4 3 6 19:23 11
Jiul .13 4 2 7 17:27 10
știința Timișoara 13 3 3 7 10:24 9
Știința Cluj 13 0 8 5 12:23 8
Farul 13 2 2 9 14:33 0

BTAPiA VIITOARE (29 martie)

Petrolul Ploești-Steagul roșu Orașul 
calin
Dinosno Baoău-Știința Cluj
Știința Tlmișoara-U.T.A.
Farul Constanța-Jiul Petroșani
C.C.A.-Rapid București
Dinamo București-Progresul Bv^u- 
ști.

Meciirile din București se vor dispu- 
în program cuplat pe Stadionul „23 

ugust“.

Dinamo București a cîștigat 
în ultimele minute

Dacă în această cronică am încerca
i facem un film al meciului dintre 
inamo și Jiul, ar însemna ca — de

început la sfîrșit — să relatăm un 
ng șir de ocazii de gol ratate de 
inamoviști. întrerupt din cînd în 
nd de contra-atacuri — pe cît de 

e atît de periculoase — ale pe
nilor. De aceea vom trece și 

ssfc cele 6—7 ocazii mai clare ale 
azdelor („campioni" ai ratărilor au 
>st ieri Ene, Semenescu și Biikossy) 

peste incursiunile — impresionante 
•in simplitatea și viteza lor — ale
ii Cittrdărescu și Toth, în terenul
namovist, ca și peste desele lovituri 
: colț (raport : 9—2 pentru Di-
aftio), și ne vom opri doar asupra

patru momente ale meciului, deri
ve pentru desfășurarea jocu’ui. ca 

țtrtru rezultatul său:
Min. 6: Toth inițiază un atac pe 
ipă, apărarea lui Dinamo e surprin- 

î și Ciurdărescu, infiltrat prin linia 
fensivă adversă, primește balonul la 
ir., și reia în plasă: 1—0.

Min. 54: Koszegy e faultat în careu, 
re 1 execută prea încet lovitura de 

11 m. și Crîsnic apără ușor.
Min. 79: corner la poarta Jiului, 
xecută Semenescu șl Nu.iweiler, <-u 
pul, schimbă direcția mingii, în 
■artă • 1 — 1.
f 82: Dragomir trimite o minge 
alta spre poartă, Crîsnic. respinge și 
einenescu reia puternic la colț: 2—1. 
Asupra justeții rezultatului nu în- 
ip discuții. Bucureștenii au dominat 
ît, au stăpînit terenul și jocul, 
lacul lor însă, într-o formulă neaș- 
ptată și — credem — neinspirată, 
•a mers deloc, nereușind să răzbată 
in apărarea ermetică a oaspeților, 
ire au făcut în fața careului o zonă 
: 6—7 oameni. Dacă apărarea ime- 
ată dinamovistă a jucat foarte bine, 
ică linia de mijloc a corespuns —

Petrolul a trecut prin multe emoții.
PLOEȘTI 22, (prin telefon de la 

misul nostru'). Deși piuă la urmă 
cîștigat cu 4—1 (0—1), ceea
înseamnă un „scor net", Petrolul 

trebuit să lupte din greu pentru vic- 
■rie. De altfel, meciul s-a decis 
’-•abia spre jumătatea reprizei a II-a. 
ină atunci, cei aproape 20.000 spec- 
tori veniți să aplaude victoria echi- 
■i lor favorite au așteptat cu nervii 
icordați măcar golul egalizator al 
drotului, ca răspuns la punctul în- 
ris de FI. Anghel în min. 5, prin- 
■un șut cu boltă de la 25 m. care l-a 
vprins pe Sfetcu. Multă vreme, deși 

atacat mai puternic, cu mai mul
ai goare, Petrolul n-a putut egala, 

tuși, pe de o parte pentru că apă- 
trea adversă a jucat aproape fără 
■escală, destrămind acțiunile inain- 
ișilor ptoeșteni și blocindu-le șuturi- 

in ultimă instanță, iar de pe altă 
arte, pentru că întreaga echipă a 
•traiului, derutată de golul primit, a 
sat nervos, fără orientare. S-ar 
tea spune chiar, referindu-ne la 
pectul primei reprize, că dacă Pe
dal este echipa care a domi- 
t și, in general, a atacat foarte 
uit, in schimb Dinamo Bacău a ■ ju- 
ii mai clar. Oaspeții și-au creat ast- 
l o serie de ocazii, care chiar dacă 
i fost mai puține la număr decît cele 
e Petrolului, au fost mai clare, De

Scor alb la
CONSTANȚA 22 (prin telefon). Cei 

peste 20.000 constănțeni care au ur
mărit meciul dintre echipele Farul și 
U.T.A. au părăsit dezamăgiți stadio
nul. Aceasta nu din cauza calității 
jocului, care a fost de o bună factură 
tehnică, disputat cu ardoare, ci dato
rită scorului cu care el s-a încheiat 
(0—0) și care nedreptățește pe local
nici. Ca și în alte meciuri constăn- 
țenii au dominat și acum, inițiind atac 
după atac la poarta adversarilor lor. 
înaintașii echipei Farul și-au făcut 
însă datoria doar pe jumătate. Ei au 
șutat destul de mult, au avut și si
tuații clare de gol (Ciosescu min. 20, 
Moroianu min. 86) dar nu au reușit 
să trimită niciodată mingea în plasa 
porții lui Coman. Este de menționat 
faptul că Farul a tras 21 șuturi la 
poartă, dintre care 3 au lovit bara 
(Sever min. 23 și min. 30, Moroianu 
min. 86).

înaintașii arădeni n-au pus in pe
ricol poarta lui Ghibănescu (au tras 
doar de 5 orii). Randamentul scăzut 
al atacului s-a datorat și faptului că 
arădenii au fost nevoiți să pună ac
cent pe apărare, în fața presiunii per
manente exercitată de înaintarea con- 
stânțeană.

în ciuda absenții lui Alexandru Vasile 
— atacul în schimb a jucat în așa fel 
îneît pentru Dinamo acest comparti
ment continuă să rămînă o problemă. 
Ene I, intrat ca inter, s-a încurcat 
mereu cu Biikossy, care de altfel a 
jucat timid ; Szakacs I și Koszegy 
au jucat ‘lent (ultimul a făcut totuși 
cîteva curse frumoase în repriza se
cundă), iar Semenescu a corespuns 
doar în a doua repriză. Cei mai buni 
de la Dinamo au fost ieri Motroc și 
Nunweiler. A jucat bine și. Călinoiu, 
dar veleitățile sale ofensive l-au făcut 
să-și uite de cîteva ori sarcinile de 
fundaș.

Echipa Jiul, lipsită și ea de cîțiva 
titulari, a luptat cu calm și tenacitate, 
reușind să-și mențină conducerea timp 
îndelungat. Oaspeții și-au îndeplinit 
bine sarcinile de apărare și dacă fi
nalmente au cedat, aceasta se ex
plică prin faptul că i-au părăsit re
sursele fizice, ca și prin accidentarea 
lui Panait, trecut în repriza a doua 
în atac.

Așa cum a jucat ieri, Jiul ne-a apă
rut ca o echipă cu reale posibilități. 
Păcat că a intrat în apărarea rigidă 
din repriza a doua 1 Păcat pentru 
spectacol și, poate, și pentru rezul
tat ; dacă cu 3—4 ataca nți Jiul a dat 
adesea de lucru lui Dinamo, cu 5 
poate ar mai fi marcat. Remarcări : 
Crîsnic — bine plasat și oportun în 
intervenții, Ciurdărescu — impetuos 
și derutant și Toth mai activ în re
priza a doua.

Arbitrul Ianopol (Constanța) a con
dus bine echipele :

DINAMO: Uțu-Popa, Motroc, Căli- 
noiu-Dragomir, Nunweiler-Kbszegy, 
Szakacs I, Biikossy, Ene I, Semenescu.

JIUL: Orîsnic-Ciolan, Panait, Cră- 
ciun-Deleanu, Cosmoc-Toth, Florea, 
Ciurdărescu, Gabor, Dula.

RADU URZICEANU

altfel, in cîteva rinduri, băcăoanii al) 
fast chiar pe punctul de a majora 
scorul.

Ceea ce a hotărit soarta meciului a 
fost pregătirea fizică și la acest capi
tol ploeștenii au avut o evidentă supe
rioritate. Dinamo a mai acționat ou 
siguranță doar in primele 10 minute 
din repriza a H-a, după care a slăbit 
mult ritmul și a început să se retragă 
în jumătatea sa de teren, respinglnd cu 
tot mai multă greutate atacurile gazde
lor. Golul înscris de Dridea în min, 65, 
printr-un șut plasat, readuce calmul 
in rindurile petroliștilor, astfel că 5 
minute mai tîrziu, după o serie de a- 
tacuri. Dridea inscrie cu capul al 
doilea gol. Peste alte 5 minute Dridea 
a marcat din nou, pentru ca Babone să 
realizeze, cu două minute înainte de 
sfîrșit, cel de al patrulea gol.

A fost un meci dinamic, pasionant, 
pe oare arbitrul M. Popa l-a condus 
cu siguranță și autoritate.

PETROLUL: Sfetcu-Pahonțu, Mari
nescu, Topșa-FRONEA, NEACȘU II- 
Consiardinescu, Tabarcea, DRIDEA, 
BABONE, Bădulescu.

DINAMO BAC AU : BUCUR-Giosanu, 
I. Lazăr, Cincu-Cirnaru, FL. ANGHEL- 
RADULESCU, Filip, Asan. Ciripoi, 
Drăgoi.

JACK BERARIU

Constanța
Arbitrul D. Schulder (Buc.) a con

dus corect.
FARUL: GHIBANESCU-Straton,

CIUNCAN, Toma-CORNEANU, PANĂ- 
Călin, Moroianu, Ciosescu, SEVER, 
Zinculescu.

U.T.A.: Coman-Sziics, KAPAȘ, Se- 
reș-Petschowski, KOCZKA-Jurpă, 
IGNA, Țîriea, MEȚCAS, Tăucean.

P. ENĂCHE, coresp. regional

Rapid a egalat* în minutul 90!
Cînd ceasul indica doar un sfert de 

oră pînă la terminarea meciului Ra
pid — Steagul roșu, puțini erau cei 
care mai sperau să vadă marcindu-se 
un gol, iar aprigii susținători ai echi
pei ceferiste își vedeau năruite spe
ranțele într-o victorie. Iar cînd un 
minut mai tîrziu (76), Fusulan a reu
șit totuși, printr-un șut deviat de 
Bodo, să deschidă scorul și mai puțini 

Sub privirile... protectoare ale. coechipierilor săi (cinci la număr), Ghiță re
zolvă situația, boxind balonul, la un aloc ai feroviarilor

(Foto: V. Bageac)
erau cel care credeau că Rapid va 
putea egala. Mai ales că oaspeții, 
calmi, purtau balonul din om în om, 
păstrîndu-1 cît mai mult, pentru a trece 
timpul. Și se părea că rapidiștii — 
surprinși de golul care a căzut în mod 
neașteptat — vor ceda pasul. Așa a 
și continuat jocul. Inițiativa rămînea 
mereu în mîna oaspeților și minutele 
se scurgeau repede... Cinci minute, pa
tru, trei, două, unul... Dar iată o ac
țiune pe dreapta. Ene II îi pasează 
lui Bodo și acesta centrează în fața 
porții. Se produce învălmășeală, in
tervine de două ori Olaru, portarul 
Ghiță iese să lămurească el lucrurile, 
alți doi apărători ai echipei oaspe 
resping balonul care în cele din urmă 
ajunge la Ene II. Acesta, situat pe 
centrul careului, trage pe jos, puternic, 
și mingea se strecoară (te miri cum!) 
printre atîtea picioare de jucători și 
poposește în plasă : 1 — 1. In urma ei, 
trei-patru jucători priveau, de la pă- 
mînt de unde căzuseră, unii cu amă
răciune, alții cu bucurie. Rapid ega
lase cînd nu se aștepta, în ultimele 
secunde de joc. Un rezultat de 1 — 1 
(0—0) care poate mulțumi pe Rapid 
și de care se poate plînge Steagul 
roșu, că i-a scăpat victoria printre 
degete.

Aceasta a și fost, de altfel, partea 
cea mai interesantă din acest meci, 
așteptat cu atîta interes îneît tribu
nele erau pline pînă la refuz. Aștep
tările însă n-au fost satisfăcute. Jocul 
a fost în general modest. La un mo
ment dat, în repriza a doua (din feri
cire numai pentru scurtă durată), și-a 
făcut apariția și o tendință spre du
rități excesive, de care s-au făcut vi- 
novați pe rînd Macri, Hașoti, David, 
Greavu. Jucătorii s-au temperat însă, 
astfel că arbitrul n-a fost nevoit să 
recurgă la măsuri extreme.

Rapid a făcut o partidă slabă, mai 
ales în linia de atac, care a acționat 
dezordonat, fără legătură, fără con
cepție, precipitat . Cu excepția 
oarecum a lui Raab, care a mai în
cercat să lege și să coordoneze jocul, 
ceilalți înaintași s-au pierdut fie în 
combinații sterile, fie în acțiuni in
dividuale, ușor respinse de masiva și 
atenta apărare a Steagului roșu. Mij
locașii rapidiști au acționat inegal și 
în general au jucat mai în urmă, deși 
apărarea imediată funcționa destul de 
bine. Fără să fi strălucit, Steagul roșu 
a avut totuși o comportare mai bună 
decît Rapid și în orice caz a știut ce 
vrea pe teren, acțiunile sale fiind 
mult mai periculoase, deși, în general, 
accentul s-a pus pe apărare. Dintre 
jucători am reținut în primul rînd pe 
Hidișan, Fusulan, Zaharia, Szigeti,;

Victorie meritată la Timișoara
TIMIȘOARA 22 (prin telefon). Cei 

15.000 spectatori prezenți pe stadio
nul „23 August" din localitate au ur
mărit un joc în general mediocru, în 
care doar începutul a fost mai viu 
disputat. In rest s-a jucat fără nerv. 
Militarii bucureșteni, deși n-au stră
lucit, au cîștigat pe merit, cu 1—0 
(1—0), dovedindu-se superiori din 
punct de vedere tehnic, arătînd preci-

Stancu, Raab, (acesta nu este încă 
pus la punct cu pregătirea), Greavu. 
Arbitrul Neamțu Rustig — Buzău a 
debutat satisfăcător. Are meritul de a 
fi căutat să fie mereu în apropierea 
fazelor de joc, ceea ce a pi reușit.

RAPID: Dungu — Greavu, Stăncu, 
Macri — Bodo, Neamțu — Copil, 
Raab, Ene, Olaru, Văcaru.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Zbîr- 

cea (Bîrsan). Zaharia, Moarcăș — Hi- 
dișan, Szigeti — Hașoti (Zbîrcea), 
Fusulan, Bîrsan (Campo), Campo (Ha- 
soți), David.

P. GAȚU

Șisinfa, Cluj a făcut din nou 
meci nuO

CLUJ 22 (de la trimisul nostru). — 
Intîlnirea dintre echipa locală Știința 
și Progresul București, două din reve
lațiile etapei inaugurale a returului, a 
căpătat proporțiile unui autentic derbi. 
Faptul acesta a reieșit foarte bine în 
evidență și din interesul excepțional 
manifestat de iubitorii de fotbal din 
Cluj și din regiune. Jocul s-a bucu
rat de o mare afluiență de public 
(peste 18.000). O vreme splendidă, un 
teren de joc excelent — au fost de 
asemenea factori care au contribuit la 
succesul acestei întreceri.

Abia fusese fluierat începutul parti
dei și Dinulescu l-a deschis în adin- 
cime pe Oaidă. O cursă rapidă, o cen
trare în fața porții, un corner acordat 
de Nedelcu, lovitura de colț executată 
de Smărăndescu direct la Oaidă un 
șut al acestuia și... tabela de marcaj 
indică scorul de 1—0 1 Cronometrele 
marcau abia 30 de secunde de joc. 
Studenții clujeni sint puțin dezorien
tați de acest gol. încurajați însă fre
netic de spectatori, ei atacă în trombă 
și apărarea Progresului face față cu 
destulă greutate acțiunilor lor. In min. 
4 Marcu trage în bară; în min. 8 
Caricaș salvează de pe linia porții, 
la un șut al lui Munteanti. In min. 
10, Munteanu trage foarte puternic, 
Miindru boxează, mingea ajunge la Su- 
ciu și acesta trage la fel de tare. 
Portarul bucureștean, care a făcut o 
partidă excepțională, respinge din nou 
cu pumnii. Pînă la sfîrșitul reprizei, 
Mîndru are ocazia să se releve, apă- 
rînd mingi foarte grele. In toată a- 
ceastă repriză, Știința a atacat mai 
mult dar n-a reușit să fructifice nici 
una din ocaziile avute. Progresul a 
jucat calm și sobru și a știut să tem
pereze iureșul adversarilor săi,, juaînd 
pe jos și mai lent.

In repriz a H-a Știința se resimte 
oarecum de pe urma eforturilor depuse, 
dar totuși forțează ritmul jocului, 
care — în treacăt fie spus — n-a mai 

zie în pase, un bun control al bato-: 
nului și omogenitate între compartH 
mente. C.C.A. a acționat mai clar în 
ataț, .iaE teritorial a avut mai multă 
inițiativă în joc. Studenții s-au com-: 
portat slab și remanierile făcute n-au 
avut darul să îmbunătățească jocul 
echipei. Dacă apărarea a jucat mai 
bine, atacul în schimb a fost ca și 
inexistent. Cădariu nu a fost în fermă, 
a jucat fără convingere, Mazăre a 
acționat prea lent, iar Boroș n-a fost 
folosit suficient.

Chiar de la început bucureștenii au 
inițiativa și în primul- minut Alexan- 
drescu trage în bară. Tot el însă în
scrie dintr-o pasă a lui Constantin 
peste patru minute. Alexandrescu a 
țîșnit printre apărători, a driblat pe 
portarul Enăchescu și a înscris în 
poarta goală. Știința ripostează 
prompt, dar în min. 9 Cădariu nimerește 
...bara I Jocul scade apoi în intensi
tate. In min. 23, la un contra-atac, 
Alexandrescu ajunge din nou singur 
în fața Iui Enăchescu, dar printr-un 
salt acesta respinge. In min. 35, Ști
ința are o ocazie mare de a egala : 
Boroș scapă singur spre poarta lui 
Toma, dar șutează slab și portarul 
militar reține. Trei minute de la re
luare, Crișan ratează de la cîțiva 
metri. Urmează o perioadă de domi
nare a gazdelor. In min. 56 Boroș 
depășind- pe Cepolschi și Nagy, gre
șește de puțin ținta, trăgînd pe lingă 
bară. E rîndul lui Constantin (C.C.A.) 
să aibă o ocazie favorabilă, după ce 
depășise trei apărători, dar Enăches
cu respinge mingea în corner. Mili
tarii se mențin în atac și 6 combi
nație Alexandrescu-Cacoveanu îl pune 
din nou pe Enăchescu într-o situație 
dificilă, dar portarul timișorean res
pinge mingea printr-un salt. In min. 
75, la un contra-atac al Științei, Boroș 
ratează.

Arbitrul Alexandru Toth (Oradea) 
a condus corect.

ȘTIINȚA: ENACHESCU-Cojereanu, 
Lereter, Florescu-TÎLVESCU, Tănâse- 
Constantin, NE/.5JU, Cădariu, Ma
zăre, BOROȘ.

C.C.A.: TOMA-Cepolschi, NAGY, 
Staicu-Jenei, Mihăilescu-Cacoveanu, 
CONSTANTIN, ALEXANDRESCU, Cri- 
șan, RENYE.

PAVEL VELȚAN, coresp.

fost același ca în partida c» C.C.A. 
Progresul continuă să joace ca și în 
prima parte a întîlnirii. Jn min. 53, 
bucureștenii au ocazia de a mări sco
rul, dar șutul puternic tras de Dinu
lescu e apărat de Nicoară. In min. 60, 
Munteanu, de pe dreapta, îl deschide în 
cruciș, pe Moldovan. Acesta, deși je
nat de Cojocaru, reușește să marche
ze: 1—1. Pînă la sfîrșit Mateianu 
trage în bară (min. 67), iar Mîndru 
reține cu siguranță șuturile puternice 
trase de Mateianu (min. 80) și Marcu 
(min. 88).

Arbitrul Dumitru Rusu (Arad) a 
condus foarte bine formațiile : ȘTIIN
ȚA : Nicoară — Georgescu, MURE- 
ȘAN, Nedelcu, PETRU EMIL, Crisan 
— Munteanu, MARCU, MATEIANU, 
Suciu, Moldovan; PROGRESUL : 
MÎNDRU — Cojocarii, CARICAȘ, 
SOARE — PETRESCU, Știrbei — 
OAIDA, Smărăndescu, DINULESCU, 
Pereț, Banciu.

ROMEO VILARA

pronosport
Rezultatul Goncursului Pronosport, e- 

tapa nr. iz din 22 martie

I Dinamo București-Jiul Petroșani
(cat. A) <•-
II Știința Timișoara-C.C.A. (cat.

A) 2.
III Petrolul PQoești-Dinrmc Ba

cău (cat. A)
IV Rapid BucureștiSt. reșu Or.

Stalin (cat. A) 3-
V Știința Cluj-Progresul București

(cat. A) *
VI Farul Constanța-U T.A. (cat. A) x
VII Juventus-Fiorentina (camp, ita

lian) 1
VIII Tries tina-Genoa (câmp, italian) 1.
IX Intcrnazionale-Milan (câmp. .ita

lian) *•-
X Lazio-Bart (camp. ita.li; n) 1
XT Padcva-NoipoH (rap. i"1 n' x
XII Alessandr.a-Ucîinese (camp. ita- 

Ikm) x

Variante depusa aproximativ 801.0W..



Ieri, in campionatele republicane de volei
O surpriză î Voința București — Știința Cluj 3*2 —

* r?T5upă cuffî 6rd ’de așteptat, etapă 
•rtb ieri a campionatului de volei n-a 
fost dețqc „calmă*** In această privință, 
rezultatul surprinzător cu care s-a

  
Iată rezultatei® tehnice ale etapei Și 

țclasa-ne.itele celor două campionate:

■> >< FEMININ

Metalul MIG Rapid Buc. 1—3 (11—16. 
6—15) ÎS—H, 6—15); Voința Or. Stalin- 
gtilnța Timișoara 2—3 (16—10, 14—16, 
14 — 16, 15 — 12. 14 — 16), Știința
Cluj-Dinamo București 0—3 (14—16. 9—15,
14— 16), Comb. Polis’. Buc. Progresul
București 3—1 (16—44. 16—12, 12—15,
15— 13). Someșul .................. *’’ ’ " "
(0. 1, 10).
1. Rapid Buc.
2. Someșul Cluj
3. Court. Pollg.

Cluj-Voința Sibiu 3—0

3«: 9 (674:4(2) 25
37:12 (664:510) 2j

13 12
13 12 

Buc.
33 10
13 8

1
1

4. llinama Buc.
5. Met. MIG. Buc.

13
13
13
13

13
13

6. Voința Or. St.
7. Știința Tim.
8. Știința Cluj

Buc.
Sibiu

masculin
Buc.-CSMS Iași 3—0 (15—10, 

Voința București-știința

9. Pros’ 
10. Voinței

3
5

32-5'1) (694:595) 23
31:21 (668:601) 2t

7 27:21 (710:678) 19
8 23:30 ( 688:705) 18
8 21:29 (592:658) ."0: 
10 1-6:32 533:682) 16

Dinamo
4, 15-—9) j

Cluj 3—2 (15—13. 16—18, 4—15, 15—9. 15—4P, 
Tractorul Or. Stalin-Constructorul Buc. 
3—1 (15—8, 10—115, 16—6, 15—3). cetatea
'Bucur-Victoria Buc. 3—0 (15—9. 19—17,
18—16), Rapid Buc.-CCA 3—1 (15—3, 15—19, 
10—16, 1(6—14).

1 38:11 (70(7:520) 21
2 36:'6 (719:609) 24
4 33:22 (71":685) 22
5 34:24 (783:708) ZI
7 26:’3 (644:623) 1»
7 22:31 (647:687) M
9 23:30 (654:689) 17
9 29:34 (644:725) 17
9 29:35 (645 :736) 17

12 14:38 (541:710) 14

1. Rapid Buc. 13 :12
2. Dinamo Buc. 13 11
3. Știința Cluj 13 9
4. Cetatea Bucur 13 8
5. Trac Or. St. 13 6
6. Construe. Buc. 13 6
7. Victoria Buc. 13 4
8. Voința Buc. 13 4
9. C.C A 13 1

an. CSMS Iași 13 1

masculină Voințaîncheiat partida
București — Știința Cluj (3—2 pen
tru Voința) este suficient de ilustra
tiv.

Europeni" la

Cum se poate că Știința, care a în
trecut de curînd la București pe Ceta
tea Bucur și în tur pe Rapid să fie 
învinsă de Voința București, echipă 
cu posibilități mai modeste ? Jocul 
de ieri a arătat încă odată că stu
denții nu depun tot interesul în parti
dele cu adversari pe care-i consideră 
mai slabi. In meciul de duminică, ei 
au jucat fără vlagă, fără dîrzenie și 
putem spune chiar fără interes. Au

dintre ei pe Ghiță, Schaffer, Drago- 
mir și Carapcea.

O rezistență deosebit de dîrză a 
opus Victoria București formației Ce
tatea Bucur. Deși aceasta din urmă 
a cîștigat cu 3—0, seturile au fost 
foarte disputate. In toate seturile a 
condus Victoria, dar Cetatea Bucur 
și-a impus superioritatea în finalul 
acestora. Inyinșii se apropie cu pași 
repezi de valoarea echipelor fruntașe.

I'ază din meciul Rapid — C.C.A. (3—I) disputai ieri in sala G tulești.
(Foto: V. Bageac)

prestat adică un joc tocmai Ia anti
podul comportării lor obișnuite. In 
schimb, Voința a făcut una din par
tidele sale bune, și-a mobilizat toate 
rezervele și 
trece de un 
toarte dificil, 
învingătoare 
au frumoase posibilități. Remarcăm

resursele pentru a putea 
adversar care se anunța 
Tinerii jucători din echipa 
au arătat încă odată că

in 7
F. A. Goppingen—Dinamo București 21-12 (12-5)
GOPPINGEN 22 (prin telefon). — 

Ea Killesberg Saale din Stuttgart s-a 
desfășurat sîmbătă seara partida din
tre Dinamo București și F. A. Goppin
gen, contînd în cadrul semifinalelor 
„Gupei Campionilor Europeni" la hand
bal în 7. Peste 6000 de spectatori au 
urmărit această partidă în care bucu- 
reșteniî n-au reușit să joace Ia va
loarea lor obișnuită și au cedat la 
scor. La început dinamoviștii au pres- 
itat un joc egal cu cel al adversari
lor, dar după ce scorul a devenit 
A—4 Și unul dintre jucătorii bucu-

reștcni a fost eliminat de arbitrul 
Briinner pentru greșeli imaginare, e- 
chipa Dinamo București n-a mai dat 
randamentul de pină atunci. Dinamo 
a părut foarte obosită, iar sala cu 
asfalt a constituit un impediment des
tul de serios pentru handbaliștii bucu- 
reșteni. Singur Redl (în repriza a 
2-a) a jucat oarecum la valoarea sa. 
Scorul de 21—12 (12—5) este însă 
prea sever. In urma victoriei obținută 
în fața dinamoviștilor, F. A. Goppin
gen s-a calificat pentru finala „Cupei 
Campionilor Europeni1*.

SINAIA, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Timp de două 
zile, peste 150 de elevi și-au disputat 
întîietatea pe Valea lui Carp (slalom) 
și în jurul cabanei de la Cota 1400 
(fond), în cadrul finalei campionatu
lui republican școlar de schi. Compe
tiția organizată de M.I.C., în colabo
rare cu C.C. al U.T.M. și U.C.F.S., a 
înregistrat cel mai frumos succes din 
cadrul edițiilor de pînă acum, succes 
asigurat atît de participarea masivă a 
tinerilor schiori, de valoarea lor ridi
cată, cit și de buna organizare a 
competiției, lată care sînt primii cîa- 
sați în cele șase probe ale întrecerilor 
finale. FETE — ‘ 
dica Șindrilaru 
Jrina Magyari 
'Agafteia Hann 
lom uriaș : 1. 
Stalin) 1:13,0; 
(reg. Stalin) 1

ești) 1:23,8; 3. E. Ursache (Suceava) 
1:24,3. Traseul a măsurat 1500 metri, 
cu o diferență de nivel de 250 metri 
și 21 porți. Slalom speciaf: 1—2. V. 
Cherem (PI.) și G. Seitncr (reg. 
Stalin) 1:16,7; 3. E. Ursache (Su
ceava) 1:22,6.

In cadrul festivități; de închidere a 
întrecerilor, tov. N. Crainic din partea 
C.C. al U.T.M. a înmînat concurenți- 
lor premii și diplome.

NEAGOE MARDAN

- fond 3 km.: 1. Ro- 
(Suceava) 15:28,0; 2. 
(RAM.) 16:39,4; 3. 
(Cluj) 16:49,1- Sla- 

Monica Glokner (reg. 
2. I lelegarst Czoppelt 
:24,0; 3. Zorrța Suciu 

(Timișoara) 1:28,0. Traseul a măsurat 
800 de metri, cu o diferență de nivel 
'de 150 metri și a cuprins 15 porți. 
Slalom special : 1. Zorița Suciu (Ti
mișoara) 23,4; 2. Erica Wiphardt
(reg. Stalin) 27,3; 3. Monica Glok
ner Țreg. Stalin) 29,0. Lungimea tra
seului — 200 metri cu o diferență de 
nivel de 80 metri. BĂIEȚI — Fond

1. B. Ofteanu (reg. Stalin)
2. Sumedrea (reg. Stalin)
3. S(. Pali (Suceava) 21:34,3.

Erica Wiphardt

5 km: 1 "
19:33,0; 2. N
20:57,0 ; ț *.......... ,___
Slalom uriaș: 1. Georg Seftner (rog
Stalin) 1:20,2; 2. V. Cherciu (Plo-

• In vederea organizării tur
neului olimpic la fotbal, Federația 
Internațională a hotărît ca în tur
neul final să participe tm număr 
de 18 echipe. Dintre acestea, Italia 
se califică direct, iar celelalte 15 
urmează să se califice după me
ciurile din cele 15 grupe. Au fost 
fixate 7 grupe europene, 3 alcătuite 
din echipe din cele două Americi, 
3 din Asia și 2 din Africa.

ECHIPA R. P. ROMINE SE 
AFLA IN GRUPA A 3-A EURO
PEANA ÎMPREUNA CU U.R.S.S. 
Șl BULGARIA. IATĂ COMPO
NENTA ALTOR GRUPE: ISLAN
DA, DANEMARCA, NORVEGIA; 
AUSTRIA, CEHOSLOVACIA, UN- 
GAoțA; MAREA RRITANIE, IS
RAEL, OLANDA ele.
• In etapa de ieri a campionatului 

maghiar s-au înregistrat următoarele

Intilniri viu disputate in prima etapă 
a campionatului republican de lupte pe echipe

Sîmbătă și dumimipă, în sala Di-SI 
namo drrt ’Capitală, au avut loc*! 
întrecerile primei etape din .cadrul 
campionatului republican- de lupfc. 
Toate cele 16 echipe participante ău 
dovedit cit acest prilej o bună pregă
tire tehnică și fizică, oferind dispute 
dîrze și spectaculoase, multe dintre 
mdciuri fiind răsplătite cu îndelungi. Steagul Roșu Orașul Stalin cu Voin-i 

ța Lugoj 14—2, cu Rapid Oradea 
12—4 și cu Cetatea Bucur 12—4. Ce
tatea Bucur cu Voința Lugoj 16—0 
și cu Rapid Oradea 9—7. Rapid O- 
radea — Voința Lugoj 13—3. GPItoa 
a Ilf-a: C.C.A: cu Voința Tg. Mtf- 
reș 12—4, cu C.F.R. Timișoara 12—4 
și cu Cf.S.A. Marina Constanța 13—5. 
C.S.A. Marina Constanța cu Voința 
Tg. Mureș 16—0 și cu C.F.R. Timi
șoara 8—8. C.F.R. Timișoara — Voin
ța Tg, Mureș 14—2. Grupa a IV-a.: 
C.S.M. Reșița cu C.S.M. Baia Mare 
11—5, cu Tractorul Galați 1Q—4 și 
cu Metalul M.I.G. 8—8. Metalul 
M.I.G. cu C.S.M. Baia Mare 8—4 și 
cu Tractorul Galați 10—4, C.S.M. 
Baia Mare — Tractorul Galați 8—4.

După cum se vede din aceste re
zultate, echipiele Dinamo București, 
Steagul Roșu Orașul Staiin și C.C.A. 
au terminat fără nilci o înfrîngere 
prima etapă.

aplauze.
La început de campionat, apreciem 

'că întrecerile aii corespuns din țoa- 
te punctele de vedere, că participan- 
ții s-au pregătit cu seriozitate în ve
derea acestui eveniment, spre deose
bire de anii trecuți. Dintre echipe 
s-au țemarcat îndeosebi: 
București, Steagul Roșu

Dinamo
_ _ ... ..... Orașul'

Stalin, C.C.A,, C.S.M, Reșița și Me
talul M.I.G., iar dintre luptători I. 
Cefan (Rapid Oradea), I. Tăranu, 
Gh. Papovici și Schultz (Dinamo 
Bup.), Cîrciurnarti David, Schuster și 
Nislor (C.F.R. Timișoara), C. Po
pescu, Bunica, Vaideș și Marinache 
(C.S.A. Marina. Constanța), V. Bu-, 
Iarca (St. Roșu Or. Stalin) etc., ca' 
și perechea Bălan (C.S.M. Baia 
Atare) — N. Popescu. (C.S.M. Re
șița), Mai slab s-au prezentat luptă
torii P. Salca (Baia Mare), Gr. Co- 
loia’nu
Lopșanski (Baia 
(Baia Mare), P. Sanda 
dinand (Cluj), Toma 
Strulovici (Galați) și 
(Reșița) care au fost 
pentru lipsă de combativitate.

(Galați), Badea
Mare),

(M.I.G.), Fer- 
(Satu Mare), 

D. Grozavu 
descalificați

(M.I.G.),
Falmayer

Impresiile hocheiștilor americani 
după turneul lor în U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). —
„Hocheiștii sovietici sînt foarte pu

ternici și au o bună pregătire tehnică 
și fizică, scrie în ziarul „Sovietskaia 
Rossia“ antrenorul echipei de hochei 
a S.U.A., M. Reimann. In jocurile cu 
echipa noastră, selecționata tineretului 
din U.R.S.S. s-a prezentat excelent". 
In continuare M. Reimann scrie : „Mos- 
coviții sini oameni buni. Ei au parti
cipat în mare număr la intîlnirile des
fășurate în Palatul Sporturilor. Am 
stat de vorbă de cîteva ori cu condu
cătorii hocheiului sovietic și am căzut 
de acord ca în sezonul viitor să tri
mitem în U.R.S.S. una din cele mai 
bune echipe ale S.U.A.**.

Fundașul John Newkirk a declarat 
următoarele corespondentului aceluiași 
ziar: „Am o mare admirație pentru 
jucătorii sovietici de hochei Alexan-

drov, Sologubov, Pucikov, de care mă 
leagă o strînsă prietenie. Cu toate că 
jocurile noastre se dispută pe gheață, 
între noi nu există nici un fel de 
„război rece".

„Este plăcut să te întîlnești în sport 
cu adversari puternici — a spus ata
cantul Richard Bark. In ultimul timp 
jocurile dintre noi și hocheiștii ruși au 
fost mai dese. Ei sînt excelenți jucă
tori, ati tm stil frumos și patinează 
foarte rapid”.

Conducătorul delegației sportive a- 
mericane, Walter Busch, a declarat: 
„După meciurile care au avut loc la 
Moscova se poate spune, 
că publicul sovietic este 
El se entuziasmează ca 
ori care altă țară, dar 
îhtr-un mod foarte corect**.

fără rezerve, 
nepărtinitor, 
publicul din 
face aceasta

O reușită reuniune pugilistică
In organizarea clubului Voința, s-a șindu-1 la puncte pe Gheorghe Lache 

desfășurat sîmbătă seara în sala Fio- J- r fi
reasca o interesantă reuniune de box. 
Programul s-a bucurat de participa
rea unora dintre boxerii noștri frun
tași, alături de care au evoluat cu 
succes șt o- serie de tineri talentați. 
Prin nivelul la care s-au desfășurat, 
precum și prin dîrzenia luptei, unele 
dispute au fost mult aplaudate. Astfel, 
la categoria muscă, Ai. Bariciu (Get. 
B.), boxînd de la distanță, spre a pu
tea evita loviturile puternice ale lui 
Tonia Ilie (Voința), a cîștigat Ia 
puncte. Toma s-a arătat încă nepus Ia 
punct cu antrenamentele. O frumoasă 
impresie a lăsat „semiușorul" Vastle 
Czekeli (C.C.A.) care l-a depășit net 
la puncte pe ton Militam (Voința), 
un boxer ou forță în lovituri dar defi
citar în ceea ce privește stilul de a 
boxa. Deși nu în cea mai bună formă 
a sa, Ntcolae Mîndreanu (C.C.A.) a 
lovit mai oprit și mai puternic, depă-

. (Voința). In revenire de formă, C-tin 
Gherasiin (Voința) a cîștigat la puncte 
disputa sa cil Ad. Rosnovski (Constr.). 
A plăcut în mod deosebit întîlnirea 
dintre „penele" G. Predescu (I.C.F.) 
și Pîrvu Mihai (Constr.), terminată 
cu victoria la puncte a celui dintîi.

Alte rezultate: Kim Han [luan 
(C.F.R.—I.C.I.) b. p. C-tin N-eagu 
(Șc. sp. LJ.C.F.S.) ; C. Simion (Cet. 
B.) b.p. C. Stan (Met.) ; V. Matei 
(Sem.) meci nul cu I. loniță (Pas
teur) ; Ghiță Gheorghc (C.F.R.— 
I.C.I.) b.p. Șt. Mihăileseu (C.C.A.) ; 
P. Vizitiu (Voința) b. prin descaHfi- 
care pe Albii Mircea (Ploești) ; Al. 
Fftinru (Voința) b.p. .Marin Mire’S 
(C.F.R. Gr. R.) ; Ion Vasilov (Voința) 
meci nul cu C. Kiss (Ploești), decizie 
care dezavantajară pe primul ; C. Stă- 
nescu (C.F.R.—I.C.I.) b.p. Liviu Coe 
(Constr.).

N. T. GRIGORESCU

Fotbal peste hotare
rezultate: Honved—Ujpesti Dozsa 1-0, 
Dorog—Gyiir 3-1, Szombathely—Tata- 
banya 0-0, Csepel—Vasirtas 3-0,
M.T.K.—Diosgybr 3-2, Mi’kolc— 
gotarjan 0-0, Vasas—Ferencvaros 1-1. 
In clasament conduce M.T.K., avîiid 
4 punct avans față de Vasas

• Etapa a XlV-a a campionatului 
bulgar a înregistrat rezultate normale: 
T.D.N.A.—Botev Plovdiv 6-1. Spartak 
Plovdiv—Levski Sofia 1-0, Dunav 
Russe—Beroe Stara Zagora 2-0, Lo
komotiv Sofia—Spartak PreMMt 0 1, 
Minior—Slavia 2-0, Cerno More— 
Spartak Varna 2-0. In clasament 
Ț D.N.A. conduce cu 24 p urmată de 
Slavia 18 p., Spartak Pmvtiz 17 p., 
Dunav Russe 16 p.

• In campionatul America de sud, 
Argentina a întrecut Peru cu 3—1, 
iar Uruguay cu același scor pe Para
guay. Sîmbătă Brazilia a învins Bo
livia cu 4—2, iar Chile și Peru au fă
cut meci nul : 1—1. In clasament con
vince Argentina cu 6 punct*, urmată 
de Brazilia cu- 5 p, Urjgu.tv, Para
guay și Peru cu cîte 4 p, Chile 1 
p și Bolivia O p.

• Campionatul italian a programat 
ieri cîteva partide „cheie**. Juventus 
a dispus de fruntașa clasamentului 
Fiorentina cu 3-2, în timp ce Milan 
a fost întrecută cu 1-0 de Internazio- 
nale. Iată celelalte rezultate: Lazio— 
Rari 3-2, Triestfna—Genova 2-t. Pa- 
dova—Na.poli 0-0, Lanerossi—Roma 
4-1, Sainpdoria—Sipal l-t, Bologna— 
Torino 0-0, Alessandria—Udinese t-t. 
In clasament, Fiorentina și Milan 
conduc cu 37 p. urmate de Inferrtazio- 
nafe'șt Juventus cu 33 p.

fată acum rezultatele:
Grupa’ I: Dinamo București cu 

Constructorul Cluj 16—0, cu Dinamo 
Satu Mare 16—-0 și cu C.S.M. Lu
goj 15—1. Dinamo Satti Man? tu 
Con sfr notorii I Cluj 10—4 și cu C.S.M. 
Lugoj 10—6. Constructorul Cluj —• 
C.S.M. Lugoj 9—7. Grupa a Il-a:

V. GODESCU

Campionatele Internationale 
de tenis de masă ale Belgiei

(Urmare din pai>. 1)
Covaci, Rethi — Roland, Szeppesi 
3—2, Negulescu, Hellaine — Demoulin, 
Cardos 3—0; dublu mixt : turul 1 : 
Biro, Covaci — Delabarrc, Bertrand 
3—0; Rougagnou, Rethi — Neve, Dc- 
menr 3—0; turul II: Choe, Lee (Co
reea de sud) — Pitică, Neguf 
3—0 (20, 21, 18), Neuberger, h,„.^ 
(S.U.A.j — Biro, Covaci 3—1 (—18. 
14, 21, 19), Simon, Szeppesi — Rou
gagnou, Rethi 3—0. Finala: Simon, 
Szeppesi — Choe, Lee 3—2.

★
BRUXELLES 22 (prin telefon). Nu

meroșii spectatori prezenți duminică 
seara la finalele campionatelor da tenis 
de masă ale Belgiei au fost entuzias
mați de jocul prestat de tînărui re
prezentant al țării noastre Radu Nc_ 
gulescu, care a cîștigat trei titluri de 
campion internațional al Belgiei. In 
proba de simplu masculin, Negulescu 
a întrecut c.u ușurință în sferturi de 
Finală pe belgianul Djordevici cu 3—0 
și cu același scor el a eliminat apoi 
în semifinale pe francezul Ainourc'tti. 
In finala probei, Negulescu a întîlnit 
pe jucăto-rul Pak (Coreea de sud). 
După o partidă de mare spectacol, 
presărată cu lovituri continue de con
tre, Negulescu și-a depășit adversarul 
cu scorul de 3—1 (20, —■ 19, 8, 19).

Proba de dublu bărbați a opu 
finală cuplului Negulescu — Hdu. ,.e' 
(R.P.R. - 
reeană Pak 
ținute, în care 1 
ciruțător, primul 
gător cil 3—1.

In sfîrșit, cel 
fost cîștîga.t de 
proba de simplu juniori, unde el a 
întrecut cu 3—0 în finală pe un att 
jucător rornîn Adalbert Rethi.

Victoriile și comportarea lui Radu 
Negulescu (duminică a împlinit 18 ani) 
confirmă valoarea acestui element 
extrem de talentat și ele vin să 
plătească seriozitatea cu care s-a 
gătit tînărul nostru 

întrecerile de îa 
dotate șl cu o Cupă 
a fost cîșfigată de 
de semnalat este faptul că înaintea 
finalei de simplu masculin. Coreea de 
st«l ocupa tocul întîi cu 16 puncte față 
de 15 și jumătate ale țării noastre. 
Odată cti victoria lui Negulescu, R.P.R« 
s-a el'asat pe primul loc cu 20 și jtw 
mătate 
sud a

Alte 
bați: 
(S.U.A.) — Rethi 3—1 (22, 15, — 19, 
2O), Pak — Covaci 3—1 ; dublu băr-» 
bați: semifinale: Pak, Lee — Covaci, 
Rethi 3—1 ; simplu femei: sferturi de 
finală : Biro — Rougagnou 3—
semifinale: Simon — Biro 3—01; fi
nala : Haydon — Simon 3—1 ; dublu 
femei r semifinale: Pitică, Biro —• 
Choe, Choe 3—1 ; finala: Haydon, SP 
mon — Pitică, Biro 3—0.

Franța) perechea siidco- 
Lee. Cu atacuri sus- 
Negulescu a tras ne
dublu a ieșit învin-

de al
Radu

treilea titlu a 
Negulescu la

ras-
pre*

jucător.
Bruxelles au 
a Națiunilor
R.P.R. Interesant

fosf 
care

ptmcte, în timp ce Coreea do 
totalizat 19.
rezultate tehnice: simplu băr- 
sfertu-ri 4e finală: Bukiei


