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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

La 8 mai, anul acesta, întregul popor va sărbători un eveniment 
de o deosebită importantă; împlinirea a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist din Romînia.

De-a lungul celor patru decenii de existență, partidul comuniști
lor, partid de tip nou, al clasei muncitoare, a ținut sus, neînfricat, 
steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, a luptat cu abnegație 
pentru fericirea poporului, pentru eliberarea clasei muncitoare de 
sub jugul exploatării, pentru independența patriei, pentru socialism.

Sub conducerea Partidului, poporul nostru muncitor, a răsturnat 
puterea capitaliștilor și moșierilor, a obținut mărețe și hotărâtoare 
succese în lupta pentru o viață mai bună, și-a făurit baza mate
rială a socialismului și a trecut la desăvîrșirea construcției socialismului.

Așa cum se subliniază într-un articol publicat în ziarul 
„Scînteia", de sîmbătă, 25 februarie a.c., C.C. al P.M.R. a adoptat recent 
o Hotărîre cu privire la sărbătorirea acestei gloțjoase aniversări.

„DIRECTIVELE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN CĂTRE TOATE ORGANELE ȘI ORGANI
ZAȚIILE DE PARTID, SINDICALE, ALE U.T.M. CU PRIVIRE LA 
CRITERIILE PRINCIPALE ALE ÎNTRECERII SOCIALISTE IN 
CINSTEA ANIVERSARII A 40 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
PARTIDULUI COMUNIST DIN ROMÎNIA" constituie un document 
de o deosebită importanță, un îndreptar minunat și de preț în munca 
întregului popor. El ne arată care sînt direcțiile principale spre 
care trebuie îndreptate efortul, entuziasmul oamenilor muncii în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an, ce trebuie 
făcut pentru a se obține în 
în toate sectoarele economiei

Directivele, cu prevederile 
in același timp, o chemare 
pentru o desfășurare și mai 
nomică a patriei, pentru continua creștere a buneistări a tuturor 
.simenilor muncii.

Iată de ce, sportivii patriei, alături de ceilalți oameni ai muncii, 
au primit Directivele cu deosebit interes, Ie comentează viu în fiecare 
colectiv de muncă. Ei întîmpină cu mîndrie și entuziasm aniversarea 
a 40 de ani de glorioasă existență a Partidului nostru, sînt ferm 
hotărîți ca în întrecerea socialistă, pe locurile lor de producție, să 
acorde toată atenția îmbunătățirii permanente a calității produselor, 
să lupte cu entuziasm și înalt patriotism pentru viitorul patriei, 
viitor a cărui priveliște se conturează

continuare noi și importante succese 
noastre naționale.
lor limpezi ți însuflețitoare, constituie, 
înflăcărată adresată poporului nostru 

largă a luptei pentru dezvoltarea eco-

tot mai minunat.

Vom transpune în fapte mărețele 
sarcini trasate de Partid I

Directivele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu pri
vire la criteriile principale ale între
cerii socialiste în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia au fost 
primite în Atelierele „Grivița Roșie" 

un deosebit interes și ele au primit 
robarea noastră unanimă.
Infățișînd mărețul tablou al reali

zărilor repurtate de oamenii muncii 
în întrecerea socialistă, Directivele 
arată cu claritate drumul pe care tre
buie mers pentru a le dezvolta ne
contenit, pentru a obține izbînzi noi 
in toate sectoarele de activitate ale 
economiei naționale. Ideea luptei pen
tru o calitate cît mai înaltă a pro- 
luselor, pentru sporirea necontenită a 
economiilor străbate Ca un fir roșu 
călăuzitor acest document, de o im
portanță covîrșitoare pentru oamenii 
nuncii din patria noastră.

Directivele ridică în fața noastră 
larcini mărețe. Considerăm o datorie 
te cinste, patriotică, să le îndeplinim, 
lentru a cinsti și în acest fel glo- 
■iosul nostru Partid, călăuza înțe- 
eaptă și înceicată a poporului pe 
irumul construcției depline a socia- 
ismului în Republica ” ~
nînă și aniversarea sa 
>ă inimilor noastre.

Preocuparea pentru 
naltă calitate, pentru sporirea produc, 
iei, a productivității muncii și a re- 
lucerii prețului de cost este subli- 
îiata în Directive ca „o sarcină ceti
ră lă in îndeplinirea planului de stat, 
■u caracter permanent, a cărei înfăp- 
uire are efecte favorabile m toate 
lomeniile activității economice".

Toate sectoarele economiei noastre 
găsesc în documentul Directivelor în
drumări prețioase în legătură cu în
deplinirea și depășirea indicilor de 
plan, în vederea desfășurării coordo
nate a unei activități largi și multila
terale, pentru ridicarea continuă a ca
lității produselor.

împreună cu toți oamenii muncii, 
sportivii patriei noastre au primit cu 
entuziasm Directivele C.C. al P.M.R. 
și se angajează să transpună în fapte 
sarcinile de importanță istorică tra
sate de Partid.

ALEXANDRU STANCIU 
ajustor de precizie la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie", compo
nent al echipei de rugbi C.F.R.

«Grivița Roșie"

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă
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Un succes de mare prestigiu 
Reprezentativa feminină a R. P. Romîne a învins 
echipa R. P. Ungare, campioană europeană, ocupind 

primul ioc in turneul international de tenis de masă
• MARIA ALEXANDRU A ÎNTRECUT CATEGORIC PE EVA FULDI-KOCZIAN • ÎNTRECEREA 
FORMAȚIILOR MASCULINE A 
INDIVIDUALE

REVENIT ECHIPEI R.P. UNGARE • AZI ÎNCEP ÎNTRECERILE

călăuza 
poporului pe 

pline a socia- 
Populară Ro- 
atît de șcum-

produse de o

Ieri seară la capătul spectaculoase
lor întreceri interechipe, jucătoarele 
primei reprezentative a țării noastre. 
Maria Alexandru și Geta Pitică au 
repurtat o victorie de răsunet in fața 
redutabilei formații maghiare, cam
pioană a continentului, din care fă
cea parte alături de valoroasa Șar- 
olta Mathe, prima „paletă" a Europei: 
Eva Foldi—Kbcziăn. Admirabila voin
ță de a învinge manifestată de spor
tivele romîne dublată de o pregă
tire tehnică și tactică superioară au 
hotărît victoria finală, aducind astfel 
mișcării de cultură fizică și sport din 
patria noastră, un nou succes de mare 
prestigiu. Pentru această performan
ță adresăm Măriei Alexandru și Ge
tei Pitică, din toată inima, felicitări.

★
Spre sala Floreasca s-au îndreptat în 

ultimele două zile mii de bucureșteni 
dornici să asiste la continuarea turnee
lor interechipe. Spectacolul oferit de 
participanți a răsplătit interesul mani
festat în jurul importantei competiții 
găzduite în Capitală. Dar, din păcate, 
doar jucătoarele noastre au obținut o 
serie de succese pe măsura așteptărilor. 
Băieții au evoluat sub posibilități, pier
zi ud detașat la sportivii maghiari și ra- 
tind cîștigul la cehoslovaci.

Intr-adevăr, în partidele desfășurate de 
sîmbătă dimineața pînă duminică la 
prînz, echipa feminină a R.P. Romîne a 
susținut trei întilniri, încheiate cu tot 
atîtea victorii. Cel mai valoros și semni
ficativ succes este acela înregistrat tn 
fața reprezentativei Angliei, de o ma
nieră categorică : 3—0. Acționînd cu 
hotărîre, jucînd fiecare minge cu aten-

ție, atacînd și mai ales contrînd cu 
promptitudine, Geta Pitică a depășit, 
fără drept de apel, pe Diana Rowe — 
2—0 (17, ÎS). Același lucru l-a făcut 
și Maria Alexandru în meciul următor 
cu Jean Harrower: 2—0 (17, 10). In 
fine, partida de dublu a revenit destul

Geta Pitică (stînga) și Maria Alexan
dru (dreapta)

de ușor perechii romîne: 2—1 (13.
—• 12, 14). Tot cu scorul de 3—0 an 
fost învinse și jucătoarele poloneze, celo

C. COMARNISCHI 
N. MAR DAN

(Continuare In pag. 4)

La Berlin

lolanda Balaș a stabilit cea mai bună performanță

In anii puterii populare
Sportul de mase a cunoscut o impetuoasă dezvoltare în anii lu

minoși ai regimului nostru democrat-popular. Mii de tineri îți oțelesc 
trupurile pe stadioane, pe pîrtiile de schi, în bazine de înot, își ridică 
măiestria în cadrul numeroaselor competiții ce se desfășoară în toate 
colturile țării. Sute și sute de mii de oameni iau parte an de an la 
crosurile tradiționale, la spartachiade, la concursurile de mase ce se 
organizează în orașe și la sate.

Tn fotografie : un aspect de la o demonstrație de gimnastică 
desfășurată pe stadionul „23 August11 din București. Pe gazonul 
verde s-au deschis parcă imense flori vii. Florile tinereții, florile vieții 
noastre noi...

mondială in sală: 1,77 m!
BERLIN 26 (prin telefon). — 

cursul internațional de atletism 
fășurat în sata ,,Dynamo" din 
tala R.D. Germane a prilejuit o 

lemarcabile. Pe prim plan
desigur săritura de 1,77 
de excelenta atletă romî- 

Balaș. Este cea mai bună 
mondială pe teren aco-

Con- 
des- 

capi- 
serie

rezultate 
situează 
realizată 
lolanda

de
se
ni 
nă
performanță
perit înregistrată pînă acum. In ca
drul întrecerii la săritura în înălțime, 
toate celelalte concurente s-au oprit 
la 1,55 ia, recordmana mondială con- 
tinuînd singură. Ea a încercat de trei 
ori și la înălțimea de 1,80 m, ratînd 
de puțin.

Altă sportivă romînă, alergătoarea

Florica Grecescu, a luat startul în 
cursa de 800 m. Ea s-a clasat pe lo
cul trei cu 2:18,3 (pista măsoară 150 
m) în urma cehoslovacei Kulhava 
2:12,5 și Breyer (R.D.G.) 2:16,8.

Iată alte rezultate din concurs: 
1 milă: Hermann (R.D.G.) 4:01,8,
Buht (R.D.G.) 4:04,0; greutate: Luc
king (Anglia) 17,32 m, Skobla (R. S. 
Ceh.) 17,12 m; 400 m: Jackson (An
glia) 49,2 ; lungime: Beer (R.D.G.)' 
7,62; 50 m femei: Stubnick 6,4.

GERHARD LERCH
corespondentul ziarului „Spoitul 

popular" la Berlin

Selecționata de fotbal a orașului București 
(tineret) învingătoare la Subotița: 3-0 (2-0)

SUBOTITA 26 (prin telefon). - In 
primul său meci, selecționata de ti
neret a orașului București a întrecut 
azi echipa locală Spartak la un scor 
concludent : 3—0 (2—0), care oglindește 
superioritatea manifestată în timpul 
partidei. Meciul a fost de 
nă factură tehnică, dinamic, 
care au contribuit ambele echipe, 
ales cea bucureșteană. Aceasta 
impus jocul cu pase pe jos și a con
struit acțiuni—desfășurate deseori pe 
aripi — care au fost aplaudate de cei 
aproape 10.000 de spectatori. Toate 
golurile au fost înscrise în urma u- 
nor faze foarte frumoase. In min. 
12, la un atac inițiat de Tabarcea, 
mingea a ajuns la Unguroiu care i-a 
pasat lui Dridea. Acesta însă a lăsat

bu- 
la 

mai 
și-a

mingea să treacă la Selymesl, care — 
printr-un șut din unghi dificil — a 
înscris imparabil: 1—0. Peste șase
minute, Selymesi se... revanșează și—1 
lansează pe Dridea, care driblează 
toată apărarea, inclusiv portarul, și 
marchează : 2—0. In min. 87, după o 
lungă perioadă de presiune la poarta 
localnicilor, aceștia acordă trei cor- 
nere consecutive. La ultimul, execu
tat de Matei, Unguroiu reia cu capul 
spre Dridea și acesta, tot cu capul, 
înscrie spectaculos: 3—0. Formația:
DATCU-GREAVU, Motroc, Mureșan- 
Popescu, Surdan-SELYMESI (Matei); 
Tabarcea (Crișan), Dridea, UNGURO
IU, Czako (Creiniceanu).

Marți, selecționata București va 
juca la Borowo.



L U PTE

Prima etapă = etapa surprizelor
T Prima etapă a campionatului repu- 
iblican de lupte pe echipe disputată 
sîmbătă și duminică în Capitală, în 
sălile Dinamo și C.C.A., a justificat 
■nerăbdarea cu care a fost așteptată 
de numeroși iubitori ai acestui sport. 
Noua formulă de disputare, opt ca
tegorii de „clasice" și cinci categorii 
de „libere" a dat multă... bătaie de 
cap antrenorilor în alcătuirea forma
țiilor. De aceea în multe echipe ală
turi de veterani am văzut concurînd 
o serie de juniori talentați, dar lipsiți 
încă de experiența unei astfel _de. 
competiții. Rezultatele surpriză nu au 
întîrziat de aceea să apară 
întîlnirile interechine cît și 
individuale.

O mare surpriză poate fi
rată victoria luptătorilor gălățeni a- 

încercatei echipe Metalul Bucu- 
După ce bucureștenii 
de 
de 
la

(2) și I. Bîrz (2)
B. Matyas (2) și 
Voința Tg. M.; V. 
Vatrici (2), Mari»
C. Moraru (2) —
D. Pîrvulescu (3), I. Burcea (3), V. 
Bularca (3) și N. Baciu (2) — Stea-

— C.S.M. Cluj; 
Fr. Balo (3) — 
Vlădescu (2), P. 
Belușica (3), și 
Progresul Buc.;

atit în 
în cele

conside-

C.C.A. la a 11-a victorie consecutivă

supra 
rești. 
«lestul 
scorul 
vanșa
de sever

înving 
categoric la lupte libere cu 
7—3, gălă-țenii își iau re- 

„clasice" cu un scor destul 
11—5. Rezultatul final, ob-

sportivii secției nu le vor uita curînd. 
O echipă, pînă acum modestă, Pro
gresul București, a preluat conducerea 
în întîlnirea directă cu Steagul roșu. 
Și totuși, dacă n-a obținut victoria, 
acest lucru s-a datorat unei duble 
neatenții. în primul rînd concurentul 
P. Vatrici care mai avea numai 15' gul roșu Brașov; Gh. Tăpăloagă (3), 
secunde de luptat pentru a obține o 
prețioasă victorie la puncte, a slăbit 
și adversarul său a reușit să obțină 
un meci nul. Al doilea meci, care 
trebuia să hotărască scorul final al 
întîlnirii dintre cele două echipe, s-a 
încheiat cu un rezultat neașteptat. 
Concurentul M. Scînteie (Prog.) s-a 
accidentat în afara saltelei, privind 
echipa sa de o victorie gata cucerită.

Dintre rezultatele neașteptate ale 
întîlnirilor directe amintim următoa 
rele:. I. Bîrz (C.S.M. Cluj) învinge 
pct. D. Pană (Metalul Buc.), Voicu 
II (St. roșu Brașov) învinge pe du
blul campion republican I. Pintea 
(Voința Tg. Mureș), Marian .Tam
pa (St. roșu Brașov), un junior de

Gh. Toth (3) și C.- Uibariu (2) — 
C.F.R. Timișoara ț V. Micula (3), S. 
Covaci (3) — A.S.M. Lugoj; M- Cris- 
tea (3) și A. Geantă (3) C.C.A. și 
Posulescu (2) — C.F.R. Craiova.

Iată rezultatele din cadrul etapei I: 
GRUPA I: C.S.M. Galați — Metalul 
Buc. 14—12, cu C. S. Oradea 17—7, 
cu C.S.M. Cluj 19—5; Metalul Buc.— 
C. S. Oradea 18—8, cu C.S.M. Cluj 
22_4 ;
18—8;
C.F.R. 
Lugoj 
iova
A.S.M. Lugoj 20-6 (!), cu C.F.R. 
Electro Craiova 18—8; A.S.M. Lu
goj cu C.F.R. Electro Craiova 19—7. 
GRUPA A IV-A: St. roșu Brașov — 
Progresul Buc. 15—11, cu Voința 
Tg. M. 20—4, cu U.V.A. AMEFA 
Arad 22—4 ; Progresul Buc.—Voința 
Tg. M. 18—8, cu U.V.A, 
Arad 17—5 ; Voința Tg. M.
AMEFA Arad 15—9.

C. S. Oradea — C.S.M. Cluj 
GRUPA A II-A: C.C.A. - 
Timișoara 15—11, cu A.S.M. 

18—8, cu C.F.R. Electro Cra- 
20—6; C.F.R. Timișoara —

Rezultate normale în campionatul feminin
tregime (doar timp de 2 minute B»- 
namo ~ '
scor). Gălăjenii s-au apărat cu o d.îr- 
zenie...............
ționat mai mult prin pătrunderi in-: 
dividuale. (P Vasiliu, L. Zaharia, 
Stanciu) ca și prin contraatacuri reu
șite. Dinamoviștii din Oradea, deșii 
din punct de vedere tehnic alcătuiesc 
o echipă mai bună ca cea din Galați, 
au greșit mult în meciul de ieri. Ei 
n-au acționat pozițional, profitînd de 
superioritatea lor sub panouri și, în 
apărare, s-au dovedit destul de greoi. 
C.S.M. a avut cei mai buni jucători 
în : P. Vasiliu (deși a jucat acciden
tat) 10, Stoica 16, Stanciu 8 și Zaha
ria 11. în timp ce de la orădeni nu 
am putut remarca decît pe Suhai 14 
și oarecum pe Berețki ~ " 
rect arbitrajul cuplului 
Popescu (Buc.).

C.C.A. — VOINȚA 
(33—20). Fără să exceleze, militarii 
au trecut destul de ușor și de echipa 
ieșeană — revelația returului.

ȘTIINTA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 64—51 (32—19). Pentru 
cei prezenți aseară în număr mare 
în sala Dinamo, rezultatul acestui 
meci nu pare cîtuși de puțin o 
priză. Rapidul a jucat fără vlagă 
apărare și a greșit numeroase n ...gi 
în atac. Studenții au evoluat mult 
mai bine Ca în ultimele etape, acțio- 
nînd cu mult succes pe contraatac. O 
remarcă deosebită pentru jocul lui 
Barau — în special — Radulescu și 
Niculescu.

MASCULIN

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 76—69 (35—27). A fost 
■un joc viu, atractiv. Timișorenii au 
condus în majoritatea timpului, vic
toria lor fiind :pe . deplin meritată. 
Popovici 28, Drăgatoiu 14, Wilvert 12 
de la Știința Timișoara și Ionescu. 18, 
Hofman 16, Leonte 15 de la Știința 
Craiova au fost cei. mai buni jucă
tori de pe teren. (M. Luca—coresp.).

DINAMO TG. MUREȘ — ȘTIINȚA 
CLUJ 78-58 (4Ct—25). Dinamoviștii 
au fost net superiori. «Știința Cluj 
a evoluat sub așteptări. (V. Radar— 
coresp. regional).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
DINAMO BUCUREȘTI 44—53 (21 — 
19). Deși au fost conduși în prima 
repriză, dinamoviștii bucureșteni au 
reușit să. cîștige acest joc datorită 
unei mai bune pregătiri fizice, cît și 
unei mai bune precizii în aruncările de 
la semidistanță. In plus, după pauză, 
gazdele au comis multe greșeli în a- 
părare. (P. Dumitrescu — —-—'

C.S.M. GALAȚI — 
ORADEA 57-51 (28-20).
baliștii ambelor formații, 
numai de cele două puncte puse în 
joc, au neglijat aproape total as
pectul calitativ al partidei. Confir- 
mînd tradiția dc echipă greu de în
vins pc teren propriu, C.S.M. Galați 
a repurtat o nouă victorie, făcînd un 
pas serios înainte în lupta pentru 
evitarea zonei retrogradării. Gazdele 
au controlat partida aproape în în-

Oradea a avut conducerea la

deosebită, iar în atac au ac-

7. Foarte co-
Șt. Roșu-Cr,

IAȘ1 6'2-49

coresp.). 
DINAMO 
Baschet- 
absorbiți

OTTO

AMEFA
— U.V.A.

BENKO

FEMININ

C.C.A. a cîștigat cea de a IlI-a ediție 
Cupei Grigore Preoteasa"

special — Radulescu și

A. VASILIU

Campionul olimpic D. Pîrvulescu obține cea de a treia victorie la tuș, de 
data aceasta în fața lui Matriși (Progresul Buc.). D. Pîrvulescu a obținut

decurs de... șapte minute.
Foto : B. Ciobanu

17 ani, învinge pe actualul campion 
al categoriei C. Hathazi (Voința 
Tg. M.), Gelu Mezinca (A.S.M. Lu
goj) învinge tuș pe T Tarbă 
(C.C.A.).

Ne-au reținut atenția prin buna lor 
pregătire și prin rezultatele obținute 
următorii sportivi (în paranteză -nu
mărul victoriilor obținute) : N. Criș- 
tea (3) și Șt. Stanciu (3) — Metalul 
Buc. ; N. Popescu (3), 1. Popescu 
(3), I. Chiriță (2) și M. Croitorii (3) 
— C.S.M. Galați; I. Cefan și A. Var
ga (2) — C. S. Oradea ; O. Coroban

REZULTATE TEHNICE: C.C.A.— 
Metalul 11—5 (3—0); C.F.R. ,Gri- 
vița Roșie" — Rapid 11—0 (3—0); 
Dinamo — I.T.B. 16—0 (6—0) ; Pro
gresul — Știința 18—0.

toate cele trei victorii in

ținut prin 
de 14-12 
care prin 
de lupte 
alcătuirea 
au reușit 
mătate, adică la lupte clasice, 
formației C.C.A. reușesc un 
8—8, dar la „libere" avînd 5 
în formație cedează categoric: 
Steagul roșu Brașov, care 
timiî ani. nu a cunoscut înfringeri de- 
«ît la Dinamo București și C.C.A. a 
avut sîmbătă seară o serie de emoții 
pe care antrenorul I. Mureș an cît și

adiționarea punctelor este 
pentru gălățerii. Lugojenii, 

unificarea celor două secții 
din orașul lor promiteau 
unei formații puternice, nu 
să se impună decît pe ju- 

In fața 
prețios 
juniori 
0—101 
în ul-

Finala celei de a IlI-a ediții a 
„Cupei Grigore Preoteasa" a pus față 
în față singurele echipe neînvinse în 
competiție: C.C.A. și Metalul. Așa
cum era de prevăzut, cincisprezecele 
C.C.A. a avut în Metalul un adversar 
incomod. Jucătorul nr. 1 al formației 
militare, Penciu, deși a muncit enorm, 
ri-a mai fost totuși acel Penciu din 
jocul Cu Dinamo. Este drept că nici 
linia de treisferturi militară nu și-a 
mai făcut jocul său organizat, mani- 
festînd multă ' nervozitate, mai ales 
în prima parte a întîlnirii. In momen
tul în care însă rugbiștii militari au 
reușit să-și găsească cadența, ei au 
făcut un joc mai apropiat de valoarea 
lor, orientat pe acțiuni deschise, pe

colaborarea dintre atac și apărare.
Hotârîți să dea o replică viguroasă 

formației C.C.A., rugbiștii metalur- 
giști au făcut de la început un joc 
curajos, foarte agresiv mai ales pe 
înaintare.

Începutul aparține Metalului, care 
acționează energic, mai ales în jocul 
la grămadă. Cu toate acestea cei care 
înscriu sînt rugbiștii de la C.C.A., 
care la o ezitare a apărării adverse 
speculată de Penciu (min. 11) des
chide scorul prin Cojocarii (încer
care). O nou greșeală a apărării me
talurgiste (min. 65) permite echipei 
C.C.A. să-și mărească avantajul prin 
Ciobănel (încercare) și Penciu (trans
formare). După 6 minute, Metalul 
reduce din handicap, realizînd o în
cercare spectaculoasă prin Chirvase, 
transformată de Negulescu. Metalur- 
giștii forțează eg.alarea, dar militarii 
se apără foarte bine și contraatacă 
periculos. La un astfel de contraatac, 
Nanu Radu înscrie impecabil printr-o 
lovitură de picior căzută, stabilind 
scorul final: 11—5. Arbitrul V. Var- 
dela a condus foarte bine.

cîștigat meciurile de Sa Petroșeni și Cluj

ȘTIINȚA CLUJ 54-44 
(25—27). Dominate în prima repri
ză, studentele de la I.C.F. au jucat 
mult mai bine în partea a doua a 
meciului, obținînd o victorie meritată. 
Cele mai multe puncte au fost în
scrise de F. Tudor 15, Simon 9, 
Corcodel 8 de la I.C.F. și Jujescu 14, 
Bugar 10, Enea 10 de la Știința Cluj.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 91—45 (48—21). Meci ’la 
discreția campioanelor. Rapidul a avut 
cele mai bune jucătoare în Cornelia 
Gheorghe (32) și Georgeta Ivanovici 
(20). (Rodica Bughiu — coresp.).

C. S. ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 68—45 (35—17). Localnicele 
au fost mult superioare, luînd un a- 
vantaj consistent încă din prima re
priză, avantaj pe care l-au mărit 
după pauză.

VOINȚA ORADEA — I.T.B. 46— 
47 (20—18). Echipa orădeană a ra
tat o frumoasă victorie. In ultimele 
20 de secunde, la scorui de 46—47, 
jucătoarea Arbore (V) a ratat 4 a- 
runcâri libere la coș! (Ilie Ghișa — 
coresp. regional).

PETROLUL PLOIEȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 72—77 (33-39,
66—66). Echipa din Tg. Mureș a 
trebuit să depună mari eforturi pen
tru a cîștiga, în prelungiri. (Amalia 
Kreiss — coresp.).

ȘTIINTA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 49—32 (3C
—20).

' PROGRESUL — C.C.A. 3—1 (14— 
16, 15—10, 15—11,15—13). Voleiba
liștii de la Progresul au învins mai 
greu decît arată scorul pe tinerii 
sportivi militari. Experiența jucători
lor echipei Progresul, din rîndul că
rora s-au remarcat Roman — exce
lent la fileu — Gherebețiu și Micu- 
lescu, și-a spus cuvîntul. De la 
C.C.A. s-au remarcat Claici, Schafer 
și Butenco (un bun realizator). Ar
bitrajul lui A. Ișoveanu (Buc.) ine
gal. După un început bun, el s-a 
pierdut spre sfîrșitul setului al doilea.

VICTORIA - ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA 3—2 (10—15, 15—11, 8—15, 15— 
13, 15—12). Studenții timișoreni au 
trecut pe lingă o frumoasă victorie, 
pe care au ratat-o în final, datorită 
unor greșeli (uneori copilărești) la 
preluări și la servicii. Avînd în Coste 
un realizator excelent, ei au cîștigat 
categoric seturile 1 și 3, ca apoi să 
cedeze pasul din lipsă de experiență. 
Adică tocmai ceea ce au avut jucă
torii de la Victoria. Și aceasta a ieșit 
în evidență mai ales în finalul par
tidei. S-au remarcat Șușelescu, Mi- 
troi și Ungureanu (Victoria), Coste, 
Mușat și Kozonici (Știința Tim.). 
Bun arbitrajul lui E. Costoiu (Buc.).

PLOIEȘTI : Petrolul — Știința
Galați 3—1 (15—11, 15—11, 13—15, 
15—9). Oaspeții au jucat sub posi
bilități, astfel că după numai 25 mi
nute de joc Petrolul conducea cu 
2—0 Ia seturi. în setul al treilea, pe 
care l-a cîștigat. Știința a jucat cu 
mai multă însuflețire, profitînd și de 
fardul că Petrolul a slăbit ritmul. De 
remarcat că în ultimul set, pierdut 
la 9. Știința a condus cu 8—41 A 
arbitrat bine Em. Iliescu — Buc. 
(Amalia Kreiss — coresp.).

C. ALEXE

PETROȘENI : Jiul — Rapid Buc. 
2—3 (15—9, 6—15, 10—15, 17—15, 
8—15). Meci de mare luptă, cîștigat 
cu greu de echipa campioană, care 
rămîne mai departe singura formație 
neînvinsă din campionatul masculin.

Rapid a demonstrat maturitate în 
crearea acțitinilor de atac și s-a a- 
parat bine în momentele decisive. 
Fără să scădem cu nimic din meri
tele jucătorilor de la Rapid, la vic
toria acestora au contribuit, în mare 
măsură, și voleibaliștii de la Jiul, 
care n-au jucat la valoarea lor reală, 
greșind multe preluări și servicii. 
S-au remarcat Pavel, H. Nicolau, 
Drăgan (Rapid), Crivăț,. C. Gorno- 
v.iceanu (Jiul). A arbitrat foarte bine 
N. Mateescu — Buc. (I. Tudor — 
coresp.).

CLUJ : Știința — Dinamo Buc. 
2—3 (10—15, 15—5, 15—3, 14—16, 
14—16). Cel mai echilibrat și mai 
spectaculos meci din actualul campio
nat a revenit dinamoviștilor după 
aproape trei ore de joc. 3.000 de 
spectatori au asistat la o partidă 
dramatică, de un bun nivel tehnic, cu 
numeroase faze palpitante. In ultimul 
set, Știința a condus cu 13—11, dar 
studenții au făcut greșeli de care au 
profitat dinamoviștii. Bine conduși 
de pe margine de antrenorul C. Vie- 
ru, ei au reușit să fie mai calmi în- 
tr-un final disputat în mare tensiune 
nervoasă. Cei mai buni jucători : 
Corbeanu, Derzei (Dinamo), Fieraru, 
Dăbală (Știința). A condus satisfăcă
tor N. Rotaru — Sibiu. (A. Dumitriu. 
coresp.)

CONSTANȚA : Farul — Tractorul 
Brașov 2—3 (9—15, 15—10, 15—8, 
17—19, 4—15). Farul a cedat la 
mare luptă, după o întrecere de bun 
nivel tehnic. Jucătorii de la Tractorul 
au avut o comportare frumoasă de-a 
lungul partidei, iar în ultimul set 
s-au impus categoric. S-au remarcat: 
Szocs, Chinzeriuc (Tractorul), Cos- 
tea (Farul). (E. Petre — coresp.).

T. STĂM A

Campionatul republican de M al juniorilor
PREDEAL 26 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Finalele campio 
natelor republicane, rezervate juniori
lor fondiști, au continuat sîmbătă și 
duminică prin desfășurare probelor de 
ștafetă 4x5 km băieți, 3x3 km fete și 
combinata nordică. La aceste probe ti
tlurile de campioni au revenit, în or
dine, echipelor: Dinamo Brașov, O- 
liinpia Brașov, iar la combinată lui 
Gh. Tănase (Olimpia Brașov). Iată 
rezultatele: 4x5 km. băieți: 1. Dina
mo Brașov (N. Sfetea, I. Olteanu, P. 
Enache, N. Sumedrea) 1 h 16:48,0;
2. Voința Brașov 1 h 17:32,0. 3. O 
limpia Brașov 1 h 18:09,0, 4. Șc. sp. 
U.CF.S. Gheorghieni 1 li 25:21,0; 3x3 
km. fete: 1. Olimpia Brașov (Maria 
Găvenea, Doina Boboc, Dorina Nila) 
35:19,0; 2. Olimpia Brașov II 38:55,0;
3. Dinamo Brașov 42:33,0, evoluînd, în 
afară de concurs, ștafeta Științei Buc. 
a realizat timpul de 38:22,0. Combi
nata nordică: 1. Gh. Tănase (Olim
pia Bfașov), 2. 1. Roman (Voința 
Brașov.), 3. Gir. Codleanu (Voința 
Brașov), 4. N. lJobiț (Voința Brașov).

★
Concursul republican al centrelor de 

copii a continuat tot sîmbătă și du
minică cu probele de fond pe Poli- 
ștoacă și cu slalomul uriaș pe Clăbu 
cet. Iată rezultatele: FOND: Fete 
02-14 agi); l^arja Țepgșu (Fgnj

data), 2. Ana Ratulea (Bran), 3. Ma 
riana Bălăcescu (Azuga). Fete (15— 
17 ani) : 1. Ana Arvay (Predeal), 2. 
Adela Șerban (Predeal), 3. Ana Tuța 
(Iacobeni). Băieți (12—14 ani) : 1 
N. Basea (Fundata). 2. C. Vlădea 
(Rîșnov), 3. I. Tatoi (Rîșnov). Băieți 
(15—17 ani): 1. M. Stoian (Fundata,), 
2. N. Cristoloveanu (Rîșnov), 3. Gh 
Cercel (Fundata)

SLALOM URIAȘ: Fete (9—11 ani): 
1. Maria Bălan (Bușteni), 2. Victori; 
Georg (Lonea), 3. Erica Klein (Iacc 
beni); fete (12—14 ani) : 1. Carmen 
Clipea (Brașov), Rodica Stoica (Pre 
deal), 3. Cornelia Vintilă (Pr&deal), 
Fete (15—17 ani) : 1. Woltraut Klein 
(Iacobeni), 2. Leontina Ruscan (Iaco 
beni), 3. Maria Nemeth (Sighet) 
Băieți (9—11 ani): 1. Șt. Moldove» 
nu (Bușteni), 2. Florin Cotacu (Si 
naia), 3. FI. Dumbravă (Predeal) 
Băieți (12—14 ani): 1. I. Bobiț (Bra 
șov). 2. M. Felea (Abrud). 3. Gr. Ciof 
lica (Lupeni); băieți (15—17 ani) : 1 
N. Moldovan (Bușteni), 2. D. Dăscă 
lescu (Brașov), 3. Gh. Felea (Abrud) 
CLASAMENT GENERAL PE CEN 
TRE : 1. Rîșnov 143 p, 2. Fundata 131 
p, 3. Brașov 127 p, 4. Bușteni 125 p 
5. Azuga 12Q p, 6. Abrud 114 p, 7 
Predeal 110 p, 8. Bran ț04,

D. STÂNGUL ESCU



• Din nou acasă!

jjtbaliștii noștri s-au inters sîmbătă 
din lungul lor turneu

— „lată-ne in sfirșit acasă !“ — aces- 
ea au fost primele cuvinte rostite 
le fotbaliștii noștri reintorși sîmbă- 
ă seară din lungul turneu întreprins 
n Brazilia. Constantin, Voinescu, 
oniță, Popa, Panait, Toma, Ene II, 
rații Nunweiller și ceilalți compo- 
lenți ai selecționatei Capitalei au cobo- 
■it pe rînd, cu fețele radioase, din 
ivion. Plecați din țară de două luni, 
•i au dus dorul patriei și al celor 
iragi și era firesc ca la sosirea pe 
ieroport să-și manifeste bucuria de 
i fi iarăși acasă. Buchete de flori, 
■ărutări, îmbrățișări prietenești...

Cu greu am putut sta de vorbă cu 
fotbaliștii, fiindcă cei de acasă nu 
'nai conteneau cu întrebările : „Cum 
i fost în Brazilia ?“... „Dar in Olan
da ?“... „Sănătoși cu toții ?“... La a- 
:eastă ultimă întrebare chiar și cei 
accidentați, Popa și Panait, care au su
ferit întinderi musculare, au răspuns 
Da !“

— Sînt fericit că ne-am reîntors 
la ai noștri. Am cules multe și pre
țioase învățăminte în acest turneu — 
ne-a spus Constantin.

— In Brazilia ne-am convins că nu 
w poate practica un fotbal modern 

o pregătire tehnică superioară — 
.. umaugat Bone.

Ne-am mulțumit cu aceste scurte 
declarații, deoarece atit conducătorii 
lotului cit și jucătorii ne-au fost „ră
piți" de rude, cunoștințe și prieteni, 
de care erau așteptați cu nerăbdare.

Jocurile de pregătire din Capitală
ACADEMIA MILITARĂ — METALUL 

1-0 (0-0)

Academia Militară confirmă prin 
comportare și rezultat stadiul avan
sat de pregătire in care se află. Sim- 
bătă in Giulești, jucătorii militari au 
obținut o victorie muncită in fața 
echipei Metalul. Dar nu rezultatul 
ne duce la această concluzie, ci evolu
ția lor mai mult decit satisfăcătoare. 
Jucătorii Academiei Militare, pre
gătiți acum de Eugen Mladin, au lă
sat in permanență să „curgă" balo- 

il, s-au „găsit" destul de ușor. In 
păr are, Fr. Zavoda a dirijat bine 

linia de fund, iar in mijlocul terenu
lui Comisar, acționind ca un centru 
retras, a legat jocul cu cei doi mij
locași, inițiind apoi numeroase atacuri. 
Interii Stoicescu și Popescu au mun
cit mult și o dată (min. 68) chiar cu 
folos, cind interul dreapta a înche
iat cu un voie in plasă o pasă bine 
trimisă de Popescu. Metalurgiștii au 
servit o replică mai puțin viguroasă, 
resimțindu-se, se pare, după efortu
rile depuse joi în meciul cu Rapid. 
I. Pișcarac a condus bine formațiile: 
ACADEMIA MILITARĂ : Fuchs-Za- 
haria (Grigore), Fr. Zavoda, Giurcuț— 
Șandru, Nicolau (Cicu) — Scînteie, 
Stoicescu, Comisar, (Malschi), Popescu, 
Pirvuleț. METALUL: Ioniță-Ștefă- 
nescu (Sabi), Tudor (Badea), Stere— 
Anton, P. Popescu—Roman, Ene, I. Po
pescu, Dan, Tirțău (Meț, Lăzărescu).

PROGRESUL—C.C.A. 3-2 (2-0)

A fost un joc disputat într-un ritm 
satisfăcător, dar de multe ori s-a 
jucat confuz, cu greșelii de orientare

(jgfonosport
Iată cum arată un buletin cu 12 re

zultate exacte la concursul Pronosport
ar. 9 din 26 februarie:

I. Catami a - Juventus 2
II. Lanerossi-Internaziona le 2

III. Torino-Atalanta X
IV. Spal-Roma X
V. Lazio-Ud inese 2

VI. N.apoli-Bologna 2
VII. Nimes-Monaco X

VIII. St. Etienne-Reims 1
IX. Toulouse-Lens X
X. Nice-Lyon X

XI. Nancy-Sedan 1
XII. Valenciennes-Le Havre 1

La acest concurs au fost depuse
aproximativ 393.000 variante.

Nu uitați! Azi și mîine sînt ulti
mele zile în care vă mai puteți depu
ne buletinele pentru tragerea Prono- 
expres de miercuri. Depunînd un nu- 
mîr cît mai mare de variante vă mă
riți șansele de cîștig.

★
Premiile tragerii Pronoexpres de 

miercurea trecută vor fi cunoscute astă- 
seară, întrucît lucrările de omologare 
au loc în cursul zilei de azi.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pconosport

Rapid a întrecut Polonia Bydgoszcz 
cu 3-1 (3-0)

Voința București și-a luat revanșa, 
întrecînd categoric pe Motor Karl Marx-Stadt

Corner la poarta -echipei Polonia Bydgoszcz. Portarul Konieczko a respins 
balonul. Fază din meciul Rapid-Polonia 3— 1.

Echipa Rapidului a repurtat ieri o 
frumoasă și netă victorie asuipra forma
ției Polonia Bydgoszcz, din prima cate
gorie a campionatului R.P. Polone. Suc
cesul rapidiștilor este mai net decit a- 
rată scorul de 3—1. (3—0) și el a fost 
obținut în urma unui joc închegat, des
tul de iute, combinativ și eficace cu care 
tinerii fotbaliști din Giulești au avut 
superioritatea teritorială majoritatea tim-

în fazele de atac. La pauză Progre
sul conducea cu 2—0. prin punctele 
înscrise din 11 m. dc fundașul Soare. 
Primul penalti a fost acordat însă 
cu multă ușurință în urma unui henț 
cu totul involuntar. La reluare, luptînd 
curajos (ca de altfel pe întreaga 
durată a partidei) militarii au resta
bilit echilibrul prin golurile înscrise 
de Raksi (min. 48) și Donciu (min. 
76). Pînă la sfîrșit mai înregistrăm 
punctul victoriei înscris de Protopo- 
pescu (min. 80) precum și marea 
ocazie ratată de Raksi în ultimul 
minut. învingătorii au încercat sîm
bătă două formule de atac. Prima, 
cu Dinulescu și Cazacu cam greoi 
și neinspirați, n-a corespuns, nereu
șind să închege acțiuni clare la 
poarta apărată de Eremia. Varianta 
a Il-a cu Protopopescu (inter) și 
Voinea (centru) a evoluat modest. 
Gh. Dulea a condus cu scăpări ur
mătoarele formații : PROGRESUL : 
Niculescu (Radu) — Smărăndescu II, 
Caricaș, Soare — Maior (Știrbei), 
Pașcanu (Maior) — Oaidă, Dinu
lescu (Protopopescu), Cazacu (Voi
nea), Mafteuță, Baboie. C.C.A. : E- 
remia — Zavoda II, Mihăilescu II, 
V. Dumitrescu — Mihăilescu I, Ivă- 
nescu — Cacoveanu, Donciu, Alexan- 
drescu, Raksi, Stănoaie.

G. NICOLAESCU

ȘTIINTA BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 1-2 (0-1)

Fotbaliștii de la C.S.M.S. Iași au 
constituit o surpriză plăcută pentru 
spectatorii prezenți ieri pe stadionul 
Dinamo, prin jocul lor colectiv, prin 
acțiuni simple, cu deschideri pe aripi 
și șuturi surprinzătoare la poartă. 
In apărare, echipa oaspe s-a descurcat 
destul de bine în perioadele de do
minare ale studenților, dar sarcina 
i-a fost ușurată și de adversar. Deși 
Știința a fost minute în șir peste 
adversar, dominînd cel puțin jumă
tate din meci, totuși atacanții săi 
au dovedit o ineficacitate exasperantă 
în fața porții. Ei au complicat ma
joritatea acțiunilor prin pase multe 
și laterale sau prin driblinguri inutile 
și au șutat imprecis.

Scorul a fost deschis în min. 10 
de Dadeș (C.S.M.S.), oare a șutat 
dintr-un unghi foarte dificil. Știința 
a egalat prin Bazavan la un corner 
(min. 67). Golul victoriei a fost în
scris de fundașul Dragomirescu, care 
în repriza a doua a jucat — și încă 
foarte bine — pe postul de extremă 
stîngă. Acțiunea din care s-a marcat 
însă, acest gol a pornit dintr-un of
said vizibil (Voica era afară din 
joc atunci cînd a pasat lui Drago
mirescu). Arbitrul I. Hrisafi a con
dus cu scăpări formațiile : C.S.M.S. : 
Florea (Ursache) — Scarlat, MOTOC, 
(Foaie), DRAGOMIRESCU (Bedivan) 
— Alexandrescu, Don —• DEMIEN, 
COJOCARU, VOICA, Dadeș (Humă), 
Milea (DRAGOMIRESCU). ȘTIINȚA: 
Radu (Bai) — Nevrencean, Miu, 
Urseanu — Dumitrescu, MAKSAI 
(Gibea) — Zăinescu, Gibea (Sașcă), 
VEL1CICA, Moldoveanu (Dridea II), 
DRIDEA II (Baziavan),

Al, J. 

pului. Ne-a plăcut maniera de joc a ra
pidiștilor: au căutat să „culce” mereu 
balonul, să joace pe jos și să paseze 
imediat unui coechipier care s-a demar- 
cat. De asemenea, am reținut ritmul în 
general susținut în care au acționat. Iu 
apărare, cei doi mijlocași, Gherghina și 
mai ales Koszka, au fost foarte activi, 
acoperind tot terenul. Ei au ajutat li
nia dc fund și 'au participat cu regula
ritate în acțiunile de atac. Linia dc îna
intare a avut în I. Ionesou un coordo
nator și realizator în bună dispoziție 
de joc; fără exagerare se poate afirma 
că s-a detașat de ceilalți fotbaliști de 
pe teren. Mult au muncit Georgescu, 
Văcaru și C. lonescu. In schimb, nu 
ne-a plăcut Leahevici, care nu pare pre
gătit ; a slăbit pe măsură ce jocul se 
apropia de sfîrșit. In ceea ce privește 
compartimentul ofensiv al Rapidului 
trebuie subliniat faptul că în reprizi 
a doua nu a insistat la poartă (cu ex
cepția Iui I. lonescu) și că a concen
trat prea mult jocul pe aripa dreaptă, 
tăindu-și astfel posibilitatea de a des
fășura mai eficace acțiunile.

Fotbaliștii polonezi au luptat și de 
data aceasta mult și din nou mijlocașii 
Jedrzejczak și Sylwestrzak și interul 
Armknecht au căutat să stabilească un 
echilibru între compartimente. Dar efor
tul lor a fost inutil. Rapidiștii și-an 
impus jocul lor de la început. In plus 
pregătirea insuficientă și-a spus din 
nou cuvîntul. Aceasta s-a resimțit mai 
ales la fundași și la înaintare. In repri
za a doua au înjghebat cîteva acțiuni 
mai legate și mai periculoase dar fun
dașii rapidiști și în ultimă instanță 
Dungu le-au respins.

Scorul a fost deschis de Georgescu 
(min. 15) dintr-o lovitură liberă de la 
20 in. Apoi, I. lonescu a marcat două 
goluri consecutive în min. 29 și 36. 
Oaspeții au redus handicapul prin Nor
kowski II (min. 75)

A condus bine E. Martin.
RAPID: Dungu — Neaoșii, Bodo, 

Macri — Gherghina, Koszka — I. lo
nescu (Ion C. Ion), C. lonescu, Leahe
vici, Georgescu, Văcaru.

POLONIA : Konieczko — Dzadek, 
Boniek, Murzyn (Kreplcwski) — 
Jedrzejczak, Sylwestrzak — Stachowicz 
(Luhawy), Pawlak, . (Norkowski I), 
Norkowski II, Armknecht, Komasa (St’a- 
ohowicz).

P. GAW

I Citiți în numărul de mîi< 

celelalte rezultate sportive 

din țară
)------------------------

IHI II IP
MIERCURI, ALERGĂRI DE TRAP

Miercuri după-amiază au loc alergări 
de trap cu startul primei curse la orele 
14.30. Se vor disputa șapte probe, din
tre care două sînt rezervate cailor de 
trei ani La aceste întrece» participă 
debutanții Ancuța, Garona, Romana, 
Lunca N., Romantic, Săniuța, Corifeu. 
Reintră, de asemenea, câțiva trăpași 
vârstnici din prima categorie. Aceștia 
își apără șansele în premiul Mărțișor, 
în care iau startul :

2100 Blanca (Solcan), Dafin (Toderaș), 
2120 Jibou (Moldovan), Atlet (Kocsis), 
Hoțoaica (Ghinea), 2140 Fantezia (An- 
ghel), Vifora (Szabo), Iubitul meu (Bu
tan).

REZULTATELE DE IERI

Alergările de ieri s-^au disputat în ca
dență susținută. S-au înregistrat per
formanțe valoroase, parte din câștigă
tori reușind să realizeze recorduri ioar-

Suporterii echipei Voința au aștep
tat cu viu interes întîlnirea popica
rilor bucureșteni cu sportivii de la 
Motor Karl Marx-Stadt. Popicarii 
Voinței se pregătiseră intens pentru 
acest meci, animați de dorința de a 
recupera cele 172 de popice cu cît 
au pierdut anul trecut la Karl Marx- 
Stadt. Oaspeții se prezentau în țara 
noastră cu o frumoasă carte de vi
zită: locul 1 în una din grupele 
primei ligi a campionatului R. D. 
Germane. Dar emoția spectatorilor 
n-a ținut prea mult, victoria sporti
vilor bucureșteni anunțîndu-se încă 
de la a doua pereche. Sîmbătă 
seara, cînd își disputaseră întîietatea 
primele trei perechi, Voința reușise 
să ia un avans de 107 popice. Du
minică dimineața, maestrul sportului 
Alex. Andrei evoluînd în nota sa 
obișnuită a știut să profite, în manșa 
a doua, de slăbiciunile adversarului 
său, W. Papp, pe care l-a depășit 
cu 69 de puncte. încurajați de o 
„zestre" de 176 p.d. Fr. Salamon 
și T. Szemănyi și-au întrecut de
tașat și ei adversarii, stabilind sco
rul final la 5090—4815 p.d.

Astfel, echipa Voința a obținut o 
victorie categorică în fata unei for TR 1OANIȚESCU

Un „final" excelent în turneul de la Cîuj
I. Mihalic— cel mai în formă boxer al competiției

CLUJ 26 (pri-n telefon de la tri
misul nostru). Oricîf de sumar ar fi 
comentată ultima gală a turneului 
de la Cluj, se cuvine totuși să fa
cem aprecieri elogioase cu privire 
ia calitatea întilnirilor desfășurate 
duminică dimineață, la comportarea 
bună a celor mai mulți dintre prota
goniști. Pe această linie vom con
semna și arbitrajul competent asigu
rat acestei gale.-

Deschiderea ultimei gale (care a 
cuprins 13 întîtoiri) au furnizat-o 
C. Vass (Oradea) și I. Pescăruș 
(Tuilcea). întîlnirea a plăcut datorită 
combativității ambilor boxeri. Victo
ria la puncte a revenit lui Vass, 
care confirmă comportările frumoase 
avute anterior. In meciul dintre 
C. Gui (Oradea) și Al. Săraru (Bra
șov) victoria i-a fost acordată celui 
de al doilea pentru boxul său mai 
tehnic.

Tînărul Ion Marin (C-lung Muscel) 
l-a învins clar pe V. Turcii (Brașov). 
Ed a folosit foarte bine lupta de la 
semidistanță. St. Costescu (Cluj) 
s-a reabilitat după comportările ne
convingătoare din galele precedente, 
învingîndu-I pe O. Chenan (Constan
ța). In revenire de formă L. Ambruș 
(Buc.) l-a întrecut pe M. Cristea 
(Buc.) la eapătul unei partide care 
a plăcut foarte mult.

în cadrul întîlnirilor de categorie

Meciuri viu disputate la Constanța
Sîmbătă sea-ra și duminică dimi

neața în Sala Sporturilor din Con
stanța au avut Ioc ultimele două 
gale din cadrul turneului boxerilor 
de categorie pană și mijlocie mică.

Unul dintre cele mai bune meciuri 
ale reuniunii de sîmbătă l-au furni
zat FI. Pătrașcu (Craiova) și D. 
Fieraru (Buc.). In primele două re
prize Pătrașcu a avut inițiativa și 
a reușit să acumuleze un ușor avan
taj. în ultima repriză însă, Fieraru 
atacă hotărît Și reușește să egaleze 
situația. Pentru loviturile clare și 
boxul în linie practicat de Pătrașcu, 
juriul i-a acordat victoria la puncte.

în reuniunea de duminică dimineața 
am avut prilejul să urmărim cel

II § M
te aproape de olafon. Legendar. îmbu- 
nătățindu-și recordul, a raportat la or
dinea triplă alături de Rovina și Râvna 
cota de lei 4.765,70 pentru un leu.

Iată rezultatele :
I Dumbrava (Brailovsky), Dura, Ha- 

țegana. Cota : 6 — 26,60.
II. Mezina (Tchim), Utopist, Distinsa. 

Cota : 1,90 - M - 21,30, ord. triplă :
48,70.

HI. Hariana (Croitoru). Etna, Rahova. 
Cota : 14 - 241,20 - 51,60

IV. Raza (Dinu), Secera, Paf. Cota : 
2,50 - 18.40 - 57,70, ord. triplă : 206,70.

V. Hefaistos (Pașcă), Elegia, Joc. Cota: 
24,60 - 44.50 - 42,20.

VI. Legendar (Brailovsky), Rovina. 
Râvna. Cota : 5,40 — 98,20 — 99,10, ord. 
triplă : 4.763,70.

VII. Farmec (Marinescu), Olac, Adonis. 
Cota : 4.70 - 47,20 - 69,60.

VIII. Frăsinet (Szabo), Hoțu, Demon. 
Cota : 1,50 - 23,20 - 13, ord. triplă : 
95,10 

mații tinere cu un ridicat potențial 
de luptă, în rîndurile căreia s-au 
aflat patru jucători vizați pentru lo
tul național al R.D.G. în vederea 
campionatelor mondiale d.in 1962. 
Succesul popicarilor de la Voința se 
datorește unui plus de omogenitate 
și avantajului terenului. Toți jucă
torii romîni, cu excepția lui L. Gallo; 
au avut o corn,portare remarcabilă de
pășind cu mult granița celor 800 p.d.- 
Dar mai bine să redăm evoluția 
scorului și rezultatele individuale: 
Gică Andrei (Voința)-W. Siawik 
(Motor) 847—843 p.d.; Fr. Scheftz- 
R. Geyer (H. Kriiptagauz) 839—724 
p.d. ; L. Gallo D. Seifert 831—813 
p.d.; Alex. Andrei-W. Papp 857—788 
p.d. ;Fr. Salamon-G Oerte! 862—803 
p.d. ; T. Szemănyi-W. Einhorn 884 — 
844 p.d. De la învingători am reți
nut comportarea jucătorilor Fr. 
Scheftz, Gică Andrei, Fr. Salamon ș£ 
T. Szemănyi care au dovedit o bună 
pregătire în. lansarea bilei, iar de Ja 
oaspeți ne-au plăcut iW. Einhorn, W. 
Slawik și D. Seifert, posesorii unui 
stil elegant. A arbitrat C. Popescu 
ajutat de I. Iacob și P. Co.ideescu.

ușoară, clujeanul V. Mirza a pierdut 
la puncte meciul susținut în compa
nia lui M. Dumitrescu (Buc). Șt. 
Slarco (Sibiu) a obținut duminică 
prima victorie din acest turneu între- 
cîndu-1 pe brâileanul C Boilor. In 
principalul meci al galei, losif Miha
lic (Cluj) l-a întîlnit pe Marin Ion 
(Buc.), campionul țării. Boxînd în 
stilul său caracteristic, cu serii re
petate, Mihalic a pornit de la început 
o adevărată ofensivă. Adversarul său 
a răspuns calm atacurilor dezlănțuite 
ale clujeanului, deși a recepționat cî- 
teva lovituri puternice ale acestuia. 
Marin a greșit totuși, stînd prea 
mult în apărare. Cînd s-a hotărît să 
atace era prea tîrziu... Victoria a 
fost atribuită lui Mihalic. Gh. Cojo
carii (Brașov) l-a învins la puncte 
pe N. Calița (Buc). Aceeași decizie 
a fost acordată și în meciurile 
D. Dumitrescu (Ploiești )-I. luhasz 
(Timișoara), I. Rodicenco (Brăila)- 
Gh. Maidan (C-lung Muscel). în care 
victoria ‘a revenit primilor. Brâileanul 
St. Popoacă a reușit doar o singură 
repriză să țină piept tehnicului 
G. Simonca (Cluj). In repriza a doua 
el a fost învins prin abandon. In 
ultima întîlnire, Gh. Tănasc (Buc.) 
îl învinge prin k.o. rep. I pe M. Pin- 
tilie (Giurgi®^.

DAN GIRLEȘTEANU

mai frumos meci al turneului. In 
limitele categoriei pană s-au întîlnit 
constănțeanul Tăriase Pintilie și FI. 
Pătrașcu (Craiova). Cei doi tineri pu- 
giliști — două mari speranțe ale 
boxului nostru — posesori ai unor 
bogate cunoștințe tehnice s-au între
cut în lovituri corecte și eschive care 
au entuziasmat publicul spectator. 
Tănase Pintilie a fost declarat în
vingător la puncte. Iată celelalte re
zultate : Pană: V. Bîrsan (Cîmpina). 
b.p. B. Filip (Buhuși) ; L. Fereșteanu 
(Buc.) b.p. Gh. Dumitru (Buc.) ; 
Șt. Văcaru (C'-ța) b.p. A. Naghi 
(Bocșa Rom.) ; V. Barbu (C-ța) b.p. 
V. Antoniu (Brăila) ; C. Balaban 
(Buc.) b.p. Fl. Popescu (Brașov) ; 
D. Minea (Buc.) b.ab. II V. Bîrsan 
(Cîmpina) ; 1. Cătălui (C-ța) b.p. 
Gr. Dumitrescu (Buc.) ; Șt. Văcaru 
(C-ța) b.p. C. Rusu (Buc.) ; V. 
Barbu (C-ța) b.p. A. Naghi (Bocșa 
Rom.) ; V. Antoniu (Brăila) b.p. Fr. 
Lovaș (Oradea); Mijlocie mică: 
I. Sibișan (Reșița) b.p. Al. Buchete 
(Cluj) ; I. Păcluraru (Cîmpina) b.p. 
L. Gavrilă (Buc.) ; V. Lăză.reanu 
(Buc.) b.p. 1. Manițiu (Sibiu) ; Gh. 
Ionel (Bocșa Rom.) b.p. I. Ailenei 
(Buc.); C. Concsag (Tg. Mureș) b.p. 
Al. Moise (Buc.) ; C. Stănescu (Buc.) 
b.p. C. Nicu (Buc.) ; N. Stoenescu 
(C-ța) b.p. Gh. Constantin (Buc.) ; 
Gh. Lică (C-ța) b.p. 1. Olteanu 
(Buc.) ; I. Păunoiu (Buzău) b.ab. I 
D. Sunică (Brăila) ; V. Badea (Buc.) 
b.k.o. I Gh. Neagu (C-ța) ; I. Astaloș 

' (Buc.) b.p. Gh. Constantin (Buc.) ; 
N. Stoenescu (C-ța) b.p. C. Stănescu 
(Buc.).

P HENȚ



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ ALE R. P. ROMÎNE Valerii Brumei a cîștigat și a doua ,,repriza‘c
(Urmare din pag. 1)

care obținuseră vineri o surprinzătoare 
victorie asupra reprezentativei maghiare.

Deosebit de disputată a fost întrece
rea R.P Romînă—U.R.S.S. în care spor
tivele sovietice au combătut cu mult e- 
lan începută sub semnul prevederilor 
{Maria Alexandru cîștigase la Paisiarv 
cu 2—0 (21—14, 21—17), întîlnirea
<i continuat cu o surpriză : înfringer&l 
Getei Pit că cu 2—1 (— 13, 11, 10), 
de către campioana U.R.S.S. Neiole Ra- 
manauskaiie Trebuie spus că Pitică a 
picat timid, neconstruindu-și bine ac
țiunile ofensive și fiind penetrabilă In 
apărare Dublul ne-a revenit net : 2—O 
(15 13) dar imediat Geta Pitică a
pierdut din nou, din aceleași motive 
la Si sue Pai siarv cu 2—1 (— 13, 17, 
13). Meciul decisiv este cîștigat de Ma
ria Uexundru. care, ne-a dat însă emoții 
piuă nud a dispus cu 2—1 (—13, 10, 
17) de Ramanaushaite. Scor final: 3—2 
pentru R P Romînă.

Dună cum arătam, reprezentativa noa
stră masculină nu și-a apărat șansele 
cu convingere și hotărîre supraestimîn- 
du-și adversarii. Așa a fost pierdută 
partidei cu R S. Cehoslovacă. Ne susține 
afirmația in primul rînd exemplul lui 
R'idti ^iceulescu. care a avut posibî- 
I lat ea evidentă de a cîștiga la Sta
nek (20—17 în setul prim) sau la 
Pihnanorski (unde a avut avantaj sub 
stanțial la începuturile ultimelor două 
seturi). dar în urma unui joc precipi
tat. lipsit de calm în finaluri. insuficient 
de tenace, a pierdut meciuri aproape 
ciștiaate De-a dreptul inexplicabila a 
fost comportarea lui Negulescu și în 
partida cu Peterfi, în care a jucat fără 
personali late, lăsîndu-se dominat în pe» 
manentă dună ce însă dominase la rîn- 
fiul sun pe vi cecam pionul lumii Ferenc 
Si do dâritindu-ne spectaculoase schim
buri de mingi, aplaudate copios. Ceva 
mai bine s-a prezentat Gheorghe Cobîr
zan, dar numai. în întîlnirea cu R.S 
Cehoslovacă, unde a demonstrat o judi
cioasă orientare tactică și multă putere 
de înotă Pe randamentul lui Tiberiu 
Covaci nu s-a putut conta nici un mo
ment ei fiind depășit cu regularitate 
de adversari. Rezultate : R.S Ceho
slovacă— R P. Romînă 5—3: Polako- 
cic—Neeulescu O—2 (31, 13), Stanek — 
Covaci 2—O (13, 11), Vihnanovski—Co
bîrzan i—2 (— 17, 10. — 27) Stanek 
—Negulescu 2—1 (21. — 21, 20), 
Polakovic—Cobîrzan O—2 ( — -11, — 
17), Vihnanovski—Covaci 2—O (11, 
17). Sutnek—Cobîrzan 2—1 (15, —19. 
15). Vihnanovski—Negulescu 2—1

< — 10. li 16); R.P. Ungară—R.P. Ro-
mînâ 5—-1; Peterfi—Cobîrzan 2—O
(8. IO). Repezi k—Covaci 2—0 (15, 
11) Siâo—Negulescu O—2 (12. 16),
llerczik—Cobîrzan 2—0 (10, 12), Pe
terfi—Negulescu 2—O (15, 11), Sid»— 
Covaci 2—O (8, 13).

Din restul programului merită a fi 
scoasă in evidentă performanta reprezen
tativei de tineret a R.P. Romîne care, 
bizuindu-se pe Rethi, convins de posi
bilitățile sale, sigur în atac, și pe Ro
dea. in evident progres, a învins forma
ția R.P Polone cu scorul de 5—4: 
Rethi—Garczinski 2—O, llodea—Kalin
ski 0—2, Ăngelescu—Kusinski 1—2, 
Rethi—Kolinski 2—1, Ăngelescu—Care- 
ziitski 1—2, Rodea—Kusinski 2—0, 
Ăngelescu—Ktdinski O—2, Rethi—Ku
sinski 2—0. Rodea—Garczinski 2—I

Alte rezultate .- feminin : Anglia—
Bl* *.li  tineret 3—0 (Rowe—M. Jarwltr- 
s<u 2—0. Ilarrower—Krer.sck 2—0. 
Rowe, Harrower—Mihalca, Krezsek

• Intr-un meci amical de box desfășu
rat la Roma, pugilistul italian dc catego
ric semigrea, Giulio Rinaldi l-a învins la 
puncte, după 10 reprize, pc americanul 
Freddie Mack, Rinaldi a fost desemnat 
chalanger oficial la titlul mondial deținut 
de Archie Moore (S.U.A.). Meciul va 
avea loc la 10 iunie la New York.

• CunoscuLu] atlet de culoare Abdoul 
Seye. cîșligătorul medaliei de bronz în 
proba dc 200 m. plat la J.O. de la 
Roma, pentru echipa Franței, a declarat 
că este hotărît să părăsească Franța și

2— 0), R.S.C.—U.R.S.S. 3—1 (Krou-
pova—Paisiarv 2—1, Svarcova—Rania- 
nauskaitc 2—0, Kroupova. Uhrova—Pai- 
siarev. Ramanauskaite 1—2, Kroupova— 
Ramanauskaite 2—0) R.P.R.—R.P.P.
3— 0 (Alexandru—Noworyta 2—0, Pi
tiră—Szmidt 2—0, Alexandru, Pitică — 
Szmiilt Noworvta 2—0), R.P.U.— 
R.P B 3—1 (Foldi—Peeva 2—0, Mat
in'—Ivanova 0—2. Foldi, Mathe—Iva
nova Peeva 2—0. Foldi—Ivanova
2— 0). R.P.U.—R.P.R. tineret 3—0
(lolilf — V. Jandrescu 2—0, Kerekeș— 
Mihalca 2—0. Fiildi, Kerekeș—Mihalca, 
Krezsek 2—0), Angilii a—R.S.C. 3—1

< liowe —Svarcova 2—0, Harrower—Krou
pova 0—2. Rowe, Harrower—Kroupova 
Uhrova 2—1 Rowe—Kroupova 2—0), 
R.P.P.-R.P.B, 3—0, U.R.3.S.—R.P.B.
3— 2 (Ramanauskaite—lranova 1—2, 
Paisiarv—Peeva 2—0. Ramanauskaite, 
Paisiarv—Ivanova, Peeva 2—0. Pai
siarv—Ivanova 0—2, Ramanauskaite— 
Peeva 2—0), R.P.P.—R.P.R. tinerel 
3—0 (Szmidt—Mj, Jandrescu 2—0, No
woryta—Mihalca 2—0, Szmidt, Nowo
ryta—M. Jandrescu, Mihalca 2—1), 
R.P.U.—R.S.C. 3—0 (Foldi—Kroupova 

2—0, Mathe—Svaroova 2—0, Foldi, 
Mathe—Svarcova, Uhrova 2—0); Mas
culin : R.S.C.—U.R.S.S. 5—2 (l’olako- 
vie—Novikov 2—1, Stanek—Saunoris 
2—1, Vihnanovski—Averin 0—2, Sta
nek—Novikov 2—0, Polakovic—Averin 
2—1, Vihnanovski—Saunoris 0—2. Sta
nek—Averin 2—1). R.P.U.—R.P.B. 5-0, 
R.P.R.—R.P.B. 5—1 (Negulescu—Si- 
vaccv 2—1. Covaci—Gerdgikov 1—2, 
Cobîrzan—Ciubricov 2—0, Negulescu — 
Gerdgikov 2—0, Cobîrzan—Sivacev 
2—0, Covaci—Ciubricov 2—0), U.R.S.S. 
—R.P.P. 5—2 (Novikov—Kusinski 
2—1, Avcrin—Garczinski 2—0, Sauno
ris—Kalinski 0—2, AvC.rin—Ktisinki 
2—0, Novikov—Kalinski 2—1, Sauno
ris—Garczinski 1—2, Averin—Kalinski 
2—0), R.S C.—R.P.R. tineret 5—0 
(Vihnanovski—Rethi 2—0, Stanek—An- 
gelcscu 2—0, Svarc—Bodea 2—1, Sta
nek—Rethi 2—0, Vihnanovski—Bodea

PROGRAMUL DE AZI

Ttt cadrul primei zile a întrecerilor 
individuale se vor desfășura între 
orele 9—13.30 meciuri la probele de 
simplu bărbați (turul 1 și II), dublu 
femei (turul I și II) și dublu băr
bați (turul I). După-amiază vor avea 
loc între orele 17—21.30, partide la 
probele de simplu bărbați (turul III 
și IV), simplu femei (turul I, II, III 
și semifinale).

2—0), R.P.P.-R.P.B. 5—1, R.P.U.— 
R.P.R. tineret 5—0 (Pignitzki—Bodea 
2—0, Berczik—Giurgiucă 2—0, Peterfi 
—Rethi 2—0, Berczik—Bodea 2—0. 
Pignitzki—Rethi 2—0), U.R.S.S.—
R.P.R. tineret 5—2 (Novikov—Rethi 
2—1, Avcrin—Ăngelescu 2—0, Sauno
ris—Bodea 2—0. Avcrin—Rethi 0—2, 
Novikov—Bodea 1—2, Saunoris—-Ange- 
lescu 2—0, Averin—Bodea 2—0). 
R.S.C.—R.P.P. 5—4! (Vihnanovski—Ku
sinski 0—2. Stanek—Garczinski 2—0, 
Polakovic—Kalinski 2—0, Stanek— 
Kusinski 2—1. Vihnanovski — 
Kalinski 0—2, Polakovic—Garczinski 

0—2. Stanek-—Kalinski 2—1, Polaco- 
vic—Kusinski 0—2, Vihnanovski—Garc
zinski 2—1).

Capul de afiș al programului de 
duminică după-amiază a fost desigur 
întîlnirea R. P. Romînă — R. P. Un
gară, decisivă pentru desemnarea de
ținătoarei primului loc al turneului 
feminin. Partida care a revenit cu 
scorul de 3—2 jucătoarelor noastre a

UJPESTI DOZSA Ș|-A MĂRIT 
AVANSUL

Simbătă și duminică s-au desfășurat 
jocurile primei etape a returului cam
pionatului R. P. Ungare. Etapa s-a 
caracterizat prin rezultate foarte 
strînse: trei jocuri s-au terminat la 
egalitate, la același scor (1 — 1), iar 
alte trei s-au încheiat cu victorii la 
limită ; 2—1. Numai Ferencvaros a 
cîștigat fără emoții, deși partida cu 
Salgotarjan era socotită un „derbi al 
etapei", cele două echipe avînd pînă 
ieri același număr de puncte și con- 
tînd în lupta pentru titlu.

Iată rezultatele: Csepei — Ujpesti 
Dozsa 1—2, M.T.K. — Szeged 1 — 1, 
Honved — Diosgyor 2—1, Debrețin
— Vasas 1—1. Dorog — Gybr 1 — I, 
Pecs — Tatabanya 2—1, Ferencvaros
— Salgotarjan 4—1.

In clasament conduce Ujpesti 
Dozsa cu 24 p., urmată de Ferenc
varos (20 puncte și golaveraj 40:19), 
Vasas (20 puncte, golaveraj 32:17).

ETAPA MECIURILOR NULE,
IN FRANȚA

Patru din primele cinci, clasate în 
prima divizie franceză au făcut me
ciuri nule în cea de a 28-a etapă, iar 
a cincea — Reims — a fost învinsă 1... 
Un bilanț surprinzător, mai ales că 
printre egalități a fost consemnată și 
cea dintre Racing și ultima clasată, 
Troyes (3-3), la Paris! In schimb, 
mai curînd normal apare rezultatul lui 
Monaco la Nîmes: 1-1, Gazdele au 
condus cu 1-0 prin golul marcat de 
Akesbi, dar Roy a adus egalarea, asi- 
gurînd liderului menținerea avansu
lui de 2 puncte în clasament. Reims, 
învinsă cu 3-1 la St. Etienne, pare 
iremediabil oradă declinului. Urmă
toarele în clasament, Angers și Roucn, 
au făcut meciuri nule pe teren propriu 
cu Grenoble (2-2) și respectiv Stade 
Franțais (0-0).

corespuns sub toate aspectele, fiind 
mult apreciată de numerosul public. 
In primul meci, Maria Alexandru tre
buia să dea o replică experimentatei 
campioane a Europei și a R. P. Un
gare, Eva Foldi. Păstrînd inițiativa 
tot timpul, folosind o gamă variată 
de procedee tehnice, utilizînd tactica 
cea mai adecvată, romînca și-a inco
modat în permanență adversara, pur- 
tînd-o deseori din colț în colț. Cu 
toate eforturile făcut Eva Foldi nu a 
reușit să-și desfășoare obișnuitul joc, 
sau să... intre în mînă și a fost ne
voită să cedeze în două seturi la 13 
și 18. Prinzînd forțe din prețiosul suc
ces al coechipierei sale. Geta Pitică 
ne-a prilejuit în urma unui joc foarte 
dinamic, în care atacurile și contra
atacurile au abundat, o nouă victorie, 
la Șarolta Mathe : 2—1 (22, —19,
13). In schimb, Ia dublu, jucătoarele 
noastre, ratînd de puțin cîștigul în 
primul set (20—22), au încetinit rit
mul și au pierdut și pe cel de al 
doilea cu 12—2t

în următorul simplu, Geta Pitică, 
afectată de rezultatul dublului, a fost 
dominată mai ales în final de Eva 
Foldi, decisă să redreseze soarta me
ciului și a pierdut: 0—2 (16, 13). 
Dar, în jocul hotărîtor. Maria Ale
xandru nu a fost de,., acord și după 
unele emoții pe care ni le-a dat, de 
pildă, în setul III, a condus cu 10—5 
și a fost egalată la 11), ea a depă
șit-o cu 2—1 (16, —15, 12) pe Șar
olta Mathe, consemnînd prin aceasta 
și victoria echipei romîne asupra re
prezentativei maghiare.

Cu puțin timp înainte fuseserăm 
martorii altor succese ale sportivilor 
noștri : formația masculină de tineret 
a R. P. Romîne întrecuse cu 5—1 
selecționata R. P. Bulgaria, iar pri
ma garnitură învinsese, după meciuri 
urmărite cu mult interes, echipa 
U.R.S.S. cu scorul de 5—3. Alte re
zultate : feminin; U.R.S.S. — R.P.R. 
tineret 3—0, Anglia —' R.P.B. 3—2, 
R.P.P. — R.S.C 3—1 ; masculin : 
R.P.U — R.P.P. 5-0.

Clasamentele turneelor pe echipe: 
feminin; 1. R. P. Romînă 14 p., 2. 
R. P. Ungară 12 p„ 3. Anglia 12 p„
4. R P. Polonă II p„ 5. R. S. Ce
hoslovacă 10 p„ 6. U.R.S.S. Io p„ 
7. R. P. Bulgaria 8 p., 8 R. P. Ro- 
mină tineret 7 p. ; masculin; 1. R. P. 
Ungară 12 p., 2. R. S. Cehoslovacă 
11 p., 3. R. P Romînă 10 p., 4. 
U.R.S.S 9 p„ 5. R. P. Romînă tine
ret 8 p._ 6. R. P. Polonă 7 p„ 7, 
R. P. Bulgaria 6 p.

FOTBAL PE GLOB
acum celelalte rezultate ale eta-

Nancy—Sedan 2-1, 
Havre 1-0, Nice— 

Limoges—Rennes 0-0, Tou- 

pei de duminică: 
Valenciennes—Le 
Lyon 2-2, 
louse—Lens 0-0.
1. Monaco
2. Racing
3. Reims

28 19 4 5 57:26 42
28 17 6 5 63:44 40
28 17 2 9 59:37 36

„START- IN RETURUL CAMPIONA
TULUI AUSTRIEI

Duminică, în prima etapă a returu
lui, campioana de toamnă, Austria Vie- 
na a trebuit să cedeze un punct ad
versarei sale, Vienna, cu care a făcut 
2-2, după ce fusese chiar condusă în 
prima repriză cu 2-0. A doua clasată 
— W.A.C. — s-a apropiat astfel la 
un punct de lider, prin victoria cu 2-1 
obținută în fața lui Wacker. Celelalte 
rezultate: Wiener Sport Klub—Wie
ner Neustadt 2-0, Graz—L.A.S.R. 1-1, 
Schwechat—Dornbirn 1-1, Rapid—Si- 
meririg 2-1, S.V.S. Linz—Austria Saiz 
burg 3-1.

Ordinea primelor clasate: Austria 
Vie.na 22, W.A.G. 21, Vienna si Schwe
chat 17.

IN ITALIA: O ETAPA A ECHIPELOR 
IN DEPLASARE

Doar Fiorentina și Milan au reușit 
ieri să termine învingătoare pe teren 
propriu, fapt ce face ca etapa să fie 
astfel avantajoasă echipelor în depla
sare, dintre care patru au obținut vic
toria, iar trei au realizat rezultate de 
egalitate. Internazionale, în a cărei 
linie de atac și-a făcut reintrarea An- 
gelillo, a cîștigat cu 3-1 la Vicenza, 
în fața echipei locale Lanerossi, men- 
ținîndtt-și astfel avansul de trei pune-

a meciului cu
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

Sîmbătă s-au desfășurat în incinta 
arenei Madison Square Garden din 
New York campionatele naționale de 
atletism pe teren acoperit, organizate 
de Asociația Atletică de Amatori din
S.U.A. Prezența atleților sovietici la 
aceste întreceri tradiționale a atras 
peste 16.000 de spectatori, cifră re
cord după cum transmite agenția 
France Presse. Publicul a așteptat 
cu nerăbdare cea de-a doua întîlnire 
dintre săritorii de înălțime Valerii 
Brumei și John Thomas, în speranța 
că atletul american își va lua revanșa 
după înfrîngerea suferită săptămîna 
trecută. Dar Valerii Brumei a dovedit 
din nou că este mai bun. El a cîș
tigat și cea de-a doua repriză a 
meciului său cu Thomas, realizînd 
(din a doua încercare) 2,185 m, față 
de 2,134 m cît a sărit adversarul 
său. Agențiile de presă subliniază că 
pentru prima oară în istoria de 73 
de ani a atletismului american, titlul 
de campion al Asociației Atletice de 
Amatori din S.U.A. este cîștigat de 
un sportiv străin.

O dispută pasionantă a prilejuit 
proba de săritură în lungime, pe care 
a cîștigat-o Ralph Boston, cu o per
formanță de 8,08 m (cel mai bun

Recknagel a terminal înuinoător la Ohersidorf!
„Săptămîna zborului pe schi", tra

diționala suită de concursuri de să
rituri de la trambulină de la Oberst
dorf (R.F. Germană), s-a încheiat 
ieri cu o întrecere care a reunit la 
start 30 de săritori din 8 țări. Ea 
a prilejuit din nou un pasionant duel 
între campionul olimpic Helmut Reck-

Canada—R. D. Germană 8—2 
ia hochei pe gheață

• Intr-un meci internațional de 
hochei pe gheață desfășurat la Berlin 
echipa Trail Smoke Eaters, care va 
reprezenta Canada la campionatele 
mondiale a întîlnit echipa R-D. Ger
mane de care a dispus cu scorul de 
8—2 (3-0; 3-0; 2-2). Jocul a 
fost urmărit de peste 15.000 spec
tatori.

te în fruntea clasamentului. La 3-0 
Gatti a înscris în proprie poartă, iar 
în min. 89 Conti (Lanerossi) a ratat 
un „II m“. Catania n-a rezistat cam
pioanei, în revenire, cedînd cu 1-2 
Juventus-ului. Milan s-a impus cu 3-1 
în fața Sampdoriei, iar Fiorentina, pe 
linia comportării bune din ultima vre 
me, a obținut o nouă victorie : 2-0 cu 
Padova, prin golurile marcate de că
tre Hamrin și Marchesi. Deși a do
minat insistent întreaga partidă (ra
port de cornere 11-0) Lazio a părăsit 
terenul învinsă cu 1-0 de Udinese, la 
Roma. In felul acesta echipa din Roma 
trece din nou pe ultimul loc al cla
samentului. Alte rezultate: Spăl— 
Roma 2-2, Napoli—Bologna 1-2, Lec- 
co—Bari 0-0, Torino—Atalanta 1-1.

Internazionale 21 14 5 2 49:14 33
Juventus 21 13 4 4 44:27 30
Milan 21 12 5 4 48:24 29
Roma 21 115 5 45:29 27

PE SCURT

John Thomas
rezultat din lume pe teren acoperit). 
Boston a obținut această victorie la 
ultima sa încercare (cea de-a șasea) 
deoarece pînă atunci în frunte se 
afla atletul sovietic lgor Ter Ovane- 
sian cu o săritură de 7,92 m. La 
rîndul său, atletul sovietic a realizat 
o săritură de aproximativ 8,22 m, 
dar oficialii nu au omologat perfor
manța pe motiv că a depășit cu cîțiva 
milimetri pragul de bătaie. Alte re
zultate: greutate: O’Brien 18,67 ra; 
prăjină: Don Bragg 4,64 m.

Echipa de hochei pe gheață
cu mingea a U.R.S.S.,

campioană mondială
OSLO 26 (Agerpres). — Dumieticj 

s-a disputat la Oslo finala campio
natului mondial de hochei pe gheață 
cu mingea (bandy) între echipele 
selecționate ale U.R.S.S. și Suediei. 
Jucînd excelent, echipa sovietică a 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1 — 1), devenind astfel campioană a 
lumii.

nagel (R.D. Germană) și austriacul 
Otto Leodolter. Ultimul cîștigase pre
cedentul concurs cu 231,9 p. (sări
turi de 129 și 134 m.) față de cele 
227,7 p. (130 și 126 m.) ale lui 
Recknagel.

Duminică, în concursul final, H. 
Recknagel a reușit să-și ia o strălu
cită revanșă, situîndu-se din nou în 
fruntea săritorilor pe schi din lume 
El s-a clasat primul cu un total de 
461,3 p. (132 și 124 m.). Al doilea 
a fost O. Leodolter cu 447,5 p. (113 
și 122 m.), iar al treilea W. Happle 
(R.F. Germană) cu 428,2 p. (118 și 
132 m.). De notat că Happle a avut 
o săritură de 145 m. (mai mult decît 
iugoslavul Slibar — 141 m.), dar
nu și-a putut păstra echilibrul la ca
pătul aterizării, ratînd astfel cea mai 
bună performanță mondială. Slibar 
figurează pe locul 6 în clasamentul 
general. (Prin radio).

Echipa reprezentativă de handbal ia 7 

a plecat Jn R. F. Germană
Ieri dimineață a plecat din Ca

pitala cu destinația Karlsruhe (R. F. 
Germană) echipa masculină repre
zentativă de handbal în 7 care va lua 
parte la campionatul mondial. Jocu
rile din cadrul acestei întreceri vor 
avea loc în mai multe orașe din 
R. F. Germană. Handbaliștii romînt, 
care vor juca în seria C alături de 
formațiile R. S. Cehoslovace și Ja
poniei, vor susține primul meci în 
ziua de 2 martie la Freibourg cu re
prezentativa Japoniei.

Cu acest prilej a făcut deplasarea 
un lot de 14 sportivi, printre care 
Mihai Redl, Virgil Hnat, Aurel Bul- 
garu, Petre Ivănescu. George Covaci, 
Gheorghe Bădulescu etc. Lotul spor
tivilor noștri este însoțit de antre
norii Oprea Vlase și Nicolae Nedef.

să sc întoarcă în patria sa natală Sene
gal. In viitor Seye sc va ocupa cu pre
gătirile atleților scnegalezi.

• Selecționata masculină dc handbal 
în 7 a R. S. Cehoslovace a susținut al 
treilea meci dc antrenament în vederea 
campionatelor mondiale, ju-eînd la Praga 
cu echipa Sparlak-Stalingrad. Jucătorii 
reprezentativei nu au reușit să înfrîngă 
rezistența partenerilor de antrenament 
și meciul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 17—17 (11—8). Cel mai bun 
jucător al selecționatei a fost din nou 
Lukasi. care a marcat 4 goluri.
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