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Noi succese ale handbaliștilor romîni

OAMENII MUNCII SIMT TOT MAI PUTERNIC CA TOT CEEA 
CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE ESTE SPRE BINELE ȘI ÎN FOLO
SUL LOR. AU FOST SPORITE SALARIILE MUNCITORILOR, | 

INGINERILOR, TEHNICIENILOR, ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI PROFESO- ț 
RiLOR, CADRELOR ECONOMICE ȘI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, , 
MEDICILOR, FUNCȚIONARILOR, LUCRATORILOR DIN COMER- i 
ȚUL DE STAT ȘI COOPERATIST. ȘI ALE ALTOR CATEGORII DE l 
OAMENI AI MUNCII. S-A INTRODUS ALOCAȚIA DE STAT PENTRU | 
COPII O GRIJA DEOSEBITA S-A ACORDAT CREȘTERII SALA
RIILOR LA CATEGORIILE DE OAMENI AI MUNCII CU VENITURI I 
MAI MICI S-A REDUS CONSIDERABIL IMPOZITUL PE SALARII, I 
IAR LA UNELE CATEGORII IMPOZITUL A FOST DESFIINȚAT. 
AU FOST SPORITE PENSIILE AL CĂROR VOLUM TOTAL A ' 
AJUNS ÎN 1960 DE 6 ORI MAI MARE CA IN 1950.

CA REZULTAT AL TUTUROR ACESTOR MĂSURI SALARIUL ! 
REAL A FOST ÎN I960 CU 47 LA SUTĂ MAI MARE CA IN 1955. * 1 
VENITURILE BĂNEȘTI TOTALE REALIZATE DE SALARIATI ȘI 
PENSIONARI AU FOST ÎN 1960 CU 15 MILIARDE MAI MARI , 
DECÎT ÎN 1955. 1

Ech+pa de tineret a confirmat de ki 
un meci la altul încrederea ce i s-a acor
dat de a participa la acest turneu. După 
jocurile bune făcute în compania selec
ționatei Budapestei și a echipei dia 
Leningrad, tinerii noștri hocheiști s-au 
comportat de asemenea foarte bine și în 
întîlnirca, de sîmbătă scara cu echipa 
Einheit Berlin. După un început mai 
slab, ci s-au regăsit în cea de a doua 
repriză, cîn.d au dominat în majoritatea 
timpului și cînd — deplasîndu-se rapid 
pe gheață — au surprins de multe ori 
apărarea germană. Iu cele din urmă ei 
'au părăsii totuși terenul învinși și a- 
ceasta din cauză,că în acest joc echipa 
s-a prezentat cu o apărare improvizată 
(Takacs II, Tomor și Barbu au lipsit 
fiind accidentați) în care singur Balint
I a făcut față. Astfel stînd lucrurile e- 
chipa de tineret a Capitalei a primit o 
scrie de goluri care puteau fi ușor evi
tate. lată motivul pentru care conside
răm rezultatul final : 8—6 (2—0, 2—5, 
4—1) pentru IFmlieit Berlin, mai mult 
decît mulțumitor. Prima parte a îutîlni- 
rii s-a disputat într-un ritm mai lent, 
hochei știi germani ajungînd să conducă 
cu 2—0 fără prea mari eforturi, pentru 
că tinerii jucători bucuroșteni se găseau 
destul de greu. Ei au reușit» să-și intre 
în ritm abia în cea de a doua repriză, 
la sfîrșitul căreia scorul le-a fost favo
rabil. In ultima parte a meciului, fiind 
de oîteva ori în inferioritate numerică, 
lioeheiștii bu-cureșteni primesc goluri 
parabile. Și cu toate că în ultimele mi
nute inițiativa le-a aparținut ci nu au 
mai putut decît să reducă din handicap# 
Au înscris : Zander (5), Pokorskv (2}, 
G. Dietz pentru Berlin și Iszlai, Otvos, 
Peter, Antal, Florescu, Cazan I. Bun 
arbitrajul Iui Jakovlev (U.R.S.S.) și 
Petrovici (K.P.K.).

In cea de a doua -întîliiirc a cuplajn* 
lui de sîmbătă s-au întîlnit echipele Le
ningradului și Budapestei. Meciul a pri
lejuit o adevărată demonstrație, din par
tea echipei sovietice, de felul cum se 
joacă hocheiul modem. Al activi extrem 
de rapide, pase foarte precise, folosirea 
întregii „game44 de șuturi, apărare mo
bilă și sigură iată caracterizat, în cîte- 
va cuvinte, jocul de sîmbătă al linei i Iov 
hochcișXi sovietici. Echipa Budapestei 
s-a străduit din răsputeri să țină piept 
atacurilor năvalnice ale jucătorilor ad- 
verși, dar .pe măsură ce treceau mina-

C. ANTONESCU 
R. VILARA

(Continuare in pag. a 2-a.)

AU FOST EFECTUATE ÎNSEMNATE REDUCERI DE PREȚURI, 1 
DE CARE A BENEFICIAT ÎNTREAGA POPULAȚIE.

(Din „Manifestul Consiliului Central al Frontului De
mocrației Populare11)

Echpele Rapid București s-au clasat pe primele locuri in turneul 
international organizat in cinstea zilei de 16 Februarie 

în ultima zi: Rapid — Lokomotiv Leipzig (m) 19-18 (9-10)

COMPETIȚII IM CINSTEI ALEGERILOR

Jucătorii suedezi privesc neputincioși pe Lungescu (Rapid)Acesta s-a .strecurat" 
‘printre ei și intervenția portarului va fi inutilă. Tabela de marcaj se va modi
fica încă odată în favoarea handbal istilor bucuresteni. (Fază din partida 

Rapid—S.f.l.K. ' Hălsingborg).
Foto : I. Mihăică

Ziua a doua
LOKOMOTIV LEIPZIG—ZELESNI- 

'C1AR NOVISAD (feminin) 10—6 
(5—2). Feroviarele din Leipzig au

Știința București s-a calificat in finala
„Cupei Campionilor Europeni” la handbal in 7 feminin

KAUNAS 19 (prin telefon). Intîl- 
•nind duminică seara în fața a 4.000 
de spectatori echipa Jalgiris Kaunas, 
campioana R. P. Romine ia handbal 
în 7 feminin, Știința București, a 
obținut o nouă victorie cu scorul de 
8—3 (G—2). In urma acestui frumos 
.succes, Știința s-a calificat pentru 
'finala „Cupei Campionilor Europeni", 
în care va întîlni puternica formație 
cehoslovacă Dynamo Praga.

Ca și în meciul de la București, 
handbalistele noastre au avut în per
manența inițiativa. împotriva apă-

IOLANDA BALAS ÎN CENTRUL ATENȚIEI 
PRESEI SPORTIVE DIN HELSINKI

HELSINKI (Agcrpres). —■» La lu
crările ședinței de constituire a’ Comi-j 
tetului internațional de pregătire a colul 
de al 8-lea Festival Mondial al Tinere 
tul ui și Studenților, participă o delega
ție a U.T.M din care face parte și maes-, 
tra emerită a sportului Iolanda Balaș.

Prezența în Finlanda a campioanei 
noastre olimpice a stîrnit un viu interes 
în cercurile sportive din Helsinki.

In scara de 16 februarie rad ied if uzi ți
nea finlandeză a transmis un interviu, 
iar a doua zi întreaga presă centrală a 
publicat fotografii ale Iolandei Balaș și 
răspunsurile campioanei noastre olimpice 
la întrebările corespondenților ziarelor.

Ziarul „Unși Swonw” sub titlul „Se
cretul recordurilor și victoriilor constă 
îndeosebi în dragostea pentru sport44, 
după ce arată scopul sosirii în Finlanda 
a lolandei Balaș., scrie despre 
dat Ia întrebarea : Care este 
recordurilor dv ?

,, An tren a men tul con t i n un, 
pentru sport și dorința de a

Același ziar -transmite cititorilor săi 
salutul și urările de bine adresate de 
1 olanda Balaș sportivilor finlandezi, pro 
cum și dorința acesteia de a se întrece 

răspunsul 
secretul

dragostea » 
învinge**. I

cu ci* 

acționat mai rapid și s-an apărat mai 
bine. Scorul demonstrează evidenta 
lor superioritate tehnică și tactică.

LOKOMOTIV LEIPZIG—ZELESNI- 
CIAR NOVISAD (mase.) 29—19 

rării 4-Ț-2 opusă de formația din 
Kaunas, atacantele Științei au folosit 
doi pivoți la semicerc, care au creat 
în permanență situații de gol. In 
prima repriză am condus cu 1—0, 
2—0, 3—1, 5—1 și G—2. După pauză, 
gazdele și-au organizat mult mai bine 
apărarea, astfel că echipa noastră 
nu a mai înscris decît două puncte. 
In această parte a meciului, ritmul 
de joc al formației bucureștene a fost 
de altfel și ceva mai scăzut și, în 
plus, s-au ratat mai multe ocazii 
bune de. gol, printre care și o lovi
tură de la 7 metri (Ștef).

Punctele au fost înscrise de: Au
relia Szokb 3, Aurora Leonte, Maria 
Stef, Gerlinde Reipp, Cornelia Con- 
stantinescu și Maria Ștef pentru Ști
ința și de Balseviciute 2 și Kelevai- 
tite pentru Jalgiris Kaunas.

Cinci vezi copiii alergind, jucin- 
du-se sau făcind sport, cind privești 
albastrul de mărgean al ochilor lor 
și bujorii aprinși ai obrajilor, încerci 
un profund simțămint de fericire. 
„Florile omenii ii“-copiii, cresc la noi, 
ca și în toate tarile socialiste, ca 
niște trandafiri ! îngrijiți și educați 
cu grijă de către partid, ei reprezintă 
viitorul, pimăvara patriei.

Ieri, pe patinoarul artificial, cind săl
tau sau se zbenguiau pe patine — în 
jocurile distractive alese cu migală 
do organizatorii sportivi — priveam la 
ei fericit. „Florile omenirii1* făceau 
sport pe gheață in plină îmbrățișare 
a soarelui — bucuros parcă și el de 
exuberanța, de gingășia și grația mi
cilor patinatori.

Dragoș Sandu, 7 ani, de la clubul 
sportiv Diname, Aurica Ion, 6 ani, de la 
C.C.A.. Ileana Petrescu și Sabina Da
mian de la I.T.B., cu partenerul ei (ah, 
ce rău îmi pare că-mi scapă numele) au 

(18—10). Pînă în minutul 26 jocul 
a fost egal și s-a marcat în fiecare 
minut cîte un gol. Apoi echipa din 
Leipzig „s-a desprins" de adversar 
terminînd repriza și în final partida 
la categorică diferență de scor. Pri
ma parte a meciului a plăcut specta
torilor.

RAPID BUCUREȘTI—S. J. I. K. 
HĂLSINGBORG (mase.) 27—15 (9— 
10). Jucătorii Ixiciireșteni au intrat 
pe teren încrezuți, socotind partida o 
chestiune de scoc Ur,marea ? . La pau
ză suedezii conduceau cu 10—9. Jii- 
cîrtd mai' atent, sportivii fioștr! au 
refăcut repede .handicapul. Cinci mi
nute după începutul celei de a dona 
reprize, tabela de marcaj indica 15— 
10 pentru Rapid. Sfîrșitul partidei a 
aparținut în întregime rapidiștilor și 
ei au părăsit terenul cu capiii s>m 
Totuși, asta nu scuză cu nimic slaba 
comportare din prima parte a jo
cului.

VALENTIN PĂUNESCU
ADRIAN VASIL1U

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipa Leningradului a ciștigat la golaveraj 
„Cupa orașului București“ la hochei pe gheață

In intilnirea decisivă: Leningrad-București 3-3

Fază din meciul Leningrad—Budapesta
Foto B. Ciobanu.

COPIII SI SO A
9

îneîntat ochii spectatorilor (ca de altfel, 
întotdeauna, părinți, rude apropiate, 
prieteni, profesori, colegi de școală) 
i-au făcut să trăiască cu adevărat 
clipe de intense emoții. Am admirat 
gingășia cu care micii patinatori pa
tinau. Am admirat cum viitorii spor
tivi de... performanță își manifestau 
înalta măiestrie în diverse exerciții 
de patinaj artistic, curajul cu care 
își disputau întâietatea.

La 4—5 sulițe deasupra „turnului 
parașutiștilor sportivi** soarele trimitea 
sărutări peste sărutări patinatorilor. 
Jos, pe luciul gheții artificiale copii 
rîdeau și dansau in cadrul unor exer
ciții liber alese și în acordurile unei 
melodii fermecătoare. Gindurile mi-au 
zburat atunci la un articol zguduitor 
pe care l-am citit, nu de mult, intr-o 
revistă ce se referea la viața copiilor 
din America. Printre altele, autorul 
articolului scria : „Veniți aici (n.n. în 
America) într-o noapte de vară pe

BAIA MARE : In orașul nostru se 
desfășoară, în aceste zile, o susți
nută activitate sportivă. In centrul 
atenției s-a aflat competiția de tenis 
de masă organizată de asociația 
sportivă Dinamo Săsar și la care au 
participat echipe din orașele Oradea, 
Satu Mare și Baia Mare. Iată re
zultatele înregistrate : feminin: Di
namo Săsar-Voința Satu Mare 3—0; 
Știința Satu Mare-Dinamo Săsar 
3—0; Știința Satu. Mare-Voința Satu 
Mare 3—0. masculin ; A.S.M. Oradea- 
Dinamo Săsar 5—0; A.S.M. Oradea- 
Știința Satu Mare 5—4; Dinamo 
Săsar-Voința Satu Mare 5—1 ; Știința 
Satu Mare-Dinamo Săsar 5—2; 
A.S.M. Oradea-Ă’oința Satu Mare 
5—2* Voința Satu Mare-Știința Satu 
Mare 5—3. In cadrul unui meci de 
handbal în 7 s-au întîlnit echipele 
feminine Stăruința și înainte, am
bele din localitate. Mai. eficace. 
Stăruința a obținut victoria cu 4—2 
(l —1). Tot o întrecere feminină a 
avut Ioc la volei între Stăruința 
Baia Mare și Selecționata Satu Mare. 
Echipa locală a cîștigat cu 3—1.

V. Săsăranu, coresp. regional

REGHIN : Peste 500 de spectatori 
au urmărit cu un viu interes meciul 

Mână in mină

RELE
la orele 11—12. Veți vedea în pragul 
caselor, sub felinare, copii de 3—4 
ani. Ce caută ei noaptea pe stradă ? 
Explicația e foarte simplă. N-au undo 
să doarmă. Cineva s-a așezat pe 
pătucul lor... Copiii n-au un colțișor 
al lor. N-au unde să-și facă lecțiile".

M-am ridicat mindru de pe bancă 
și apoi am zîmbit soarelui. Da! La 
noi e numai soare. „Florile omenirii" 
— copiii — se joacă și trăiesc sub soarele 
vieții noastre noi, soarele democra
ției populare. Pătucul lor nu e nicio 
dată ocupat de altcineva. învață, fac 
sport, cunosc bucuriile vieții, au create 
toate posibilitățile pentru odihnă și 
distracție.

G. V.
★

Spectacolul a fost organizat de 
clubul sportiv I.T.B. la cererea Tele
viziunii pentru emisiunea consacrată 
copiilor.

de hochei pe gheață dintre Avîntul 
Reghin și Selecționata orașului. 'In-i 
tîlnirea a fost deosebit de disputată 
și s-a încheiat cu un rezultat ne- 
decis : 4—4 (2—1; 1—2; 1 — 1).

Florian Pantea, corespondent

BABADAG : Asociația sportivă O- 
rizontul de pe lingă G.A.S. Baia a 
organizat o reușită competiție de 
șah și tenis de masă, la care au luat 
parte tineri din 5 asociații sportive 
aparținînd comunelor învecinate. Pe 
primul loc s-au situat sportivii de 
la Orizontul-Baia, urmați de cei de la 
Voința-G.A.C. Baia și Mecanizatorul- 
S.M.T. Ceamurlia de Jos. Individual, 
cele mai multe victorii le,au . obți
nut Constantin Verhan (Voința-B.na) 
la tenis de masă și Ștefan C. Ștefan 
(Avîntul-Ceamurlia de Jos) la șah.

Mircea Cruceanu, corespondent
HAȚEG : Consiliul orășenesc

U.C.F.S. Hunedoara organizează n 
competiție dotată cu „Cupa 5 Martie" 
la tenis de masă și popice. La tenis 
de masă s-au înscris II echipe (al
cătuite din cîte 3 băieți și două 
fete) reprezentînd asociațiile spor- 
tive din Hunedoara, iar la popica 
8 echipe masculine. întrecerile sa 
vor desfășura sistem turneu.

Nicu Sbucliea, corespondent



igftihi.'l.kldiBa —— <—
5>wpă aproape trei ore de foc

'Dinamo a întrecut Jiul cu 3-2
' REZULTATE TEHNICE: Bucu
rești : Rapid — Victoria 3—0 (5, 
13, 8), Dinamo — Jiul Petroșani 
3 2 (15—10, 11—15, 15—9, 16—18, 
17 15); Timișoara: Știința — Farul
Constanta 3—0 (10, 4, 14); Cluj: 

•Știința — Progresul București 3—2 
<(15—17, 15—12, 15—11, 8—15, 15—5); 
Galați: Știința — C.C.A. 3—1 

■(15—13, 9—15, 15—10, 15—13); Bra- 
șov: Tractorul — Petrolul Ploiești 
3—0 (6, 11, 6).

Iată cîteva amănunte asupra jocu- 
«rilor din Capitală, urmînd ca asupra 
■celor din provincie să revenim în nu
mărul de inîine.

• DINAMO — JIUL PETROȘANI 
■*3—2. Aproape trei ore, sute de spec
tatori prezenti în sala Dinamo au 
.asistat la un joc deosebit de dis
putat și de pasionant prin alternanta 

.scorului. Deși a pierdut. Jiul a con
firmat ascendenta de formă în care 

:se află și foarte puțin a lipsit ca 
■.să se înapoieze la Petroșani cu o 
victorie. O putea realiza dacă juca 
cu mai multă atenție finalul ulti
mului set, în care a condus cu 9—4, 
34—12 și 15—14. S-au remarcat : S. 
Apostol, Zeithamel, Derzei (Dinamo), 
C. Gornoviceanu (excelent la fileu),

Crivăț (Jiul). A arbitrat bine A. 
Mihaescu. (M. T.)

e RAPID — VICTORIA 3 0. Deși 
au cîștigat categoric, giuieștenii s-au 
întrebuințat serios. E de ajuns să 
amintim că în primul set, dopa 15 
minute de joc, Rapid conducea doar 
cu 3—2. Cel maj disputat a fost 
însă al doilea set : jucătorii de la 
Victoria l-au pierdut în urma, a 
doua greșeli elementare. De la Vic
toria a corespuns doar Mitroi, iar 
de la Rapid s-au remarca't ’— ca 
și în meciurile anterioare —: ■ Pa Vel, 
Drăgan, Plocon și H. Nicolau. Par
tida a fost umbrita de gestul re
probabil al căpitanului echipei Vic
toria — Glieorghc Ghertinîșan. In ul
timul set, după ce protestase con
tinuu la deciziile arbitrului Victor 
Voicu (Buc.), el a tras intenționat 
o „bombă", în arbitru, fapt care i-a 
atras eliminarea. Așteptam ca F.R.V. 
să sancționeze acest act huliganic. 
De altfel, gestul lui a stîrniț opro
biul tuturor spectatorilor. De aseme
nea, clubul sportiv Victoria ar tre
bui să analizeze și comportarea lui 
M. Rusescu, care a protestat și a 
gesticulat deseori lă deciziile arbitru
lui. (A. A.)

Ech pele Rapid Bucuiești s au clasat pe primele locuri în turneul 
international organizat in cinstea zilei de 16 Februarie
(Urmare din pug. 1)

Ziua a ireia
ZELESNIC1AR NOVISAD —

S.J.Î.K. HALSINGBORG (mase.) 
23—13 (10—8)

Jucînd în stilul lor, cu totul aparte, 
jucătorii suedezi au reușit sa „în
curce" în prima repriza acțiunile ‘iu
goslavilor. După pauza, beneficiari 
ai unei pregătiri fizice maj bune, 
handbaliștii din Novisad au impus 
un ritm rapid jocului depășind cate
goric • echipa, stțpdeză.
RAPID BUCUREȘTI — LOKOMO
TIV LEIPZIG (feminin) 6—6 (3 3)

Meciul decisiv pentru desemnarea 
-ciștigătop! ei turneului îbfninin s-a 
Terminat, lă egalitate. După cum arată 
•serul partida a fost aprig dispu
tata. Prima repriză a fost m.-i lenta. 
Repriza ,a doua jocul a cîșțigaț in 
ritm, fazele s-au succedat cu mai' 
multă repe/iciune, iar finalul a fost 
aproape dramatic. La scorul de 6 5 
pentru Rapid fiecare echipa a ratat 
cîte o lovitură, de la ? m. (prin 
Constanța Dumitrescu și respectiv

Invingind pe Rapid

( C A. A TRECUT ÎN FRUNTEA CEASAMENEULUI MASCUEIN
La Iași, Voința a cîștigat meciul cu Dinamo Tg. Mureș
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 71-64 (31-30). Echipa di- 
namovistă, in care a reintrat Marian 
Spiridon, a arătat în unele momente 
frumoasele posibilități de care dis
pune, obținirid un succes care îi îm
bunătățește situația în clasament. Ști
ința se pare că trece printr-o eclipsă 
de formă și, in plus, în jocul ei, 
poartă o invariabilă pecete: aproape 
toate acțiunile sint dirijate de No- 
sievici, fapt care duce în cele din 
urmă la lipsă de variație în atac. 
Giurgiu 17 — în revenire de formă — 
Kiss 14, Spiridon 14 de la Dinamo și 
Nosievici 18, Răduselscu 14, Barau 15 
de la Știința au fost cei mai buni rea
li z.ut ori.

C.C.A.-RAPID BUCUREȘTI 70-59 
(32-26). A fost o partidă spectacu
loasă, din păcate însă cu un final pe
nibil pentru echipa feroviară.

Timp de 36 de minute, disputa 
-fruntașelor clasametului a făcut să

O fază foarte disputată din partida C.C.A.—Rapid : Novacek, in posesia 
balonului caută să străpungă „barajul** format de Dinescu, Ganea și Tursu'jeW. 
In apropiere Cost eseu este gata să intervină șt el. Foto: T. Roibu

vibreze puternic cele două „galerii". 
Niculescu — cel mai bun om do pe 
teren — Nedef, Folbert și Novacek — 
pe de-o parte, Ganea — extrem de fo
lositor ieri Rapidului — Costescu și R. 
Popovici — pe de altă parte, au smuls 
cu regularitate ropote de aplauze ca 
răsplată a eforturilor de a ridica par
tida la un nivel cit mai înalt. Fără 
a lua un avantaj substanțial, C.C.A. 
a dominat evident în prima repriză 
(cvintetul militar s-a mișcat mai ușor 
și a avut o precizie mai bună în a- 
runcările de la semidistanță) ; după 
pauză, Rapidul — in revenire — a echi
librat situația. Finalul se anunță pa
sionant. Cu un ultim efort colectiv 
militarii au luat un nou avantaj: 60-55 
(min. 36). Așteptam cu toții replica 
rapidiștilor. Dar, devenind foarte ner
voși feroviarii au intrat repede în 
derută, au ratat mai multe acțiuni, fa- 
cilitînd campionilor drumul spre vic
torie. Mai mult chiar, văzînd la un 
moment dat că fotul este pierdut, 
baschetbaliștii de la Rapid și in spe
cial Predulea — care nu este la prima 
abatere — și Ianculescu ne-au oferit 
cîteva mostre penibile de atitudini 
nesportive, viu dezaprobate de spec
tatori. Arbitrii Gh. Dinescu și, în spe
cial, S. Benjamin (nu înțelegem de ce 
a fost nevoit să conducă două meciuri 
consecutiv) 
aprecierea

calnicii au refăcut handicapul din 
prima repriză, obținînd în final și un 
plus de două coșuri. Au marcat Vi- 
șoianu 16, Mihăilescu 13, Voroneanu 
13, Păun 8, Todirașcu 6, Chioreanu 4, 
Huțu 3, Adomet 1 pentru Voința și 
Borbely 20, Mittelman 12, Balint 11, 
Buzan 6, Toth 9, Berekmery 2 pentru 
Dinamo.

Eugen Ursit, corespondent
rezultate: Dinamo Oradea-Stea-

Știința 
(52-20);

84-60

reș-I.C.F. 62-34 (19-16); Voința Tg. 
Mureș-Progresul București 53-37 (30- 
17); Știința Cluj-Voința Brașov 5 -52 
(34-25).

au făcut multe greșeli în 
situațiilor de joc.

V ADRIAN
VOINȚA 

REȘ 64-60 
elan jucătorii de la Voința au reușit 
o serie de acțiuni foarte frumoase fi
nalizate, cu precizie. In acest fel, lo-

IAȘI—DINAMO TG. MU- 
(24-27). Luptînd eu mult

Alte
gul roșu Brașov 73-52 (33-22); 
Craiova-C.S.M. Galați 101-48 
Știința Cluj-Știința Timișoara 
(37-23).

Campionatul republican 
se dispută marți și miercuri

FEMININ
67-69PETROLUL PLOIEȘTI—I.T.B. 

(24-39). Joc spectaculos. Gazdele au a- 
vut un start slab, dar pe parcursul 
primei reprize au reușit Să facă față 
din ce în ce mai bine acțiunilor ofen
sive ale bucureștenceior. La reluare 
baschetbalistele de la Petrolul joacă 
cu multă însuflețire, dau dovadă de 
mult mai multă eficacitate ca în pri
ma parte a 
de 
ale 
(27 
la 
(25

Concursă! republican de reheleton

partidei fiind la un pas 
victorie. Cele mai bune jucătoare 
Petrolului au fost Xenia Brinzei 
p. marcate) și Doina Cerviș. De 

I.T.B. remarcăm pe Maria Voicu 
și Lavinia Vasiliu.

Amalia Kreiss-coresp.
rezultate: C.S. Oradea-Voința 
77-50 (45-22); Mureșul Tg. Mu-

P)

Alte 
Oradea

| Manifestul Consiliului Central

it
L

al Frontului Democrației Populare
tipărit în tiraj de masa

In Editura politică a apărut în broșură și afiș, într-un tiraj de 
masă, Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare

a fast ciștigat de V. Purcărea
POIANA BRAȘOV, 19 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Azi s-a dis
putat pe pîrtia de bob concursul re
publican de scheleton care a fost 
dominat -de sportivii din Sinaia. Iată 
clasamentul (plecarea s-a dat de Ia 
virajul 4) : 1. V. Purcărea (Progresul 
Sinaia) 1.10:46; 2. C. Purcărea (Pro
gresul Sinaia) 1.11:54; 3. C. Ciocoiu 
(Carpați Sinaia) 1.13:40; 4. C. Ivă- 
nescu (Progresul Sinaia) 1.30:70 ; 5. 
Gh. Ciuntu (Carpați Sinaia) 1.58:10.

Boberii au făcut o serie de cobo- 
rîri de control, fiind obligați să 
parcurgă traseul într-un timp cit mai 
apropiat de 1.30. Iată cîțiva din 
timpii realizați : Ene-Pașovschi (Casa 
Ofițerilor Brașov) ' " 
lescu-Costamagna 
1.31:10; ~ 
Sinaia) 
(Carpați Sinaia) 1.31:50; Hogea-Ște- 
fănescu (Progresul Sinaia) 1.31:94.

Cupa F.R.S.B.A. nu s-a disputat, 
hotărît ca întrecerile 

de campion al R.P. Ro- 
2 persoane să se ileslă- 
și miercuri (cîte două

1.26:63; Rădu- 
(Start București) 

Dragomir-Docolin (Carpați 
1.33:20; Staicu-Moiceanu

FedcrațTa a 
pentru titlul 
mine la bob 
șoare marți 
manșe).

R. URZICEANU

Wacker). Echipa germană a reușit 
sa egaleze în minutul 37. Au înscris: 
C. Dumitrescu 3, E. Brînzei 1, E. 
Hedeșiu 1, A. Boțan 1 pentru Rapid, 
și Wacker 5, Weide 1 pentru Loko
motiv Leipzig. In urma acestui re
zultat Rapid București a ocupat locul 
I în turneul feminin datorită unui 
golaveraj superior

★
Handbaliștii clubului Rapid Bucu

rești au încheiat turneul cu o fru
moasă victorie. Intilnind în meciul 
hotărîtor pentru locul 1 puternica 
formație Lokomotiv Leipzig, Rapid a 
învins cu scorul de 19—18 (9—10),
înscriind in palmaresul său un nou 
și valoros succes.

In primele minute de joc rapidiștii 
iși surprind în cîteva rinduri adver
sarii. reușind să ia conducerea : 6—4. 
Treptat insă, handbaliștii din Leipzig 
își revin, impun jocului un ritm sus
ținut, egalind și luind chiar conduce'- 
rea : 8—6 și 10—7. Repriza se încheie 
cu scorul de 10—9 pentru Lokomotiv. 
După pauză, tot oaspeții sint cei care 
au inițiativa și, folosind cu mult succes 
contraatacul, mențin în permanență 
o diferență de 2—3 puncte în favoa
rea lor. Coman, Constantineseu și 
Ionescu iau de multe ori acțiuni pe 
cont propriu, înscriind goluri spec
taculoase, dar replica adversarilor lor 
este totdeauna promptă : 14-11 (min. 
39) și 16—13 (min. 45) pentru Loko

motiv. In ultimele minute jocul devine 
pasionant. Echipa din Leipzig joacă 
foarte „tare" in apărare și pe rind, 
Pauls și Pahlitzsch sint eliminați pen
tru două minute. Cu un splendid efort 
colectiv, feroviarii bucureșteni atacă 
din ce în ce mai susținut și în min. 
56 reușesc să egaleze : 18 18. Ultimul
minut de joc. Un atac la poarta fot-, 
mației din Leipzig și ... șutul lui 
Liviu Constantineseu este necruțător*: 
19—18 pentru Rapid, scor cu care sC 
încheie partida, deși fluierul final 
al arbitrului Gh. Popescu, care a con
dus foarte corect acest joc, găsește 
echipa noastră în inferioritate nu
merică (Constantineseu fusese eliminat 
pentru două minute). Cele 37 de go
luri au fost marcate de : IONESCU 9, 
CONSTANT! NESCU 4, COMAN 4, 
Cernat 1, Oțetea 1, pentru Rapid și 
PAHLITZSCH 6. Kretzschmar 2, NIST 
3, Neunhagen 2, Seifert 1, PAULS 3 și 
Kauerauf 1 pentru Lokomotiv Leipzig.

CLASAMENTE GENERALE

FEMININ : 1. RAPID BUCUREȘTI 
3 p. (golaveraj: 20-10) ; 2. Lokomotiv 
Leipzig 3 p. (golaveraj 16-10) ; 3. Ze~ 
lesniciar Novisad 0 p.

MASCULIN : 1. RAPID BUCUREȘTI 
6 p; 2. Lokomotiv Leipzig 4 p; 3. Ze- 
lesniciar Novisad 2 p ; 4. S.J.I.KJ
Hălsingborg 0 p.

[HOCHEI gheată

ECHIPA LENINGRADULUI A CIȘTIGAT LA GOLAVERÂ'J 
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

(Urmare din pag. 1)

tclc forța și rezistența lor a scăzut foar
te- mult și golurile au început să curgă 
unul după altul.

Victoria echipei Leningradului — 17-—•- 
(3—0, 5—0, 9—2) —< a fost realizată 
prin golurile înscrise de: Voronkov (4), 
Komarov (3), Dubrovin (2), Bulanov 
(2), Karasov (2). Gudov, Grigoriev. 
Slurmill. Kokutin. Pentru echipa Buda
pestei a marcat’ Roroe-zi (2). Au condus 
bine Fl. Marinescu și M. lliișaini.

58 de minute din 60 „Cttpa orașu
lui București" a rămas în orașul nos
tul. Jucînd excepțional de rapid, ctt 
dîrzenie hocheiștii bucureșteni au con
dus în meciul decisiv cit formația din 
Leningrad pînă cit 120 de secunde 
înainte de fluierul final. Abia atunci, 
la o ezitare a apărătorilor noștri, 
oaspeții au înscris și au egalat (3—3) 
scor care le-a fost suficient pentru a 
ocupa primul loc în clasament.

Și astfel echipa, noastră, fără să 
fie învinsă — 3—3 (2-0, 1 —I, 0—2) 
— va trebuit să se mulțumească eu 
locul al doilea, după ce se arătase 
in unele momente mai bună, iar în 
altele egală oii valoroșii sai adver
sari. Deci, se poate spune că victoria 
ne-a „scăpat printre degete" și a- 
ceasta datorită, în special faptului că 
în apărare s-att comis uneori greșeti 
în ce privește plasamentul și marca
jul adversarilor. Așa am primit două 
din cele trei goluri. Sperăm că ho- 
cliciștii noștrii au învățat din acest 
meci și eă în viitor nu vor mai re
peta greșelile de ieri.

Meciul — care prin frumusețea și 
dinamismul Itti nu va fi repede uitat 
de spectatorii bucureșteni — a înce
put cu atacuri dezlănțuite ale echipei 
noastre. N-aii trecut deeit două minute 
și pucul se odihnește în plasa porții 
lui Efimov, în urma unei frumoase 
acțiuni personale a lui Biro. După 7 
minute Nagy ridică scorul la 2—0. 
In repriza secundă un contraatac a 
lui litliu Szabo urmat de o pasă că
tre fratele sau Geza se încheie eu... 
3—01 Sovieticii joacă din ce. în ce 
mai bine și reduc scorul în min. 35 
prin Mosiaghin. In ultimif parte a 
jocului (min. 51 Stnrmin și min. 58 
Grigoriev) egalează. Au condus Scho* 
tncr (R.D.G.) și Sîngeorzan (R.P.R.).

Intilnirea decisivă pentru locul 3 
al clasamentului a opus formațiile 
Berlin și Budapesta. Victoria a revenit 
echipei Berlinului cu scorul de 8—2 
(4—0, 1—0, 3—2). Intilnirea, fără să se 
fi ridicat la un înalt nivel tehnic, a 
prilejuit, totuși, o luptă interesantă 
care a stat in cea mai mare parte 
a timpului sub semnul superiorității 
tinerilor hocheiști germani, care au 
cucerit pe merit locul 3 în clasamen
tul turneului.

Cele 10 puncte au fost înscrise de 
Jurs (3), Staude (3), M. Dietz (2) res
pectiv Baroczi și Grim. Au condus 
bine Iakovlev (U.R.S.S.) și A. Teodo- 
tescu (R.P.R.)

CLASAMENTUL FINAL :

1. Leningrad 4 3 1 0 39 : 11 7
2. București I 4 3 10 28 : 9 7.
3. Berlin z 4 2 0 2 17 : 24 4
4. Budapesta 4 1 0 3 16 : 37 2
5. Buc. tineret 4 0 0 4 17 : 36 0

H U GHI

C.C.A, și Metalul, singurele echipe ^învinse
în „Cupa Grigore Preoteasa44

REZULTATE TEHNICE: C.F.R. 
Grivița Roșie — Știința 15—6 (0—3) ; 
Rapid — Progresul 3—t) (0—0, 0—0) ; 
Metalul — I.T.B. 11—6 (3—3)';
C.C.A. — Dinamo 26—5 (0—0) !
• Știința a jucat ieri excepțional 

atît timp cît a rezistat fizic. La reluare 
însă, ceferiștii își impun jocul, în
scriind nu mai puțin de 5 încercări 
(toate netransformate) prin Rotaru, 
Mladin, Tibuleac, Rusu și din nou Țî- 
buleac. Știința a marcat prin Chilian! 
(doua lovituri de pedeapsă). Remar
cați : Mladin, Oblemenco, Șerhan și C. 
Stănescu, respectiv Iliescu, Ciuliani si 
Pavelescu. (D.C.).

« Mai deciși in final, rugbiștii de 
la Rapid au realizat o frumoasă vie 
țorie, la limită, in fața Progresului. 
A Înscris Humeniuc (încercare).

« Metalurgiștii au confirmat rezttl 
talul obținut duminica trecută, obți
nînd victoria și în partida eu I.T.B.

Realizatori : Negulescu (8), Chirvase 
(3), respectiv Țuțuianu (3) și Val. 
Nistor (3). Cei mai buni: Teodorescu, 
Mihalcea, lancu, Negulescu și Chir
vase de la Metalul, Sa va, Teofilovici, 
Scoda și Vasile Nistor de la I.T.B,.,
• Rugbiștii de la C.C.A. au începui 

partida printr-un joc de studiu, lăsînd 
adversarilor lor inițiativa pînă în clipa 
în care aceștia reușesc să deschidă 
scorul (o spectaculoasă încercare a 
lui Diaconescu, transformată de Nagy). 
Din acest moment, militarii își revin, 
egalează (o încercare a lui Cojocaru 
transformată de Penciti) și după o pe
rioada de dominare insistentă mai în
scriu alte 21 de puncte prin Preda 
(încercare), Al. Ionescu și Ciobănel 
(cite două încercări), Penciu (două 
transformări) și Cojocarii (transfor
mare).

T. STAMA



TLETISM FOȚBR

EZULTATE BUNE ÎN
REPUBLICAN PE

icursul republican pe teren aco- 
programat în sala Floreasca II 

Capitală a prilejuit specialiștilor 
I o serie de concluzii interesante 
id pregătirea efectuată pînă 

de atleții fruntași.
i rezultatele tehnice înregistra- 
5ARBAȚI : 50 m: 1. A. Diaconu 
5,9; 2. E. Simion (D) 5,9; 3. 
camatescu (Met.) 6,0 —• în serii
4. D. Gradin (C.S.Ș.) ■6,2 ; 5. St. 
y (D) 6,3; HC. P. Mănescu 0,1 ; 
me: 1. C. Porumb (Șt. Cluj)
— nou record al R.P.R.; 2. E.

(Prog.) 1,98 — nou record de 
ri al R.P.R. și record de seniori 
t : 3—4. Ad. Ionescu (D) și X. 
c (Prahova) i-,84; 5—6. I. Me- 

(CFR Timiș.) și C. Semen 
) 1,81; 7. V. Paltineanu (CCA)

lungime: 1. E. Simion (D)
— nou . record al R.P.R. ; 2. D.
an (Corvinul) 6,84 ; 3. Al. Mareș 
) 0,81 ; 4. M. Calnicov (D)

5. IM. Axente (D) 6,71 ; ,6. A. 
mgi (CCA) 6,64; greutate: 1. 
/anov (D) 15,40; 2. St. Perneki 
Tg. Mureș) 15,06; 3. C. Creții 
j 14,58; 4. I. Cristea (Rapid) 
; 5. I. Sabău (Șt.) 13,46; 6.
Serafim (Prog.) 13,25; ciocan 
kg) : 1. N. Rășcănescu (CCA) 
; 2. C. Mușat (Șt.) 19,65; 3. i

i participanților — Campionatele 
raționale de tenis de masă ale 
. Komine sint așteptate cu un 
bit interes de iubitorii acestui 

de la noi. Pe lingă probele pe 
e și cele de simplu, cei mai buni 
itori ai paletei din cele șapte 
se vor întrece și în cadrul celor 
probe de dublu: masculin, femi- 
li mixt. Din simpla lectură a ta
ilor cu tragerile la sorți la du- 
;e pot găsi suficiente argumente 
prijinul afirmației noastre. Ast- 
a dublu bărbați principalele cu- 
favorite sînt : deținătorii titlului 
in Berczik-Sido, Stanek-Vihna- 

ci, Negulescu-Rethi, campionii 
i republicani Cobîrzan-Covaci.
erczik-Sido se mai află Sivacev- 
gikov, Bodea-Gheorghiu, Sauno- 
verin; la Stanek-Vihnanovski: 
canu-Nazarbeghian, Angelescu-

_= QmkiiMi
Campionatele internaționale

țgerile la sorți ale probelor
?um e și firesc — dată fiind va-

tri spectaculoase in concursul 
erificare a lotului republican 
timul concurs de verificare a lo- 

republican de tenis de masă 
tea campionatelor internaționale 
< P. Romine s-a bucurat de un 
os succes.
i mai bine s-au prezentat Mania 
indru și Radu Negulescu care 
rrminat competiția fără să piardă 
1 meci. Dc asemenea, compor- 
meritorfi au avut și Cobîrzun.

i. Geta Pitică, Victoria Jandrescu, 
ci. Bottner, Angelescu și Sin
ii.
,ă clasamentele și rezultatele in
trate :
hipe femei : 1. Sei. 1 (Alexandru, 
ă) cu Sei. II (Constantinescu, 
i) 4—1, Sel. III (Erdreich- 
>a, Slăvescu) 5—0, Sel. IV (M. 
rescu, V. Jandrescu) 5—0; 2.
II (Constantinescu, Folea) cu
III (Erdreich, Slăvescu) 4—1,

IV (M. Jandrescu, V. Jandrescu) 
; 3. Sel. HI (Erdreich, Slăvescu) 
Sel. IV (M. Jandrescu, V. Jan- 

:u) 3—2.
hipe bărbați : 1. Sel. I (Negu-

3 v., Covaci 3 v., Cobîrzan 2 v.) 
el. III (Sîndeanu 1 v., Angelescu, 
■a) 8—1, Sel. I (Negulescu 3 
Cobîrzan 2 v., Covaci 1 v.)
el. II (Bottner 2 v., Rethi 1 v., 
■seu) 6—3, Sel. I (Negulescu 3 
Sobîrzan 2 v., Covaci 2 v.) —
IV (Pesch 1 v., Zaharia 1 v., 

>rghiu) 7-2; 2. Sel. 111 (Ange
ll v., Sîndeanu 1 v., Badea 1 1

— Sel. II (Rethi 2 v., Bottner 
Popescu) 5—4, Sel. III (Ange- 
2 v., Sîndeanu 2 v., Badea 
— Sel. IV (Pesch 3 v., Gheor- 

1 v., Zaharia) 5—4; 3. Sel. II 
hi 3 v., Popescu 3 v., Bottner 
) — 4. Sel. IV (Pesch 1 v., 
■rghiu, Zaharia) 8—1.

CADRUL CONCURSULUI
TEREN ACOPERIT
D. Gheorghiu (Rapid) 16,22; 4. F. 
Amels (CSM Mediaș) 14,80; greu
tate juniori (6 kg) ; 1. W. Sokol 
(Harghita Tg. Mureș) 14,77 — nou 
record de juniori; 2. I. Bog (SSE 
Oradea) 14,31 ; 3. C. Stancu (Prog.) 
13,54.

FEMEI: 50 m: 1. Crista Maksay 
(ITB) 6,7; 2. Sanda Grosu (Met.) 
6,8 — în serii, ambele alergătoare 
au stabilit un nou record cu 6,6 sec ; 
3. Maria Mihai (Prog.) 6,9 ; 4. Leon- 
tina Neța (Șt. Cluj) 7.0; 5. Aurelia 
Sîrbu (Met.) 7,1 ; 6. Sanda Bord an 
(Harghita Tg. Mureș) 7,2; înălțime:
1. Rodica Voroneanu (Șc. Sp. UCFS 
Roman) 1.57 ■ 2. Mihaela Popescu 
(CSS) 1.57; 3. Utte Popescu (CSM 
Mediaș) 1.45; 4. Margareta Costin 
(CS Oradea) 1.38; lungime: 1. Ma
ria Pândele (ITB) 5,63; 2. Viorica 
Belmega (Victoria) . 5,36 ; 3. Aurelia 
Sirbu (Met.) 5,31 ; 4. Gabriela Ra
dulescu (C.S.Ș.) 5,23 ; 5. Leontina Neța 
(Șt. Cluj) 5,23; 6. Utte Popescu
(CSM Mediaș) 5,05; greutate: I. 
Ana Roth (D) 14,84 — nou record 
al R.P.R. ; 2. Arica Gurau (Prog.) 
12,85; 3. Margareta Wittgenstein
(Prog.) 12,29; 4. Margareta Szabo 
(Șt. Timiș.) 11,92; 5. Ana Macovei 
(Dinamo Bacău) 11,'58; 6. Ildiko
Szabo (SSE Oradea) 11,27.

ale R. P. Romine

de dublu
Zaharia și Calinski-Kusinski, la Ne
gulescu-Rethi : Ciubricov-Pesch, Novi
kov-Popescu și Posejspal-Svarc; la Co- 
blrzan - Covaci : Hidvegi - Giurgiucă,
Garczinski-Bottner și Peterfi-Pignitzki.

La dublu femei, primele patru pe
rechi sînt următoarele : Foldi-Mathe, 
Rowe - Narrower, Ker eke ș - Erdreich 
(Tompa), Alexandru-Pitică, Șanse de 
a se clasa mai bine au și cuplurile 
Kroupova-Uhrova, Folea-Svarcova, M. 
Jandrescu-Mihalca.

Pe tabloul probei de dublu mixt, 
capii de serie sînt : campionii europeni 
Maria Alexandru-Cobirzan, Kerekeș- 
Berczik, Foldi-Sido și Pitică-Negule- 
scu. Comportări bune mai pot avea 
și perechile : Szmidt-Kusinski, Uhro- 
va-Stanek, Mathe-Pitgnitzki, Rowe- 
Bottner, Folea-Rethi, Kroupova-Vihna- 
novski.

Gh. Cristoloveanu și Ilona Micloș campioni Ia coborîre
C. Tăbăraș și Ilona Micloș

POIANA BRAȘOV, 19 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Organiza
torii finalelor campionatelor republi
cane de schi au fost inspirați sîm- 
hătă cînd. din cauza ceții dense, au 
amînat cursele de coborîre ale senioa
relor și juniorilor. Duminică a fost 
o zi însorită care a atras mii de 
spectatori pe pîrtiile Lupului și Sn- 
linarului pe care s-an desfășurat pro
bele de colxjrîre, pe o zăpada exce
lentă

Coborî rea seniorilor, cea mai spec
taculoasa din cadrul campionatului, 
a permis o cursă foarte rapidă. Re
prezentanții clubului sportiv Olimpia 
Brașov (Gh. Gristoloveanii și A. 
Cristian) au avut o comportare foarte 
bună clasîndu-se pe locurile 1 și 3, 
în timp ce Cornel Tăbăraș — pe li
nia rezultatelor meritorii — s-a clasat 
al doilea, cucerind prin aceasta pen
tru a patra oară consecutiv titlul de 
campion republican la combinata de 
trei probe.

La fete cursa a fost fără istoric, 
deoarece Mihaela Ghioarcă, singura 
schioară cu eventuale șanse de a o 
întrece pe multipla canupioană Ho na 
Micloș, a căzut la ieșirea din zidul 
mare. Ilona Micloș a câștigat fără emo
ții .și cursa de colxirire și astfel și 
titlul la combinata alpină.

Iată clasamentele probei de cobo
rîre : SENIORI (pârtia Lupului, lun- 

’gime 3.000 m, diferență dc nivel 780 
ni): 1. G1IEORGHE CRISTOLO-
VEANU (Olimpia Brașov) 2:24,4;
2. G. Tăbăraș (Cașa Ofițerilor Bra
șov) 2:24,8; 3. A. Cristian (Olimpia 
Brașov) 2:27,2; 4. I. Zangor (Casa 
Ofițerilor Brașov) 2:30,8; 5. P. Clinei 
(Carpați Sinaia) 2:31,2; 6. M. Bucur 
(Carpați Sinaia) 2:31,5; 7. E. Șan-

Continuă

15.000 de spectatori ieri
îndrăgostiții jocului cu balonul ro

tund atrași dc soarele primăvăratic 
și de perspectivele cuplajului C.C.A. 
— Metalul și Rapid — Progresul 
au fost prezenți în număr de peste 
15.000 în tribunele stadionului Giu- 
lești. Dacă însă iubitorii acestui fru
mos sport și-au făcut pe deplin da

Un ,buchet“ de jucători îfi dispută balonul in fața porții echipei metalurgiste.
Fază din jocul C.C.A.—Metalul (2—1). Foto: H. Nandy

(Malschi) — Roman (Asan), Calaj- 
nicov (Rotnan). N. Popescu (Ene), 
Dan, L. Ene (Tîrțău).

toria, nu același lucru putem spune 
despre toți jucătorii care au evoluat 
în aceste două partide amicale. Să 
vedem însă, pe scurt, cum s-au des
fășurat întîlnirile :

C.C.A. — METALUL BUCUREȘTI 
2—1 (1—0)

Aliuiind și de astă dată o for
mație cu multe rezerve,;, echipa .mili
tară nu și-a pțitut. desfășura jocul 
obișnuit, in prima repriza, de exem
plu, cînd C.C.A a marcat un gol 
prin Donciu. înaintașii militari, au 
tras doar două șuturi pe spațiul 
porții. In repriza a doua, cu o for
mula de atac mai bine inspirată 
C.C.A. a dominat -mai mult și a în
cercat mai des poarta, mareînd încă 
un gol prin Alexandrescu. Spre sfîr- 
șitul partidei metalurgiștii,. care au 
combinat destul de irumos în cîmp, 
au înscris un gol (Paul Pb'pescu) 
după ce cu puțin înainte Dan a tras 
în bară...

De la C.C.A, am remarcat pe tînâ- 
rul stoper Mihăilescu II, pe Zavoda 
II și pe Raksi (în repriza a 11-a), 
iar de la Metalul pe Ștefănescu, Stere, 
Anton, Dan și Calajnicov.

Arbitrul T. Burdan ă condus for
mațiile :

C.C.A. : Eremia — Zavoda II, Mi

au cucerit din nou titlurile
dru (Dinamo Brașov) 2:37,2; 8. Dan 
Focșeneanu (Carpați Sinaia) 2:39,9;
9. V. Ionescu (Olimpia Brașov) 2:41,7;
10. î. Secui (Carpați Sinaia) 2:43,3;
SENIOARE (pîrtia Sitliriartilui, lun
gime 1.500 ni, diferență de nivel 450 
tn) : I. ILONA MICLOȘ (pinamo 
Brașov) 1:51,5; 2. Elisaveta Obrașcn 
(Știința Buc.) 2:01,1 ; 3. Crista Kon
nerth (Știința Cluj) 2:20,6; 4. Edith 
Horvath (C. S. M. Baia Mare) 2:24,3; 
JUNIORI CAT. I (pîrtia Sulinarului, 
1.500 rn lungime, 450 m diferență de 
nivel) : 1. C. Bălan (Voința Sinaia) 
1:48,7; 2. Sp. Balan (Voința Sinaia) 
1:57,0; 3. Puiu Dan (Progresul Si
naia) 2:02Ț>; 4. R. Ccrnanovsciu
(Știința Buc.) 2:03,7; 5. Puhi Mihai 
(S. S. E. Sinaia) 2:01.9; JUNIORI 
CAT. A lî-A (pîrtia Sulinarului, 1.300 
m lungime, 350 m diferența de ni
vel) : 1. M. Focșeneanu (Carpați Si
naia) 1:07,7; .2. M. Ene (Voința
Brașov) 1:08,2; 3. Dom Mureșan
(Caraiman Bușteni) 4:10,2; 4. O.
Năstase (Luceafărul Brașov) 1:10,3; 
5. G. Tomori (C. S. M. Cluj) 1:11,1; 
JUNIOARE (pîrtia Sulinarului, 700 in 
lungime, 250 m dîfereJiță de nivel) : 
1. Helga Tzoppelt (Voința Brașov) 
45,0; 2. Erica Libliardt (Luceafărul 
Brașov) 46,0; 3. Mariana Andreescti 
(S.S.E. Vatra Doinei) 46,9; 4. Lilia
na Focșeneanu (Carpați Sinaia) 47,6;
5. .Itiliana Blebea (Luceafărul Bra
șov)' 48,6.

Clasamente la combinata alpină de 
trei probe, SENIORI ; 1. CORNEL 
TĂBÂRAȘ (Casa Ofițerilor Brașov) 
0,26 puncte; 2. Gheorghe Cristolo- 
veantt (Olimpia Brașov) 6,20 p; 3. 
Ion Zangor (Casa Ofițerilor Brașov) 
6,70 p; 4. Mihai Bucur (Carpați Si
naia) 11.01 p; SENIOARE: 1. ILO
NA .MICLOȘ (Dinamo Brașov) 0

hăilescu II, Ivănescu (Sandu) — 
— Crișan (Mihăilescu I), Mi
hăilescu I (Ivănescu) — Cacoveanu, 
Donciu (Raksi), Alexandrescu, Raksi 
(Crișan), Al. Lazăr (Donciu).

METALUL: loniță (Szabo II) — 
Ștefănescu, Tudor (Badea). Stere 
(Szabo 1) — Anton, Paul Popescu

RAPID — PROGRESUL 3—1 (1—0)
Un meci interesant prin fazele de 

poartă, dar care, totuși, nu a mulțu
mit pe deplin, deoarece după o re
priză echilibrată, în cea de a doua 
parte a jocului apărarea Progresului 
a cedat pasul. Jucătorii Maior, Pe
trescu, Soare și Ca'ricaș, ’ care în 
urma cu doua trei săptâmîni s-au 
arătat bine pregătiți din puncL de 
vedere fizic, de astă dată, după 45 de 
minute. de joc, au dat evidente semne 
de .oboseală. Aceasta însă nu scade 
cu nimic (lin meritul rapidiști.lor, 
care au știut să insiste la timpul 
oportun, hărțuirid’contiuu apararca 
Progresului și punînd la grea.. încer
care pe, portarul Niculescu, singurul 
care (deși . este coautor la , primul 
gol) s-a evidențiat în mod special 
din echipa îrfvinsă. De menționat 
faptul că fotbaliștii de la Rapid (din 
rîndurile cărora s-au evidențiat Mo- 
troc, Koszka, Leahevici și Greăvu) 
de astă dată’ au șutat deseori și 
destul de precis la poartă, reușind 
să înscrise prin Văcarii (min. 42 și 
68 din II m) și Ionescu (min. 82). 
Pentru Progresul a marcat Cazacu 
(min. 56).

de campioni Ia combinată
puncte; 2. Elisaveta Obrașcu (Știința 
Buc.) 7,49 p; 3. Edilii Horvath 
(G. S. M. Baia Mare) 70,90 p; 4. 
Monica Klokner (Steagul roșu Bra
șov) 215,99 p; JUNIORI: 1. Spiri
don Bălan (Voința Sinaia) 15,93 p; 
2. Dan Puiu (Progresul Sinaia) 
22,36 ; 3. A Stroe (Dinamo Brasov) 
23,0 p.

GH. NICOLAESCU

140.137 LEI REPORT LA CONCURSUL
PRONOEXPRES UE MIERCURI

Așa arată o variantă cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 8, etapa din 19 februarie 1961 :

I. Juventus — S'pal 1
II. Bologna — Milan 2

III. Atalanta — Catania 1
IV. Napoli — Lazio 2
V. Sampdoria — Lanerossi 1

■VI. Bari — Fiorentina x
VII. Lens — Racing 2

VIII. Le Havre — Angers x
IX. Troyes — Toulouse 2
X. St. Franțais — Monaco x

XI. Nice — St. Etienne 1
XII Lyon — Nîmes x

★

Astăzi și mîine sînt ultimele zile 
■cînd mai puteți depune buletinele pen
tru concursul Pronoexpres de miercuri 
22 februarie. Pronoexpresul este con-

îocurile de pregătire 

in Giulești
Un fapt negativ comun ambelor 

formații: jucătorii iTu au căutat să 
se demarce fără minge, aglomerîn- 
du-se, în general, acolo unde era 
balonul, formind uneori „grămezi" 
ca la rugbi...

Arbitrului C. Prelici i s-au aliniat 
următoarele formații ■

RAPID : Dungu (Ojoc) — Greavu, 
Motroc, Macri — Bodo (Neacșu), 
Koszka (Gherghina) — Copil 
(Ionescu II), Leahevici, Ion C. Ion 
(Chirii), Georgescu (Langa) Văcarii.

PROGRESUL: Niculescu — Ne- 
delcu II, Caricaș, Soare — Petrescu, 
Maior — Oaidă, Protopopescu (Cior- 
noavă). Cazacii, Mafteuță. Baboie. > 

AL. INOVAN
CORVINUL HUNEDOARA — 

PETROLUL PLOIEȘTI 0—1 (0—0)
HUNEDOARA (prin telefon). Meciul 

amical desfășurat în localitate a scos 
în evidență buna pregătire fizica a 
jucătorilor celor două formații. Mai 
activi în fața porții ploieștenii au 
cîștigat prin golul marcat de Dridea 
(min. 67).

CORVINUL : Niculescu I (Nebela) 
— Buzeșan, Nacu, Tătarii (Chimina) 
— Balint, Izghireanu — Pop, Cn- 
teanu (Găină), Constantinescu. Radu 
Tudor (Burdea) Zanca. PETROLUL : 
Ionescu (Rîngheanu) — Dumbravă 
(Cepolschi), Cepolschi (Marin Mar
cel), Giurea (Pali) — llie Stelian 
(A. Munteanu), Marin Marcel (llie 
Stelian) — Zaharia. Taharcea (Bon- 
taș), Dridea, A. Munteanu, Badea.

C. MORARU și V. AI.BU. 
corespondenți

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FURNIRUL 
DETA 4—1 (1—0. 3—0, 0—0

TIMIȘOARA (prin telefon). Jucind 
trei reprize a 30 de minute cu Fur
nirul Deta din campionatul regional, 
studenții din localitate au c’știgat 
cu-scorul de 4—1. Au marcat Mîțaru, 
Feodot, Petescu și Gîrleanu. Pentru 
oaspeți a înscris Roșu din lovitură 
de la II m. De menționat că Lereter 
a ratat un penalti. Cu aceasta oca
zie .Știința Timișoara a încercat pc 
postul de stoper doi noi jucători, pe 
Bădulescu de la Știința Craiova și 
pe Lungan de la Chimia Govora:

ION IOANA, coresp

HIPISM
Alergările de ieri s-au disputat pe o 

vreme însorită și au atras un public 
numeros pe cîmpul de curse. S-au în
registrat rezultate bune. Mariana a ciș- 
tigat proba trei anilor și și-a ameliorat 
recordul cu 6 secunde*, realizînd cea mai 
valoroasă performanță a zilei. A condus 
alergarea de la plecare la sosire și a lă
sat la multe lungimi pe Vînt de vară și 
Campioana. O cîștigătoar: norocoasă a 
fost Bibița. A beneficiat de distanțarea 
lui Romică, care a trecut în galop linia 
de sosire.

Iată rezultatele :
I. Retezat (Bonțoi), Flamura, Gladiola. 

Cota : 2.10 - 11
II. Hariana (Croitoru), Vînt de vară, 

Campioana.
Cota : 25.50 — 36.90 — 52.10, or. tri
plă : 577.50.

III. Bibita (Borlescu), Avia. Rîmnie. 
Cota : 3.50 - 158.80 - 123.30.

IV. Frățior (Senic), Zara, Horațiu.
Cota : 10.50 - 136.90 - 35.90. ord. 
triplă : 1.643.40.

V. Hamefal (Tănase), Holtei. Tulipan. 
Cota : 2.40 - 11.70 - 83.30.

VI. Băsmăluța (Bonțoi), Garoafa. Hri
sov.
Cota : 4.50 — 20.90 — 16.70, ord. tri
plă : 449.10.

VII. Tutan (Tănase), Elegant. Raza. 
Cota : 2.80 - 14.20 - 10.

VIII. Demon (Solcan), Vulcan. Haga. 
Cota ; 3.50 - 17.90 - 12.30. ord. tri
plă : 695.

cursul marilor premii; el împarte săp- 
tămînal premii mari și multe.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

în urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 7 din 15 februarie au fost 
stabilite următoarele premii :

Categoria a H-a: 3 variante a 
cîte 32.464 lei.

Categoria a IlI-a: 40 variante a 
cite 2.622 lei.

Categoria a lV-a: 297 variante a 
cîte 542 lei.

Categoria a V-a: L071 variante a 
cite' 150 lei.

Categoria a Vl-a: 5.675 variante a 
cîte 33 lei.

Fond de premii : 851.866 Iei.
Report pentru tragerea Pronoexpres 

dc miercuri 22 februarie : 140.137 lei.

Rubrică redactata dc I. S. Luțo- 
Pronosport.
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DRESDA LA TELEFON !„.
.Vești de la Sotbalaștii dînamoviști dist Bacău 
și București, a£lați în

în R.
turneu de pregătire 

D. G.

ill
* linwOIAU

Recordul mondial pe 200 m.
egalat in Nigeria!

La Madison Square Gan

Valerii Brumei Ea învins pe John Thom

'Au trecut aproape două săptămîni de 
cînd fotbaliștii clubului Dinamo Bacău 
Se află în R.D.G., împreună cu opt ju
cători de la Dinamo Bucure, ti, într-un 
turneu de pregătire. Dinamoviștii și-au 
stabilit locul de antrenament în orașul 
Dresda. Acum două zile am avut o con
vorbire telefonică cu unul dintre antre
norii care însoțesc lotul fotbaliștilor 
noștri, Cică Niculae, care nc-a furnizat 
«tteva amănunte interesante în legătură 
ou felul cum se desfășoară pregătirile 
lor în R.D.G.

(Bucur)—Giosanu, Lazăr, Gross—Văta
fii, Cirnam-DAăgoi, Radulescu, Gram 
Ciripoi, Bublik

— Cum sc prezintă echipele 
tenerc de antrenament ?

par-

nuii 
esle

Din Lagos, capitala Nigeriei, ne-a 
parvenit știrea că într-un concurs de 
atletism desfășurat în localitate atle
tul Amu a egalat recordul mondial pe 
200 m., realizînd performanța de 20,5 
sec. Pe tabelul recordurilor mondiale 
figurează pînă acum cu acest rezul
tat: Radford (Anglia), Johnson
(S. U. A.) și Berruti (Italia).

„Pe
Alte

teren propriu14
rezultate valoroase

— Am sosit aici într-o joi, la 9 fe
bruarie, și am fost instalați la școala 
de fotbal din Dresda a clubului Dina
mo. Pic s-a făcut o primire călduroasă 
și avem la dispoziție condiții optime de 
antrenament Ne bucură în special faptul 
că ne putem antrena pe terenuri ga- 
zonate, a fiule într-o stare foarte bună. 
In plus, timpul este 
primăvară

minunat, ca <1°

— Ati disputat 
acum ?

vre-ui meci ptn’l

— Chiar mai multe. După sosire am 
făcut două antrenamente și duminică 12 
februarie ne-am deplasat la Cottbus, 
unde am susținut două jocuri. O echipă 
combinată din jucători de la Dinamo 
Bacău și București a întîlnit formația 
orășenească Fortschritt de care a dis
pus cu 3—1 (1 — 1) prin punctele mar
cate de Nemeș (2) și Băloiu. Formația: 
Cozma—Cincu, Constantinescu. Ivan— 
Florescu. Dragomir—David. Nemeș, Fi
lip, Băloiu. Sasu. In a doua partidă, 
Dinamo Bacău a întrecut pe Dinamo 
Cottbus (din campionatul regional) cu 
2—0 (2—0). Au marcat Gram și Bă- 
dulescu. Formația noastră: Ghiță

— Foarte bine ! Ele au un stadiu 
avansat de pregătire decît noi și 
explicabil: campionatul — la toate ca
tegoriile — va începe la 5 martie. Echi
pele de aici excelează în ce privește pre
gătirea fizică, ceea ce înseamnă că ne 
solicită la maximum. Miercuri 75 și joi 
16 februarie, am întîlnit alte echipe 
valoroase și bine pregătite. Dinamo Ba
cău a jucat cu Dinamo Dresda, cu care 
a terminat la egalitate: 2—2 (0—‘0). 
Pentru noi a marcat Bublik două go
luri cu care am condus pînă aproape 
de sfîrșit. Am aliniat formația: Ghițu 
(Bucur)—Giosanu, Lazăr. Gross—Văta
fii, Radulescu — Drăgoi (Filip), Nemeș, 
Gram, Ciripoi, Bublik (Drăgoi).

Cealaltă echipă, combinata, a jucat 
joi cil selecționata regiunii Dresda și a 
cîștigat cu 2—7 (1—1) prin golurile 
înscrise de Băloiu și David. Formația 
a fost aceeași din meciul trecut, cu 
singură modificare: stoper a jucat , 
Angliei în locul lui Constantinescu.

NEW YORK (Agerpres). — La Ma
dison Square Garden din New York 
s-a desfășurat vineri seara un mare 
concurs international de atletism pe 
teren acoperit la care au luat parte

SELECȚIONATA DE FOTBAL A ORAȘULUI BUCUREȘTI
A AJUNS IN OLANDA

i «
FI

— Ce alte jocuri mai aveți 
program ?

in

Unul cu echipa școlii de fotbal 
Coriitz, altul cu Motor la 
23 februarie cu Aktivist

de aici, la 
Bautzen, la
Brieske din, prima categorie, la 26 fe
bruarie la Berlin cu Dinanin și ultimul 
'a 1 martie la Leipzig cu Rotation. A- 
cest meci va avea loc în nocturnă. Apoi, 
probabil că pe ziua de 3 martie să fim 
înapoi în tară.

Convorbire telefonică cu antrenorul federal Gh, Popescu
Ieri seara am avut o convorbire te

lefonică cu Amsterdam, tinde se află 
fotbaliștii romîni, reîntorși în Europa 
după turneul efectuat în Brazilia. An
trenorul federal Gheorghe Popescu 
ne-a comunicat că au ajuns la Am
sterdam vineri după o călătorie de 24 
de ore. Drumul deasupra Oceanului 
Atlantic, de astă dată, a decurs în 
bune condițiuni, pe o vreme splendidă. 
Drtpă sosirea lor la Lisabona însă cir
culația aeriana a fost suspendată din 
cauza unui ciclon ce s-a abătut dea
supra Atlanticului.

— Cum vă simțiți în Europă ? — 
l-am întrebat pe interlocutorul nostru.

— Bine, dar acum va trebui să ne 
acomodăm cu... frigul, care după tem
peratura din Brazilia ni se pare cam 
„tare".

— Ceva despre jocul din 22 februa
rie ?

— Miercuri vom juca într-o locali
tate situată la aproximativ 160 de ki
lometri de Amsterdam cu selecționata 
orașului Haga, dc fapt selecționata O-

landei. Jocul se va disputa în noc
turnă. Mai avem în perspectivă un joc, 
care însă nu a fost perfectat. Și acum 
iată formația pe care o vom folosi în 
meciul cu selecționata «orașului Haga : 
Voinescu — Marcu. Nftnweiler HI, Se- 
redai — Jenei, Ntmweiler IV — V. An
gliei, Constantin, Etie II, Țîrcovnicu, 
Tătaru.

Convorbirea telefonică cu tov. Gh. 
Popescu a luat sfîrșit cu urări de bine 
din partea jucătorilor la adresa celor 
de acasă.

atleți remimiți din U.R.S.S., R. P. 
gară, Belgia, Jamaica și S.U.A. ( 
de afiș al concursului l-a conj 
întrecerea dintr" cei doi mari a 
probei de săritură în înălțime : V 
Brumei (U.R.S.S.), deținătorul 
mai bune performanțe mondiali 
sală (2,25 m) și americanul John 
mas, deținătorul recordului mo 
oficial în aer liber (2,22 m). P 
nantul duel, așteptat cu intere 
cercurile sportive din întreaga 
s-a încheiat cu un net succes al 
tului sovietic care a trecut peste 
cheta ridicată la 2,209 m. John 
mas a -obținut 2,158 m, ratînd 
toate cele trei încercări la 2,18 m

Alte rezultate valoroase: Tripla 
pioană olimpică Wilma Rudolph ; 
tigat proba de 60 yarzi în 6,8 
pe cea de 50 yarzi în 6,0 sec. 
maghiar Istvan Rozsavolgyi a 
nat învingător în proba de 
(1609,35 m) în 4’04,0, iar Doi. 
(S.U.A.) a sărit la prăjină 4,71 
Cursa de o jumătate de milă a 
nit jamaicanului George Kerr cu 
pul de 1:52.2. Ralf Boston a ci' 
proba de săritură în lungime c 
rezultat de 7,91 m.

sc
A 
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RACING S-A
PUNCTE

APROPIAT LA 2
DE MONACO

etapă a campionatu-Cea de a 27-a 
lui Franței a fost defavorabilă lideru
lui, Monaco, ținut in șah la Paris de 
Stade Francais, în timp ce Racing 
obținea o prețioasă victorie la Lens. 
Aceasta micșorează la 2 puncte dis
tanța dintre primele două clasate și 
face ca lupta pentru titlul de campion 
să devină din nou deschisă.

La Parc des Princes, fruntașa 
samentului a fost condusă cu 1-0 
în minutul 48. cînd a survenit
larea prin Roy. De notat totuși că 
Monaco a jucat efectiv în 10 oameni, 
fundașul Kaelbel fiind lovit la jumă
tatea primei reprize.

Statistica arată că 
cing nu mai cîștigase 
Lens... Ieri tradiția a
parizienii — în mare formă 
cu 3-1. O curiozitate: golurile lui Ra
cing au fost marcate de oameni veniți 
din apărare. Marcel (2) și Bolini.

De trei ori a marcat Reims

cla- 
pină 
ega-

de 14 ani Ra
in deplasare la 
fost dezmințită, 

cîștigind

în

Campionatele
întrerupte din cauza dezghețului...

de sporturi de iarnă

au fost decise in
des-

ment — Udinese —, Inter a cîștigat cu 
1-0 (autor Lindskog) după un meci 
mediocru. Juventus a obținut victoria 
în întîlnirea cu Spăl, dar tot după o 
evoluție care nu a satisfăcut pe cei 
20.000 de spectatori prezenți la meci, 
Stacchini- a înscris golul victorios a-

poarta lui Nancy, fără să primească 
vreun gol, iar cel care a deschis sco
rul a fost „veteranul" Glovacki, care 
completează atacul campionilor, atît 
de... decimat de accidente.

Dintre celelalte rezultate sînt de no
tat egalitățile (surprinzătoare) obți
nute de Limoges la Sedan (1-1), Nîmes bia spre sfirșitul celei de a doua re
ia Lyon (2-2) și Grenoble în fața lui 
Rouen (Q-0). O surpriză poate fi con
siderată și victoria lui Valenciennes 
la Rennes: 2-1. In rest: Nice-St. Etien
ne 1-0, Le Havre-Angers 0-0, Troyes- 
Toulouse 0-3.

In ordinea primelor locuri ale cla
samentului nici o modificare:

1. Monaco
2. Racing
3. Reims
4. Angers
5. Rouen

27 19 3 5 56:25 41
27 17 5 5 64:41 39
27 17 2 8 58:34 36
27 13 7 7 47:32 33
27 15 3 9 32:24 33

INTERNAZIONALE IN DECLIN 
DE FORMA

prize. Milan, in schimb, deși a jucat 
la Bologna, a dominat insistent în
treaga partidă, obținînd victoria prin 
cele două goluri înscrise de centrul 
atacant Altafini. Fiorentina, jucind în 
deplasare, a trebuit să lupte din răs
puteri pentru a termina la egalitate 
(0-0) cu Bari. Gazdele au avut iniția
tiva majoritatea timpului, fotbaliștii 
din Firenze bazîndu-și acțiunile 
contraatacurile lui I-Iamrin, Milan 
Petris. E surprinzătoare victoria 
care Lazio a obținut-o la Napoli 
mai ales, scorul cu care oaspeții 
ciștigat : 5-2, după ce au condus

In orașul suedez Goteborg s-au 
fășurat simbătă și duminică campio
natele mondiale masculine de patinaj 
viteză, întrecere la care au participat 
sportivi din 17 țări ale lumii. Victoria 
finală a revenit olandezului Van der 
Grifft. De remarcat că patinatorii o- 
landezl n-au mai reușit să cucerească 
titlul de campion mondial absolut de 
56 de ani. Iată acum citeva amănunte 
în legătură cu cele patru probe ale 
campionatelor. In prima probă — 500 
m — victoria a revenit recordmanului 
mondial Evghenii Grișin (Uniunea 
Sovietică), care a realizat timpul 
de 41,7 sec. Pe locurile următoare s-au 
clasat Van der Grifft (Olanda) cu 42,2 
sec. și Nagakubo (Japonia) — 42,9 sec. 
Gea de a doua cursă a zilei — 5.000 
m — a fost cîștigată de către suede
zul Nilson în timpul de 7:58,0. El a 
fost urmat de Liebrecht (Olanda) în 
7.59,1 și Kouprianof (Franța) — 8:09,1. 
După cum se vede, campionul euro
pean Viktor Kosicikin, avind o zi 
slabă n-a figurat pe primele trei Tocuri 
ale primelor două probe ale compe
tiției. Viktor Kosicikin a mers însă 
excelent în cea de a doua zi a cam
pionatelor. El cîștigă proba de 10.000 
m cu 16:35,9, urmat de Liebrecht —

16:51,2 și Van der Grifft 16:53,! 
la 1.500 m se clasează pe locul 
2:18,9, după Van der Grifft (2:17 
înaintea Iul Stenin 2:19,1. In < 
mentul general pe cele patru 1 
primul loc a revenit tînărului p; 
tor Olandez Van der Grifft în ’ 
de 22 ani cu 189,213 p., urmat de 
sicikin 189,375 și Liebrecht — 18

Rugbiul francez conftr 
cu „Springboks" 
cu viu interes, întîl 

internațională de rugbi dintre t 
zentativele Franței și Africii de 
desfășurată sîmbătă pe stadionul 
lom'oes din Paris, n-a dat un cî: 
tor, tabela de scor indicînd pîr 
tirmă : 0—0. Meciul a prilejuit o 
fruntare masivă de forțe a celor 
înaintări, în care francezii au i 
festat o ușoară superioritate la 
inadă, iar africanii la tușă. Di 
marcat că în ultimul minut B- 
a fost pe punctul de a culca -ba 

în buturile oaspeților, ratînd ast 
mare victorie.

0-0
Așteptată

In stațiunea
de la Lake Placid (S.U.A.) au avut 
Ioc campionatele mondiale 
Ele nu s-au puiuț încheia,

care
S-a

ploii 
pirtia.

doar 
în care

bob.
cauza
făcut

de 
din 
au
consumat 

proba de 
victoria a re-

dezghețului și 
impracticabilă 
în întregime 
'două persoane,
venit echipajului italian Monti-Siorpas, 
cu timpul de 4 :42,7 realizat în cele 
patru manșe. De remarcat că în ultima 
r/anșă campionii au stabilit și un re
ci d al pirtiei, străbâtînd distanța 
de o milă în 1 :09,2.

In proba rezervată echipajelor de 
patru persoane nu s-au putut desfă
șura decit primele două manșe, titlul 
fiind atribuit echipajului Mcnti (Italia), 
cronometrat în 2 : 18,4. A doua s-a 
clasat S.U.A., iar a treia Suedia.

Partida pe care liderul campiona
tului italian, Internazionale, a susți
nut-o ieri pe stadionul San Siro din 
Milano a confirmat declinul de formă 
în care se găsește în prezent echipa 
antrenată de Hererra. Deși a intîlnit 
penultima formație situată în clasa-

pe 
și 

pe 
Și, 
au 
cu

3-0 și 4-2. Aceasta este cea de a doua 
victorie în cele 20 de etape ale cam
pionatului desfășurate pînă acum. 
Alte rezultate: Atalanta-Catania 1-0, 
Padova-Lecco 3-1, Roma-Torino 2-1, 
Sampdoria-Lanerossi 3-1.

31
28
27
26
25

1. Internazionale 20 13 5 2 46:13
2. Juventus • 20 12 4 4 42:26
3. Milan 20 11 5 4 45:23
4. Roma 20 11 4 5 43:27
5. Catania 20 10 5 5 31:25

In legătură cu Turneul U. E. F. A,

In „Cupa Campionilor Europeni" la baschet fer

A. Z. S. A. W. F." Varșovia
Rapid București 77-43 (33-21)

Ebbs Schwartz „Hotărîrea arbitrară a regimului
Salazar nu poate fi ultimul cuvint

Hotărîrea samavolnică a autorități
lor portugheze, care, după cum se știe, 
au refuzat să acorde viza de intrare 
echipei de juniori de fotbal a R. E). 
Germane a provocat vje indignare în 
cercurile sportive din întreaga lume. 
Ziarul „Nepsport" din Budapesta pu
blică o declarație a lui Ebbe Sch
wartz (Danemarca), președintele Uniu
nii Europene de Fotbal Asociație 
(U. E. F. A.), în care acesta spune 
printre altele .

„Nu este permis ca în mișcarea 
sportivă contemporană să se producă 
asemenea lapte. Ilotarirea arbitrară a 
regimului Salazar privind refuzul a-

"...

cordării de vize de intrare pentru 
nerii fotbaliști din R. D. Germană 
poate fi ultimul cuvînt în această pro
blemă...".

In continuare Ebbe Schwartz s-a a- 
rătat hotărit să facă tot posibilul pen
tru a sprijini cauza dreaptă a federa
ției de fotbal din R. D. Germană. 
„Toate țările organizatoare de turnee 
internaționale trebuie să se oblige a 
nu pune piedici participării |a compe
tiție nici uneia dintre țările înscrise" 
— a declarat fără echivoc președintele 
LLE.F.A. adăugind că „... Portugalia 
a încălcat aceasta obligație internațio
nală"

ți
nu

VARȘOVIA 19 (prin telefon). Sîm- 
bătă seara s-a desfășurat în localitate 
meciul retur A.Z.S.A.W.F. Varșovia- 
Rapid București din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" rezervată echi
pelor feminine de baschet. Desfășu- 
rînd un joc foarte bun, cu un exce
lent procentaj în aruncările de la 
semidistanță și distantă, baschetba
listele poloneze au cîștigat întilnirea 
cu scorul de 77-43 (33-21), califieîn- 
du-se astfel pentru turul următor al 
competiției.

Scorul a fost destul de echilibrat 
pină în momentul cind Anca Racoviță 
(min. 27) și apoi Georgeta Ivanovici 
(min. 29) au părăsit terenul pentru 
cinci greșeli personale. Fără două din 
principalele sale jucătoare (de reținut 
că echipa gazdă nu a avut nici o ju
cătoare eliminată), Rapidul a cedat 
treptat, treptat, pierzind in cele din 
urmă la scor. Punctele noastre au fost 
înscrise de : G. Ivanovici 17, C. Gheor- 
ghe 8, A. Sidea 8, E. Ferencz 6 și A. 
Racoviță 4. Polonezele au avut cele 
mai bune jucătoare in Janina Urba- 
nyak-Cztodzinska, care a inscris 26 de 
puncte, Romualda Olesiewicz, Alicia

Migula și Barbara Nartowska. 
condus corect Nikitina (U.R.S.: 
Prohanska (R.S. Cehoslovacă).

Fe scurt
• La 26 februarie va avea 1 

Berlin un mare concurs atlet 
teren acoperit la care vor lua 
atleți și atlete din R.P. Polonă, 
Romîna, Anglia, Danemarca, S 
R.S. Cehoslovacă, Finlanda și 
Germană.

• Reprezentativa <le hochi 
gheață cu mingea a U.R.S.S., 
pioană mondiala în anul 1957, : 
cat în Suedia pentru a susține 
multe întîlniri prietenești. Dup? 
neul din Suedia sportivii so 
vor pleca în Norvegia, unde v< 
parte la campionatele mondiale

• La Hanovra s-a desfășurat 
pionalul mondial de ciclocros, c 
revenit'
(R.F.G.), cronometrat in 1 h 
Al dail ,i s-a clasat italianul R 
Longo, 1a 14 sec., iar al treilei 
fraisse (Franța) la I rmn Js s

alergătorului Wot
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