
Intr-o atmosferă sărbătorească 
și plină de entuziasm, ieri in Întrea
ga țară au avut loc alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare Nați
onală și pentru Sfaturile populare.
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0 măreață manifestare a înaltei conștiințe cetățenești a maselor populare
La secțiile unde au votat conducătorii partidului și statului, atașa

mentul oamenilor muncii față de partid și guvern s-a manifestat 
și mai puternic.

La secția de votare nr. 4, instalată la parterul Bibliotecii Centrale 
Universitare, oamenii muncii veniți la vot au întîmpinat pe tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol. Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Mihai Dalea cu entuziasm și dragoste fierbinte. Aplauzele ș> 
uratele nu mai conteneau.' Cîțiva tineri, băieți și fete, care au votat 
pentru prima oară, au oferit conducătorilor i ..biți ai partidului buchete 
de flori. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători ai 
partidului au adresat cetățenilor prezenți saluturi călduroase, apoi s-au 
îndreptat spre urnă, unde au depus buletinele de' vot.

Puternice aclamații și urale au răsunat din nou în marea Piață a 
Republicii la ieșirea conducătorilor partidului din secția de vot. Miile de 
cetățeni au condus spre sediul Comitetului Central al P.M.R. cu puter
nice aplauze și urale pornite din inimă pe tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și pe ceilalți conducători. Mulțimea a continuat să-i aclame 
strigînd : „Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!“, .Trăiască Comitetul 
său Central in frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej !“, „Trăiască 
patria noastră — Republica Populară Rom’nS I

POPORUL ȘI-A SPUS CUVINTUL!

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă și Mihai Dalea îndreptindu -se spre secția de votare nr. 4 din Ca

pitală

CU TREI LAUR E AȚI OLIMPICI 
LA SECȚIILE DE VOTARE...

Bucureștiul nostru drag a trăit ieri’ 
zi de sărbătoare. A fost ziua în care 
oamenii muncii și-au exprimat prin 
votul lor hotărîrea nețărmurită de a 
înfăptui mărețul program de muncă 
și de luptă al partidului pentru vic
toria deplină a socialismului, pen
tru pace.

La secția de votare Nr. 2 din raionul 
Oh. Otieorghiu-Dej, aflată în localul 
conservatorului ,,Ci-prian Porum- 

bescu“, o lume imensă își așteaptă 
în liniște rîndul. Apariția cunoscutei 
noastre sportive Iola.nda Balaș pro
duce animație.

— Uitați-o pe Iolanda Balaș 1...
Privirile se îndreaptă pline de ad

mirație către sportiva Nr. 1 a țării, 
spre aceea care a adus o prețioasă 
contribuție la ridicarea prestigiului 
sportiv al patriei. Valoroasa noastră 
sportivă este emoționată. După vo
tare, ne apropiem de „Ioli“ și o ru
găm să ne împărtășească cîteva. din 
gîndurile ei, din proiectele anului în 
curs...

— Mi-asn dat votul meu candida- 
ților F. D. P. pentru înfăptuirea gran
diosului program elaborat de Congre
sul al Ill-lea al partidului, în vede
rea desăvârșirii construcției socialiste 

în patria noastră. Prezentul luminos 
garantează victoria viitorului și mai 
luminos. Privesc cu nemărginită în
credere acest viitor, recunoscătoare din 
inimă partidului și guvernului pentru 
condițiile minunate ce ni s-au creat 
și nouă sportivilor. Angajamentul meu 
închinat alegerilor este acela de a ri
dica necontenit valoarea performan
țelor mele.

Dumitru Pîrvulescu' premiat cu me
dalie de aur la Roma, a votat 
împreună eu soția ți sora sa.

I-am întîlnit în localul școlii pedago
gice din șoseaua Panduri, acolo unde 
a funcționat secția de votare Nr. 68 
din raionul V. I. Lenin.

— Cu iniitna deschisă, ca și această 
zi de adevărată primăvară — ne-a 
spus D. Pîrvulescu — mii-am dat vo
tul meu candidaților poporului, gos
podari destoinici, cetățeni care se dă
ruiesc cu trup și suflet cauzei lumi
noase de ridicare a bunăstării mate
riale și culturale a celor ce muncesc.

D. Pîrvulescu ne-a vorbit apoi dc 
viața sa, de faptul că a primit casă

TIBERIU STAMA

(Continuare In pag. a 2-a)

Ieri, 5 martie, a fost o zi frumoasă. 
Și de data aceasta tradiția nu s-a 
dezmințit Un soare primăvăratic, dă
tător de forțe, de bună dispoziție te 
îmbla la plimbare, la cîntec și joc, 
la voioșie. O atmosferă de înălțătoare 
sărbătoare te întîmpina la tot pasul. 
Poporul nostru — strîns unit, mai 
mult ca oricînd, în jurul partidului și 
guvernului, — se prezenta la urne 
pentru a-și exercita liber și fericit, 
imul din marile drepturi înscrise în 
Constituție: DREPTUL LA VOT

Străzile Capitalei noasitre dragi, 
piețele, drumurile tuturor orașelor și 
satelor, toate căile ce duceau sipre sec
țiile de votare, erau pline de oaimeni. 
Unii veneau agale dinspre secțiile 
de votare discutînd despre mare
le eveniment, alții mergeau să-și dea 
votul candidaților F.D.P., votul lor 
pentru pace și socialism.

Afișele și lozincile de pe fațadele 
caselor, instituțiilor etc., faldurile dra
pelelor, undiilndu-se în bătaia vîntu- 
lui, florile din brațele oamenilor mai 
în vîrstă, ale copiilor care însoțeau 
voioși pe părinți și soarele străluci
tor — un minunat soare de primă
vară, întregeau cadru! sărbătoresc al (Co-nfinuare in pag. a 2-a)

In fala secției de votare din Piața Republicii, oamenii muncii au încins o însuflețită horă
Foto; B. Ciobanu

alegerilor. Era primăvară in sufletul 
tuturor! Sărbătoarea firii s-a împletit 
armonios cu sărbătoarea din inimile 
celor ce muncesc, făurarilor bunurilor 
materiale, oamenilor de cultură și 
știință, ostașilor și ofițerilor armatei 
noastre populare, studenților etc., in
tr-un cuvînt — poporului, marele făo* 
ritor al istoriei.

încă în primele ore ale dimineții 
participarea la vot a fost masivă. 
Acesta este tm fapt elocvent. O do
vadă a cuvîntul'ui răspicat a! poporu
lui care, trecînd în revistă marile 
sale înfăptuiri, și-a demonstrat prin 
votul său atașamentul puternic pentru 
regimul democrat-popular, pentru 
politica partidului și guvernului, pen
tru cauza înfloririi patriei, a socialism 
mului și păcii.

Atmosfera entuziastă și sărbătoreas
că în care s-a votat exprimă marea 
bucurie a unui popor liber, care-și 
alege în deplină libertate reprezena 
fanții săi, din propriile saie rîndurî, 
pentru a cîrmui propriul găti stat.

Participarea masivă la vot a oan 
menilor muncii a fost o măreață ma
nifestare a înaltei conștiințe cetățe-

c

SUCCESE DE PRESTIGIU
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

ț * In campionatul mondial de handbal în 7, echipa Repu-
1 biicii Populare Romîne a întrecut Danemarca cu 15—13.

® llona Micloș învingătoare în proba de coborîre a Con- 
ț cursului Internațional Jubiliar de schi.
' ©Echipa C.S.M. Cluj s-a calificat pentru semi-finalele „Cu- 
' pe’ Europei" la tenis de masă, învingînd cu 5-2 pe Spartak 
' Varșovia.

® Reprezentativa de hochei pe gheață a R.P.R. a dispus de 
■ cea a Africii de Sud cu 14-0.



O MĂREAȚĂ MANIFESTARE A ÎNALTEI
CONȘTIINȚE CETĂȚENEȘTI A MASELOR POPULARE ♦

î LA BUCUREȘTI, 
DINAMO-C. S. M.

0 MARE SURPRIZA

Campionul olimpic la lupte, Dumitru Pirvulescu, introducînd in urnă 
buletinele de vot. Foto: T. Roibu

Poporul 
și-a spus cuvîntul!

(Urmare din pag. 1)

Masculin

GALATI 4S-59 (22-26)!

SPORTIVII IEȘENI LA VOT
RECUNOSCĂTOR PARTIDULUI

Ziua de 
mine o zi 
tru prima 
votul meu 
mocrației Populare, dornic de a vedea 
înfăptuite mărețele obiective trasate 
de Congresul al III-lea al partidului.

Am terminat cu succes sesiunea de 
examene și acum pe lingă pregătirea 
profesională pe care o continui cu 
multă perseverență, particip la ședin
țele de antrenament de la poligonul 
de tir, hotărit să obțin rezultate tot 
mai bune. Condițiile minunate create 
de către partid și guvern sportivilor 
noștri sint un îndemn pentru toți 
acei care practică diverse discipline 
sportive de a-și ridica necontenit 
măiestria, de a-și aduce o contribu
ție cit mai mare la creșterea presti
giului sportiv al patriei noastre.

TRAIAN COGUT 
campion republican de juniori 
la tir, student la Institutul Poli

tehnic din Iași

vîntului, iar mii de ieșeni — 
care mulți sportivi — s-au în- 
voioși încă de la ridicatul 
spre secțiile de votare.

5 Martie a însemnat pentru 
memorabilă: am votat pen- 
oară in viață. Mi-am dat 
candidaților Frontului De-

LAȘI, 5 (prin telefon). Miile de 
rteaguri tricolore și roșii fîlfîiau în 
adierea 
printre 
dreptat 
corilor,

La secția de votare nr. 40 am în- 
tflnit echipa de rugbi C.S.M.S. Erau 
prezenți Săndulescu, Doruțiu, Stoian 
și ceilalți jucători. La secția nr. 30 
cu votat fotbaliștii Searlat, Dragomi- 
rescu, Dadeș. Foaie, Bedivan și Flo- 
rea de la C.S.M.S. Șl sportivele de 
la „Țesătura", printre care Paula 
Pfslaru, Emilia Todirașcu, Natalia 
Pfinăilă au votat din toată inima can- 
dldații F.D.P. Pentru prima dată au 
votat baschetbaliștii Alexandru Ba- 
dașcu, Dragoș Dragomir (Voința Iași) 
precum și trăgătorul Traian Cogut, 
campion republican de juniori.
F. COD REA și GH. VA SI LI U-coresp.

LA PLOIEȘTI...
Orașul petroliștilor a îmbrăcat ieri 

haina de sărbătoare. L<a balcoanele 
noilor și impunătoarelor blocuri care 
Bau ridicat în centrul orașului, ca 
si pe fiecare stradă, steagurile și 
florile anunțau mărețul eveniment.

...Zorile lui 5 Martie au găsit multă, 
multă lume pe străzi. Fiecare ținuse 
ai se afle printre .primii care vor 
introduce în urnă votul lor pentru 
prezentul fericit. și viitorul luminos 
ce și-l făuresc sub conducerea parti
dului drag.

Printre toți aceștia, am întâlnit ieri 
ta Ploiești, la secțiile de votare, și

Cu trei laureați olimpici 
la secțiile de votare 

(Urmare din pag. 1)

nouă, că șba ales o tovarășă de viață.
— Am o viată plină de bucurii, tră

iesc fără grija zalei de miine. Gândi- 
țfife minunate ce mi-<au fost create 
mă obligă ca și pe viitor să fiu la 
tarittțimea performanțelor realizate 
pkiă aci an

Facultatea de Științe Juridice. Atei 
își are sediu-l ț<i secția de vo
tare nr. 4 din raionul V. I. Le

nte. Printre cetățenii veniți să voteze 
un fntHnit-o și pe talentata noastră 
scrimeră, Maria Vicol.

Ea se pregătește aaltn în vederea 
primei confruntări internaționale din 
■cest an, „ti'iiingliiularul" de la Bucu- 
mști ți apoi întâlnirea ai sportivele 
R. S. S. Bieloruse.

— Tot în acest <an participați la 
mondialele de la Torino ?...

— Da, eu un „intermezzo", 
«ursul de tradiție de Ia Como.

Maria Vicol își exprimă nădejdea 
că toate aceste întreceri vor coincide 
cu succese dintre cele mai frumoase 
pentru sportivii noștri.

— Avem toate condițiile pentru a 
realiza aceste succese, ne-a spus Ma
ria Vicol. Condiții mîminate asigurate 
de partid și guvern față de care îmi 
exprim toată recunoștința mea. Pen
tru aceste condiții m'-am drait și eu 
votul, cu încredere deplină în partid, 
călăuză înțeleaptă a paporuiluâ iros
irii nc d’timd către progres și bună- 
ăla-re, către socialism și pace.

pe sportivii ptoieșteni. L-am întâlnit 
pe economistul contabil Ion Zaharia, 
maestru al sportului, care cu fața 
radiind de bucurie, împreună cu soția 
sa își dăduse votul pentru c-andidații 
F.D.P. în semn 
tril viața lipsită 
torul lui Florin 
etate de 5 ani, 
părinții săi, la 
41. Și la fel ca 
tat în fața urnelor la secția de’ votare 
nr. 33 maestrul sportului Ion Neacșu, 
la secția nr. 42 fotbaliștii fruntași 
Gepolschi și Chiriță împreună cu so
țiile. Sportivii clubului Petrolul au 
fost în primele rinduri pentru _a-și 
îndeplini datoria de cinste. Printre 
cei care au votat la secția nr. 42 
s-au aflat mulți sportivi de la uzi
nele ,,1 Mai". Cei ce reprezintă pe 
stadion pe liarnicii constructori de 
utilaj petrolifer au venit aici în grup : 
fotbaliștii P. Zinculescu, I. Alexan
dru, A. Avramescu, P. Chîrilă, atletul 
V. I’uiiileț și mulți alții.

de recunoștință tpen- 
de griji, pentru vii- 
Zaltaria, fiul lor în 
prezent împreună cu 
secția de votare nr. 
Zaharia <s-ait prezen-

și mulți alții.

con-

ÎN

«ești « maselor populare care ieri au 
votat din nou pentru orânduirea noas
tră drinoerat-popularâ, singura orîn- 
durire cu adevărat democratică din 
întreaga istorie de pînă acum a po
porului roinin.

Participarea entuziastă și uriașă de 
ieri la vot a milioanelor de alegători, 
exprimă, cum nu se poate mai bine, 
încrederea de nezdruncinat a poporu
lui în partid și in guvern. Și un 
popor steins unit e un popor puternic, 
pe care nimeni nu-l poate abate de 
pe drumul ce și J-a ales, este un popor 
capabil de mari înfăptuiri, stăpîin pe 
soarta sa.

Alături de muncitorii din fabrici și 
uzine, de toți oamenii muncii au par
ticipat cu dragoste și entuziasm la vot 
și sportivii patriei noastre. Despre 
atmosfera sărbătorească, despre entu
ziasmul cu care sportivii au votat 
pentru F.D.P să lăsăm faptele să 
bească

t DINAMO BUCUREȘTI—C.S.M. 
4 LĂȚI 49—59 (22—26) !! Una din 
Țiiiai mari surprize
XBaschetbaliștii din Galap
Ț<> deosebită dirzonic, avuid în jiernianeu- 
Ită ini|iativa. De menționat jocul excelent 
■f-al hii P. Vasiliu, care s-a dovedit nu nu- 
Tmai un bun conducător de joc, dar și 
-iun prefios realizator (a marcat 18 puncte 
Țin momente din cele mai importante ale 
Ijocului). Dinamoviștii s-au prexisitat cu 
Tmuilt sub posibilități și, m plus, au are- 
Ezut prea mult și prea repede in |>osibi- 
Tlitatea unei victorii la scor. Aceasta ia 
-.dus la comilm-a unei grave erori tactice 
T („presingul” din prima repriză), care a 
Xfacilital mult victoria gălăjenilor. După 
ypauză, ciad și-au dat scama că posibi- 
IKtatca recuperării handicapului este din 
jee hi ce mai grea, au acționat nervos, 
Ț'picrzind tui jac în care aveau prima șao- 
•isă. Indiferent de aceasta, gălă(enii își 
Eil»0«oază prima victorie în de<|>Jasare 
Xdi» acest campimial, dîraeiuei și evmba- 
Ț tivilă’tii .pe care au arătat-o de-a lungul 
Țuntreg'ii partide

GA- 
oele 

ale campionatului, 
au luptat cu

l i ouat jocul bun al lui Jlofman, Pupat 
lunescu și Viciu (V. Săndulescu — corex 
pondent).

VOINȚA IAȘI—RAPID BUCUREȘTI 
63—60 ( 26—-25). Gazdele au luptat cu 
multă dîrzcnie pentru victorie. VișoiamU 
(22) de la Voința și Costcscu (19) do 
la Rapid au fost cei mai buni de pe te- 
ren. (P. Codrea și A. Scăunaș—coreșn 
pondenți).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 75—73 (40—38). A.mliela 
formații au jucat bine în atac, dar au 
comis numeroase greșeli în apărase. 
(GA. Mizgâreanu—c»re»puiMlcnt).

Feminin

PROGRESUL BUCUREȘTI—C. S. O- 
RADEA 35—46 (13—14). O partidă exs 
trim de slabă din -punct de vedere 
nic. Ambele formații, și în special__ _
buoureștoană, au făcut greșeli poște gre
șeli. Mai active in repriza somuulă, oră* 
domele au clștigat pe merit.

utili*

vor--
A VAS1M0

Departe de patrie, 
cu gîndul la cei dragi
GENEVA 5 (prim telefon).

ȘTIINȚA CLUJ—£.C.A. 67—71 (38— 
•■36). Deși au i-undus în umjurieMea tiui- 
;;pufu.î, studenții au pienlmt îivtr-uii final, 
-<.în care au trebuit ®ă joace fără eîțiv» 
;;dim,re jucătorii de bază, eliminați pentru 
.. 5 greșeli personale. S-au remarcat : 
_ l'olbert (22), Novacvk (21), Nedef (6) 

) — excelent 
--in meciul de slmbătă, TUI (17), Hufșna- 

riu (12) <lc la Știința Gluj. (A. liumitriu-

I.C.F.—VOINȚA TC. MUREȘ 50—4$ 
(28—24). Meciul a plăcut »iuh prin fa
zele care s-au succedat eu repeziciune de 
la un coș la altul. In plus, evoluția sco
rului a fost tot timpul pasionant#. Mei 
calme îu final, bucureșt-mcclc au. obținui 
o victorie meritată.

vim-vL-vri □ țpjnii ie.eiou;. —. r/■ a • n )ai(
Astăzi, to sediul Misiunii permanente’, j ,rnM",S.ț',{ 
a Repub'.iiciii Populare Konunc pe lingă.,.
Oficiul European al O.N.U. din Ge--- • . ,
neva, a votat delegația noastră 1;F 
campionatele mondiale de hochei pe..
gheață. In rindul sportivilor romini’’ . ... r. 

a domnit o atmosferă entuziastă.!^ aka 54

RAPID BUCUREȘTI—l.T.B. 54—3$ 
(27—19). Feroviarele au cîștigat muci1, 
mai ușor dealt arată scwruil. Jucătoarele 
de la l.T.B. au făcut o partidă slabă,: 
( Cr. Papescu—co-responMlenri.).

DINAMO ORADEA—ȘTIINȚA T1MI-
56 (25—31). Dinamoviștiia oomnit o aimosiera eniuziasia.,.- . , , , rToți trăiau o zi de mare sărbătoare.f’u ,,‘erJut " Part,da, n,are ’Wortan-

Și, cu toate că mii de kilometri îir'? ”™,iru Punerea lor m Pn,na catego- , . , , . . . 1*14' l’.il mi TDta-t mnlto a rn rn>o 8,1»1 Ha* Io cx>_despărțeau de patrae, cu totii $e s-im-^ . .. ;
țeau ca niciodată mau aproape de^z< . . • u . . * . 'țară, de cei dragi de acasă. M>cslyc’t..." ’"nmt

„Am dat din toată inima votul meri
candidați tor 1
Populare, candidaților întregului po
por. ne-a declarat Ion Tiriac. Nemăr-

recunoșttața 
noastre 
In fața 

deschise 
tineretul

rie. Ei au ratat multe aruncări <le la se- 
și chiar 6 aruncări libero

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—VOINȚA O- 
HADEA 80—26 (34—16). Eehjpa din 
Oradea s-a prezentat sub orice critici. 
A fost un joc anost, <le o factură tehnică 
scăzută. Învingătoarele au avut cele mai 
bune jucătoare în Predescu (22) și Flo- 
rescu (14). (A. Axente—coreapondentjC

(/. Chișa—coi(isi>ondciil).
Irontului Democrației.. șrlINȚA CRAIOVA—DINAMO TG. 

..MUREȘ 65—52 ( 36—22). După un joc 
oare o un bun nivel tehnic, studenții caaio- 

sociailisle iVe"‘ itu ° victorie clară. De nica-
oamenilor 

perspective 
nostru are

ȘTIINȚA CRAIOVA—DINAMO

MUREȘUL TG. MUREȘ—ȘTIINȚA 
CLUJ 59—42 (22—20). Superioare în 
repriza secundă, gazdele ani cîșligat p» 
merit. (I. I’ăus—corespondent).

ginită este 
purtăm patriei 
partidului iubit, 
muncii au fost 
minunate. Astăzi, 
create toate condițiile să învețe, să-șl 
însușească meseria care îi place, să 
Iacă sport. In acest moment solemn, 
al primului vot, mă angajez să mun 
cesc neprecupețit pentru a-mi desă
vârși măiestria, pentru a aduce pa 
triei noi succese în disciplinele pe cate 
le-am îndrăgit: tenisul și hocheiul/* 

împărtășind ., . ”
frații Szabo au ținut Să adauge:

„Alături de întregul nostru popor 
am votat pentru regimul nostru de
mocrat-popular, care ne-a asigurat 
o viață luminoasă și fericită. Crește 
și înflorește necontenit patria noastră 
liberă, Republica Populară Romină. 
Zi de zi, sosesc vești noi despre ma/ 
rile realizări ale oamenilor muncii,- 
obținute în toate domeniile de activi
tate și inima ni se umple de o juste- 
ficată mândrie. Pentru a răspunde 
grijii părintești a partidului, pentnr 
a fi la înălțimea succeselor pe care 
poporul nostru, condus de partid, le 
repurtează in toate domeniile de acti
vitate, ne vom înzeci eforturile la; 
locurile dc muncă, vom lupta neconte
nit pentru ridicare^ măiestriei *.

M C.

VOINȚA BRAȘOV—PETROLUL PICO
TEȘTI 52—38 (27—14).

Rapid a rămas mai departe singura echipă neînvinsă
»*

glodurile 1-u.i Tiriac,
in campionatul masculin

ORAȘUL DE PE MALURILE
SOMEȘULUI

BUCUREȘTI : Rapid—Știința Cluj
► 3—1 (15—13, 12—15, 15—4, 15—11). 
; Așa cum nc-au obișnuit și în tre-
► ci ițele lor meciuri, Rapid și Știința
► Cluj și-au disputat cu îndârjire cele 
(două puncte, prilejuind un joc de bună 
■valoare tehnică. Feroviarii, avind o 
-forță de atac mai mare și o primire 
-mai corectă, au cucerit o victorie mc- 
.ritată. Fieraru, Dăbală (Știința), Pa- 
jvel, Drăgan (Rapid) au fost cei mai 
(buni jucători. La calitatea partidei a 
■contribuit și arbitrajul valoros pres- 
-tat de Milan Stăncseu — București. 
i(M. T.).
• BUCUREȘTI: Progresul — Dina- 
imo 3—2 (15—7, <13—15, 12—15, 15— 
(13, 15—7). Totală dezamăgire pen-
;tni spectatori! In ciuda faptului că 
■în componența celor două echipe se 
►adia aproape jumătate din totul repre-

zentativ, jocul nu a satisfăcut. Afil 
Progresul dt și Dinamo au avut se
rioase deficiențe la capitalul piegă- 
tire fizică dar ne-an obligat în același 
timp să consemnăm greșeli elementare 
de orientare și chiar de tehnică in
dividuală. Victoria a revenit Progres 
sului, care a fost inai omogena și, 
în general, mai calmă. La ratarea în
tâlnirii — ca spectacol — a contri
buit și arbitrajul lui Victor Arliip —■ 
București, neatent, care a sancționat 
greșeli imaginare. Mai aproape de 
valoarea lor au evoluat doar Micu». 
lesctt, Ganckt (Progresul), Derzei, 
Mihăilescu (Dina-mo). (T. ST.).

(prin telefon). — Printre5
muncii din orașul Cluj care

GLUJ 
oanienii . .
s-att prezentat în fața urnelor, în pri
mele tore ale dimineții, au fost și 
numeroși sportivi. La centrul de vo
tare de pe strada .Moților au votat 
fotbaliștii de la Știința Cluj: P. Emil, 
H. Moldovan, S. Moguț, I. Munteanu, 
Gh. Kromely, V. Mateianu, I. Con
stantin, împreună cu antrenorii An
drei Șepci și dr. Ion Radulescu. La 
aceeași circuinspripție au votat pentru 
întiia oară și studentele fruntașe Da
niela Colimaș. și Mihaela Bărbulescu, 
jucătoare ale echipei de volei Știința.

Tot în primele ore, an votat Don 
nica Coslîc și Elena Simionesoti din 
echipa feminină de volei G.S.M. Cluj, 
c.a și tinerii fotbaliști de la același 
club: I. Kunkut, I. Raooșiu, baschet
balistul Demian Horia și maestrul 
sportului Ghcorgție Fieraru. La Cfuj 
au votat și cicliștii din lotul R.P.R. 
care se pregătesc pentru „Cursa Pă
cii". Printre dinții care s-.an pre
zentat în fața urnei au fost 1. Cosma, 
N. Niculescu, L. Zanoni și G. Moi 
ceanti împrerma cu N. Voicu.

TEOFLL BALAJ — coresp.

GALAȚI : Știința — Farul Constanța 
3—0 (10, 8, 11). Gazdele, fără să 
sc întrebuințeze, au obținut o victorie 
clară în fața unui adversar care s-a 
comportat sub așteptări. Cei tnai buni 
jucători: Pențac, Moțescu, 

.(Știința), Ciocănel (Farul), 
•hitrajul lui N. Beciu — 
;(A. Sehenkmain — coresp.).

Kraaner 
Bun ar- 

Bueure^tjj

Ț TIMIȘOARA: Știința — Jiul Peșț 
4-troșiani 3—0 (4, 10, 4). ComiportîrH 
Edu-se foarte bine, studenții au tcrmi| 
Xnat învingători în numai 50 minute 
E-de joc. Ei au avut servicii puternice 
își o deosebită forță în altac, Oaspfttii 
Es-au dovedit deficitari la primîrca ba- 
Țlonuluf, Gel mai bun jucător de. pe 
Xtercn: Mușat (Știința). A conduși 
Țfoarte bine P. Brezeanu (București 
X(N. Mihăilescu — coresp.).

Votează fotbaliștii de la Știința Cluj
Telefoțo P.T.T.R

BRAȘOV: Tractorul — Victoria
București 3—1 (15—5, 15—<12, 3—15, 
15—13). Victorie prețioasă la capătul 
unui meci care numai pe alocuri jâ 
corespuns din punct de vedere tehnic.- 
Tractorul a avut un blocaj excelent 
care a contribuit în marc măsură la 
obținerea victoriei. Stanciu, Ghinze- 
riuc, Rusu (Tractorul), Lupan, Mi
trei (Victoria) au fost cei mai buni 
jucători. A condus bine M. Zeiinski 
— București. (P. Dumitrescu — 
coresp.)



AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE CONCURSULUI INTERNATIONAL JUBILIAR Fanil Constanța — Polonia Bydgoszcz 3-1 (2 0)
® Peste 10.000 de spectatori au urmărit întrecerile • Leo Lacroix a cîștigat trei 

Micloș-Arlette Grosso ta egalitate
probe * llona

POIANA BRAȘOV 5, (priu telefon de
i trimișii noștri). liifir^crile Concursu- 
>i Iu ierna țioiiai Jubiliar de sclii s-a<i 
■elieiat duminică în mijlociul uimi deo 
abit interes. La probele desfășurate snn- 
ă'tă și duminică mii de spectatori au 
icătuit adevărate culoare vii pe pîrtia 
mp ului, pe marginea pîrliei de la sla- 
Mn special, de-a lungul traseelor de foind. 
• și la trambulina din Poiana.

Ca și în prima zi a întrecerilor, la pro- 
ele alpine, lupta pentru locurile frun- 
așe ale clasamentelor a anga jat pe schio
ii rom ini și francezi., de departe cei mai 
aforoși dintre toți sportivii celor șrpte 
In prezenți în frumoasa noastră Poiană.

Ciștigind și proba de coborîrc, llona 
iîcloș a mai adăugat o victorie relei ob- 
in»ite vineri, dar întrecerea directă eu 
Mn-f»ioana Franței Ariei te Gros-so, s-a 
aeheiot la egalitate, deoarece schioara 
rameeză a cișlngat apoi slalomul special 
i o dată cn acesta și proba de combina- 
I alpină.

Le o l^uroix s-s revanșat după 'mfrtn- 
,-erea suferită la slaiomu] uriaș, cuce- 
md probele de coborîrc, slalom special 
i «xwnbiiiata alpină.

Pe linia comportării excelente din uAti- 
ftul timp tinerii reprezentanți ai țării 
loastire au obținut din nou locuri frunta- 
c. Performerii ultimelor două zile de 
oncurs sini fără îndoială Cornel '1 âbă- 
aș (al doilea la coborîrc și la combinată), 
iicolae Pandrea (care și-a confirmat va- 

xia ocupind bucul II la slalom spe- 
.ui), Gheorghe Bălan, lori Zajigor, Kurt 

•ahn etc.
hi proba de coborîre primul a hiat 

■tarl.u.1 Bălan. El a mers excelent pînă 
a S-uI mare, unde s-a dezechilibrat insă 
a un hop și a căzui. .Secundele pierdute 
Lin această cauză l-au ,,aruncat" pe locul
8. Timpul frumos, zăpada bună și pîr- 
ia excellent amenajată au permis o mare 
Meza și iu. același timp o bună conducere 
i șoldurilor, Leo Lacroix s-a dovedii a 
î un concurent foarte valoros cîștigînd 
dar întrecerea c oh opritorilor. €u rezili
atul său (2:13,4) schiorul francez a 
.labilit un . nou record al pîrlâci. La nu
mii o secundă în urma sa s-a clasat 
i urnei Tăbăraș. Gu acest prilej el a reu- 
it să-i învingă pe redutabilii Stamos 
i Georges Duvillard. care-1 întrecu seră 
p 1958 în „Gupa Speranțelor". Pcrfor
nanta Iui. ca și cea a lui Zangor, con- 
itituie desigur un frumos suim.

A!iM>ecînd mai bine și arunc-înd în fo
nd întrecerii toată pricețK-rca și energia 
>a llona Micloș a cîștigat și proba «le 
soborîre.

Pc.ste, 10.000 de sfHxlatori au urmării
... sufletul la gură desfășurarea probei 

le slalom special. In prima manșă lă
turaș, plecat înaintea Îmi Lacroix, ne-a 
lat speranțe că ar putea ieși primul, mai 
• lets că realizase un timp bun : 50,6 sec. 
Timpul său a fost mai apoi întrecut de 
lălan (19,8 sec.) care a ajuns astfel 
avonilul probei. Lacroix a pornit al nouă- 
ea. Parcurgînd foarte bine traseul cl a 
ealizat cel mai bun timp : 49.6 sec. 
Scnmu<nen-ții francezi Slarnos și Duvillard 
M/tărîji să-și adjudece proba au atacat 
rrea riscant, au căzut șl au pierdut ast
ei orice șanse la v lot orie. In manșa a 
loua concurent ii noștri au făcut lot ce 
e era posibil pentru a-1 putea întrece pe 
jacroix. Ei nu au reușit însă deelt să 
>euii>c locurile 2, 3 și 4, ceea ce este o 
>eriorman|ă excelentă.

Slalomul feminin ne-a produ-s puțină 
wnărăcuune. Campioana noastră Huna 
Micloș a căzut pe prima porțiune a 
Hirsei și a fost nevoită apoi, în manșa 
i doua să riște foarte mult pentru a mai 
puica spera în viol or ie. Din păcate ea a 
îcăpa-t o poartă și pentru a nu fi des
calificată a trebuit să se înapoieze.

Probele de fond au revenit, de dala 
•ceasta, la diferențe categorice schiorilor 
din K. S. Cehoslovacă.

Tată rezultatele tehnice înregistrate în 
al li mole probe ale Concurs-uhu Interna- 
fcioiial Jubiliar;

COBORÎRE BĂRBAȚI (pîrtia Lupu
lui — lungime 3000 m, diferență de ni

M $1 MIIHE, ULTIMELE ZILE PENTRU DEPUNEREA
BULETiNELUR LA PRONOEXPRES

Așa arata o variantă' cu 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport de 
teri :

I. Juventus-Fiorentina 1
II. Roma—Napoli 1

in. Catania—Bologna 1
IV. Atal an ta—Milan 1
V. Sampdoria—Spăl X

VI. Bari—Torino 1
VIT. Padova-Ba nerossi 1 

Vm. Soehaux-St. Etienne 2
IX. Nancy-NSmes 2
X. Roubaix—Nice 2

XL Strasbourg—Sedan 2
XII. Lyon—Racing 2
Variante depuse : aproximativ 334.600.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 11 

Etapa din 12 martie 1961
I. Milan—Juventus (camp. Italian)

1). Lecco—Inter (ctuap. italian)

vel 780 m) : 1. Leo Lacroix (Franța) 
2:13,4; 2. Cornel Tăbăraș (R.P.R.) 
2:14,5; 3. Pierre Slarnos (Franța) 
2:15,3; 4. Georges Duvillard (Franța) 
2:15,5; 5. Ion Zangor (R.P.R.) 2:20,3; 
6, Kurt Gohn (R.P.R.) 2:20,7 f 7.
Schemmel (Austria) 2:21,1 ; 8. Barnow- 
ski (R.P.P.) 2:21,4; 9. Clinei (R.P.R.) 
2:22,2; 10. V. Iunesc u (Olimpia Bra
șov) 2:22,9; 11. Illing (R.D.G.) 2:23,6; 
12. Lippautz (Austria) 2:23,7; 13. 
llannich (R.P.R.) 2:27,6; 14. Gasienica 
(R.P.P.) 2:28,4; 15. Albert (Olimpia) 
2:28.7

COBORÎRE FEMEI (pîrtia Sulinnr— 
2000 m, diferență de nivel 1)00 m) : 1. 
llona Micloș (R.P.R.) 1:48,6: 2. Arlette 
Grosso (Franța) 1:49,7; 3. IFania-Maria 
Kowalska (RP.P.) 1:56,5; 4. Ana
Scherer (R.P.R.) 2:00,7; 5. Klaudia
Kromer (Austria) 2:02.7; 6. Mi harta 
Ghloarcă (RP.R.) 2:08.2; 7. Edith
Horvath (RPR.) 2:08.8; 8. Barbara 
Kopilanska (R.P.P.) 2:38.8.

FOND 30 KM BĂRBAȚI: 1 La<Us- 
Iau Hruby (R. S. Ceh.) 1.49:35,8 ; 2. 
Jerabek (R. S. Ceh.) 1.50:52,9; 3. Pro
bes (R. S. Ceh.) 1.52:42,2 ; 4. Petre 
Dinu (R.P.R.—Dinajno Braștn') 1,53:47,1 
—- campion republican ; 5. Gheorghe Bă- 
desen (R.P.R.--Dinamo Brașov) 1.53:51,8; 
6. Gheorghe Cimpoia (R.P.R.—Casa O- 
fi Ieri lor Brașov) 1.55:27.3.

FOND 10 KM FEMEI : 1. Plasta 
Srnkova (R. S. Ceh.) 41:05,0; 2. Eva 
Paulusoru (R. S. Ceh.) 41:47,1 ; 3. Elena 
Tom (R.P.R.—Casa Ofițerilor Brașov) 
43:30,0 — campioană republicană; 4.
Liliana Simon ( R.P.R.—Dinamo) 46:17,3;
5. Maria Simian (l oința Sinaia) 48:05,4;
6. Rodi ca Sindilaru (Silința București) 
48:52.2

COMBINATA NORDICĂ : 1. Moise
Crăciun (Steagul roșu Brașov) 422,3 p
— campion republican ; 2. Gh. Frățilă 
(Olimpia Brașov) 411,2 p; 3. Gh. Vil- 
moș (Voința Gheorghieni) 403,6 p; 4. 
Șt. Burețea (Casa Ofițerilor) 394,9 p;
5. V. Ruga (Olimpia) 384,9 p; 6. A. 
Bogozi (Șc. sp. IJ.C.F.S. Gheorghieni) 
368,3 p.

SĂRITURI SPECIALE JUNIORI: 1. 
Nicolae Bobiț (Voința Brașov) 189,9 p
— campion republican : 2: V. Mu re șan 
(Dinamo) 185.6 p; 3. I. Kovacs (Voin

MARIA ViCOL $1 IOSIF ZILAHI AU CÎȘTIGAT 
PRIMUL CONCURSURI DE FLORETĂ ALE ANULUI

Sîmibătă, floretistele noastre Irun- 
tașe și o parte dintre cei mai buni 
floretiști (Tănase Mureșanti și Sorin 
Poenaru silit indisponibili) s-au în- 
tilnit in cadrul unui concurs — pri
mul din acest an — organizat de 
Tedera|ia Română de Scrimă. Din 
punct de vedere al valorii, întrecerea 
feminină a tost ceva mai L<mâ. La 
băieți concursul s-a caracterizat prin 
combativitate.

In finala feminină, .Maria Vicol 
și-a depășit net adversarele. Ea a câș
tigat cete 7 asalturi la zero, la 1 și 
numai de la Georgeta Sachelarie a 
primit două tușe. Fără să fie în cea 
mai bună formă, Maria Vicol a im
presionat din nou prin tehnica ei re
marcabilă. Bine a concurat și Udiia 
Gni'bb — care a fost învinsă doar de 
câștigătoarea întrecerii, Maria Vicol, 
ea și tînăra noastră speranță Ana 
Ene. In schimb Otga Sz.abo (și în 
mai mică măsură Ecaterina Dazăr) 
s-au comportat total sub așteptări.

III. Torino—Padova (camp, italian)
IV. Atalanta—Roma (camp, italian)
V. Lazio—Sampdoria (camp italian)

VI. Napoli—Spăl (camp, italian)
VII. Bologna—Bari (camp, italian) 

Vm. Lanerossi—Udinese (camp, italian)
IX. Valenciennes—Troyes (camp, fran

cez)
X. St. Francais—Angers (camp, fran

cez)
XI. Nancy—Toulouse (camp, francez)

XII. Nimes—Rouen (camp, francez)
★

Numai astăzi și mîine mai puteti de
pune buletinele la concursul Pronoex- 
pres de miercuri. Concursurile Prono- 
expres împart săptămînă de sâptămînă 
premii mari și multe.

Rubrică redactată de J.S. Loto-Prono- 
spvrt. 

ța Odorhei) 181,5 p; 4. I. Buzoiu (Olim
pia ) 180,6 p; 5. Gheorghe Tănase (O- 
limpiu) 179,8 p; 6. A. Biriș (Olimpia) 
171,0 p.

SLALOM SPECIAL BĂRBAȚI (pîrtii 
din Poiana Brașov — lungime 600 m, di
ferență de nivel 180 m, 60 de porți) :
1. Lacroix (Franța) 104,6 sec. (49.6+ 
55,0); 2. Pandrea (R.P.R.) 105,5
(50,4-\-55,l) ; 3. Tăbăraș (R.P.R.) 105,9 
(50,6-\-55,3); 4. Bălan (R.P.R.) 106,6 
(49,8+56,8); 5. Illing (R.D.G.) 109,2 
(52,6+56,6); 6. Schemrnel (Austria) 
109,9 (52,3+57,6); 7. Gohn (R.P.R.) 
110,8; 8. Barnouslci (R.P.P.) 111,4;
9. Gasienica (R.P.P.) 112,6; 10. Bucur 
(R.P.R.) 112,8; 11. Bătușaru (R.P.R.) 
113,5; 12. llannieh (R.P.R.) 113,6; 13. 
Lippautz (Austria) 113,8: 14—15. Walla 
(R.P.P.) și Cristoloveunu (R.P.R.) 
114,0.

SLALOM SPECIAL FEMEI (lungime 
450 m, diferență 150 ni, 42 de porți) ;
1. Arlette Grosso (Franța) 75.5 sec.
(34,3+41,2); 2. Kowalska (RP.P.)
80.5 (36,7+43,8); 3. M. Ghiwcă
(RP.R.) 80,6 (36,6+44,0); 4. Scherer 
(R.P.R.) 83.9; 5. Horvath (RP.R.)
84,7; 6. Kromer (Austria) 84.8; 7.
Kăvurv (R.P U.) 86.3; 8. Kopilanska
(R.Pr.) 90.2; 9. Micloș (RPR.)
107,1.

SĂRITURI SPECIALE (trambulina 
mijlocie): /. Kocjan (R.P.P.) 211,6 p 
(52.5 m+50,5 m ); 2. Aurel Mitnlcutiu 
(R.P.R.—Dinamo) 198,3 p (44A-45) — 
campion republican ; 3. Gh. Frățilă (O- 
limpia) 197,1 p (45,5+50) ; 4. I. Birlă 
(Dinamo) 193,7 p; 5. C. Balotu (Olim
pia) 187,1 p; 6. V. Prișcu (Olimpia) 
183,3 p.

COMBINATA ALPINĂ (PE TREI 
PROBE) BĂRBAȚI : I. Lacroix 5,03 p ;
2. Tăbăraș 6,12 p ; 3. Bălan 13,18 p ;
4. Sehemmel 16,50 p ; 5. Colin 18,29 p;
6. Illing 19,19 p; 7. Barnowski 19,86 
p ; 8. Duvillard 21.22 p; 9. Lippautz 
22,40 p ; 10. Bucur 27,65 p etc.

COMBINATA ALPINĂ FEMEI : 1.
Grosso 2,62 p; 2. Kowalska 17,88 p; 
3,. Micloș 25,28 p ; 4. Kromer 29,28 p :
5. Schcrcr 31,26 p; 6. Ghioarcă 32,98 
p. etc.

DUMITRU STANCULESCU 
GHEORGHE NICOLAESCU

Futu din meciul Progresul — Petrolul (4—0)

V. Săsăranu, coresp. regional

PREGĂTIRILE ECHIPEI STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV

BRAȘOV, 5 (prin telefon). Pregă- 
tindu-se în vederea meciului pe care-1 
va susține joi cu echipa albaneză 
Partizan, formația locală Steagul roșu 
a întîlnit simbătă după-amiază pe 
„Rulmentul", o echipă fruntașă din 
campionatul regional. Partida a avut 
loc pe terenul Tractorul, unde se va 
disputa și meciul din competiția bal
canică. Steagul roșu a cîștigat meciul 
de antrenament cu 7—1 (4—0) prin
punctele înscrise de Fusulan (4), Me- 
szaros (2) și Seredal. A jueat forma
ția: Ghiță (Cerneanu) — Sbîrcea (Oan- 
cea), Zaharia, Naghi — Campo, Szi- 
geti — Hașoti, Seredai, Fusulan (De- 
mian), Meszaros, David

C: • coresp.

CONSTANȚA 5 (prin telefon). — 
! Partida internațională între Farul și 
| formația poloneză Polonia a atras pe 
l stadionul d.in localitate un mare nu
măr de spectatori dornici să vadă 
stadiul de pregătire al echipei lor 
favorite în compania unei formații 
mai redutabile.

în ansamblu, ambele formații au 
evoluat inegai. Farul a realizat o 
primă repriză foarte bună, ca urmare 
a asigurării de către mijlocași a unei 
legături perfecte între apărare și atac, 
a unui joc rapid și bine organizat 
în apărare de Brinzei, iar în atac de 
Sever. S-a vădit încă o dată că noua 
formulă utilizată la înaintare cu Olaru 
centru și cu Ciosescu pe postul de 
inter, asigu-ră compartimentului ofen
siv o mai mare eficacitate. După 
pauză, constănțenii au slăbit alura, 
n-au mai avut aceeași claritate în

Dinamo București joacă mîine 
cu Polonia Bydgoszcz

RcnH<*t>i (li« Brazilia i?i R.D.G., uimIc 
au parUiripal Iu turnee th; pregâ'lăre cu 
selecționa ta BiMxsneșriudui ții irapțptâiy 
eu Dinamo Bacău, fotbaliștii ecbâjieâ Di
namo BiM-urxtșli și-au reluat pr<egȘtirile 
peniîvu returul campionatului. Prima lor 
apariție publică va avea joc miiae, 
marți după masă ou prilejml partidei in
ternaționale pe care Dinamo o va susține 
în compania echipoi Pokmia Bydgoy/oz.

CONTINUĂ JOCURILE 
DE PREGĂTIRE

PROGRESUL—PETROLUL 4-0 (1-0)

Progresul a ieșit din nou victorios 
intr-un meci de verificare. Simbătă, 
pe „Dinamo“, a învins formația Pe
trolului din Ploiești cu categoricul 
scor de 4—0. Să vă spunem f’ cine 
sînt, în ordine, realizatorii celor 4 
goluri: Oaidă, Ioniță (din 11 metri) 
și Dinulescu (2). Aceste amănunte, 
neesențiale, desigur, pentru dv., ne
răbdători să Știți mai de grabă cum 
au jucat cele două echipe în preaj
ma reînceperii campionatului, par să 
fie, în schimb, de o importanță... ca
pitală pentru jucători. In mpciuL.de 
simbătă, cel puțin, ei au fost preocu
pați mai ales de rezultat, lăsînd pe 
planul al doilea tocmai sarcina de 
bază a oricărui meci de acest fel : 
aceea de a da posibilitate echipelor 
să se rodeze, să încerce fără risc di
ferite scheme tactice, într-un cuvint 
să facă un pas înainte in pregătirea 
generală pentru campionat.

Oricum, Progresul a jucat mai le
gat, a menținut aproape același ritm 
de joc de-a lungul celor 90 de minu
te, a arătat in ansamblu și prin ac
țiunile individuale ale fotbaliștilor 
săi, că a atins un stadiu mai avan
sat de pregătire. Am fi curioși să 
știm la ce concluzii au ajuns însă 
antrenorii Petrolului după jocul pe 
care l-au făcut fotbaliștii din Ploiești, 
simbătă. E drept că din echipă au 
lipsit doi jucători de bază — Tabar- 
cea și Dridea — dar aceasta nu scu
ză nici jocul confuz al echipei, nici 
slăbiciunile pe care le-a arătat in 
pregătirea fizică, mai ales în a doua 
parte a meciului.

Dintre jucătorii care au evoluat în 
această partidă, ne-au plăcut: Ioniță, 
Dinulescu, Mafteuță (Progresul) și 
Ringheanu (Petrolul).

Iată, de altfel, formațiile folosite :
PROGRESUL : Niculescu - Ioniță 

(Gheghi), Caricaș (Ioniță), Soare — 
Știrbei (Petrescu), Maior — Oaidă, 
Smărăndescu I, Dinulescu, Mafteuță, 
Baboie. 

atac, iar oaspeții — mai rezistenți 
— au stăpînit mai bine terenul și au 
realizat dese incursiuni în careul 
advers. Atacanții polonezi au șutat 
însă rar și imprecis la poarta.

Cele patru goluri au fost înscrise de 
Ciosescu (2), Vasilescu respectiv Nor- 
kowski II (din 11 m). S-au remarcat 
Brinzei, Staccu, Sever, Ciosescu și 
Moroianu de la Farul, Boniek, Jed- 
rzejczak, Stachowicz și Norkowski 
II de la Polonia.

FARUL : Ghibănescu — Ciuncan, 
Brinzei, Danciu — Stancu, Bibere — 
Moroianu, Sever, Olaru, Ciosescu, 
Vasilescu (Mănesc u).

POLONIA: Konieczko — Dzadek, 
Boniek, Mnrzyn — Jedrzejczak, Sylw- 
estrzak, Stachowicz, Pawlak (Nor
kowski I), Norkowski II, Arrnkmcht, 
Kemasa.

P. ENACHE — coresp.

Mocani *>e va disputa pe sLadimniJ Ltan*- 
mo cu începore de la ura 15,30.

★
Două ahe echipe străine s-au oferit 

să joace în luna aceasta la BiMMUNaștiv 
Este vorba de cunoscuta echipă din 
Bulgaria, Lokomotiv Sofia și Westf>aK< 
Henie, una din echipele fruntașe 
grupei Vest din campionatul primei ligi 
din R.F.G

PETROLUL: Ringheanu — Pali 
(Giurea), Cepolski, Florea — D. Mun- 
teanu (Ilie Stelian), Marin Marcel -ț 
Chiriță (Badea); Badea (D. Muntea- 
nu), Bontaș, A. Munteanu, George 
Marin.

JACK BERARIU

iȘTIINȚA CRAIOVA — MINERUL 
LUPENI 1—0 (1—0)

CRAIOVA 5 (prin telefon). — Sîin- 
bătă s-a disputat în localitate în1 * * 4 5®-: 
nirea amicală Știința Craiova — Mi
nerul Lțipeni, meci în. care victoria 
a revenit formației gazdă cu scorul 
de 1—0 (1—0). Unicul gol al acestei 
partide de ttn nivel tehnic satisfăcător 
a fost înscris de Deliu în min. 40.

l.ocul V pe care l-a ocupai Olga 
Szabo în acest concurs trebuie să-i 
dea de gîn-dit atît ei cit șl antreno
rului respectiv, pentru că, față de cali
tățile și .posibilitățile pe care le are, 
față de experiența acumulată în atî- 
tea concursuri internaționale, Oiga 
Szabo poate și trebuie să dea mai 
mult. Deși n-a avut adversari prea 
puternici, fosil Zilahi trebuie totuși 
evidențiat pentru frumoasa lui com
portare, ca de altfel și Gh. Isope-scu 
și Ion Drîmbă.

Olasamentuil : femei: 1. MARII
VICOL 7 v; 2. Lidia Gribb 6 v; 3. 
Ecaterina Lazăr 4 v; 4. Ana Ene
4 v; 5. Olga Szabo 4 v; 6. Georgeta 
Scchelarie 2 v; 7. Elena Melak 1 v; 
8. Lucia Enăehescu Ov. Bărbați: 1. 
IOSJF ZILAHI 7 v; 2. Gh. Isopescu
5 v ; 3. Ion Drîmbă 5 v; 4. Attila
Csipler 4 v; 5. Mihai Țiu 4 v; 6. 
Francisc Boga 2 v; 7. Gh. Matei 1 
v; 8. <3. Nicolae 0 v.

— e, xn, —

St. Gurgui, coresp.

U.TA — CORV1NUL 5—2 (3—1)

ARAD 5 (prin telefon). —- Echipa 
din localitate a început timid meci® 
amical cu Gorvinut Hunedoara. Acțio-: 
nînd timp de 20 de minute dezlînat, 
la întîmplare, U.T.A. s-a trezit la un. 
moment dat condusă cu 1—0 prin 
golul marcat de . Zanca. După gol, 
inițiativa a trecut de partea arădani-: 
lor care au dominat pînă la sfîrșit. In 
vervă de joc, linia de atac a marcat 
5 goluri prin Floruț (2), Mețcas, Pop 
și Pircălab. Oaspeții au mai înscris 
un gol prin Gonstantinescu.

Șt. lacob — coreap.

6.S.M. BAIA MARE — ȘTIINȚA 
GLU.I 3—2 (2—0)

BAIA MARE 5 (prin telefon). ’-4 
Peste 5.000 de spectatori au asistat 
sâmbătă la întflnitea dintre <3.3.M. din 
localitate și formația studențească din 
Qluj. Autorii golurilor: Nedelcu 
Papp, Horzsa respectiv Mateianii 
Marcu. S-au _ remarcat: Horzsa, Nek 
deleu I. Vasilescu, Vlad I și Nagy 
de la G.S.M., Mafeianu, Gostin, M‘ar4 
cu și H. Moldovan de la Știința.

mpciuL.de


Campionatul mondial de hochei pe gheața

O nouă victorie la scor a echipei noastre
LAUȘANNE 5 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru special). —
Demonstrând din nou o categorică 

diferență de valoare fată de echipele 
din seria C a campionatului mondial, 
selecționata țării noastre a realizat du
minică lă Lausanne o nouă victorie 
la scor în întîlnirea cu reprezentativa 
Africii de Sud. Manifestând o netă 
superioritate, hocheiștii romîni au în
vins cu 14—0 (5—0, 5—0, 4—0) o 
echipă în componența căreia au intrat 
cîtiva jucători canadieni, naturalizați 
în Africa de Sud.

Echipa noastră nu s-a întrebuințat 
prea mult, jucînd lejer, fără să insis
te. Dar chiar și așa scorul ar fi putut 
fi mai mare dacă hocheiștii noștri 
nu ar fi ratat o serie de ocazii favo
rabile și dacă apărarea formației a- 
fricane nu s-ar fi comportat bine, reu
șind să iasă „cu fata curată" dintr-o 
serie de situații destul de critice.

Meciul, în general nu a avut isto
ric. Cu excepția cîtorva rare contra
atacuri ale hocheiștilor din Africa de 
Sud, în rest totul s-a rezumat la do
minarea insistentă a echipei noastre, 
care a deschis scorul chiar din pri
mul minut prin Tiriac — care a jucat 
în locul lui Czaka. Timp de 10 minu
te apoi, cu toată presiunea exercitată 
de jucătorii noștri la poarta lui Robin
son tabela de marcaj a patinoarului

Valerii Brumei l-a întrecut pentru a treia oară 
consecutiv pe John Thomas

Brumei 2,22 m,
NEW YORK (Agerpres). — Vineri 

seara s-a desfășurat la Madison Squa
re Garden din New York un nou 
concurs internațional de atletism la 
care au luat parte sportivi din 
U.R.S.S., R.P. Ungară, Jamaica și 
S.U.A. In proba de săritură în înălți
me atletul sovietic Valerii Brumei
l-a  învins pentru a treia oară conse
cutiv pe americanul John Thomas 
deținătorul recordului mondial în 
aer liber (2,22 m). Intr-o excelentă 
dispoziție de concurs, Brumei a tre
cut peste ștacheta ridicată la 2,22 m 
și a stabilit astfel cea mai bună per
formanță pe teren acoperit înregistra-

Performanța de 1,86 m a lolandei Balaș 
a fost omologată ca record mondial

LONDRA o (Agerpres). In cadrul 
lucrărilor consiliului Federației inter
naționale de atletism (I.A.Â.F.) care 
au avut Ioc în capitala Angliei au 
fost omologate și o serie de recorduri 
mondiale. Printre acestea figurează și 
performanța de 1,86 m Ia înălțime * 3 

FERENCVAROS ÎNVINSA DE 
ULTIMA CLASATA!

în cea de-a 15 etapă a campionatu
lui R. P. Ungare s-a înregistrat o 
mare surpriză : ultima clasată, Dios- 
gybr, a întrecut ou 2—0 pe cea de-a 
doua clasată, Ferencvăros 1 Cu același 
scor a întrecut și Salgdtârjan pe 
MTK. Meciurile Gyor — Debrețin și 
Vasas—Honved s-au încheiat amin
tea cu scoruri albe. Alte rezultate 5 
Szeged — C'sepel I—-0, Tatabănya — 
Dorog 1—1, Ujpest — Pecs 3—1. Iu 
clasament continuă să conducă .Ujpesti 
Dozsa. Pe locul secund a trecut acum 
Vasas

AUSTRIA VIENA 
SF, DISTANȚEAZĂ

Rivalitatea dintre Austria Viena și
W.A.C. a fost tranșată chiar în 
ă doua etapă din returul cam
pionatului austriac. Liderul a cîș- 
tigat cu 2—0, distanțîndu-se cu
3 puncte în clasament. Seneko- 
witz a marcat 4 goluri . pentru
Vienna în meciul cu L-A.S.K.: 6—1. 
Alte rezultate de duminică: Schwechat 

Austria Salzburg 1—2, Graz — 
S.V S. Li.nz 3—1. Iar sîmbătă : Rapid 
— Dornbirn 6—2, W.S.K. — Wacker 
.4—3, Wiener Neustadt —■ Simering 
5—4. în clasament: Austria Viena 24, 
iWJV.C. 21, Vienna 19, Graz, Rapid și 
iW.SK. 18.

SEMIFINALELE 
CUPEI IUGOSLAVIEI

îerț s"au. desfășurat în Iugoslavia 
întîlnirile din cadrul semifinalelor Cu-

FOTBAL PE GLOB

Parc Montcholsi din Lausanne rămâne 
neschimbată. Dar după aceea, spre 
sfârșitul primei reprize C'alamar (min. 
11), Nagy (min. 12), Andrei (min. 
16) și Biro (min. 19) marchează 
goluri frumoase.

în cea de a doua repriză, după ce 
Ferenczi a majorat scorul (min. 21), 
Andrei a fost eliminat 10 minute pen
tru că a protestat la o decizie a arbi
trului. Deși echipa R. P. Romîne se 
află în inferioritate numerică, totuși 
înscriem din nou, prin Hollo și Ta
kacs I. In min. 13 Varga trage un 
șut-golf exceptional de puternic și 
pucul se oprește în plasă. In ultimul 
minut de joc al reprizei, Iuliu Szabo 
entuziasmează publicul printr-o acUunP 
personală în care după ce driblează 
trei jucători și portarul, înscrie în... 
poarta goală. Acum scorul este de 
10—0.

In ultima repriză jocul devine mai 
lent. Chiar din primul minut (min. 
41) Ionescu marchează un gol fru
mos, după ce primise, un pas de la 
Iuliu Szabo. Imediat apoi se remarcă 
Pușcaș care retine pucul deși se afla 
singur cu un atacant sud-african în 
față. în continuare jocul se desfă
șoară numai în treimea echipei sud- 
africane. în min. 45 Hollo șutează 
puternic de la distanță și înscrie. 
După două minute la capătul unei

Thomas 2,08 m
tă vreodată în S.U.A. Prezentîndu-se 
mai slab decît în concursurile anteri
oare, Thomas nu a reușit să sară 
decît 2,08 m. In acest fel, meciul de 
trei reprize dintre cei doi ași mon
diali ai săriturii în înălțime s-a în
cheiat cu victoria categorică a sporti
vului sovietic care pleacă neînvins 
din S.U.A.

Alte rezultate înregistrate în con
cursul de la New York: 60 yarzi — 
Paul Winder 6,3 sec; 60 yarzi garduri
— Hayes Jones 7,1 sec; triplu salt
— Ira Davis 15,855 m; prăjină — Don 
Bragg 4,76 m; 1 milă — Rozsavolgyi 
(R.P. Ungară) 4:01,8; 600 yarzi — 
George Kerr (Jamaica) 1:09,3.

obținută la 10 iulie la București de 
atleta IOLAN'DA BALAȘ. Alte rezul
tate omologate ca recorduri ale lumii: 
3:35,6 pe 1.500, m Herbert Elliott 
(Australia), 11,3 sec. pe 100 m — 
record mondial egalat — și 22,9 sec. 
Pe 200 m, ambele ale Wiltnei Rudolph 
(8. U. A.) etc.

pei. Iată rezultatele : Vardar — Split 
5—2, Vartex — Hajduk 2—0. De re
marcat că ambele echipe din Split au 
fost- eliminate, dintre care Hajduk de 
către o formație din categoria se
cundă. -

MECIURI NULE IN CUPA 
ANGLIEI...

l
Prelungirile s-a.u dovedit inutile în 

trei din cele patru meciuri din sfertu
rile de finală' ale Cupei Angliei. Go
luț înscris în min. 9 de Cliff Jones n-a 
fost suficient pentru ca Tottenham să 
se impună în fața echipei din liga se
cundă Sunderland, care a egalat după 
pauză și a rezistat apoi în minutele 
suplimentare: 1—1. Nici un gol nu 
s-a marcat în partidele Leicester — 
Barmstley și Sheffield Wednesday — 
Burnley. Ultima își datorează șansa 
de a ră-mîne în competiție portarului 
Blacklow. cel mai bun din 22. în 
fine și un meci decis: Sheffield Uni
ted a dispus' cu 3—1 de Newcastle.

Sîmlbătă s-au jucat și meciuri din 
campionatul englez. O surpriză de 
proporții a fost înregistrată de codașa 
Blackpool, care a întrecut la scor pe 
fosta campioană Wolverhampton: 
5—2. Dintre celelalte rezultate sînt de 
reținut: Everton — Fulham 1—0,
Manchester City — Manchester Uni
ted 1—3, Blackburn — Preston 1—0. 
în fruntea clasamentului continuă să 
figureze Tottenham, cu 10 puncte 
avans față de Wolwerhampton. întâl
nirea dintre aceste două echipe, dis- 

combinați.i Takacs — Ionescu primul 
marchează pe lîngă portarul Robin
son. Scorul partidei este pecetluit în 
min. 53 de Țiriac, care, la o învăl
mășeală în fața porții adverse aruncă 
pucul peste portar.

Arbitrii Nordlie (Norvegia) și Vita
la (Finlanda) au condus corect urmă
toarele formații:

R. P. ROMINA: Pușcaș — Țiriac, 
Ionescu — Varga, Hollo — I. Szabo, 
Ferenczi, G. Szabo — Biro, Nagy, 
Takacs I — Andrei, Calamar, Ga
zan II.

AFRICA DE SUD : Robinson — 
Wahl, Hamilton — Louw, Scherwin 
— Gardner, Campbell, Lukas, — 
Lawrence, Vickers. Prisley.

★
In ultimele zile atenția tuturor celor 

prezenti la acest campionat mondial 
a fost atrasă de întîlnirea dintre echi
pele Uniunii Sovietice și Suediei știut 
fiind că jocurile dintre aceste două 
formații au prilejuit întotdeauna par
tide viu disputate. De această dată 
hocheiștii sovietici și-au impus cate
goric superioritatea, învingând cu sco
rul de 6—2 (3—0, 2—0, 1-2). Jocul 
s-a disputat sub semnul supe
riorității echipei U.R.S.S., jucătorii 
suedezi făcînd față cu greu situației.

In încheiere voi aminti că în clasa
mentul seriei C conduce echipa țării 
noastre, care lunj va întâlni la Lau
sanne selecționata R.P.F. Iugoslavia.

MIRCEA COSTEA

ALTE REZULTATE: seria A: Fin
landa — R- D. Germană 6—4 (l—2, 
3—1, 2—1) ; R. S. Cehoslovacă — 
S.U.A. 4—1 (1—0, 1—0, 2—1), Cana
da — R. F. Germană 9—1 (1 — 1. 3—0, 
5—0); Canada—S.U.A. 7-4 (4-2, 2-0,
1— 2); R. S. Cehoslovacă — R. F. 
Germană 6—0 (2—0, 0—0, 4—0) ț 
U.R.S.S. — Finlanda 7—3 (5-0, 0-0,
2— 3); Suedia — R. D. Germană
3— 2 (2—1, 0—1, 1—0); seria B: 
Norvegia — Elveția 6—0 (3—0, 3—0, 
0—0) ; Anglia — Austria 10—2 (3—0. 
5—1, 2—1) ; Italia — R. P. Polonă 
5—3 (0—2, 2—1. 3—0) ; Italia — 
Austria 7—2 (0—0, 2—2, 5—0) ; 
Seria G: R.P.F. Iugoslavia — Olanda
9—2 (4—0, 3—2, 2—0).

In „Cupa Europei" la tenis de masă
C.S.n. Cluj-Spartak Varșovia 5-2
VARȘOVIA 5 (prin telefon). — Du 

ininică s-a desfășurat în capitala R.P. 
Polone întîlnirea de tenis de masă 
dintre formațiile O.S.M. Cluj și Spar 
tak Varșovia contînd în cadrul sfer 
turilor de finală ale „Cupei Europei", 
competiție deschisă echipelor mascu
line de club de pe continent. Jucătorii 
romîni, net superiori, au obținut vic
toria cu scorul de 5-2: Rethi-Kalinski
2-1  (17,-19, 16), Negulescu-Roslan 
2-1 (-15, li, 9), Cobirzan-Kpsinski 1-2 
(-18, 22,-12), Negulescu-Kalinski 2-0 
(11, 14), Rethl-Kusinski 2-1 (13,-19,
11), Cobîrzan-Roslan 0-2 (-12,-15), 

putată în etaipa trecută, s-a înciudat 
egal: 1—1.

... ȘI SCORURI MARI 
IN CUPA FRANȚEI

Echipele din prima divizie franceză 
au avut câștig de cauză în optimile de 
finală ale Cupei. Nice , a eliminat pe 
Roubaix (6—2), Sedan pe Strasbourg 
(2—0), St. Etienne pe Sochaux (3—1). 
Cu 3—1 a întrecut și Reims pe Ales, 
dar nu fără emoții ; cu un sfert de 
oră înainte de sfârșit tabelă de marcaj 
indica 1 — 1. Două goluri ale lui Pian- 
tani au asigurat însă victoria campid- 
ni’tor. „Derbiul” Racing — Lyon a re
venit parizienilor, tot cu 3—1. Cele
lalte rezultate : Nîmes — Nancy
2— 1, Bordeaux — Caen 3—1, Mont
pellier — Faucigny 4—0.

INTERNAZIONALE A REALIZAT 
SCORUL CAMPIONATULUI

Cea de a 22-a etapă a campionatu
lui italian a opus liderului, Inter., 
ultima clasată, Lazio. întîlnirea, după 
o primă repriză terminată cu un avan, 
taj minim pentru Internazionale 
(1—0), s-a încheiat cu scorul de 7—0, 
cel mai mare înregistrat în actuala 
ediție a întrecerii. Alte rezultate: 
Catania — Bologna 1—0, Padova — 
Lanerossi 2—1, Sampdoria — Spa! 
1 — 1, Bari — Torino 1—0, Roma — 
Napoli 2—0, Juventus — Fiorentina
3— 0, Atalanta—Milan 2—rO, Udinese 
— Lecco 2—0. Conduce Internaziona
le cu 35 p., urmată de Juventus — 
32, Milan și Roma — 29, Catania — 27, 
Fiorentina — 25 p. etc.

HandMștii romîni au realizat un rezultat 
excelent în campionatul mondial, învmgtnd 
selecționata Danemarcei cu 15-13 (6-7)

DORTMUND 5 (prin telefon). Peste 
10.000 de spectatori au aplaudat în 
Westphalen Halle excepționala vic
torie repurtată duminică seara de e- 
chipa de handbal în 7 a R.P. Romî- 
ne în meciul disputat cu puternica 
formație a Danemarcei, clasată pe 
locul 3 la ultima ediție a campiona
tului mondial. Evoluînd de o manieră 
care a impresionat puternic pe cei 
prezenți, luptînd cu o deosebită dîr- 
zenie pentru culorile patriei, handba- 
liștii romîni au debutat victorioși in 
întrecerile finale, obținînd o victorie

Cîteva clipe după terminarea 
jocului cu reprezentativa Dane
marcei, căpitanul eahipei Republicii 
Populare Romîne, AUREL BUL- 
GARU, ne-a declarat la telefon: 
„Sintem cu toții extrem de feri
ciți. Astăzi am obținut o strălu
cită victorie și bucuria noastră 
este cu atât mai mare cu cît a- 
ceastă zi coincide cu o mare săr
bătoare pentru întregul nostru po
por. închinăm rezultatul nostru 
victoriei în alegeri a Frontului De
mocrației Populare".

______

care le deschide largi perspective în 
obținerea unui loc fruntaș în clasa
mentul general.

Partida a fost extrem de disputată, 
de un dinamism rar întîlnit, ambele 
formații făcînd apel la întregul lor 
bagaj de cunoștințe tehnice și tactice 
pentru a obține victoria. Jucătorii 
romîni s-au apărat foarte bine, iar 
„șuterii" noștri de bază s-au dovedit 
a fi mult mai inspirați decît în me
ciul cu echipa R.S. Cehoslovace, în
scriind goluri prețioase din aruncări 
de la distanță. In obținerea acestei 
victorii, întregii echipe îi revin me
rite egale.

Iată cum a evoluat scorul: Bădu- 
le seu I—0 (min. 1), Teihlmann 1—1 
(min. 3) Bulgaru 2—1 (min. 4), Raun-

Negulescu-Kusinski 2-0 (18, 16).
în urma acestui rezultat, echipa 

O.S.M. Cluj s-a calificat pentru semi
finalele „Cupei Europeig unde va în 
tîlni pe învingătoarea meciului dintre 
Partizan Belgrad și formația care re 
prezintă R.D. Germană.

ARTUR CENDROWSKI 
redactor la „Przeglad Sportowy" 

Varșovia

VOLEIBALISTELE
DE LA DINAMO BUCUREȘTI

AU PFRDUT JOCUL
DE LA BELGRAD

BELGRAD 5 (serviciul nostru de ra
dio). Partida internațională de volei 
feminin Partizan Belgrad — Dinamo 
București disputată duminică dimi
neața în cadrui „Cupei Campionilor 
Europeni", s-a încheiat cu victoria 
formației iugoslave la scorul de 3-1. 
Meciul a fost deosebit de spectaculos, 
întrecînd din acest punct de vedere 
toate partidele disputate la Belgrad 
în ultimii ani. Ambele echipe au lup
tat cu mult avînt pentru victorie.

Pe scurt
* Uniunea de ciclism din Elveția, 

organizatoarea campionatelor mon
diale din 1961, a dat publicității pro
gramul întrecerilor ce vor avea loc 
la sfîrșitul lunii august și începutul 
lunii septembrie. Probele de pistă se 
vor desfășura pe velodromul „Oerli- 
kon“ din Zurich între 25—30 august. 
Cursele de fond se vor desfășura pe 
circuitul Brongarten de lîngă Berna, 
întrecerea amatorilor — la 2 septem
brie pe distanța de 181,524 km (14 
ture a 12,966 km), iar cea a profesio
niștilor — la 3 septembrie pe distanța 
de 285,252 km.

® Gene Fullmer, campionul mon
dial de box al categoriei mijlocie, 
și-a apărat titlul intr-un meci în care 
l-a întîlnit pe Sugar Robinson. Full
mer a cîștigat la puncte, păstrindu-și 
astfel titlul. 

dahl 2—2 (min. 6), Teihlmann 2—3 
(min. 9), Hnat 3—3 (min. 12), Gelvald 
apără excepțional cîteva șuturi ale 
lui Hnat și Bulgaru, Ivănescu 4—3 
(min. 13), Raundahl 4—4 (min. 14), 
Rydahl 4—5 (min. 18) și 4—6 (min. 18) 
iar Teihlmann 4—7 (min. 19). După 
ce Bădulescu și Moser trag în bară, 
Costache II este faultat la semicerc și 
Moser transformă lovitura de la 7 
metri (5—7 în min. 24). In min. 26, 
faza se repetă, dar de astă dată Mo
ser ratează lovitura de la 7 metri I 
Pînă la sfîrșitul reprizei, după o se
rie de atacuri debordante ale jucăto
rilor noșțri, Nodea înscrie: 6—7 în 
min. 29.

După pauză: Cramer 6—8 (min. 33), 
Telman 7—8 (min. 34), și tot el la un 
contraatac 8—8 (min. 35), Hansen 8—9 
(min. 38), apoi Telman este faultat la 
semicerc și Moser transformă lovitu
ra de la 7 metri : 9—9 (min. 39). Iri 
continuare: Ivănescu 10—9 (min. 43)
— din acest moment nu am mai ce
dat conducerea —, Hnat 11—9 (min.' 
44), Teihlmann 11—10 (min. 46), Hnat 
12—10 (min. 48), Hansen 12—11 din „7 
metri" (min. 49), Moser 13—11 (min.' 
49) și apoi este eliminat pentru două 
minute, (min. 51), timp în care Redl 
apără un „7 metri" și Nodea înscrie 
(14—11 în min. 53). Pînă la sfîrșit mai 
înscriu Hansen din lovitură de la 9 
metri (min. 56), Nielsen (min. 58) și 
Ivănescu (min. 60). Scor final: 15-’ 
(6-7) pentru R.P.R.

Arbitrul Rosmanith (R.F.G.) a cont- 
dus excelent următoarele formații: 
R.P. ROMINA : REDL - TELMAN/ 
IVĂNESCU, COVACI, BULGARUf 
BĂDULESCU, COSTACHE II, MO
SER, HNAT, NODEA; DANEMARCA: 
Gelvald (Mortensen) - JENSEN) 
TEIHLMANN, Olsen, Hansen, CRA
MER, Stenberg, Nielsen, Rydahl,- 
RAUNDAHL, Holte.

In partida următoare, formația R.P. 
Romînă va întilni marți seara, Ia 
Krefeld, echipa unită a Germaniei.

Alte rezultate : R.S. Cehoslovacă
— Islanda 15—15 (7—6) !, Suedia —
Franța 15—11 (7—6): Echipa unită a 
Germaniei — Norvegia 15—8.

FOTBALIȘTII NOȘTRI
ȘI-AU ÎNCHEIAT turneul 

ÎN IUGOSLAVIA
Selecționata București (tineret) 

•—Radnicki Sombor 2-0 (0-0)
SOMBOR 5 (prin telefon). AproxiJ 

mativ 10.000 de spectatori au asistat 
duminică la ultima întîlnire a Selec
ționatei de tineret a orașului Bucu
rești disputată în compania forma
ției de categoria B, Radnicki Sombor.’ 
Echipa din localitate a dat o ripostă1 
dîrză fotbaliștilor bucureșteni. Pînă1 
la urmă însă Radnicki a trebuit să 
părăsească învinsă terenul cu scorul 
de 2—0 (0—0). Jucătorii romîni au ac
ționat in continuă mișcare, scoțând 
deseori din dispozitiv apărarea ad
versă. Primul gol a fost înscris în 
min. 58 de Czako. In min. 64 Dridea 
a înscris al doilea gol.

Iată formația folosită de selecțio
nata de tineret : DATCU — Greavu, 
Motroc, Mureșan — POPESCU, CRI- 
ȘAN — Sclymesi, Matei (Tabarcea)j 
DRIDEA, Unguroiu, CZAKO.

Fotbaliștii romîni pornesc spre pa
trie luni dimineață.

® Intr-un meci amical desfășurat 
la Paris, selecționata masculină de 
volei a Franței a întrecut echipa Iu
goslaviei cu 3—2. (15-11, 8-15, 11-15, 
16-14, 15-6).

© Competiția internațională de spa
dă „Spreafico", desfășurată la Mila
no cu participarea unor trăgători de 
valoare din R.P. Ungară, R.P. Polonă, 
Franță, Suedia ' și Italia, a luat sfîr
șit cu victoria italianului Luigi 
Saccaro. Acesta l-a .întrecut în finală 
cu 14-12 pe compatriotul său Gianni 
Brada. De remarcat că polonezul 
Stzalka a reușit să-1 elimine pe cam
pionul olimpic Delfino (Italia).

0 In cursul lunii martie echipa se- 
lecțior.a'tă de rugbi a Canadei va 
susține mai multe intîlniri în Japo
nia. In primul meci rugbiștii cana
dieni vor evolua la Tokio, în com
pania echipei Universității Hosei.
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