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Unirea Moldovei cu 
nească, înfăptuită la 
1859, acum 107 ani, 
acele evenimente ale trecutului care 
ți stîrnesc un înalt și nobil senti- 
nent de bucurie. O bucurie proas
pătă, optimistă ; bucuria intîlnirii 
rățești de mult dorită. O bucurie sim- 
>lă și adîncă, totuși. O bucurie 
îbștească, populară, pe care orice 
omân care întinde altui român o 
nînă frățească, o simte pînă în stră- 
undurile lui cele mai. intime ;„Hcii să 
lăm mînă cu mînă, cei cu inimă to
nă nă..."

Poporul nostru, păstrător a multor 
imintiri tragice, are cîteva amintiri 
are vin, totdeauna, în lumina con- 
tiinței cu freamătul veseliei, cu cas- 
adele bucuriei și cu ritmul sprinten 
il cîntecului.

Și sărbătoarea Unirii este dintre 
icestea: ...„Să învîrtim hora frăției pe 
lămîntul României". Veacuri dea 
îndul românii, despărțiți în trei țări, 
u visat, au dorit, au rîvnit unirea, 
iu luptat, s-au jertfit pentru înfăp- 
jirea acestui vis.
Unirea s-a întemeiat pe comunita- 

sa teritoriului carpato-dunărean, aici 
î cetatea Carpaților, unde s-a ză
mislit poporul român. S-a întemeia* 
e comunitatea de origină daco-ro- 
icnă ; pe comunitatea de limbă, - 
itină. S-a întemeiat pe o comunitate 
e cultură, multisecular aceeași, în 
istrele provinciile românești, Moldo- 
□, Muntenia și Transilvania.
Fapte de solidaritate frățească

populară, ca lupta antiotomană dusă 
adesea împreună de toți românii, sub 
oblăduirea unor comandanți iscusiți și 
eroici ca lancu de Hunedoara sau 
Ștefan cel Mare, momente de unifi
care statală cum a înscris la 1600, 
Mihai Viteazul, făurind, o clipă, cu 
spada, o unitate statală românească, 
circulația, în ciuda opreliștilor, a ace
lorași cărți în grai românesc din Ma
ramureș îp Dunăre și din Crișana la 
țărmul Mării, dezvoltarea economiei 
capitaliste în secolele XVIII și XIX, 
toate au dus la trezirea conștiinței 
naționale, la înflorirea și împodobi
rea ei cu frumoasele, încîntătoarele 
și vibrantele creații artistice. In a- 
junul revoluției de la 1848, conștiința 
națională a devenit o forță, o idee 
politică general românească întruchi
pată în Unire.

Pentru această măreață idee au 
luptat toți revoluționarii și progre
siștii vremilor. Și Vladimirescu, și Băl- 
ccscu, și Kogălniceanu, și Bariț, și 
Bolintineanu și Cuza. Tot „statul ma
jor al revoluției" din 1848, cum se 
spunea. Dar ei n-ar fi putut săvîrși 
nimic, dacă n-ar fi intrat poporul în 
arena vieții politice. Dacă n-ar fi a- 
muțit intrigile și cîrtirile separatiști
lor. Dacă n-ar fi ales în divanurile 
ad-hoc oameni vrednici și patrioți. 
Dacă la 5 și la 24 ianuarie 1859 n-ar 
fi fost ales, la lași întîi și apoi și la 
București, același domn : ALEXANDRU 
IOAN CUZA.
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La tenis de masă

MARIA ALEXANDRU ȘI DORIN GIURGIUCĂ
AU CÎȘTIGAT TURNEELE INDIVIDUALE

și (Continuare în pag. a 2-a)

VASILE ALECSANDRI

Hora Unirii
Hai să dăm mînă cu mină 
Cei cu ini mu română, 
Să-nvîrlim hora frăției
Pe pâmintul României 1

Amîndoi sînieni de-o mamă, 
l)e-o făptură și de-o samă, 
Ca doi brazi intr-o tulpină, 
Ca doi ochi într-o lumină.

Eleonora Mihalca a avut o comportare frumoasă în întîlnirile din sala 
Fioreasca.

Foto : T. Roibu

Iarba rea din holde piară I 
Piară dușmanii din țară ! 
Intre noi să nu mai fie 
Decît flori și omenie!

Amîndoi avem un nume,
Amîndoi o soartă-n lume
Eu ți-s frate, tu-mi ești frate, 
lu noi doi un suflet bate!

Măi muntene, măi vecine, 
Lină să te prinzi cu mine 
Și la viată cu unire, 
Și la moarte cu-nfrățîre!

Fin la Milcov cu grăbire 
Să-l secă tu din ir-o sorbire. 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare.

Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi și la durere. 
Unde.-s, doi, puterea crește 
Si dușmanul nu sporește!

Si să vadă sfîntul soare 
înlr-o zi de sărbătoare, 
Hora noastră cea frățească 
Pe cîtnpia românească 1

Și cea de a doua zi a întîJnirilor de 
tenis de masa româno-sovietice a ofe
rit publicului prezent în sala Fioreas
ca întreceri viu disputate și spectacu
loase, ca și satisfacția' unor noi vic
torii ale culorilor țării noastre. Tur
neele individuale au revenit reprezen
tanților României : la simplu femei : 
MARIA ALEXANDRU, la simplu 
bărbați: DORIN GIURGIUCĂ. în
special concursul celor șapte jucătoare 
(Alexandru, Rudnova, Mihalca, Grin
berg, Folea, Constantinescu, Crișan), 
a dat loc la o luptă pasionantă, cu o

Dc
-. Pe toate cele patru coechipiere, dar pierde 

la ambele jucătoare sovietice ; Eleono
ra Mihalca cîștigă mai clar decît vi-

serie de rezultate contradictorii, 
pildă, Maria Alexandru învinge

neri la Rudnova și Grinberg, dar este 
învinsă de junioara Carmen Crișan 
(14 ani) ; Catrinel Folea cîștigă la 
Rudnova, iar Carmen Crișan la Grin
berg, in timp ce sportivele oaspe se 
impun în fața lui Alexandru și Con
stantinescu. Din cauza acestui adevă
rat... zigzag al rezultatelor, pentru de
semnarea locului întîi a fost nevoie 
dc o departajare prin setaveraj, la 
diferente minime intre Maria Alexan
dru, Zoia Rudnova și Eleonora 
Mihalca.

Dacă despre Maria Alexandru nu 
se pot spune lucruri deosebite fată de 
evoluția ei de vineri, în schimb, Eleo
nora Mihalca a confirmat forma buna 
în care se află. Din nou, ea a acționat 
cu lovituri continue și puternice de 
atac, fapt care a făcut-o să dețină 
mereu inițiativa, să-și impună superio
ritatea Păcat că o „cădere” surprin
zătoare in partida cu Carmen Crișan 
(după o presupusă greșeală de arbitra j, 
în primele 10 puncte ale setului II 
și după ce îl cîștigase pe primul) a 
adus-o pe poziția a treia a clasamen
tului unei competiții pe care, altfel, 
ar fi meritat s-o cucerească. O com
portare peste orice așteptări a avut

(Continuare in pag. a 4-<i)

C. COMARN1SCIII

Campionatul republican de biatlon.

A. S. Armata I Brașov a ciștigat ștafeta 3x7,5 km

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Ziele două concursuri de scrimă re- 
vatc juniorilor, organizate sîmbă- 
și duminică în Capitală, și dotate 

(Jnirii“, au însemnat un

Competiții, concursuri...
la prima lor întrecere cu public — 
au furnizat multe surprize, îndeosebi 
la fete. în general aceste concursuri 
au atestat că în secțiile de scrimă 
bucureștene, juniorilor li se acordă o 
tot mai mare atenție. Și o altă remar
că: elementele cu aptitudini în acest 
sport, nu sc limitează la atributele 
lor native ci muncesc conștiincios, 
stăruitor pentru a obține rezultate 
care să-i situieze în atenția specialiș
tilor. Cazul cel mai tipic — tînărul 
Gabriel Ursovici de la Progresul, cîș— 
tigătorul probei masculine. Prezent 
pc planșele de scrimă doar de cîteva 
luni, Ursovici se arată a fi un trăgă
tor activ, curajos, cu un bun simț de 
timp, cu cunoștințe tehnice temeinic 
însușite. La succesul lui Ursovici a 
contribuit, se înțelege, și antrenorul 
său, Nicolae Marinescu, care se dove
dește o dată mai mult un foarte bun 
șlefuitor de tinere talente.

Concursul a început cu 4 serii a 
cite 5 trăgători, s-a continuat cu două

semifinale și o finală de 6. Clasa
ment: 1. G. Ursovici (Progresul); 2. 
Al. Micloș (Știința); 3. M. Scbeștea- 
nu (Gloria); 4. A. Ștefan (Gloria); 5. 
L. Meleca (SPC); 6. Cr. Dinu (Pro
gresul).

Pe echipe, locul I: Gloria (după un 
baraj cu Progresul).

La fete s-a foîosit un alt sistem: 
un tur de 8 grupe eliminatorii a cîte 
5 concurente, trei tururi de eliminare 
directă și două turnee finale pentru 
locurile 1—3 și 4—6. Surprizele, așa 
cum aminteam, au abundat, mai ales 
în eliminări directe: Cioacă o întrece 
pe Petrișor, Manta pe Dinescu, Lumi
nița Popescu (II ani!) pe Zamfirescu, 
Apostol pe Mihăilescu. Moroșan face 
și ea eforturi mari pentru a cîștiga 
la Wasserstrom (2—1). în turneul fi
nal Rodica Văduva (SPC) cîștiga la

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

PREDEAL, 23 (prin te
lefon de la trimisul nos
tru). — A doua probă a 
campionatului republican 
de biatlon, ștafeta 3x7,5 
km, desfășurată dumi
nică dimineață în Valea 
Poliștioalcă din Predeal, 
a fosț cîștigată, conform 
așteptărilor, de prima e- 
chipă a A. S. Armata 
Brașov (C. Carabela, Gh. 
Cimpoia și N. Bărbă- 
șescu). De fapt, trebuie 
să spunem de la început 
că din cauza Îmbolnăvi
rii lui I. Țeposu, șta
feta clubului Dinamo 
Brașov, singura care ar 
fi constituit un adversar 
pentru A. S. Armata, a 
fost descompletată și, 
deci, nu a mai putut par
ticipa la întrecere. ~ 
și în aceste condiții, 
care A. S. Armata 
virtuală cîștigătoare, 

disputa a fost deosebit de 
interesantă și de utilă 
pentru componenții lo
tului republican, care 
vor concura peste o săp- 
tămînă la Garmișch- 
Partenkirchen, gazda 
campionatului mondial.

Dar 
în 

era

77

Schimb la .ștafetă : Carabela a terminal cursa 
pe care o va continua colegul său de echipa 
Cimpoia.

Foto : A Neaqu

In turneul reprezentativelor de tineret
rvinsă in concursul de duminica 
:neață, talentata reprezentantă a 
iatiei sportive S.P.C., Rodica Vă- 
r, a ci.știgat „Cupa Unirii" la Ilo- 

retă tete

Foto : Ștefan Ciotloș

tos succes dc participare (60 de 
ători și trăgătoare!). Totodată, 
mai important, ele s-au bucurat 

prezența a numeroși sportivi ex
it pregătiți. Nu-i vorba aici doar 
icrimcrii care plecau favoriți, ci 
e alți tineri care — aflați acum

Italia a întrecut România cu 2-1 (1-1)
• MIERCURI, TOT LA VERONA : ROMANIA-AUSTRIA

VERONA. 22 (prin telefon). — Cei 
mai experți „ochi" din Italia în ma
terie de fotbal, antrenori și impresari ai 
echipelor ce activează în prima divizie, 
au urmărit sîmbătă după-amiază pe 
stadionul llendagodi din Veronă partida 
dintre reprezentativele de tineret ale 
Italici și României. Au venit uu ca sim
pli spectatori ci cu preocuparea profe
sională de a-i depista și eventual a-i 
achiziționa pentru echipele lor de club

pe cei mai valoroși jucători din repre
zentativa de tineret a Italiei. Acest in
teres deosebit, binecunoscut de cei care 
sîmbătă au îmbrăcat tricourile naționa
lei italiene, a avut un efect pozitiv asu
pra jucătorilor țării gazdă, mobilizîn- 
du-le la maximum forțele. Ei au luptat 
cu o ambiție rar întîlnită, au muncit fără 
pic de menajamente din primul .și pînă 
în ultimul minut de joc, fiecare dorind 
să sc impună atenției celor din tribune.

adversar, un joc 
lot timpul pe

Jocul desfășurat de 
foarte rapid, orientat 
poartă, cu pătrunderi in viteză și șuturi 
puternice, aproape din orice poziție, a 
solicitat echipei noastre eforturi deose
bite. în prima repriză ea a reușit să 
facă fată cu destul succes ritmului de 
joc impus de gazde, distrugîndii-le de 
cele ntai multe ori incursiunile ofeti-

într-adevăr, prin dorința lor do a 
avea o comportare cit mai bună și 
Je a satisface exigentele publicului 
aflat în tribuna naturală din fața po
ligonului, biatloniștii noștri au reali
zat performante remarcabile la tir. 
Așa, de pildă, Carabela, sosii primul 
!n poliqon, a spart cele cinci baloane 
la poziția culcat din șase focuri, iar 
după al doilea tur de 2,5 km n-a mai 
ratat nici un foc la poziția în pi
cioare. Aceleași performante le-au 
obținut Cimpoia și Barbășescu din 
prima ștafetă a A. S. Armata, precum, 
și Gh. Bădescu, care a alcătuit 'îm
preună cu Gh. Vilmoș și I). Soiu o 
ștafetă în afară de concurs. Desigur, 
faptul că cei cinci membri ai lotului

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 2-a)



Au lost desemnați 
campionii larii la patinaj artistic

Ultimele întreceri ale campionatelor republicane de 
patinaj artistic au continuat pe stadionul de iarnă 
din parcul „23 August", pe un timp admirabil. Astfel 
„impusele" seniorilor s-au desfășurat sîmbălă sub ra
zele unui soare puternic care a obligat pe lucrătorii pa
tinoarului să pornească motoarele pentru a întreține 
gheața. Dar dacă condițiile de concurs au fost bune, în 
schimb, participarea sportivilor a lăsat de dorit: ca și 
la juniori, și în probele seniorilor și-au disputat întîie- 
tatea doar reprezentanții Capitalei. Patinatorii din pro
vincie, afiați la... dispoziția capriciilor vremii nu s-au 
putut pregăti, absentînd de la finalele campionatelor.

Seniorii au executat sîmbătă „contratreiul paragraf 
înapoi—înafară", „serpentina cu buclă înapoi—înafară" 
și alte complicate figuri de școală în fața unui exigent 
juriu din care au făcut parte Tatiana Danilenko 
(U.R.S.S.), Walburga Grimm (R.D.G.) și fosta campioană 
mondială universitară Dagmar Lerhova - Rehakova 
(R. S. C.j. Cum s-au comportat sportivii noștri frun
tași ? Se poate spune că ei au progresat de la ultima 
confruntare publică : campionatele regionale. Iar pentru 
a ilustra raportul valoric dintre finaiiști vom reda no
tele, la totalul exercițirior obligatorii, acordate de ar- 
bitrele de peste hotare Walburga Grimm — Tatiana 
Denilenko — Dagman Lerhova Rehakova : Elena Molș 
97,5—104,9 — 107,4; Cristina Formagiu 63,6 — 70,9—75; 
M. Comanici 96,2 — 102,5 — 106,9; N. Belu 76,4—81,0— 
85,1 ; M. Stoenescu 59,9 — 65,7—65,1. După aprecierile 
oaspetelor noastre, Elena Moiș a reușit să-i întreacă și 
pe băieți. în această privință, ni s-a părut edificatoare 
și părerea prof. Carol Herd, unul dintre antrenorii lo
tului republican : „lucrînd în ultima vreme cu mai 
multă seriozitate, Elena Moiș a... desenat azi mai corect 
ca orieînd. Comanici s-a comportat în nota lui obiș
nuită, adică mulțumitor, iar Belu a dovedit că nu in
sistă asupra corectării unor vechi greșeli. Stoenescu și 
Cristina Formagiu n-au contat în lupta pentru primul 
loc".

în proba obligatorie rezervată perechilor, cele două 
cupluri au trebuit să prezinte, în decurs de 2,30 min., 
o serie de ridicări, sărituri, piruete etc. Cu un plus de 
precizie și cu un conținut mai variat, Letiția Păcuraru 
și Radu Ionian au întrecut tînăra pereche Liliana

Perechea campioană Letiția Păcuraru — Radu Ionian 
(Știința București) pozind Înainte de a intra în concurs.

Foto : Șt. Ciotloș

Georgescu — Dan Săveanu și aceasta în progres 
vădit.

Aseară, juniorii și seniorii șt-au prezentat „reperto
riul" Ia libere, exerciții asupra cărora vom reveni cu 
amănunte.

CLASAMENTELE GENERALE : senioare 1. ELENA MOIȘ 
(Dinamo) 1010.9 p., 2. Cristina Formagiu (D) 748,5 p. ; se
niori 1. MARCEL COMANICI (D) 952,5 p„ 2. N. Belu (Con
structorul) 821,8 p., 3. M. Stoenescu (D) 743,5 p ; perechi 
1.LETIȚIA PACURARU-RADU IONIAN (Știința) 129,6 p., 2. 
Liliana Georgescu-Dan Săveanu (D) 105,7 p. ; junioare 1.
BEATRICE HUȘTHT (D) 755.9, 2. Rodica Didâ (C) 699 p., 3. 
Constanta Ionescu (C) 652,3 p. ; juniori 1. DRAGOȘ SANDU 
(C) 599 6 p., 2. D. Săveanu (D) 509 p. e. R. Marinescu (D) 
471,8 p. ; perechi ADRIANA IONESCU (C)-M. CHIOSEA (D) 
88,6 p.

TR. IOANIȚESCU

SCHI: DOUĂ CONCURSURI REUȘITE: CUPA POSÎĂVAIHJI (PROBE A1PINE) 
Șl CUPA TRACTORUL (EOAD Șl SĂRITURI)

VIVAT, VIV«l UHIHLH.

POIANA, 23 
fășurată sîmbătă 
tiile din Postăvarul, competiția 
bucurat de un deosebit succes, dato
rită bunei organizări, timpului exce
lent, și, mai ales, concurenților, care 
s-au prezentat la un nivel tehnic mult 
superior primelor lor evoluții din a- 
cest sezon. învingători au ieșit cei 
scontați : Gohn la „special", Tăbă
raș la „uriaș", Ilona Micloș la „spe
cial" și Brenci în ambele probe de 
juniori. De semnalat că1. Ilona Micloș 
a căzut la intrarea în Zidul Mare, 
pierzînd secunde prețioase care i-au 
permis lui Edith Șuteu să cîștige pro
ba de „uriaș".

Iată rezultatele tehnice: SLALOM 
SPECIAL, seniori: 1. K. Gohn (Dina
mo Brașov) 89,2, 2. C. Tăbăraș (Car- 
pați Sinaia) 90,4, 3. N. Iovici (Stea
gul roșu) 90,7, 4. M. Focșeneanu
(Carpați) 92,8, 5. I. Zangor (A.S.A. 
Brașov) 93,9, 6. Gh. Cristoloveanu 
(Steagul roșu) 95,0, 7. N. Șuteu
(A.S.A.) 96,3, 8. M. Bucur (Carpați) 
97,7, 9. Mircea Enc (A.S!A.) 98,4, 10.
1. Pitiș (Dinamo) 102,7; senioare: 1 
Ilona Micloș (Dinamo Brașov) 102,8,
2. Mihaela Casapu (Dinamo) 106,6, 3
Edith Șuteu (A.S.A.) 107,5; junioare 
I: 1. Elena Neagoe (Carpați) 78,2, 2. 
Constanța Măzgărcanu (Steagul roșu) 
81,2; junioare II: 1. Georgeta Bănci- 
lă (Ș.S.E. Brașov) 73,2, 2. Dorina Mun- 
teanu (Ș.S.E. Brașov) 78,3; juniori I:
1. V. Brenci (Steagul roșu) 62,0, 2. D. 
Cristea (Caraimanul Bușteni) 62,2, 3. 
V. Alexandrescu (Dinamo) 67,0, 4 
Gh. Vulpe (Carpați) 70,5, 5. Andrei 
Mathe (A.S.A.) 74,5; juniori II: 1. I. 
Voina (Dinamo) 55,8, 2. C. Văideanu 
(Ș.S.E. Brașov) 56,0, 3. I. Bobiț (Stea
gul roșu) 58,0; SLALOM URIAȘ, se
niori: 1. C. Tăbăraș 1:33,6, 2. K. 
Gohn 1:34,8, 3. Gh. Văcaru (Dinamo) 
1:36,0, 4. D. Munteanu (A.S.A.i
1:36,3, 5. N. Șuteu 1:36,6; senioare: 

(prin telefon). Des- 
și duminică pe pîr- 

s-a

A. S. Armata I Brașov a cîștigat ștafeta 3x7,5 km
(Urmare din pag. 1)

nostru reprezentativ nu au avut de- 
cît o singură penalizare (Gh. Vilmoș, 
la poziția culcat) este îmbucurător și 
ne dă speranțe că prin repetarea 
performanței vor obține un loc în 
partea superioară a- clasamentului- 
„mondialelor".

Cît privește fondul,, desfășurat pe 
o zăpadă foarte bună, ne-a prilejuit 
doar o luptă individuală a biatloniș- 
tilor cu ei înșiși, mai bine-zis cu 
cronoinctrele, deoarece absența „due
lurilor" i-a privat de stimulentul creat 
de un adversar apropiat ca valoare. 
Vom remarca totuși,, că cel mai bun 
timp a fost înregistrat de Gh. Cim- 
poia (31:31,0), urinat de noul campion 
la proba individuală C. Carabcla

Mihacla 
Blebea

1. Edith Șuteu 1:43,2, 2.
Casapu 1:46,0, 3. Liliana 
1:47,0; junioare I: I. Constanța Măz- 
găreanu 1:49,9, 2. Elena Neagoe
1:51,6; junioare II: 1. Georgeta Băn
cilă 1:14,1, 2. Rodica Frățilă (Dina
mo) 1:23,5; juniori I: 1. V. Brenci

2. D; Cristea 1:41>8, 3. Gh.
V. Alexandrescu

1:40,3,
Vulpe 1:43,5, 4.
1:46,1, 5. A. Mathe 1:51,5; juniori II:
1. I. Bobiț 1:49,2, 2. I. Voina 1:51,1,
3. N. Crețoiu (Dinamo) 1:52,5.

VICTOR SECĂREANU — coresp.

POIANA, 23 (prin telefon). Cu ex
cepția biatloniștilor, întrecerile de 
fond și sărituri dotate cu „Cupa Trac
torul* i-au reunit la strat pe toți 
fruntașii schiului „nordic" din țara 
noastră. Disputele au fost foarte in
teresante, îndeosebi la sărituri, unde, 
pentru prima dată după mulți ani 
s-au prezentat în concurs 30 de spor
tivi (13 seniori și 17 juniori).

Rezultate tehnice: FOND, seniori 
(10 km): I. Petre Dinu (Dinamo) 38,56,
1. N. Sfctea (Dinamo) 39,24, 3. M. 
Cojan (Tractorul) 40,39, 4. M. Cim- 
poia (Tractorul) 40,43, 5. N. Sume- 
drea (Tractorul) 40,48, 6. N. Cristo
loveanu (Tractorul) 41,41; senioare 
(5 km): 1. Marcela Leampă (Dinamo) 
22,48, 2. Iuliana Bogozi (Dinamo)
23,26, 3. Rodica Cimpoia (A.S.A.) 
24,12, 4. Eugenia Vișan (A.S.A.) 25,14,
5. Maria Băncilă (Tractorul) 26,43; 
juniori (5 km): 1. I. Olteana (Dina
mo) 21,18, 2. Ion Dudu (Dinamo)
21,28, 3. Victor Fontana (Steagul ro
șu) 21,44, 4. P. Drăguș (Steagul roșu) 
22,08, 5. Gh. Marinescu (Tractorul) 
22,23, 6. Al. Szabo (Steagul roșu)
22,32; junioare (3 km): I. Maria Tă- 
nase (Tractorul) 16,44, 2. Elena Băn
cilă (Tractorul) 17,36, 3. Ana Stă- 
nilă (Dinamo) 17,57, 4, Ana Clinciu 
(Tractorul) 18,08, 5. Rodica Nilă

Rezultate: 1. A. S. ARMATA I 
BRAȘOV (Carabela 32:30,0 — Cim
poia 31:31,0 — Cimpoia 31:31,0 — 
Bărbășescu 33:14,0) 1 h 36:15,0 -
campioană republicană; 2. A. S. Ar
mata II Brașov (Gh. Cercel 36:26,0— 
M. Stoian 35:01,0 — D. Zangor
35:34,0) 1 h 47:01,0. La întreceri a mai 
participat ștafeta clubului sportiv 
Steagul roșu ai cărei component! 
(N. Țeposu, Val. Suciu, V. Narea) au 
cucerit unanime aprecieri pentru 
faptul că, deși au avut o pregătire 
sumară s-au comportat onorabil în 
această dificilă întrecere. începutul 
clubului Steagul roșu este promițător 
și sperăm ca prezentarea ștafetei să 
fie doar un „start" în activitatea do 
lor mare a secției de biatlou.

(Ș.S.E. Rîșnov) 18,32; Clasament pe 
echipe: I Dinamo 31 p., 2. Tractorul 
39 p., 3. Steagul roșu 54 p., 4. Ș.S.E. 
Rîșnov 76 p. SĂRITURI (trambulina 
mijlocie), seniori: 1. Iosif Eros (Di
namo) 223,25 (53 + 53,5 m), 2. Fl. Voi- 
nea (Dinamo) 219,5 (52 + 51), 3. V. 
M'ărgincanu (Tractorul) 219 (52+51),
4. N. Dorobanțu (Dinamo) 218,85 
(50+51), 5. E. Kiss (Tractorul) 211,3 
(49,5 +49,5), 6. St. Burețea (Tracto
rul) 210,9 (53+521); juniori: 1. D. 
Lupu (Dinamo) 230 (47,5+46), 2. V. 
Danciu (Tractorul) 206,85 (43,5+43), 
3. M. Cocea (Tractorul) 194,8 (42,5+- 
43). Clasament pe echipe: 1. Dinamo, 
32, 2. Tractorul 39, 3. Voința Odor- 
hei 60.

CAROL GRUIA — coresp. regional

ATLETISM: Juniorii au obținut rezultate bune
Sala Floreasca II a reunit din nou 

sportivi juniori și copii din cluburile 
bucureștene într-un concurs de atle
tism organizat de comisia orășenească 
de specialitate. Spre deosebire de 
celelalte două concursuri, de data a- 
ceasta performanța în sensul ei strict 
statistic a fost aceea care a primat. 
Duminică a fost de altfel, egalat și 
primul record de sală — la proba de 
55 m. g. juniori categoria a Il-a de 
către Mihai Georgescu de la S.S.E. 1 
cu timpul de 8,0 sec. Alte rezultate 
valoroase au obținut Șerban loan la 
înălțime juniori cat. I cu 1,96 m, Sil
viu Hod'oș la aruncarea greutății cu 
14,59 m, Georgeta Cîrstea la 40 m. g. 
junioare cat. a Il-a 6,3. Din rîndul

florica Boca (Ș.8,1:. I), cîștigătoaica probei de înălțime.
Folo : T. Roita

(Urmare din pag. 1)

Dubla alegere a aceluiași om pro
gresist, fruntaș revoluționar de la 
1848, însemna triumful unionismului. 
„Alegîndu-te pe tine domn în țara 
noastră, cuvînta M, Kogâlniceanu în 
orația tradițională, noi am vrut să 
arătăm lumii aceea ce toată țara do
rește : la legi nouă, om nou ! Fii dar 
omul epocii ! Fă ca legea să lie tare, 
iar tu,, măria ta, ca domn, fii bun și 
blind mai ales pentru aceia pentru 
care mai toți domnii trecuți au fost 
nepăsători sau răi..."

Vestea împlinirii; visului Unirii a fă
cut ca strigătele de bucurie să cu
tremure văzduhul cum scria un con
temporan : „Faptul este atît de mare, 
scria; copleșit de emoție coresponden
tul transilvănean al ziarului „Foaia 
pentru minte", bucuria atît de uriașă 
îneît pana tremură în mîna mea și o 
las". Pretutindeni norodul românesc a 
cîntat și a jucat atunci „Hora Unirii": 
„Iarba rea din holde piară, piară 
dușmanii din țară I..."

„Cînd s-a alei Cuza domn, nota 
Alexandru Papiu-llarian, entuziasmul 
la romînii din Transilvania era, poa
te, mai mare decît în Principate". 
Și acest general și1 românesc entu
ziasm avea să se tălr îcească apoi 
într-o și mai strălucitoare realitate 
la 1 decembrie 1918; cînd, tot masele 
și forțele progresiste, cu istorica lor 
energie, au înfăptuit unirea cu Tran
silvania.

Cuza a fost omul nou, progresist, 
pe care poporul îl aștepta. Legile 
făurite în cei șapte ani de domnie

107 ani de la Unirea Principatelor Român
(Urmare din pag. 1)

lotul republican!) și 
locul I. în urma ei 
Moroșan (Progresul); 
1, o necunoscută pî- 
a tînărului antrenor

Rene Mihail (4—0) și Adriana Moro
șan (4—3, după un asalt la nivelul 
senioarelor din 
se clasează pe 
s-au situat: 2.
3. Mihail (SSE 
nă acum, elevă 
C. Pelmuș); 4. Wasserstrom (SPC); 
5. Apostol (SSE 1); 6. Cioacă (Steaua, 
care cîștigă cupa decernată celei mai 
bune florctiste aparținînd clubului 
militar).

în încheiere, felicitări organizato
rilor — asociațiile Gloria pentru flo
reta masculină și SPC pentru cea fe
minină, care au asigurat un cadru 
sărbătoresc întrecerilor, în ciuda u- 
nor greutăți obiective (o sală impro
prie unor concursuri de o asemenea 
amploare).

SLATINA. Consiliul raional 
VCFS a organizat numeroase între
ceri sportive dedicate Zilei Unirii. 
Astfel, s-au disputat jocwi la vo- 

copiilor s-au remarcat săritorul Cor
nel Motronea de Ia C.S.S., care cu 
1,62 m; a obținut cea mai bună per
formanță; de sală. Tînăra Florica Boca 
de la S.S.E. 1, a cîștigat săritura în 
înălțime cu 1,40 m. 

REZULTATE : juniori cat. 11 lungime 
— 1. E. Milotin (C.S.S.) 6,41 m, 2. C. Tu
dor (Șc. 35) 6,28 m, 1 S. Lăzărescu (Șc. 
35) 6,26 m ; înălțime : 1. I. Șerban (S.S.E. 
1) 1,96 m, 2. F. Cheran (Dinamo) 1,83 m, 
3. M. Tocan (Sc. 35) 1,70 m ; greutate : 
1. S. Hodoș (Știința) 14,59 m, 2. M. Vi
zitiu (S.S.E. 1) 14,13 m, 3. P. Ciolac (Vo
ința) 13,69 m ; 55 m g. : 1. F. Drăguleț 
(Metalul) 7,7 sec, 2. M. Ionescu (C.S.S.) 
8,0 sec, 3. I. Șerban (S.S.E. 1) 8,1 ; juni
oare cat. I lungime 1. Marta Anghel 
(S.S.E. 2) 5,11 m, 2. Gabriela Negoescu 
(Progresul) 4,92, 3. Georgeta Sebe (Șc. 35) 

4,77 m; înălțime : 1. Cornelia Popescu1.

s-au rînduit printre cele mai progn 
siste ale României moderne. Și dac 
n-am aminti decît legea agrară 
legea învățămîntului primar, obligi 
toriu și gratuit, și încă ar fi suficiei 
de ilustrativ. Sportivii se pot mîna 
că legiuirile lui Cuza-Kogălnicear 
s-au preocupat, pentru întîia oară 
țară la noi, de o programă de gir 
nastică și de educație fizică pent; 
școlari și tineret.

Amintirea înfăptuirii visului mul 
secular al Unirii, poporul român 
trăiește și o aniversează azi rea 
zînd, cu v:goare, cu fermitate, cu î 
drăzneală și entuziasm întreg pr 
gramul economic și politic, cultur 
și științific al Partidului Comun 
Român.

Republica Socialistă România, fă 
riră cu brațele vînjoase ale întregul 
popor român, este un rezultai al î 
tregului șir de salturi progresiste i 
la Unire încoace. Republica noast 
iubită, te împodobim zilnic cu m 
rețe și uimitoare construcții, cu str 
lucite victorii în știință, artă, spo 
Republica Socialistă România 1 E 
țară iubită, liberă, suverană.

Te vrem strălucită ca-:i visul cel 
mai buni fii ai tăi, de azi și c 
veac. în cinstea triumfurilor tale, 
bită Republică Socialistă Român 
readucem în memoria și în au; 
constructorilor tăi de azi urarea fii 
bintie de dragoste și entuziasm, 
rarea de slavă și bucurie a ce! 
care, acum 107 ani, făureau; cu pi 
tul vieții lor, marele act de la 
ianuarie : „VIVAT, VIVAT, UNIREA

lei, șah ți tenis de masă la care 
participat sportivi din asociați 
școlare, din instituții și întrepr, 
deri. De asemenea, echipele de i 
lei, băieți și fete ale celor 4 șc 
generale de 8 ani din Slatina s- 
întrecut într-o interesantă compe 
ție de volei. Tot cu acest prilej s- 
organizat diferite duminici cultw. 
sportive la care au luat parte tin 
și tinere din comunele Bărăști 
Vede, Tătulești, Teslui, Coteai 
Schitu, Corbu

Teslui, 
etc.

c. GHIȚESCU, coresp

(prin telefon). Simt 
în sala liceului Vas 
localitate, s-a disj 
de volei dotată 

la care s-au între;

GALAȚI, 23 
tă și duminică, 
Alccsandri din 
tat competiția 
„Cupa Unirii" 
12 echipe. Cupa a revenit format 
Știința Institutul Pedagogic care a 
vins în finală echipa Sănătatea 
3—1.

T. SIRIOPOL, coresp

(șc. 35) 1,51, 2. Dumitra Radu (Stea
l, 48, 3. Alina Popescu (C.S.S.) 1,45 ; gr 
tate : 1. Cornelia Popescu (S.S.E. 2) 1
m, 2. Cornelia Bartoș (S.S.E. 2) 10,09.
Daclann Ionescu (Viitorul) 8,94 (H. C. 
lena Elie 13,18) ; 40 m g. : 1. Georg 
Cîrstea (Steaua) 6,3, 2. Dumitra pț
(S.S.E. I) 6,8, 3. Georgeta Ancuța (S.i 
1) 6,8 ; juniori cat. a Il-a : 55 m g. : 1. 
Georgescu (S.S.E. 1) 8,0 sec (record eg: 
jun. cat. a n-a), 2. D. Biță (S.S.E. 1) 
sec, 3. M. Ling (Viitorul) 8,5 sec ; jt 
oare cat. a n-a ; 40 m g. : L Margai 
Mihart (Constructorul) 6,7 sec, 2. Mari 
Dumitrache (S.S.E. 1) 6,8 sec, 3. El 
Mîrza (S.S.E. 1) 6,8 ; COPII : băii
înălfime: 1. C. Motronea (C.S.S.) 1,62 ( 
mai bună performanță de sală la coi 
greutate : 1. C. Ionescu (Dinamo) 1( 
fete : înălțime 1. Florica Boca (S.S.E 
1,40 m, greutate : 1. Mariana Nicule 
(C.S.S.) 9,45 m.

NICOLAE PRĂJESCU, cores]



Se reia campionatul de hochei

Mime, pe patinoarul artificial, o partidă de mare atracție;

De la o săptămînă la alta
Săptămînă fotbalistică a debutat cu o 

urpriză pentru... pronosportiștii ro- 
lâni: cele unsprezece X-uri (!) furni- 
ate de echipele italiene în concursul 
in 16 ianuarie. liJn adevărat record în 
laterie de... ghicit. Dar și o concluzie 
ire răstoarnă calculele acelora ce sus- 
n că echipele care joacă în deplasare 
rit dinainte învinse. In fața celor 
asprezcce X-uri se naște în mod firesc 
■trebarea: cum rămîne cu avantajul te
nului? Sincer, am fi bucuroși dacă în 
itoriil sezon s-ar înregistra și la noi 
temenea „surprize*, atît în categoria A, 
vr mai ales în B și C, unde oaspeții 
erd în proporție de 99 la sută... De- 
gur, aceasta — așa cum am spus — 
iplică o serie de condiții: echipe de 
dori apropiate, arbitraje competente, 
tblic obiectiv ș.a. Dar să nu intrăm în 
lănunte pe care, fără să vrem, ni le 
gerează un concurs Pronosport... Nu 
momentul.
In cursul săptămînii care a trecut 
i vrut să-i informăm pe cititori cu 
ele amănunte despre echipa lui Di 
efano, Espanol Barcelona,, viitoarea ad- 
rsară a Steagului roșu în „Cupa ora
tor târguri*. Ne-a fosth imposibil. A- 
m martore pe tovarășele de la 07, că 

încercat — în mai multe rîndiiri —

talia a întrecut România cu 2-1 (1-1)
(Urmare din pag. 1)

e dincolo de limitele careului de 16 m. 
de altă parte, atacurile noastre au 

; deseori în dificultate apărarea ecPti- 
italiene. In min. 18, de pildă, Fră- 
cxpcdiază* un șut excelent, deviat 

ultima clipă în corner de portarul 
’f. Nu același lucru îl va reuși, însă, 
min. 32, cînd balonul șutat tot de 
'țilă, pe sus, cu boltă de la 25 m, 
za depăși și va poposi în plasă. Este 
0 pentru noî, dar nu putem fi laniș- 

, căci italienii dovedesc o vitalitate 
ce în ce mai mare, în timp ce jircă- 

i români dau semne de oboseală. Ei 
ng tot mai greu la balon, îl con- 
cază cu mai multă dificultate pe te
ii devenit alunecos din cauza ploii, 
ele lor nu mai au precizie. Cele 53 
ore petrecute în tren de la București 
Verona, (‘au sosit cu o întîrziere de 
ore), oboseala acumulată în această 
torie dificilă^ își spun cuvintul. I ta
il se impun din ce în ce mai mult, 
n egalarea (Zigoni, în min. 38), iar 
repriza a doua, cînd echipa noastră 
chează o și mai vizibilă cădere fi- 
, înscriu golul victoriei (Troia, în 
. 78).
u în această repriză* dominată cu 

multă autoritate de italieni, echipa

Pregătiri... Antrenamente... Pregătiri...
PE ZĂPADĂ DE UN METRU !

Jtbaliștii de la C.S.M.S. Iași și-au 
:put pregătirile la 9 ianuarie, cu 

jucători mai puțin t cei plecați 
lotul de tineret și în lotul 
F.A. Antrenamentele au loc zil- 
Pregătirile urmăresc mărirea mo- 
ătii, dezvoltarea forței și a rezis- 
ei fizice prin crosuri pe teren 
at (ultima distanță parcursă fiind 
5 000 m). La sală se lucrează cu 
nul pentru îmbunătățirea tehni- 
ndividuale.

Asport
SZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT B-4 Și A-4

Etapa din 23 ianuarie 1966
Cagliari—Bologna (pron. pauză) 2 
Cagliari-Bologna (pron. final) 2 
Foggia—Juventus (pron. pauză) x 
Foggia—Juventus (pron. final) x 
Spăl—Napoli (pron. pauză) 2
Spăl—Napoli (pron. final) 2
Varese—Internazionale

(pron pauză) 2 
Varese—Internazionale

(pron. finală) 2
Catania—Brescia x
Florentina—A tal anta 1
Roma—Lanerossi 1
Torino—Sampdoria 1
Milan—Lazio anulat

PRONOSPORT A 4
d de premii 234.512 lei din care re- 
categ. I. 76.359 lei

PRONOSPORT B 4
d de premii 36.424 lei. 

să prindem legătura. Vineri ne-a liniș
tit centralista de la Barcelona: „Telefo
nul de la clubul Espanol este defect, 
îl dăm la verificat..Vom încerca din 
nou săptămînă aceasta! Pînă atunci, to
tuși, cîteva date primite prin telegraf: 
în jocurile etapei a 19-a din campionatul 
spaniol, Espanol a cîștigat în depla
sare cu 2—0 meciul cu Sevilla. La ora 
actuală fotbaliștii din Barcelona ocupă

COMENTARIUL
NOSTRU

locul 3- în clasament. Așadar, un adver- 
sur redutabil pentru echipa noastră, 
care miercuri 26 ianuarie își apără șan
sele în primul meci al acestei compe
tiții europene la Barcelona. Steagul roșu 
a plecat sîmbătă în Spania. Ii dorim 
succes.

In continuarea meciurilor de pregătire, 
după turneul întreprins în R.F.G., 0- 
landa și Franța, fotbaliștii din echipa de 
tineret au plecat la Verona pentru me
ciurile cu echipele similare ale Italiei și

noastră a avut totuși cîteva situații de 
gol, cea mai mare fiind aceea din min. 
58. Frățilă se numai cîțiva metri
de poartă, complet dar balonul ce
se îndrepta spre el a fost deviat cu 
mîna de un apărător italian. Arbitrul 
francez Lacoste nu ne-a acordat însă 
lovitura de la 11 m. Televiziunea ita
liană care a prezentat și sîmbătă seara 
cîteva secvențe ale acestui meci, subli
nia în comentariul său, printre altele, 
că echipa română a lăsat o bună im
presie și că ar fi avnt dreptul la o lo
vitură de la 11 m, refuzată în mod sur
prinzător de arbitrul Lacoste.

Au jucat următoarele formații:
ROMÂNIA (tineret) : Constantinescu 

— Sătmureanu, Boc, Gră jdeanu, 
(Stoenescw), Mocanii — Dobrin (Li- 
bardi), Ștefânescu — Matei, Frățilâ, 
Cuperman, Moldoveanu.

ITALIA (tineret) : Zoff — Poppî, 
Spanio —* Mancin, Savoia, Spagni —DeT- 
Angelo, Zigoni, Bertogna, Troia, Bon- 
fanti,

Fn repriza a doua au mai jucat por
tarul Colombo și înaintașul Golin.

Miercuri, pe același stadion, reprezen
tativa de tineret a României va întîlni 
selecționata similară a Austriei.

ION BOCIOACA

Prima întîlnire este proiectată la 
6 februarie cu Locomotiva Iași. în 
etapa a doua a pregătirilor, vor avea 
loc jocuri cu parteneri din Timi
șoara, Arad etc.

Iată efectivul pe care contează 
C.S.M.S. în actualul sezon : Conslanti- 
nescu, Faur, V. Popescu, Malschi, 
Ghegh-i, Vornicu, Deleanu, Ștefănesr 
Cu, Romilă, Humă, Matei, Mărculescu, 
Pop, Cuperman, Lupulescu, Incze IV, 
Stoicescu, Rentea, Aurelian, Ioa- 
nid.

Faur este în convalescență după o 
operație de menise.

D. DIACONESCU
coresp. regional

ANTRENAMENTE LA DUNĂREA 
GIURGIU

De cîteva zile, echipa de fotbal 
Dunărea Giurgiu din categoria C — 
seria Sud,, și-a început antrenamentele 
sub conducerea antrenorului Costică 
Marinescu. Cei 15 jucători (cam pu
țini I) se întîlnesc de cinci ori pe 
săptămînă. Accentul se pune în spe
cial pe pregătirea fizică.

Și-a început antrenamentele și e- 
chipa de juniori: 27 de tineri fotba
liști se pregătesc sub îndrumarea an
trenorului Nicolae Nemțescu,

Să sperăm că pregătirile celor două 
echipe, începute atît de devreme, vor 
duce la rezultate frumoase în cam- 
nionatele respective, corform zicalei 
.Cine se scoală de dimineață..."

L TUDOR-coresp.

Austriei (citiți în numărul de astăzi 
corespondența primului meci). Aceste 
partide, indiferent de1 rezultate, cons
tituie pentru tinerii noștri fotbaliști ex
celente prilejuri de contact cu diferite 
stiluri de joc din țări cu fotbal înaintat.

Agențiile de presă nu ne-au adus prea 
multe vești despre fotbalul din Europa, 
care din cauza timpului nefavorabil a 
stagnat în Elveția, Austria și — oare
cum — în Franța. Iarna nu ne-a ocolit 
nici pe noi'. Zăpada abundentă a îm
piedicat buna desfășurare a pregătirilor 
în aer liber. Im Iași, de pildă, după cum 
ne-a comunicat corespondentul nostru, 
zăpada, a atins un metru. Fotbaliștii do 
la C.S.M.S. se antrenează în sală. De
sigur, situafja este generală. Totuși, 
pregătirile trebuie să se desfășoare și 
afară. Pentru aceasta însă terenurile de 
antrenament trebuie curățite. Nu ne în
doim că această acțiune va sta în a- 
ceastă săptămînă în atenția tuturor clu
burilor noastre.

Dar, aricit de aspră ar fi iama, ea nit 
poate împiedica perspectivele fotbalului. 
Uiți de ger și de zăpadă cînd afli lu
cruri interesante. Așa s-a întîmplat, zi
lele trecute, ciad am aflat că se duc. tra
tative pentru organizarea unui bogat 
program internațional în acest an. Se 
profilează, de exemplu, întîlniri cu „na
ționalele" Iugoslaviei, R.F. Germane 
Vruguay-ului și altele. I-a această oră 
încă nu-i nimic stabilit. Discuțiile se 
poartă fn continuare și n-ar fi exclus 
ca în curînd să putem, anunța oficial 
data și locul primelor meciuri internațio
nale.

Așteptăm deci aceste vești pe care: — 
îi asigurăm pa cititori — le vom pu
blica în pagina tatii. Poate, chiar... 
săptămînă viitoare !

C. MANTU

Steagul roșu evoluează miercuri
la Barcelona in turul trei 
al „Cupe« orașelor tirguri"

In afară de reprezentativa de tineret 
a României, care, după cum se știe, 
participă Ia „triunghiularul" dc Ia Ve
rona și Modena, o altă formație româ
nească se va afla săptămînă aceasta în 
activitate competițională. Este vorba de 
Steagul roșu Brașov angrenată în „Cupa 
orașelor tîrguri". Fotbaliștii brașoveni 
vor întîlni miercuri la. Barcelona — în 
turul trei al acestei competiții europene 
— cunoscuta formație Espanol. In ve
derea acestei partide Steagul roșu a păr 
răsit țara în cursul dimineții du sîmbătă, 
pe calea acrului, dcplasînd un lot de 15 
jucători. Aceștia sint: Adamaehe, Ca- 
șoni, Ivăncescu, Zaharia, Jenei, Campa, 
Naghi, Pesearu, Sigheti, Năftănăilă, 
Hașoti, Goran, Gorfi, Necula,, Ale.cu.

HANDBAL: echipele favorite învingătoare 
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ

• UN SINGUR REZULTAT NESCONTAT : ȘTIINȚA BUCUREȘTI - TRACTORUL BRAȘOV 6-6

Etapa a cineia a campionatului feminin 
s-a încheiat cui rezultate așteptate, ex
ceptând meciul nul de la București1, 
dintre Știința și Tractorul. De mențio
nat totuși victoria Rapidului, la Timi
șoara, unde a avut de înfruntat o e- 
chipă tînără, dar care și-a apărat cu 
dîrzenie șansele. Iată amănunte asupra 
jocurilor.

Liceul nr. 4 Timișoara—Rapid Bucur 
rești 7—11 (3-—3). Meciul a dat naș
tere unei aprigi dispute, în care fero
viarele — jiueînd mai prudent și fruc- 
tificînd majoritatea ocaziilor pe care 
le-au avut — au obținut o victorie mun
cită, mai dificilă dccît arată scorul fi
nal. Elevele au șutat la poartă mai mult, 
însă imprecis și au greșit îtr momen
tele de finalizare, „căutînd" în perma
nență pe ArgliÎT, principala realizatoare 
a echipei. Din această cauză ele au ușu
rat mult sarcina apărării bucureștene. 
Au marcat: Boțan (4), Tledeșiu (3), 
Bota (2), Viciu, Roth (Rapid), Arghir 
(5), Metzenruth, Stef (Liceul nr. 4). 
(P. Arcan, coresp. reg.).

Știința Timișoara.—C.S.M. Sibiu II—4 
(7—2). Studentele au început jocul 
bine, au condus în min. 15 cu 5—0, după 
care au slăbit ritmul. In continuare, par
tida a fost anostă. Sibiencele nu au 
fost periculoase, iar Știința, mulțumită 
de rezultat, nu a mai insistat. Au în
scris : Moșu (3), Nemetz (3), Secheli 
(2), Frantz, Ncurohr, Ciosescu (Știința), 
Schuster (2)', Chitea, Brezaie (C.S.M. 
Sibiu/. (C. Crețu, coresp.).

Voința M. Ciuc —
Mîine, pe patinoarul' artificial, cele 

sase formații participante Ia campio
natul de hochei pe gheață a! țării 
noastre vor începe ultima „manșă" a 
întrecerii lor. Evenimentul este deo
sebit de important nu numai pentru 
fantui că iubitorii acestui sport vor 
putea urinări timp de o săptămînă 
(cu excepția zilei die vineri, cînd1 es'te

Fază din meciul Dinamo București 
campionatului pe patinoarul artiileial 

pauză) cefe mai bune formații de ho
chei. ci și pentru că partidele din 
cadrul campionatului vor constitui 
un ultim criteriu de verificare a ju
cătorilor noștri fruntași în vederea 
bogatului program internațional din 
lunile februarie și martie.

Această ultimă parte a campiona
tului debutează cu o partidă de mar'’ 
atracție, care în celelalte trei „man
șe" a avut o desfășurare' echilibrată, 
încheindu-se de fiecare dată cu un 
rezultat stxîns : Dinamo București —

POLO; Dinamoviștii bucureșteni 
pleacă mîine la Zagreb

Campionii țării noastre la polo sînt 
gata de plecare l!a Zagreb unde vor în
cerca caliearca în turneul final al „Cupei 
campionilor europeni"., Dinamoviștii bucu- 
reșteni și-au încheiat pregătirile vineri 
seara, cînd air susținut ultimul meci 
dini cadrul „Cupei Unirii"', competiție 
pe care au folosit-®' ca. o ultimă veri
ficare înainte de plecarea în. iugoslavia. 
Echipa bucureșteană va părăsi Capitala 
în cursul zilei de mîine însoțită de an
trenorul C. Coreeli și arbitrul dr. I. 
Drăgan.

• De la Zagreb am primit noi vești 
în legătură eu desfășurarea întrecerilor 
din prima grupă semifinală. Meciurile 
se vor desfășura conform regulamentului 
anunțat de L.E.N.A. La. egalitate de

Rulmentul Brașov—Voiuțn Odorhei 
13—12 (9—6). Echipa brașoveană a ob
ținut prima victorie în campionat, fără 
să strălucească însă. Handbalistele de 
la Rulmentul au dominat pînă în min. 
34 cînd conduceau cu 12—1. In ulti
mele 14 minute Voința a avut o puter
nică revenire și a, reușit să ohțină ega- 
larca în, min. 48 : 12-—12. Ultimele 
două minute au fost foarte aprig dis
putate, echipa Rulmentul realizînd go
lul victoriei, «n cîteva secunde înainte 
de fluierul final. Punctele au fost în
scrise de: Thiess (4), Lieșs (3-). Oan- 
cea (2), Schmid (2), Dienes, Drasser 
(Rulmentul), 11. Magyari (4), M. Ma- 
gyari (3), Teglas (3), Marcoș (2) — 
(Voința). în locul arbitrului delegat, 
meciul a fost condus; dc Ad. Alba 
(Brașov). (T. Maniu și V. Papovici, co
respondenți)

Știința București—Tractorul Brașov 
6—6 (3—2). O întîlnire viu disputată, 
pasionantă prin evoluția scorului, prin 
situațiile de gol ratate (printre care și 
trei lovituri de la 7 m) și prin finalul 
ci, cînd a fost răsturnat un rezultat ce 
părea greu de schimbat. Știința era 
favorita meciului și jocul ci, mai bun, 
mai rapid, cu acțiuni ofensive variate, 
o indica- victorioasă. De altfel bueureș- 
tencefe avuseseră inițiativa și conduce
rea (cu 1—0, 3—2)v în min. 43 tabela 
de marcaj arăta chiar 6—3 în favoa
rea lor și soarta meciului părea pecet
luită. Dar Trar'tornl1 n-a fost... de acord. 
Și în uftimete 7 minute, după ce se re

Dinamo București
r

Voința Miercurea Ciuc. De această 
dată întîlnirea promite să fie. și mai 
atractivă, deoarece — după victoria 
dinamoviștil'or asupra echipei Steaua 
— atît Dinamo, cit și Voința sîn.t în 
cursă directă pentru ocuparea locu
lui secund. Este, am putea spune, cel 
mai interesant joc al acestui ultim 
tur al campionatului și în cazul cînd

— Știinla Cluj, disputat în cadrul 
„23 August".

Foto: P. Romoșan
Dinamo obține victoria, atunci parti
dele dintre fruntașele clasamentului 
devin și mai atractive, reducî'ndu-se 
diferența de puncte existentă în mo
mentul de față.

Programul primei etape cuprinde 
următoarele jocuri: ORA 9 : Steaua—■ 
Tîrnava Odorhei (în turul 3: 7—1); 
ORA 17 : Știința București — Știința 
Cluj (6—3); ORA 19: Voința M. Ciuc 
— Dinamo București (2—0).

puncte, echipele vor fi departajate prin 
victorie directă și golaveraj general. 
Meciurile vor fi conduse de arbitrul neu
tru M. Manguillot (Spania) și J. Sei
fert, din partea gazdelor.

• Iată și cîteva noutăți în legătură 
cu echipele participante. Dynamo Mag
deburg conduce detașat în campionatnl 
R'. D. Germane, fiind: neînvinsă pînă în 
prezent.

• Amateur Duisburg a luat parte la 
un turneu internațional — alături de alte 
5 formații din Belgia, Olanda și Spania 
— desfășurat Amsterdam-. Compe
tiția a foști eîștigaW d'e eehipa olan
deză Amersvoort, iac Amateur Duisburg 
sl ocupat lecui V.

marcase printr-o apărare fermă dar și 
prin mingi prea ușor pierdute în atac, 
echipa din Brașov a avut un puternic 
reviriment și a egalat, e drept și cu 
concursul apărării; gazdelor (și mai ales 
ai' portarului/, obținînd un punct prețios, 
poate nesperat. Formațiile: ȘTIINȚA: 
Ciceu — Cîdigcanu, LE'ONTE 2, 
SZOKO 2, Țiriac, Nicolae, DOBÎRCEA- 
NU, 2, Șrameo, Zamfireseu. TRACTO
RUL: KONICEK — WAGNER 1,
Stoian, Pescăruș. NACO 3ș Melinte 2, 
Radu, SecheH, Arbitru, FI. Stoenescw— 
Ploiești. Evoluția scorului: 1—0, 1—1,
1—2, 2—2, 3—2, 3—3,... 6—3, 6—6.

Confeeția, București—Mureșul Tg, Mm- 
reș, 4—14 (3—S')„ Jocul a fost dominat 
dc echipa, din Tg. Mureș care a obținut 
o victorie pe deplin, meritată, chiar și 
la acest scor. Ea s-a apărat cu deosebit 
calm, dar uneori prea dur (a avut 5 
eliminări pe 2 minute), și a construit 
acțiuni ofensitve. bine concepute și fina
lizate. Confecția s-a comportat sub aștep
tări, jucînd precipitat, fără orizont și 
finalitate. FORMAȚIILE : CONFECȚIA: 
Cazaeu — SCORȚEANU 2. Papa 1, llie 
1, Conț, Zamfirache, Iordan, Georges
cu, MUREȘUL : EVA SOLOSI — SOOS 
3, Toții 1, Kolosi, PREDA 2, Covrig, 
Edit, Solosi 1, INCZE 4, BACZO 3. A 
arbitrat 0. Leikep — Sibiu (p. g.).

ETAPA VIITOARE (30 ianuarie) : 
Rapid—Tractorul, Rulmentul -— Știința 
București, Voința—Știința Timișoara, 
Mureșul— Lie. tir. 4, C.SJI. — Confecția.



RIAZAN (prin telefon). — Echipa 
selecționată ds hochei pe gheață a 
Bucureștiului a susținut sîmbătă, în 
localitate, ultima partidă din cadrul 
turneului său în U.R.S.S. Hocheiștii 
noștri au primit replica unei selecțio
nate locale, alcătuită pe scheletul 
echipei Spartak, pe care au între
cut-o cu scorul de 5—4 (2—1, 1—0,
2—3). Intîlnirea, așteptată cu mult 
interes, a fost urmărită de circa 
10.000 de spectatori.

Selecționata Bucureștiului a făcut 
un joc bun, remarcîndu-se în special 
linia a treia, care a înscris patru din 
totalul golurilor noastre. Jocul a în
ceput cu atacuri viguroase ale gaz

Echipajul român 1. Panțuru - N. Neagoe pe locul VI 
la campionatul european de bob

GARMISCH — PARTENKIRCHEN, 
23 (prin telefon). — Echipajul ro
mân Ion Panțuru — Niculae Neagoe 
a avut o comportare remarcabilă la 
campionatul european de bob — 2 
persoane desfășurat sîmbătă pe pîrtia 
din localitate. Deși au făcut înainte 
do concurs doar trei coborîri de 
antrenament (infinit mai puține decît 
majoritatea celorlalte echipaje), bo- 
berii noștri au reușit să se claseze 
pe locul VI, întrecînd o serie de 
concurenți cu renume printre care 
cuplul italian Zardini — Dimai, cla
sat pe locul 12. Titlul de campion 
european a fost cucerit de echipajul 
Austria I (Thaler-Koxeder) înregis
trat în cele două manșe cu timpul 
de 2:36,29'100. Urmează în clasament:

Olandezul Ard Schenk 

este noul campion european la patinaj viteză
Timp dc două zile, pista artificială 

de gheață a stadionului din Deventer 
(Olanda) a găzduit campionatele eu
ropene de patinaj viteză masculin, 
întrecerile, la care au lost prezenți 
29 din cei mai buni patinatori ai con
tinentului, s-au încheiat cu un succes 
— pe cît de surprinzător, pe atît de 
meritat — al reprezentanților țării 
gazdă, Ard Schenk și Kees Verkherk, 
care s-au clasat pe primele două 
locuri.

Tu prima probă de sîmbătă, cel 
mai rapid s-a dovedit sovieticul Va
leri Kaplan, creditat cu timpul de 
42,0. L-au urmat — în ordinea celor 
mai bune timpuri — Horst Freese 
(R.D.G.) cu 42,2 (!) și Ed. Matusevici 
(U.R.S.S.) cu 42,3, în timp ce Schenk 
și Verkherk au împărțit locurile 4—6 
cu campionul mondial Per Ivar Moe 
(Norvegia), toți cu 42,8. A urmat 
cursa de 5.000 m în care succesul gaz
delor a fost total.Schenk (7:47,0) și 
Verkherk (7:47,8) au urcat pe podiu
mul premiaților împreună cu record
manul mondial al probei norvegianul 
Fred Anton Mayer (7:50,1). Și, ast
fel, după prima zi de concurs, clasa
mentul poliatlonului arăta următoarea 
ordine 1. Schenk 80,50 p, 2. Kaplan

Maria Alexandru și Dorin Giurgiucă au ciștigat turneele individuale
(Urinare din pag. 1)

Carmen Crișan. Pe lîngă succesele a- 
mintite, ea a impresionat prin sigu
ranța și verva inepuizabilă cu care 
atacă de la prima și pînă la ultima 
minge, sufocîndu-și pur și simplu ad
versarele. într-o bună dispoziție s-a 
arătat și Catrinel Folea care, prin vic
toria asupra Rudnovei (locul 5 în cla
samentul european) a obținut cel mai 
bun rezultat din întreaga ei activitate 
competițională. Cît privește pe Ella 
Constantinescu, ea, se pare, trece — 
nu fără ieșire —• prin momentele cele 
mai dificile ale unei laborioase acti
vități sportive de ani și ani de zile.

Cu excepția lui Giurgiucă, Reti și 
Bodea nu au mai înregistrat decît în 
parte, rezultatele de vineri seara. Este 
adevărat, însă, că și jucătorii sovie
tici, mai ales Amelin și Gomoskov, 
s-au prezentat sîmbătă la un nivel 
superior celui demonstrat cu o zi mai 
înainte. Totuși, atît Reti cît și Bodea 
trebuie să se dezbare de o meteahnă 
mai veche, inconstanța. De asemenea, 
Giurgiucă, incontestabil cel mai bun 
om al turneului, ar deveni un jucător 
mult mai eficace dacă ar renunța la 
unele artificii de prisos, dacă s-ar con
centra în mod egal de-a lungul unui 
concurs.

O surpriză plăcută au constitui-o e- 

delor care au deschis scorul prin Bo
risov, în minutul 7. După 7 minute 
Ștefanov aduce egalarea pentru echi
pa Bucureștiului, iar în minutul 16 
Florescu stabilește scorul reprizei la 
2—1. Repriza a doua aparține echi
pei române, care înscrie din nou 
(minutul 26) prin Florescu. Ultima 
parte a întrecerii este foarte animată 
și bogată în goluri. Pentru București 
marchează Szabo I și Florescu, iar 
pentru gazde Skorkov, Adinov și Za
harov.

Intîlnirea a fost condusă de arbi
trii Donskoi și Krisnovov. Echipa 
Bucureștiului revine luni, pe calea 
aerului, în Capitală.

2. Austria III '3*37,73; 3. R. F. Germa
nă II 2:38,61 ; 4. R. F. Germană I 
2:38,65; 5. Anglia I (echipajul Nash- 
Dixon, campion olimpic) 2:38,68 ; 6 
ROMÂNIA (Panțuru — Neagoe) 
2:39,16; 7. Austria II 2.39,72;
8. R. F. Germană IV 2:39,82 ;
9. Elveția 2:39,82 ; 10. Italia II 2:40.07. 
Au luat startul 25 de echipaje din 8 
țări.

Trebuie menționat că întrecerea s-a 
încheiat după disputarea celor două 
manșe de sîmbătă, deoarece ploaia 
căzută în cursul zilei de duminică a 
împiedicat desfășurarea ultimelor 
două manșe programate inițial.

DUMITRU ȚOEV 
antrenor

80,54 p., 3. Matusevici 90,18 p.. 4. 
Verkherk 90,58 p, 5. Nilsson (Sue
dia) 91,04 p.

Duminică, proba de 1.500 m a fost 
decisivă în stabilirea campionului 
european. Principalii candidați la me
dalia dc aur au concurat împreună, 
Schenk făcînd pereche cu Kaplan, iar 
Verkherk cu Matusevici. Cele două 
curse au oferit un spectacol excepțio
nal (pe care toți iubitorii sportului
l-au  putut urmări datorită televiziu
nii), în care olandezii au fost din nou 
imbatabili. Ordinea în această pro
bă: 1. Schenk 2:07,2, 2. Kaplan
2:08,6, 3. Verkherk 2:09,3, 4. Matu
sevici 2:10,1, 5—6. Liebrechts (Olan
da) și Launen (Finlanda) 2:10,6.

„Maratonul” celor 10.000 m a fost 
dominat de suedezul Johny Nilsson 
(15:57,2), de cei doi reprezentanți ai 
gazdelor, Schenk (16:02,9) și Verk
herk (16:01,0), și norvegianul Mayer 
(16:02,6), în timp ce patinatorii so
vietici Kaplan (16:17,0) și Matusevici 
(16:43,0) au pierdut teren serios. în 
urma acestor rezultate, noul campion 
european este olandezul ARD 
SCHENK cu 180,45 p, urmat de com
patriotul său K. Verkherk 180,73 p,
3. V. Kaplan 181,50 p, 4. J. Nilsson, 
5. F.A. Maycr și 6. E. Matusevici.

voluția și rezultatele lui Virgil Sîn
deanu. El și-a înscris în palmares vic
torii importante la Gomoskov, Ame
lin, Reti, Bodea etc., luptînd cu mul
tă dîrzenie. El a „scos" uneori în 
apărare mingi aproape imposibile și 
a trecut deseori fulgerător în ofensi
vă prin lovituri necruțătoare. In 
schimb, nu același lucru se poate afir
ma despre Sentivani care, a jucat fără 
convingere, neserios în majoritatea 
partidelor. Nu aceasta este atitudinea 
pe care trebuie s-o aibă un sportiv 
concugent într-o competiție internă sau 
internațională.

Iată rezultatele tehnice și clasamen
tele :

Simplu femei : Maria Alexandru 
cu Rudnova 0—3, Mihalca 3—0, Grin
berg 2—3, Folea 3—1, Constantinescu 
3—1, Crișan 3—0 ; Zoia Rudnova cu 
Mihalca 1—3, Grinberg 3—2, Folea 
1—3, Constantinescu 3—1, Crișan 3—0: 
Eleonora Mihalca cu Grinberg 3—1, 
Folea 3—0. Constantinescu 3—1, Cri
șan 1—3 ; Svetlana Grinberg cu Folea
3—1, Constantinescu 3—0, Crișan
1— 3; Catrinel Folea cu Constantinescu
2— 3, Crișan 3—1 ; Ella Constantines
cu — Carmen Crișan 3—0. Clasament: 1 
MARIA ALEXANDRU (ROMÂNIA) 
10 puncte, 14^8 (setaveraj), 2. Zoia 
Rudnova (U.R.S.S.) 10 p., 14'9 ; 3.

I J I,J I

Alexandra Nîcolau conduce 
în continuare la Beverwijk
IIACA, 23 (Agerpres). — După 5 

runde, în turneul internațional feminin 
de șah de la Beverwijk conduce maes- 
tra română Alexandra Nicolau cu 4 
puncte, urmată de iugoslava Katia Jo- 
vanovici — 3 puncte și o partidă în
treruptă, Malypelrova (Cehoslovacia) 
și Vreeken (Olanda) cîte 3 puncte. In 
runda a 5-a, Nicolau a remizat cu Ka- 
rakas, Malypetrova a cîștigat la Heems- 
kerk și Vreeken la Polilironiade.

In turneul maeștrilor, noul lider este 
finlandezul Vesterinen cu 3,5 puncte și 
două partide întrerupte. Șahistul român 
Teodor Ghițescu se află pe locul doi 
cu 3 puncte și două partide întrerupte.

Turneul marilor maeștri a ajuns la 
runda a 6-a. In fruntea clasamentului 
se menține sovieticul Lev Polugaevski 
cu 5,5 puncte, urmat de iugoslavul 
Bora Ivkov 5 puncte, maghiarii Bilek și 
Szabo cu cîte 4 puncte fiecare.

Rezultate valoroase
In concursurile atletice de sală

LOS ANGELES 23 (Agerpres). Atletul 
african Kipchoge Keino (Kenya) și ame
ricanul John Pennel au fost protago
niștii concursului atletic de sală desfă
șurat la Los Angeles. După ce a ter
minat pe locul doi în cursa de o milă 
în urma lui Jim Grelle, Keino s-a re
vanșat, cîștigînd în aceeași seară proba 
de 2 mile cti timpul de 8:42,6. Pe locul 
doi s-a clasat John Lawson cu 8:43,0 iar 
pe trei Gaston Roelants cu 8:47,6.

John Pennel a corectat cea mai bună 
performantă mondială de sală la sări
tura cu prăjina, trecînd peste ștacheta 
ridicată la 5,12 m, Art Walker s-a clasat 
primul la triplu salt cu 16,37 m. John 
Rambo, la săritura în înălțime, a obținut 
2,18 m, iar Charlie Greene a înregistrat 
pe 60 yarzi timpul de 5.9.

MUNCHEN. In cadrul unui concurs 
atletic pe teren acoperit, atletul vest- 
german Ingemar Sieghart a stabilit un 
nou record de sală al R. F. Germane la 
săritura în înălțime cu performanța de 
2.12 m,

DEDE PE TERENURILE DE FOTBAL
Intern azi on ale și Napoli 

învingătoare
Ieri a început returul campionatului 

italian de fotbal. Fruntașele clasamen
tului au obținut victorii prețioase în de
plasare. Intemazionale a cîștigat meciul 
susținut la Varese cu 3—1, (după ce a 
condus cu 3—0), prin golurile marcate 
de Mazzola (2) și Corso. Napoli a jucat 
la Ferrara cu Spăl pe care a învins-o 
cu 2—1. Ambele goluri lc-a marcat 
Cane (unul din penalii). Astfel, duelul 
dintre Inter și Napoli continuă. Meciul 
dintre Milan și Lazio s-a întrerupt în 
repriza a doua din cauza ceții, la scorul 
de 0—0. Celelalte rezultate ale etapei 
a 18-a : Catania—Brescia 1—1, Cagliari 
—Bolognu 1—3, Loggia —Juventus

Eleonora Mihalca (România) 10 p., 
13'9 ; 4. Svetlana Grinberg (U.R.S.S.) 
9 p., 5. Catrinel Folea (România) 8 p., 
10'14; 6. Ella Constantinescu (Româ
nia) 8 p., 904 ; 7. Carmen Crișan 
(România) 8 p., 704.

Simplu bărbați : Giurgiucă cu Go
moskov 2—3, Sîndeanu 3—0, Amelin 
3—2, Reti 3—0, Cobîrzan 3—2, Bodea 
3—1, Vardanian 3—0, Sentivani 3—2 ; 
Gomoskov cu Sîndeanu 1—3, Amelin
1— 3, Reti 3—0, Cobîrzan 3—1, Bodea 
3—1, Vardanian 3—1, Sentivani 3—0 ; 
Sîndeanu cu Amelin 3—1, Reti 8—2, 
Cobîrzan 2—3, Bodea 3—0, Vardanian
2— 3, Sentivani 3—0 ; Amelin cu Reti
3— 2, Cobîrzan 3—2, Bodea 0—3, Var
danian 3—0, Sentivani 3—1 ; Reti cu 
Cobîrzan 3—1, Bodea 3—1, Varda
nian 3—1, Sentivani 3—1 ; Cobîrzan 
cu Bodea 3—0, Vardanian 1—3, Sen
tivani 3—2 ; Bodea cu Vardanian 3—0, 
Sentivani 3—2 ; Vardanian — Senti
vani 3—1. Clasament: 1. DORIN
GIUGIUCĂ (ROMÂNIA) 15 puncte,
2. Gomoskov (U.R.S.S.) 14 p., 8. Sîn
deanu (România) 13 p„ 1903 (setave
raj), 4. Amelin (U.R.S.S.) 13 p., 1805; 
5. Reti (România) 12 p., 6. Cobîrzan 
(România) 11 p., 1609 ; 7. Bodea (Ro
mânia) 11 p., 12/18; 8. Vardanian
(U.R.S.S.) 11 p., 1209; 9. Sentivani 
(România) 8 p.

Hundbaliștii de la Dinamo Bucureș 
aa cîștigat turneul de la Koln

KOLN 23 (prin telex de la agenția 
S.I.D.). — Echipa de handbal Dinamo 
București a participat la tradiționalul 
turneu organizat de clubul Polizei 
din Koln. Hand-abaliștii români au 
cîștigat acest turneu, impresionînd pe 
cei 3 500 de spectatori prin măiestria 
tehnică, prin driblingurile spectacu
loase care — prin comparație — 
ne-au adus aminte de virtuoșii ju

Schranz învingător în „coborîrea" de la Kitzbm

Schiorul austriac Karl Schranz 
a cîștigat concursul de la 
Kitzbuehl, coborîrea de pe Hah- 

nenkam cu un nou record al pîrtiei 
2:16,63/100. Vechiul record deținut de 
Egon Zimmerman era de 2:20, 66/100. 
Pîrtia respectivă are lungimea de 
3 500 m și o diferență de nivel de 860 
m. Schranz a realizat o viteză medie 
orară de 92,217 km.

Proba de slalom special a revenit 
francezului Jean Claude Killy, urmat 
de compatriotul său Jules Melquiond 
și austriacul Franz Diegruber.

CONCURS DE PATINAJ 
LA ALMA-ATA

La Alma-Ata s-a desfășurat un 
concurs de patinaj viteză rezer
vat celor mai buni juniori din 

U.R.S.S. Dintre rezultatele obținute se 
remarcă noul record de juniori al 
U.R.S.S. în cursa de 1 500 m — 2:10,0 
obținut de Aleksandr Korcenko care

0—0, Fiorentina—Atalanta 1—0 (a mar
cat llamrin cu capul), Roma—Lane- 

•rossi 1—0, Torino—Sampdoria 1—0, 
Clasament: Intemazionale 27 p. Napoli 
25 p. Milano 24 p (din 17 meciuri), 
Bologna, Juventus cîte 22 p.

★
• In cadrul turneului pe care-1 între

prinde în Australia, echipa echoslovacă 
de, fotbal Slovan Bratislava a evoluat 
la Melbourne în compania unei selec
ționate locale pe care a învins-o cu 
scorul de 3—1 (2—OL

• In prima jumătate a lunii sep
tembrie a acestui an va avea Ioc la 
Madrid un interesant turneu internațio
nal de fotbal cu participarea echipelor 
Intemazionale Milano, Benfica Lisabona. 
Flamengo (Brazilia) și Atletico Madrid 
Turneul se organizează cu ocazia inau
gurării noului stadion al clubului Atle
tico Madrid.

★
• Selecționata de fotbal a U.R.S.S. 

își va începe turneul în Brazilia, jucînd 
Ia Sao 1*3(110 cu echipa locală Corinthi
ans, după care va întîlni la Rio de Ja
neiro formația Palnieiras. La începutul 
lunii februarie, fotbaliștii sovietici vor 
participa Ia un turneu în orașul Belo 
Horizonte alături dc echipele Flamengo, 
Cruzeiro și Atletico.

Eusebio și-a prelungit 
contractul cu Benfica 

SUAREZ SI PEIRO VOR JUCA 
ÎN ECHIPA SPANIEI

Din Milano ne-au sosit două știri 
interesante. Ambele privesc direct clubul 
Intemazionale. După cum se știe, de 
cîteva luni clubul milanez se afla în tra
tative cu clubul Benfica din Lisabona 
pentru a-1 cumpăra pe Eusebio. Acum, 
după cum comunică secretariatul clubu
lui Intemazionale, în această problemă 
s-a pus punct. Benfica i-a majorat în 
mod consistent salariul și Eusebio a sem
nat un contract potrivit căruia își pre
lungește șederea cu încă 3 ani la clubul 
portughez.

Tot secretariatul clubului Intemazio
nale a anunțat că a acceptat cererea fe
derației spaniole de fotbal de a ceda pe 
cunoscut ii jucători Suarez și Peiro, care 
urmează -ă evolueze în echipa Spaniei, 
în cadrul turneului final al C. M. (Ser
viciul nostru de radio). 

cători de baschet de la Harlem GIc 
Trotters. In grupă, dinamovișlii bu< 
reșteni au dispus de echipa Dili 
99 cu 8—4 și de ASSP Paris cu 11- 
In finală ei au cîștigat partida 
S. V. Berlin 1892 la scorul de 9 
(7—2). Publicul a fost entuziaste 
în special, de comportarea lui Mos 
Bogolea, Costache II, Nica și I 
nescu.

a cîștigat și proba de 5 000 m cu t 
pul de 8:08,5. Alte rezultate : 500 
Viktor Gvozdeski — 41,5; 10 000 
Valeri Lavruskin 16:48.

IN .C.C.E.” LA HOCHEI

Cupa campionilor europeni” 
hochei pe gheață se apropie 
sfîrșit. Pînă în prezent se 

noaște prima finalistă: echipa ce 
slovacă Z.K.L. Brno care în me 
retur al primei semifinale a, ini 
formația austriacă A.C. Klâgen 
cu scorul de 11—3 (5—1 ; 2—1 ; 4- 
In cea de-a doua semifinală s-a < 
fășurat numai primul joc dintre 
mațiile B.T. Oslo (Norvegia) și I 
sen (R. F. Germană) în care vieți 
a revenit hocheiștilor norvegieni 
6—5 (0—1 ; 2—2; 4—2). Returul 
cestei întîlniri, care se va desfăș 
la Oslo, va desemna pe cea de-a d 
finalistă a competiției.

Torpedo Moscova particip 
la viitoarea ediție a „C.C.I

MOSCOVA, (Agerpres). — Feder 
unională dc fotbal a anunțat oficial 
la ediția 1966—1967 a „Cupei cam 
nilor europeni" va participa și campk 
U.R.S.S. Forul de specialitate a dej 
nat ca la această ediție să participi 
chipa torpedo Moscova. Este pe 
prima oară în istoria acestei compc 
cînd evoluează și o echipă sovietic

★
• Pentru prima «ară la „Cupa 

prior” joacă și echipa Dinamo Kiev 
primul meci, fotbaliștii sovietici au | 
dut cu 3—0 intîlnirea cu Critic C 
gow. Returul urmează' să se disput 
Tbilisi.

Pe scurt
• La campionatele europene de |

naj artistic, care se vor desfășur 
Bratislava intre 1 și 6 februarie, ț 
confirmat participarea pînă în pre 
următoarele țări: Anglia, Aus
Cehoslovacia, Elveția, Franța, R 
Germană, R. F. Germană, lugosl: 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, 
dia, Ungaria și U.R.S.S.

• In meci retur pentru sfert 
de finală ale „Cupei campionilor e 
peni” la baschet (masculin), camț 
na Italiei Simmenthal Milano a îr 
formația belgiană Racing Club fi 
nes cu scorul de 95—66 (44—34).

In urma acestei victorii, baschi 
liștii italieni s-au calificat pentru i 
următor al competiției

• Celebra înotătoare austra 
Dawn Fraser și-a reluat antrenai 
lele. In cadrul unui interviu act 
reprezentanților presei din Sy< 
medaliata de aur de ia J, O. d 
Tokio a declarat următoarele : 
prezent cel mai mult timp îl a 
fiicei melc în virată de... două 
Mă antrenez foarte ușor. Am coi 
gerea că federația australiană îm 
ridica suspendarea. In cazul că n 
va permite să reintru, în acest ar 
participa la două mari competiți 
ternaționale. Sper să fiu prezent 
Ciudad de Mexico pentru a apăra 
daliile olimpice11.
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