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Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
din tarile socialiste ale Europei cu privire ia schimbul 

de experiență in dezvoltarea agricultura
In zilele de 2 și 3 februarie 1960, la Moscova a avtrt 

loc consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și 
but>c horești din țărite socialiste ale Europei, consacrată 
Ichimbului de experiență în dezvoltarea agricuitorii.

La consfătuire au participat:
din partea Partidului Muncii din Albania — Enver 

Hodja, prim-secretar al G.G. al Partidului Muncii din 
Albania, Mehmet Shehu, președintele Consiliului de M- 
Liștri al Republicii Populare Albania, membru al Biroului 
PoliEg^tț G.G. al Partidului Muncii din Albania, Maqo 
EwiJf tninistrul Agriculturii al R.P. Albania, membru 
H OjO. al Partidului Muncii din Albania. Nesli Nașe, 
Luibasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P, Alba
nia in U.R.S.S.;
I din partea Partidului Comunist Bulgar — Todor livkov, 
pr a n-secretar al G.C. al P.O. Bulgar, Anton kigov, pre- 
Ledtnlele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, mem
orii al Biroului Politic ai C.C. al P.C. Bulgar, Stanko 
• odorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și pre
led intele Comisiei de Stat a Planificării a R.P. Bulgaria, 
membru supleant al Biroului Politic al G.C. al P.C. Bul- 
par, Ivan Primov, ministrul Agriculturii și SMvkwiturii 
pi R.P. Bulgaria, membru supleant al C.C. al P.C. Bul
bar, academician Hristo Daskalov ;
I din partea Partidului Comunist din Cehoslovac» — 
kntooio Novotny, prim-seoretar aii C.C. al P.C. din Ceho- 
Llovacia, președintele Republicii Cehoslovace. Viliam 
Kiroky, președintele guvernului Republicii Cehoslovace, 
Inembru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Otakar Simunek, locțiitor al președintelui gu- 
Lernului, președintele Comisiei de Stat a Planificării a 
RefjBKcii Cehoslovace, membru al Biroului Politic al 

P.O. din Cehoslovacia. Vratislav Krutina. secre- 
iar al 0.6. al P.O. din Cehoslovacia, Lubomir Straugal. 
Lfinistrul Agriculturii și Silviculturii, membru al secreta
riatului 0.0. al. P.C. din Cehoslovacia ;
I din partea Partidului Socialist Unit din Germania — 
RValter Ulbricht, prim-seeretar al G.C. al P.S.U.G., Otto 
jGrotewohl, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, membru al Biroului Politic 
Bl 6.0. al P.S.U.G., Bruno Leuschner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președintele Comitetului de Stat 
Li Planificării al R.D. Germane, membru al Biroului Po
litic al G.G. al P.S.U.G., Gerhard Grfineberg, membru 
Lupleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Lentru problemele agriculturii, și Hans Reichelt, ministrul 
lAgriculiurii și Silviculturii al R.D. Germane;
I din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — 
IWladyslaw Gomulka, prim-seeretar al G.G. al P.M.U.P., 
llozef Gyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri 
Li Republicii Populare Polone, membru al Biroului Poli
tic al G.C. al P.M.U.P., Edward Ochab, membru al 
Biroului Politic, secretar ail C.C. al P.M.U.P., Edmund 
fcszczolkowski, șeful secției agricole a G.G. al P.M.U.P., 
Inembru al G.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, mi- 
mistrut Agriculturii al R.P. Polone, membru al G.G. al 
|p.M.U.P., Boleslaw Jaszczuk, ambasadorul extraordinar 
Li plenipotențiar al R.P. Polone în U.R.S.S.;
I din partea Partidului Muncitoresc Romîn — Gheorghe 
iGheorghiurDej, prim-secretar al G.G. al P.M.R., Chivu 
Istoica, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
■Populare Romîne, membru al Biroului Politic al C.C. al 
IP.M.R., Alexandru Moghioroș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romîne, membru al Biroului Po
litic al G.G. al PJV1.R., Alexandru Birlădeanu, vicepre- 
LecUnte al Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne, metn- 
ibru at G.6. al P.M.R., Ion Cozma, ministrul Agriculturii 
lai R.P. Romîne, membru al G.G. al P.M.R.;
| din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar —
II ;inos Radar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Ferenc 
■Munnich, președintele Guvernului Revoluționar Muncito- 
|resc-Țărănesc Ungar, membru al Biroului Politic al G.G. 
lai P.M.S.U., Lajos Feher, membru al Biroului Polițe, 
Isecretar al G.G. al P.M.S.U.;
I din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — 
■S'. S. Hrușciov, prim-secretar al G.G. al P.G.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. G. Igna- 
Itov, membru al Prezidiului G.G. al P.G.U.S., secretar al

Fizică și Sport din R. P. Romînă

a cucerit „Cupa Prieteniei" la baschet
După trei zde de întreceri atractive 

turneul de baschet „Cupa Prieteniei” 
[s-a încheiat matji seara prin dispu
tarea ultimelor două întîlniri. De- 
monstrind o bună pregătire și o deo- 
isebită eficacitate (228 puncte înscrise 
în trei mec uri!) selecționata studen
țească a R.P. Romine, s-a situat pe 
primul loc cucerind frumosul trofeu 
pus în joc. In „clasamentul care redă 
atât de fidel raportul de forțe de pe 
teren”, după cum a subliniat antreno
rul și arbitrul albanez

R.P. Romîne pe cea a R.P. Bulgaria. 
Formația noastră — victorioasă cu 
67—57 (35—Ș6) — a avtrt de luptat 
cu o echipă redutabilă, jucătorii bul
gari dind dovadă de același joc ener
gic, fiind foarte activi atît în apărare 
cît și în atac șj folosind procedee teh
nice moderne. Evoluția scorului a fost 
deosebit de atractivă, avantajul alter- 
nînd mai ales în primele 20 minute, 
de multe ori în favoarea uneia sau 
alteia dintre echipe: 8—5, 11—14, 26—

Feti Borova, locurile ur
mătoare sîrrt ocupate de 
selecționatele de tineret 
ale R.P. Romîne (între
cute doar de cîștigătorii 
tur.ieului), R.P. Bulgaria 
și R.P. Albania. Un suc
ces pe toată linia al „spe
ranțelor” baschetului nos
tru, care alături de par
tenerii lor din cele două 
țări prietene au furnizat 
partide de toată frumu
sețea și — a ținut să re
marce cunoscutul nostru 
arbitru internațional, Si
gismund Ferencz — „dis
putate în cel mai desă- 
virșit spirit sportiv*.

In meciul de deschidere 
selecționata studențească 
a R.P. Romîne a învins 
selecționata de tinerei a 
R.P. Albania cu scorul 
de 77—53 ( 47—23). Du
pă cum se poate vedea, 
învingătorii — care au 
folosit de-a lungul celor 
40 minuie un singur 
cvintet — și-au asigurat 
succesul în prima repri
ză cî.nd au acumulat sub
stanțialul avantaj de 21 

l puncte, exact cît și în 
cel final. Am apreciat Ia 

,ei aceleași acțiuni rapide, 
aceeași precizie în arun
cări și o matură orien
tare tactică. Echipa a do- 

- ■ și a 
de un 
vervă. 
Demien (17 ani), 
mai puțin de 32

C.G. al P.G.U.S.. A B. Aristov, membru al Prezidiului 
G.G. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.G.U.S, A N. Ko- 
sighin. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, președintele Comitetului de Stat al Planificării 
al L.R.S.S., membru supleant al PrezidiuftM C.C. al 
P.C.U.S.. V. V. Mațkevici. ministrul Agriculturii al 
U.R.S.S, membru at C.G. al P.C.U.S., G. A Denisov, 
șeful secției agricole a C.C. al P.C.U.S. pentru republicile 
unionale, membru al C.C. at P.C.L'.S, academician 
T. D. Lisenko.

La lucrările consfătuirii au hiat parte de asemenea : 
din partea Partidului Muncii din Coreea — Rim Ir, 

pri.-n-vteepcețedinte al Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, membru al Prezid u'ui 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea ;

dm partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — 
Jumjaghîin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.PJt.M., 
președi.itele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Lubsanțerenghiin Țend. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., al doilea secretar al C.C. 
al P.P.R.M.,

care și-au «primat dorința de a asista la lucrările ei.
La lucrările consfătuirii au participai oameni de știință 

și speciaFști de frunte din agricultură.
Participant» la consfătuire au făcut sch'mb de expe

riență în muncă și au discutat o serie de probleme ale 
dezvoltării agriculturii, posibilitățile de folosire mai de
plină a rezervelor ei și perspectivele avîntulm continuu al 
producției agricole în țările lor.

Consfătuirea a constatat în unanimitate că, sub con
ducerea partidelor comuniste și muncitorești, oameni: 
muncii din țările socialiste ale Europei au desfășurat o 
muncă vastă în domeniul transformării socialiste a satului, 
al dezvoltării producției agricol* și au obținut succese 
însemnate în ridicarea productivității și sporirea pro
ducției anmaliere. Pe baza avântului agriculturii socia
liste, în aceste țări se îmbunătățește permanerd apro
vizionarea populației cu produse alimentare și apro
vizionarea industriei cu materii prime. Țăranii năucitori 
se conving tot mai mult din practică de superioritatea 
formelor colective de gospodărire.

Participant ii la consfătuire au recunoscut în unanimi
tate valoarea schimbului de păreri și experiență care a 
avut loc, precum și însemnătatea excepțională a colabo
rării și întrajutorării frățești crescinde dintre țările 
socialiste pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economici 
lor, pentru a cîștiga timp în întrecerea economică paș
nică cu capitalismul. Participa nții la consfătuire și-au ex
primai convingerea că folosirea avantajelor incontes
tabile ale sistemului socialist mondial al economiei, a 
însemnatelor rezerve și posibilități de sporire a producției 
de culturi alimentare, de porumb de siloz, va permite 
fiecărei țări să sporească în viitorii cițiva ani producția 
de cereale pentru alimente și pentru furaje, producția 
animalieră și de alte produse ale agriculturii în interesul 
construirii cu succes a socialismului și comunismului.

Consfătuirea a subliniat că țările socialiste europene 
dispun de condițiile necesare pentru îndeplinirea sarcinii 
de cea mai mare importanță — de a asigura oamenilor 
muncii cel mai înalt nivel de trai din lume intr-un 
termen cit mai scurt posibil, pe baza creșterii producției 
și a productivității muncii.

Consfătuirea a relevat importanța dezvoltării schim
bului de experiență și a colaborării între oamenii de 
știință și specialiștii din agricultură prin folosirea a dife
rite forme de schimb de specialiști, în scopul generali
zării realizărilor științei și a experienței înaintate.

Partictpanții la Consfătuire au fost de părere ca, în 
baza schimbului de păreri care a avut loc la această 
Consfătuire, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc să 
studieze posibilitățile de specializare continuă în pro
ducția agricolă, în construcția de mașini agricole, precum 
și în producția mijloacelor chimice pentru nevoile agri
culturii, ținînd seama de interesele și posibilitățile fie
cărei țări.

Lucrările Consfătuirii au decurs într-o atmosferă cor
dială, de muncă, în spiritul înțelegerii reciproce frățești 
și al unei strînse colaborări,

vedit omogenitate 
beneficiat în plus 
pivot în deosebită 
de ciujanul Horia 
care a marcat nu 
puncte. BaschetbaJiștii albanezi, mai 
puțin experimentați și mai scunzi, nu 
s-au intimidat de forma sportivilor ro- 
mîni și au căutat din răsputeri să țină 
pasui. să se ridice la nivelul adversa
rilor, 
parte
(10), Demien (32), Iocăță (8), 
(16). Hofman (11) penlnt R.P.
mină . ... _
(15), Renato (11), Vaso Sarka (llf, 
Ilo Paska (5), Pehni Hvka (6), Buiar 
Galemi (2) șj Niko Faber (1) pentru 
R.P. Albania, care a folosit în plus pe 
Filîp Geraziu și AL Ciumași. Au ar
bitrat bine Stefanov (R.P. Bulgaria) 
și M. Tânâsescu (R.P. Romînă).

Ultima întîlnire a serii și a turneu-

O fază din intilnirea dintre selecționatele de tine^ 
ret ale R. P. Romine ji R. P. Bulgaria care a înche
iat turneul internațional de baschet.

Foto : T. Roibn

Este vorba

lucru reușit de altfel în a doua 
a întrecerii. Au înscris: Cârlan

—.................. ", Bile
. V. P Ro

și Roșia Papa (2), N’iko Herccg

23, 33—34, 35-34 și 35—36. In re
priza a doua însă, selecționata de ti
neret a R.P. Romîne își organizează 
mai bine acțiunile și purtfnd în va
loare pe Kiss, reușește să se impună. 
Au marcat: Popescu Cristian (5), 1'oth 
(4), Riss (23), Balint (1), Paraschi- 
vescu (19), Tursugian (2), Giurgiu
(6) , Caragheorghe (7) pentru R.P. 
Romînă (la care a mai jucat V. Pre- 
didea) și Kamienarov (14), Gheorghiev
(7) , Dencev (2), Belogradov (3), Mi- 
lanov (15), Vandalov (2), Gaitanajiev 
(7), Valev (2), Toșev (5) pentru R.P, 
Bulgaria (care a mai folosit pe Popi- 
vanov). Această întrecere deosebit de 
echilibrată a fost condusă cu compe
tență de A Dănilă (R.P. Romînă) șl 
Feti Borova (R.P. Albania).

lui a opus selecționatei de .tineret a N. MARDAN

Au luat sfîrșit întrecerile de șah
— Echipa Iugoslaviei a cîștigat „Cupa Prieteniei" —

Marți, în runda a patra a turneu
lui de șah, s-au desfășurat meciurile 
Romînia—Grecia și Iugoslavia—Alba
nia. Firește că primele formații por
neau favorite în întrecere. Dar dacă 
echipa noastră și-a adjudecat ușor în- 
tîlnirea, cu scorul de 2*/4—>/2, în 
schimb albanezii înaripați de succe
sele anterioare au opus o rezistență 
extrem de dîrză puternicilor lor ad
versari. Marele maestru Ivkov și ma
estrul internațional Djurasevici n-au 
putut obține decît un punct în întîl- 
nirile cu primii doi jucători alba
nezi, Pustina și Duraku. Partida 
Ivkov—Pustina mai ales a dat seri
oase emoții spectatorilor. La un mo
ment dat părea că albul va desfășura 
un atac dedsiv pe flancul regelui. Pu
stina s-a apărat cu multă ingeniozi
tate, axîndti-și contrașansele pe stăpâ
nirea marii diagonale albe, pe care a 
inceput să exercite o presiune puter
nică. La mutarea a 22-a șansele s-au 
echilibrat și cei doi parteneri au că
zut de acord asupra remizei. Cum și 
partida Duraku —Djurasevici se ter
minase cu același rezultat, iugoslavii 
își legau șansele victoriei de întâlni
rea pe care juniorul Parma o susți 
nea cu al treilea jucător albanez, 
Ekerem Konci. Vicecampionul mondial 
de juniori a jucat excelent, a desfă
șurat un atac „țare“, în cursul căruia 
nu s-a sfiit să sacrifice dama, și a 
cîștigat spectaculos. Astfel, scorul fi
nal a fost de 2—1 în favoarea Iugo
slaviei.

Oainpionul Greciei, Angos, s-a apă
rat exact în întîlnirea cu Ghițescu și 
a eliminat pe rînd amenințările negru
lui. S-a ajuns într-un final ușor avan

tajos reprezentantului nostru, dar rear 
Ezarea superiorității s-a dovedit prac-1 
tie imposibilă. Drimer și Pavlov art 
obținut poziții superioare din deschi-'

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cinci noi racorduri mondiale ale 
unui aviator sovietic

Cunoscutul pilot sovietic VladimlB 
Kokkinaki a realizat o nouă performan- 
ță excepțională. Pilotând un avion 
IL-18 cu o încărcătură de 10 tone, el a 
parcurs traseul Moscova—Sevastopol- 
Sverdlovsk—Moscova (5000 km) cu o. me
die orară de 693 km. Acest record con
stituie un nou record mondial, depășind 
cu 149 km recordul anterior deținut de 
americanul D. Bauer. în cursul aceluiași 
zbor, Kokkinaki a doborît și recordul 
americanilor Bauer-Rueg la 1, 2, 5 și 
10 tone pe aceeași distanță (Agerpres),'

11 țări și-au anunțat participarea 
la campionatele europene 

de tenis de masă
între 3 și 10 aprilie se va desfășura 

la Zagreb cea de-a doua ediție a cam
pionatelor europene de tenis de masă. 
Pînă în prezent si-au anunțat participa
rea echipele selecționate ale U.R.S.S.j 
R.P. Ungare, R.P. Romîne, R.P. Bulga
ria, R.D. Germane, R.F. Germane, O- 
landei, Elveției, Belgiei, Irlandei și Da
nemarcei. Se așteaptă ca la actuala e- 
diție numărul participanților să fia 
dublu decît cel înregistrat la prima 
ediție.
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Cupa Prieteniei", prilej de amintiri dragi
■ întrecerile sportive dotate cu .Cupa Prieteniei" organizate în cinstea 
Intîtnirii tineretului și studenților din țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice au constituit un moment de seamă în programul acestei întîlniri. 
Întrecerile entuziaste, spiritul de înaltă sportivitate în care s-au 
ele, schimbul de experiență oferit cu acest minunat prilej ca și 
de caldă prietenie ce a caracterizat fiecare partidă a impresionat 
oaspeții noștri. Iată ce ne declară doi dintre ei:

Conducătorul delegației 
bulgari este o veche cunoștință a ju
cătorilor noștri. PETER PETROV a 
fost el însuși șahist de performanță, 
iar în anul 1946 a deținut titlul de 
campion al țării. El a făcut parte de 
mai multe ori din echipa Bulgariei, 
care a jucat cu reprezentativa țării 
noastre. In ultima vreme consacrîn- 
du-se gazetăriei sportive (Peter Pe
trov este șeful redacției „Sport* a ra
diodifuziunii din Sofia) el a rămas 
doar un.~ spectator al șahului, l-am 
cerut părerea despre concursul care 
a avut loc la București în cadrul 
„Gupei Prieteniei" :

— Trebuie subliniat, și nu o spun 
din... „local-patriotism", că întrecerile 
de șah au avut nivelul tehnic cel mai 
ridicat din cadrul competițiilor dota
te cu „Cupa Prieteniei". Prezența unui 
mare număr de jucători de valoare a 
făcut ca această competiție să ofere

■---------------------- *

desfășurat 
atmosfera 
plăcut pe

întreceri dirze
in finala campionatului universitar

In numele tinerilor baschetbaliști 
albanezi îmi exprim satisfacția de a 
fi avut prilejul să participăm la un 
turneu atît de interesant și de util, 
de a ne reîntoarce în patrie cu un 
adevărat tezaur de experiență. Nu 
vom uita că jucătorii noștri — cu 
excepția căpitanului de echipă Niko 
Herceg — și-au făcut debutul inter
național aci, la dv-, alături de for
mații valoroase de la care 
numai de învățat. Am fost 
reprezentativei de baschet 
mele timp de zece ani și 
spun cu toată convingerea 
menea întîlniri sportive sînt foarte 
necesare și dorite de noi.

M-a entuziasmat nu numai acest 
aspect al perspectivelor progresului 
tehnic sportiv. „Cupa Prieteniei" mi-a 
tncălzit ini.ma prin înaltul spirit spor
tiv, perfecta înțelegere demonstrată 
în întrecerile desfășurate în cuceri
torul București pe care am mai avut 
plăcerea să-l vizitez acum aproape 
trei ani. Nu l-am mai recunoscut însă 
datorită harnicului popor romîn ca- 
re-și împodobește Capitala cu noi și 
minunate construcții, construcțiile 
păcii.

șahiștilor

au avut 
titular ol 
a țării 
pot s-o 
că ase-

numeroase partide interesante și pline 
de conținut. Regret faptul că din cau- 

re publican oare a 
început la 1 februarie n-am putut a- 
linia echipa cea mai puternică.

Marea revelație a acestui turneu 
l-a constituit tînăra echipă albaneză. 
Pe cîțiva dintre jucătorii albanezi îi 
cunosc de mai multă vreme. Urmă- 
rindu-le evoluția remarc marele pro
gres pe care l-au făcut.

M-a bucurat nespus atmosfera de 
prietenie și colegialitate care a dom
nit în tot timpul concursului. Zilele 
petrecute la București au adus o con
tribuție importantă la cunoașterea re
ciprocă a ținerilor șahiști din Bal
cani. Iar succesul deplin al compe
tiției ne îndrituiește să afirmăm că în 
momentul de față există create toate 
condițiile pentru organizarea anuală a 
Balcaniadelor de șah. Asemenea com
petiții s-ar bucura de o mare populari
tate.

Vreau să mulțumesc organizatorilor 
pentru 
oferite 
salutul 
fiecare 
talitate

za campionatului

excelentele condiții de concurs 
participant lor și să transmit 
nostru bucureștenilor, care 'de 
dată se întrec pe ei în ospi- 
și amabilitate.

PETER PETROV

★

FETI BOROVA
antrenor al selecționatei de baschet 

tineret a R. P. Albania
Au luat sfîrșit întrecerile de șali

BULETIN METEOROLOGIC 
PRIVIND STAREA ZĂPEZII 

IN MUNȚI
și primăvăratică din 
Iul ianuarie; cînd ză-

Vremea caldă 
ultimele zile ale--------------- _
pada începuse să se topească în torențl 
și să cadă în avalanșe în toți Carpații 
noștri, s-a schimbat brusc in noaptea 
de 1 februarie cînd un val de aer po
jar s-a propagat peste țara noastră, 
dlrijîndu-se spre Grecia, unde • de
terminat ninsori sl la Atena.

Turiștii care așteptau în cabanele 
noastre alpine o răcire a timpului, ca 
și cei de la Poiana Stalin care aștep
tau să înghețe pîrtiile, s-au trezit în 
mal puțin de 10 ore cu o scădere de 
25 de grade a temperaturii. Astfel la 
Vf. Omul temperatura nu a urcat în 
ultimele 3 zile peste minus 23 grade.

La 3 februarie ora 8. zăpada ~ * 
Următoarele grosimi : 1 cm.
Stalin, 3 cm. la P. Neamț, 7 
Gheorghienl, 7 cm. la C. Lung 
venesc, 13 cm. la Păltiniș, "" 
M. Ciuc, 15 cm. la Lăcăuți, 
Toplița, 23 cm. la Ceahlău, 
Paring, 30 cm. la Băișoara, 
Predeal. 58 cm. la Semenic 
la Vf. Omul.

Peste un strat cu zăpadă 
șe află unul nou pulverulent.

In zilele următoare, vremea se va în
călzi treptat, temperatura rămînd to
tuși sub zero grade.

Condițiile atmosferice sînt 
sporturilor de iarnă. Cerul 
riabil, în general însorit.

N- TOPOR
_ Director adjunct

al Institutului Meteorologic 
Central
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DE LA LE. B. S.
întreprinderea de exploatare a ! 

bazelor sportive aduce la cunoștin- | 
ță ca bazinul acoperit Floreasca stă | 
la dispoziția publicului în fiecare ) 
duminică după-amiază între orele ? 
15—21. Față de afluența de pu- ■ 
blîc, accesul va fi permis numai 
în serii de 2 ore, astfel: orele 
15—17, .17—19 și 19—21.

I

Sîmbătă seara, comisia orășenească 
ide specialitate, în colaborare cu clu
bul sportiv Dinamo, prezintă publicu
lui bucureștean primul spectacol din a- 
cest an pe patinoarul din parcul „23 
August" intitulat „Toată lumea pe 
gheață". Cei peste 80 de patinatori și 
patinatoare din cluburile Recolta, Con
structorul, Dinamo, C.C.'A. și Clubul 
sportiv școlar s-au pregătit intens în 
vederea festivalului artistic de sîmbă
tă, care va fi repetat și duminică sea
ra. In programul acestui spectacol fi
gurează multe numere țjoi și atractive

Maestrul internațional Djurasevici în timpul partidei cu Ștefanov din meciul 
Iugoslavia-Bulgaria

Angos, ea trece pe locul II, la egali
tate de puncte cu Bulgaria, dar avînd 
prioritatea victoriei în meci direct. 
Această îniilnire, întreruptă într-o 
poziție complicată, va fi reluată azi 
dimineață. înaintea încheierii ei, cla
samentul este următorul:

1. Iugoslavia 9 p; 2. Bulgaria 7 
p; 3. Albania 6*/2 p (1); 4. Rom}, 
nia 6 p; 5. Grecia >/2 p (1).

Aseară a avut loc închiderea festi
vă a competiției. Secretarul general 
al F.R.Ș., F. Hartman a înmînat cîș- 
tigătorilor (echipei Iugoslaviei și re
prezentantei noastre Elisabeta Polihro- 
niade) cupele. De asemenea, fiecare 
participant a primit o medalie come
morativă.

(Urmare din pag. 1)

dere la Vergopottlos și Psaroudakis, 
realizînd cu multă exactitate tehnică 
avantajul acumulat.

Aseară, tn ultima rundă, echipa noa
stră care își încheiase toate înfîlnî- 
rile, a avut zi liberă. Intîlnirile Bul
garia—Iugoslavia și Albania—Grecia 
urmau să decidă pe învingătoarea 
concursului și să stabilească ordinea 
definitivă a clasamentului.

Qștigînd cu 2—1 întîlnirea cu Bul
garia (Bogdanov—Ivkov remiză, Dju- 
rasevici—Ștefanov remiză, Țankov— 
Parma 0—1) șahiștii iugoslavi și-au 
asigurat primul loc în turneu.

In schimb, locul II se va cunoaște 
abia după încheierea meciului Al
bania—Grecia, în care primii conduc 
cu 2—0 (Vergopoulos—Duraku 0—1, 
Konci—Psaroudakis 1—0). In caz că 
echipa Albaniei realizează o jumă 
tate de punct în partida Pustina—

cal „Menuet" „Romeo și Julieta", 
„Crescătoarea de pui", „Omul preisto
ric", „O plimbare prin Bucureștiul de 
altădată", „Racheta cosmică" și alte 
numere interesante, care vor fi combi
nate cu un frumos program artistic 
susținut de o serie de artiști, printre 
care Nae Roman, Bimbo Mărculescu, 
Simona Casian etc.

Biletele pentru acest festival artis-' 
tic pe gheață s-au pus în vînzare la 
casele stadionului Dinamo, patinoarului 
„23 August", agenția Pronosport din 
calea Victoriei și casa specială din sfr. 
Ion Vidu.

■

SINAIA, 3 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Finaliștii celui de-al doi
lea campionat universitar de șah sînt 
în plină întrecere. In sala Casei de 
Cultură a Sindicatelor și-au dat în- 
tîlnire tineri șahiști veniți din toate 
centrele universitare ale țării.

In turneul masculin, lupta se men
ține strînsă. înaintea rundei a lV-a 
(disputată miercuri după-amiază) un 
singur jucător reușise să acumuleze 
punctajul maxim : studentul P. An- 
dronaclie (Inst. Construcții Buc.). El 
□ întîlnit acum pe Gh. Varabiescu 
(I.S.E. Buc.), care pe parcurs a lă
sat numai */2 p. la A. Aldea (I.M.F. 
Iași). Cîștigăfor — Varabiescu. Cu 
31/, p el trece în fruntea clasamentu
lui, la egalitate cu Șt. Leuștean 
(I.M.F. Buc.). Acesta din urmă l-a 
învins pe Aldea. Ambele partide au 
fost decise prin frumoase atacuri la 
rocadă. Cite 2*/, p (și o întreruptă 
între ei) au totalizat pînă acum cam
pionul universitar al Capitalei, V. Tă
cu (I.M.F.) și Drozd Carol (Univ. 
„V. Babeș" Oluj). ‘

In turneul feminin, lucrurile par 5 
se limpezi mai "repede. Candidata de 
maestru, Eleonora Gogîlea (Inst. Poli
tehnic Buc.) a obținut patru victorii 
consecutive, ou toată dîrza opoziție a 
adversarelor sale (în special Rancov 
șj Andronache). Tot 4 p are și medi-i 
cinista bucureșteană, Karin Kotlar, 
Urmează, deci, o întîlnire între aceste 
două jucătoare, dispută care poate Ii 
decisivă pentru obținerea titlului, (ăla-; 
samentul continuă cu șahistele care 
au obținut cite 3 p: Nicoleta Ionescu 
(I.M.F. Buc.), Maria Rancov (Inst 
Politehnic Timișoara), Rodica Ghișă 
și Maria Răulea (Univ. „V. Babeș* 
auj).

RADU VOIA

Întrecerile crosiștilor 
bucureșteni

DE CALIFICARE LA BUCUREȘTI 
$1 TG. MURES

Astăzi în sala I.M.F. din Tg. Mureș 
și mîine în sala Floreasca din Capitală 
vor începe cele două turnee de baraj 
ale echipelor masculine de handbal 
în 7. Cîștigătoarele acestor două turnee 
vor avea dreptul de a participa la tur
neul final al campionatului republican.

La Tg. Mureș programul primelor 
zile de întrecere este următorul : JOI : 
Rapid Oradea—C.S.M. Baia Mare; Teh- 
nometal Timișoara—Știința Petroșani ; 
VINERI : Dinamo Tg. Mureș va întîlni 
cîștigătorul primului joc. iar sîmbătă 
și duminică vor avea loc partidele fi
nale.

Cît privește turneul din București, 
mîine în sala Floreasca vor avea loc 
următoarele întîlniri : Dinamo Bacău— 
Voința Oltenița ; Rapid București—Lu
ceafărul Pitești ; Știința Galați—A.S.A. 
Marina Constanța ; Tractorul Orașul 
Stalin—Știința Craiova.

Duminică, în sala Floreasca, o dată cu 
disputarea jocurilor din cadrul turneu
lui masculin de calificare, va începe 
și turneul final al campionatului repu
blican feminin de handbal în 7 la care 
vor participa echipele : C.S.M. Sibiu, 
C.S. Tg. Mureș, Știința Timisoara, Ra
pid București, Știința București și Ce
tatea Bucur.

Atleții bucureșteni se pregătesc efl 
asiduitate în vederea apropiatului se
zon competițional de primăvară. Du-: 
minică dimineață, clubul Progresul a 
organizat în împrejurimile stadionului 
său o întrecere de cros pentru aler
gătorii de semifond și fond din Capita
lă. La concursuri ati luat parte peste 
120 de atleți și atlete.

Iată clasamentele celor paAut 
categorii ale întrecerii : junioare 
m): Silvia Silion (Progresul), lleaTra 
Pavelescu (Dinamo), Niculina Mirică 
(Dinamo), Ec. Agapu (CSS), Corne
lia Boicescu (Dinamo) ț juniori (1200 
m) : A. Păcuraru (CSS), V. Teodores-: 
cu (Constructorul), Ad. Dinescu (Re-, 
colta), M. Radulescu (Dinamo), <3. 
Tatu (Șc. M. 2); senioare (800 m) 
Nina Eana (Rapid), Loreta Agopian 
(Rapid), Angela Marton (Rapid), Cor
nelia Petrescu (Rapid) ; seniori (3.000 
m) : M. Spudercă (Rapid), D, Cohn 
(Voința), I. Aldea (Constructorul), S; 
Moghioroș (Știința), G. Purdea (Con-: 
structorul).

Concursurile s-au bucurat de uri 
frumos succes.

NICOLAE D. NICOLAE 
corespondent

4
Sîmbătă și duminică, la Miercurea Ciuc

Finalele campionatului republican 
de patinaj viteză

I

Miercurea Ciuc va găzdui prima fi
nală de campionat republican din a- 
nitl 1960. Este vorba de ultimele în
treceri ale patinatorilor de viteză care 
au luat startul în această competiție 
încă din toiul verii, participînd la con
cursurile dotate cil „Insigna patinato
rului" (prevedere din regulament), iar 
recent și-au disputat întîietatea, de 
data aceasta pe gheață, pentru a se 
califica în „ultimul act" al campiona
tului.

Finala care se va desfășura sîmbă
tă și duminică pe pista stadionului 
„Avîntul", este așteptată cu mare ne-

răbdare. E și firesc, dacă ne gîndim, 
că cei peste 40 de finaliști sînt ani
mați fiecare de dorința de a intra în 
posesia titlului de campion al țării. 
Cine va cîștiga ? E greu de dat un 
pronostic. Printre favoriți se află: 
Magdalena Udrea, Eva Farkas, Titus 
Sarea, Zoltan Szekely, Iozefina Sarea, 
Ladislau Pîrcălab, Eva Birtalan, Gh. 
Katona.

Iată probele la care se vor 
întrece cei peste 40 de finaliști: se
nioare : 500 m, 1000 m, 1500 in, 3000 
m; seniori: 500 m, 1500 m, 5000 m, 
10.000 m.

însemnări din regiunea Ploeșli
• Pentru consolidarea bazei organi- au contribuit efectiv la sporirea bazei 

zalorice a mișcării de cultură fizică 
și sport din. regiunea Ploești, consiliile 
raionale, orășenești și cel regional 
U.C.F.S. au desfășurat o intensă muncă 
de organizare de noi asociații sportive. 
Accentul a fost pus îndeosebi pe înfiin
țarea asociațiilor sportive în mediul să
tesc. In ultimul timp, ca urmare a 
acestei susținute activități, au fost or
ganizate 74 noi asociații sportive. Mem
brii U.C.FS. din cadrul acestor aso
ciații sportive au fost angrenați în 
competițiile de mase ce se desfășoară 
în cadrul sezonului sportiv de iarnă.

• Consolidarea bazei materiale a a- 
sociațiilor sportive depinde în bună 
măsură — așa după cum se știe — de 
modul cum reușesc consiliile să orga
nizeze acțiunea de încasare a cotiza
țiilor. In această privință asociațiile 
sportive din regiunea Ploești au realizat 
un evident progres. Incasînd cotizații 
in valoare de aproape 1.500.000 lei ele

materiale și prin aceasta la mărirea 
numărului întrecerilor sportive de 
mase. Asociațiile sportive din această 
regiune pot și trebuie să desfășoare însă 
o și mai intensă muncă politică în 
rîndul membrilor U.C.F.S., să organi
zeze temeinic activitatea de strîngere 
a cotizațiilor, pentru ca în acest an 
aportul lor la consolidarea bazei ma
teriale a mișcării de cultură fizică și 
sport să fie și mai substanțial.

O La progresul firesc al activității 
sportive contribuie efectiv și comisiile 
locale pe ramură de sport. Fiind alcă
tuite din oameni îndrăgostiți de sport, 
din activiști obștești, dornici să mun
cească cu entuziasm pentru dezvolta
rea ramurilor sportive, aceste comisii își 
aduc contribuția la dezvoltarea pe baze 
de mase a disciplinelor sportive. De 
curînd comisiile locale pe ramuri de 
sport din regiunea Ploești și-au făcut 
analiza muncii și și-au propus să acor
de un și mai eficient sprijin or-

ganizării competițiilor populare. De 
asemenea au fost prevăzute acțiuni 
concrete pentru afilierea secțiilor la 
federații și pentru legitimarea sporti
vilor. Membrii comisiilor vor întări 
controlul și îndrumarea în secțiile pe 
ramură de sport din cadrul asocia
țiilor sportive.

• Un obiectiv important în munca 
organelor U.C.F.S. și a asociațiilor 
sportive din regiunea Ploești l-a con
stituit extinderea gimnasticii în pro
ducție. Fiind socotită și ca un factor 
mobilizator în angrenarea oamenilor 
muncii în practicarea sportului, con
siliile asociațiilor sportive au analizat 
temeinic posibilitățile de introducere 
a gimnasticii în producție în mai multe 
fabrici și uzine. Rezultatele obținute 
sînt mulțumitoare. Un exemplu demn 
de relevat este asociația sportivă „Fia* 
căra9 Ploești unde gimnastica în pro
ducție se desfășoară conform indicații
lor, iar rezultatele obținute sînt 
lente.
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Pregătirile continuă cu regularitate
Pregătirile fotbaliștilor noștri frun

tași au început sub cele mai favora
bile auspicii, deschizînd activității 
viitoare frumoase perspective.

Desigur că tncă nu se pot trage 
concluzii definitive cu privire la pre
gătirea echipelor; ne aflăm doar in 
prima perioadă a antrenamentelor. 
Dar, urmărind cîteva din ședințele de 
pregătire și din jocurile de verificare 
ale echipelor bucureștene am putut 
aprecia că din punct de vedere fi
zic jucătorii au atins un stadiu des
tul de avansat, ceea ce înseamnă că 
au știut să folosească bine perioada 
de pregătire fizică generală. Jar fap- 
iul că fotbaliștii depun multă stăruin
ță și interes in antrenament — o altă 
constatare îmbucurătoare — consti
tuie o garanție că munca de instruire- 
antrenament se va desfășura tn 
continuare cu același succes.

La aceasta va contribui, fără dis
cuție, și programarea judicioasă, In 
cursul acestei luni, a jocurilor de ve
rificare și amicale (adevărate .repe
tiții generale" înaintea returului). In 
plus, perfectarea unor jocuri interna
ționale creează o împrejurare favora
bilă pentru verificarea și îmbunătăți
rea pregătirii fotbaliștilor noștri. Din 
acest punct de vedere, meciurile cu 
Donawitz (Austria), Wisla (Polonia) 
și Lokomotiv (R.D.G.), precum și 
turneul Progresului în Iugoslavia sînt 
binevenite în această perioadă. In 

■ plus, ele ca și partida cu Interna- 
zionale (Milano) de la 10 martie, vor 
prilejui spectacole sportive de ca
litate.

★
Redăm mai jos — în continuare — 

no^jmănunte în legătură cu pregă- 
tiW echipelor de categoria A și B.

• DINAMO BACAU a făcut du
minică dimineaja cei de al doilea 
antrenament la două porți. De data 
aceasta a avut ca partener de joc 
echipa Textila Buhuși. In ciuda tim
pului nefavorabil — a viscolit în tot 
cursul partidei— fotbaliștii au mani
festat o bună dispoziție de joc, s-au 
mișcat destul de rapid pe terenul a- 
coperit de zăpadă și au șutat deseori 
și puternic la poartă. La capătul ce-

Deschiderea sezonului 
de iarnă

De la 30 ianuarie a.c. s-a deschis 
sezonul alpin de iarnă pentru turele 
d^toate categoriile (văi, creste, brîne) 
și^wtru toate gradele de dificultate.
^^wtru traseele de la gradul I la 

gradul II B, închiderea sezonului o vor 
.face comisiile localg de alpinism. După 
cum ne comunică F.R.S.B.A., pentru 
Brîna Mare a Coștilei sezonul de iarnă 
se închide la 15 martie, iar traseele 
de la gradul III A în sus se închid 
la 15 aprilie.

SCRISORI
Cursuri de arbitri

• 15 sportivi din Odobești urmează 
cu regularitate cursurile de arbitri la 
volei, fotbal, atletism și tenis de 
masă, deschise din inițiativa consiliu
lui raional U.C.F.S. Focșani. Lecțiile 
practice și teoretice sînt predate de 
profesorii de educație fizică Sigismund 
Lupii, Ovidiu Gavrilă, Horia Dulgherii, 
Gheorghe Dumitrescu și alții. Printre 
cei mai sîrguincio.și elevi se numără 

.tinerii Gheorghe Ăngelescu și Bunea 
Datcu.

• Consiliul voluntar orășenesc 
U.C.F.S. Blaj a organizat în localitate 
un curs de arbitri la fotbal, pe care 
îl frecventează 18 persoane. De pre
gătirea viitorilor arbitri se ocupă în 
mod deosebit arbitri și activiștii spor
tivi voluntari Vasile Haidău și Gheor
ghe Herța.

• Pentru a face față necesităților 
mereu crescînde, consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Reșița a luat inițiativa de a 
organiza cursuri de arbitri la box, 
handbal, lupte, fotbal, volei și tenis 
de masă. In momentul de față se 
duce o intensă muncă de recrutare a 
viitoarelor cadre tehnice. Pînă în pre
zent s-au înscris 35 de tineri pentru 
cursurile de fotbal, volei și box.

AURELIAN AXENTE, 
IOAN HASAS1U si 

IANCU PLÂVIȚU

O frumoasă expoziție Ia Reșița

In palatul de cultură al Combina- 
- tului Metalurgic din localitate s-a 
deschis o expoziție sportivă în care 
este oglindită activitatea sportivă din

lor 2 reprize (cîte 40 minute fiecare), Limbașan, Sarlea, Luca și Diaconu 
dinamoviștii au înscris de 7 ori, pri- (fundași), Molnar, Langa și Mure- 
mind 3 goluri. Au marcat Asan (3), șan (mijlocași), M. Feurdean, V. Fe-
Gram (2) și Țîrcovnicu (2). Au ju
cat: Bucur (Faur) — Giosanu, Lazâr, 
Cincu — Cirnaru, Vătafu — Filip, 
Țîrcovnicu, Gram, Asan, Public, (F. 
Angliei).

GIL DALBAN, corespondent

• Echipa C.S.M. RĂDĂUȚI și-a 
reluat antrenamentele încă din pri
mele zile ale anului. Sub îndruma
rea antrenorului FI. Ambru, jucătorii 
(cu excepția celor care fac parte din 
echipa de hochei pe gheață) parti
cipă cu regularitate la antrenamente 
în sală și în aer liber. C.S.M. dis
pune de următorul lot de jucători: 
Cristache, Corduban, Olteana. Mit- 
void, Ionașcu, Chirilă Biltz, Tă- 
rău, Urbanovschi, Marșaleck, Chirilă 
IJ, Cilievici, Rișciuc, Ciubotaru, La- 
vrie, Cirstea, Mihaiuc și Moscalciuc 
(ultimul este un tînăr promovat din 
echipa de baschet).

A. ȘIMOTA, corespondent

• La antrenamentele echipei GAZ 
METAN MEDIAȘ, conduse de antre
norul Gh. Vaczi maestru al sportu
lui, participă următorii jucători: Du- 
mitran și Tekezer (portari), Szabo,

§(0>TIE §11 COMEirAIRJIIII
ȘEDINȚA COMITETULUI

DE ORGANIZARE A CAMPIO
NATULUI MONDIAL

Presa de specialitate din străi
nătate anunță pentru datele de 
8—18 februarie o importantă șe
dință a comitetului de organizare 
a campionatului mondial din 1962. 
Ședința va avea loc la Santiago 
(capitala statului Chile, țara or
ganizatoare a marii competiții 
fotbalistice). Ea este importantă 
și interesează îndeaproape și pe 
amatorii de fotbal de la noi (țara 
noastră s-a înscris la ediția 1962 
a Cupei Mondiale — Jules Rimet) 
din două puncte de vedere: 1) 
cu acest prilej vor fi alcătuite 
grupele eliminatorii, în cadrul că
rora jocurile vor trebui să încea
pă probabil din toamna acestui 
an; 2) va fi rezolvată problema 
datelor turneului final din Chile, 
pe marginea cărora — cum se 
știe — s-au iscat mari discuții.

Organizatorii au fixat turneul 
final în perioada 15 mai—15 iu
nie, însă o serie de federații din 
Europa au cerut schimbarea date- 

!lor deoarece ele coincid cu sezo
nul oficial (campionatul), în curs 
de desfășurare în multe din țările 

ț continentului nostru.

O INIȚIATIVĂ BUNA LA CLUJ

La ora actuală, pregătirile în vede
rea apropiatului sezon oficial de fot
bal sînt în toi. Pretutindeni fotbaliștii 

DE LA CORESPONDENȚI
țara noastră în anii de democrație 
populară. Această expoziție a stîrnit 
un viu interes nu numai în rîndurile 
amatorilor de sport din Reșița, ci a 
fost vizionată de un mare număr de 
tineri și vîrstnici din comunele înve
cinate Clocotici, Lupac, Doman, 
Secu etc.

P. IANCU

O nouă asociație sportivă sătească

Pe lîngă G.A.G. din comuna Mă
gurele, raionul Teleajen, a fost con
stituită, de curînd, asociația sportivă 
„Flacăra". Cei peste 80 de colectiviști 
care au devenit membri ai U.C.F.S. 
l-au ales ca președinte al asociației 
lor pe tovarășul Petre Militaru. Pentru 
început, colectiviștii din Măgurele își 
vor desfășura activitatea în secțiile de 
volei, șah, tir, atletism, tenis de 
masă și handbal. Consiliul asociației 
va organiza în aceste zile primele 
concursuri care vor desemna pe cam
pionii asociației lor.

GH. NILA și I. BORCEA

„Cupa do iarnă" a raionului 
Rădăuți

Din inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S., se desfășoară în satele și 
orașele raionului Rădăuți concursuri 
de șah, tenis de masă, schi, săniuțe 
și patinaj, dotate cu „Cupa de iarnă". 
După terminarea întrecerilor pe aso
ciații și inter-asociații la 21 martie 
va avea loc la Rădăuți și Falcău eta
pa finală a acestei cupe.

G. ALEXA 

urdean, Bandi, Oancea, Zanca, Otoiu, 
Trabalca, Jucan, Gaber și Capota 
(înaintași). Din Iot mai fac parte 
juniorii Juhasz și Velicica, precum și 
antrenorul Vaczi, care după toate 
probabilitățile și în actualul sezon 
va îi conducătorul atacului medie- 
șenilor.

V1NTILA DAN, corespondent

• GLORIA BISTRIȚA își continuă 
pregătirile sub îndrumarea noului 
antrenor, fostul internațional Adal
bert Pall. Antrenamentele în aer li
ber sînt alternate cu ședințe de pre
gătire în sală. Majoritatea jucători
lor sînt angrenați în practicarea unor 
sporturi complimentare specifice ano
timpului și... locului: patinaj și schi. 
Primul joc de antrenament este pro
gramat pentru ziua de 14 februarie 
cu o echipă din campionatul raional 
sau regional. Iată lotul aflat în 
pregătire: Iliescu, Mitrașca — Cai- 
zer, Pădureanu, Emrich, Kovacs — 
Vasilescu, Popescu, Stan, Cucu •— 
Radulescu, Jimboreanu, Moldovan, 
Hajdu.

Lotul mai cuprinde pe juniorii 
Fleischer și Ciocan.

O. BERBECARU, corespondent

se antrenează cu grijă pentru a avea 
o bună comportare în returul campio
natului. O astfel de activitate se des
fășoară și în rîndul jucătorilor echi
pelor de categorie regională, raională 
și orășenească. Și o dată cu ei mun
cesc și membrii comisiilor locale de 
fotbal. Acestea pun în actuala perioa
dă un accent deosebit pe munca edu
cativă cu sportivii. In această privin
ță este demn de subliniat inițiativa 
comisiei de fotbal din orașul Gluj, sub 
a cărei îndrumare se desfășoară acti
vitatea a 44 de echipe (18 de seniori, 
12 de juniori și 14 de copii). Această 
comisie a luat măsura, foarte bună, 
să organizeze în cursul lumi februa
rie (în fiecare luni) un ciclu de con
ferințe pentru toți fotbaliștii din ora
șul Cluj. Conferințele, cu teme varia
te (Educația fizică parte integrantă a 
educației comuniste, Prin sport ne pe
trecem timpul liber într-un mod plă
cut, Educația fizică mijloc de întărire 
a sănătății, Primul ajutor și autocon
trolul, Regulamentul jocului de fotbal 
etc.), au loc în sala Casei de educa
ție sanitară din Cluj și sînt urmate de 
filme și jurnale sportive.

Iată o inițiativă bună, ale cărei 
roade nu vor întîrzia și care merită 
să fie urmată și de alte comisii de 
fotbal.

R. FISGH. corespondent

Joc amical de hochei la Odorhei

Echipa „Tîrnava" din localitate s-a 
întîlnit într-un meci amical cu for
mația Progresul din Gheorghieni. 
După un joc frumos, oaspeții au învins 
cu scorul de 12-5 (4-2, 3-3, 5-0). 
Punctele au fost marcate de: Almași I 
(4), Kari (3), Benedek (3), Almași II 
și Lenart pentru învingători, Kovacs 
(2), Tarcsi (2) și Bertalan pentru 
localnici

BALAZS și IOAN BARTHA

Un premiu de 85.000 lei din fondul suplimentar!
In urma omologării concursului nr. 5 

au fost stabilite următoarele premii :
Premiul I : 2,60 variante cu 12 rezul

tate exacte a cite 40.690 lei.
Premiul II : 116,20 variante cu 11 re

zultate exacte a cite 1.092 lei.
Premiul III : 1.713 variante cu 10 re

zultate exacte a cite ill lei.
Fond de premii : 423.183 lei.
Premiul I a fost obținut de : Scarlat 

Paraschiv din București, Horiș Ludovic 
din Nădrag și buletinul cu participate 
al ag. 1/12 din Cluj.

★
In urma tragerii premiilor suplimen

tare pentru luna ianuarie s-a 
că sînt cîștigătoare variantele 

stabilit 
depuse 
înscrisla concursul nr. 2 și care au

pronosticuri :următoarele

meciul I 
meciul II 
meciul III 
meciul IV 
meciul V 
meciul VI 
meciul VII

= pronostic 2 
= pronostic X 
= pronostic 1 
= pronostic 1 
= pronostic X 
= pronostic X 
= pronostic X

Radu Negulescu a cîștigat 
compeii(ia internațională 

99Cupa Voința*4
Un public numeros a ținut să fie 

prezent încă din prima zi în sala d n 
str. Mendeleev nr. 34, la competiția 
internațională de tenis de masă 
„Cupa Voința". Alături de jucătorii 
bulgari, iugoslavi, turci și romini, care 
au participat la „Cupa Prieteniei" și 
„Cupa F.R.T.M.", au evoluat și alți 
sportivi romîni: campionul republi
can Radu Negulescu, maestra emeri
tă a sportului Angelica Rozeanu, Co- 
bîrzan, Gantner, Bottner, Pesch etc. 
Datorită acestei participări, cît și 
faptului că jucătorii iugoslavi și bul
gari au acționat la valori superioare, 
multe dintre întîlniri au fost specta
culoase, cu schimburi de mingi con
duse cu măiestrie. Și sportivii turci, 
aflați la primele lor întîlniri interna
ționale, au jucat din ce în ce mai 
bine, creînd uneori faze interesante. 
De altfel, aceste întreceri constituie, 
fără îndoială, pentru cei cinci jucă
tori turci un nimerit prilej de învă
țăminte.

Dintre partidele disputate marți, 
remarcăm următoarele: Negulescu cu 
Cobîrzan și Gantner, Covaci cu An
gelica Rozeanu și Cobîrzan, Rethi— 
Gerdgikov, Teran—Rethi, Angelica 
Rozeanu—Kern, Bonner cu Teran și

RADU NEGULESCU

Angelica Rozeanu, Kern—Rethi și 
Pesch—Gantner. In toate aceste me
ciuri, atît învingătorii cît și învinșii 
au făcut dovada unor calități deose
bite, au utilizat o gamă variată de 
lovituri, au inițiat acțiuni ofensive 
cu atacuri și contraatacuri de toată 
frumusețea, culegînd ropote de aplau
ze. Comportarea cea mai constantă a 
avut-o Radu Negulescu, care a lăsat 
o impresie deosebită. Primul nostru 
jucător, aflat în mare vervă, și-a do
minat cn autoritate adversarii.

In seria a doua, o mențiune spe
cială, pentru felul cum a jucat în 
prima zi, merită Virgil Sîndeanu. Au 
mai corespuns Nicolae Ăngelescu, 
Kirin, Lăzărescu și Haciminaoglu.

Iată cîteva rezultate mai importan
te : turul eliminatoriu : Gerdgikov— 
Lăzărescu 2-1, Iscovici—Sîndeanu 
2-0, Gantner—Yigitler 2-0, Kern— 
Pîrvu 2-0, Rethi— Turkeri 2-0, Negu
lescu—Partogyan 2-0, Cobîrzan—Ki
rin 2-0, Angelica Rozeanu—Angeles- 
cu 2-1, Teran—N'azarbeghian 2-0, 
Covaci—Antonov 2-0, Bottner—Haci
minaoglu 2-0, Pesch—Akkaranfil 2-0. 
Turneu, seria I: Negulescu cu Gerd

meciul vm = pronostic 1 
meciul IX = pronostic 2 
meciul X = pronostic 2 
meciul XI = pronostic X 
meciul XU = pronostic X

După efectuarea operațiunilor de trie
re și omologare, au fost stabilite ur
mătoarele premii din fondul suplimen
tar S 

onosport
1 variantă cu 11 rezultate exacte re- 

venindu-i suma de 85.000 lei.
29,40 variante cu 10 rezultate exacte 

a cîte 3.911 lei fiecare.
Cîștigătorul premiului cu 11 rezultate 

este Casandroiu Marin din Tîrgoviște.
Cu această ocazie, se reamintește că 

gi pentru concursurile nr. 6, 7, 8 și 8

gikov 2-0, Kern 2-0, Teran 2-0, Co-' 
bîrzan 2-1, Gantner 2-0, Covaci cu 
Gerdgikov 2-1, Pesch 2-0, Kern 2-0, 
Angelica Rozeanu 2-1, Cobîrzan 2-1, 
Gantner 2-1, Cobîrzan cu Gerdgikov 
2-1, Pesch 2-1, Bottner 2-1, Gantner 
2-0, Rethi cu Gerdgikov 2-0. Pesch 
2-0, Bottner 2-0, Teran cu Pesch 2-0, 
Kern 2-0. Iscovici 2-0, Rethi 2-1, An
gelica Rozeanu—Kern 2-1, Bottner 
cu Iscovici 2-1, Teran 2-0, Angelica 
Rozeanu 2-1, Covaci 2-0, Kern— 
Rethi 2-0, Iscovici—Rethi 2-1, Pesch— 
Gantner 2-1, Gantner—Gerdgikov 2-0. 
Seria a II-a: Sîndeanu cu Lăzărescu 
2-0, Pîrvu 2-0, Nazarl-eghian 2-1, 
Turkeri 2-0, Ăngelescu 2-0, Antonov 
2-0, Kirin 2-!, Ăngelescu cu Akka
ranfil 2-0, Haciminaoglu 2-0, Nazar- 
beghian 2-1, Turkeri 2-0, Yigitler 2-0, 
Kirin cu Akkaranfil 2-0, Haciminao
glu 2-0, Antonov 2-0, Partogyan 2-0, 
Motancea 2-1, Lăzărescu cu Antonov 
2-1, Kirin 2-1, Yigitler 2-1, Partogyan 
2-0, Motancea 2-0, N'azarbeghian cu 
Haciminaoglu 2-0, Turkeri 2-0, An
tonov 2-0, Yigitler 2-0, Motancea 2-1, 
Akkaranfil—Partogyan 2-0, Hacimi
naoglu—Turkeri 2-0, Pîrvu—Antonov 
2-1, Antonov — Haciminaoglu 2-1, 
Yigitler—Akkaranfil 2-0, Partogyan— 
Turkeri 2-1, Motancea — Partogyan 
2-0.

Ultima zi a concursului a oferit în 
continuare numeroase partide intere
sante, din care menționăm victoriile 
lui Rethi asupra lui Negulescu, ale 
Angelicii Rozeanu la Rethi și Cobîr
zan, a lui Negulescu la Covaci.

In seria a II-a, Sîndeanu a terminat 
neînvins toate meciurile clasîndu-se 
pe primul loc.

„Cupa Voința" a fost cîștigatâ de 
Radu Negulescu. La terminarea între
cerilor tov. Gheorghe Pleșa, secretarul 
clubului Voința, a oferit frumoase pre
mii cîșțigătorilor și jucătorilor cara 
s-au evidențiat.

Ultimele rezultate tehnice mai im
portante : seria I: Negulescu—Covaci 
2-1; Covaci cu Teran 2-1, Rethi 2-1 ; 
Cobîrzan cu Teran 2-1, Rethi 2-1 ; 
Gantner cu Bottner 2-1, Kern 2-0, Te
ran 2-1, Rethi 2-0; Teran cu Gerdgi
kov 2-0, Angelica Rozeanu 2-0; Kern 
cu Pesch 2-1, Bottner 2-0 ; Bottner— 
Gerdgikov 2-1; Rethi—Negulescu 2-1 ; 
Pesch—Bottner 2-0; Iscovici—Pesch 
2-1; Angelica Rozeanu cu Rethi 2-1, 
Cobîrzan 2-1 ; Gerdgikov—Angelica 
Rozeanu 2-0. Clasament general: I. 
Negulescu 10 v„ 2. Covaci 9 v; 3. Co
bîrzan 7 v; 4. Gantner 4 v.; 5. Teran 
6 v.; 6. Kern 6 v.; 7. Bottner 5 v.; 8. 
Rethi 4 v.; 9. Pesch 4 v.; 10. Iscovici 
3 v.; 11. Angelica Rozeanu 3 v.; 12 
Gerdgikov 2 v.

Seria a Il-a: Sîndeanu cu Akkaranfil 
2-0, Yigitler 2-0, Alotancea 2-0; Lăzâ- 
rescu cu Haciminaoglu 2-1, Nazarbe- 
ghian 2-0, Turkeri 2-0; Kirin cu Na- 
zarbeghian 2-1, Ăngelescu 2-0, Yigitler 
2-1; Ăngelescu—Lăzărescu 2-0; Na- 
zarbeghian—Akkaranfil 2-0; Antonov— 
Turkeri 2-1; Motancea—Partogyan 2-0; 
Pîrvu—Haciminaoglu 2-1; Haciminao
glu—Akkaranfil 2-0; Turkeri—Yigitler 
2-1. Clasament general : 1. Sîndeanu 
12 v.; 2. Lăzărescu 10 v.; 3. Kirin 10 
v.; 4. Ăngelescu 9 v.; 5. N'azarbeghian 
8 v.; 6. Antonov 7 v.; 7. Motancea 6 
v.; 8. Pîrvu 6 v.; 9. Haciminaoglu 4 
v.; 10. Akkaranfil 2 v.; 11. Partogyan 
2 v.; 12. Turkeri 1 v.; 13. Yigitle* 1 v.

din luna februarie se acordă PREMII 
SUPLIMENTARE în valoare de 200.000 
lei (un autoturism și 150.000 lei premii 
in bani).

Trebuie reținut însă faptul că, la a- 
tribuirea PREMIILOR SUPLIMENTARE 
pentru luna FEBRUARIE, în cazul în 
care nu există nici-o variantă cu 12 
rezultate, premiul I va reveni varian
telor cu 11 rezultate (deci și autoturis
mul), premiul II variantelor cu 10 re
zultate, Iar premiul III va reveni celor 
cu 9 rezultate.

Iată deci, un avantaj în plus acordat 
participanților la concursurile Prono
sport pentru luna februarie. încă un 
motiv pentru a vă determina să depu
neți neapărat buletinele dumneavoastră 
pentru concursul nr. 6 care se închide 
sîmbătă seara.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono- 
sport.
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naționala

Miercuri încep campionatele• Amănunte asupra concursului de popularizare de la Semenic • De 
mîine la Poiana Staîin fi în Postăvar vn I .

regiunii Stalin' .
important concurs : „Cupa

Mihai Bucur (Car păți Sinaia) ciștigălorul probelor de slalom special ji sla
lom uriaș din cadrul concursului de la Semenic.

Foto : D. Stănculescu 
tinua astfel de acțiuni a căror utili
tate este incontestabilă.

„GUPA REGIUNII STALIN"
De mîine, pîrtiile Postăvarului și 

Poienii Stalin găzduiesc un important 
concurs cu caracter republican, orga
nizat de comisia de specialitate din 
regiunea Stalin și dotat cu „Cupa re
giunii Stalin". Programul competiției 
prevede disputarea următoarelor pro
be : VINERI, pe Sulinar: slalom 
uriaș; SIMBATA, în Kantzer: slalom 
special, in Poaina Stalin: fond 15 
km seniori și 5 km senioare; DUMI
NICA, pe Valea Lupului : coborire, 
în Poiana Stalin: ștafetele 4x10 km 
seniori și 3x5 km senioare.

„Cupa regiunii Stalin", concurs la 
care participă reprezentativele regiu
nilor Stalin, Pioești, București, Cluj 
și Hunedoara, va reveni echipei care 
va totaliza cel mai bun punctaj prin 
adiționarea punctelor realizate la toa
te probele.

La sfîrșitul săptămînii trecute, aten
ția iubitorilor șchiului a fost concen
trată asupra participării sportivilor 
fruntași la concursurile organizate în 
diferite stațiuni de munte, cu scopul 
de a populariza această frumoasă dis
ciplină sportivă. Din relatările primi
te am aflat că evoluția celor mai 
buni schiori al noștri a stîrnit un 
mare interes în rîndurile localnicilor, 
constitujid o frumoasă propagandă 
pentru schi și, în același timp, un pre
țios ajutor în activitatea de instruire 
a schiorilor din centrele respective. 
Intr-o convorbire purtată cu tov. Au
rel Dobrescu, delegatul F.R.S.B.A. la 
concursul de la Semenic de lingă Re
șița, am aflat o serie de interesante 
amănunte asupra modului în care au 
fost organizate disputele în acest cen
tru muncitoresc:

„Evoluția schiorilor fruntași s-a 
desfășurat paralel cu un concurs or
ganizat de Școala sportivă de elev: 
din Reșița, în colaborare cu consiliul 
U.C.F.S. al orașului. Gazdele s-au 
străduit, cu succes, să asigure celt 
mai bune condiții de disputare a pro
belor. In această direcție menționez 
preocuparea pentru amenajarea pîrtii- 
lor. precum și activitatea neobosită a 
corpului de arbitri. In general, doresc 
să subliniez atmosfera plăcută, prie
tenească, care a domnit în timpul 
concursului, precum și sprijinul acor
dat de localnici pentru asigurarea reu
șitei întrecerilor, sub toate aspectele. 
Cit privește pe schiori, M. Bucur, câș
tigătorul probelor de slalom special 
și slalom uriaș, N. Pandrea, Gh. Bă
lan, G. Tăbăraș, Petre și Mircea 
Clinei, M. Enache, R. Batiu, Gh. So- 
rică, au făcut demonstrații cit 
te de reușite, mult apreciate 
meroșii spectatori, iar înainte 
concurs au stat de vorbă cu 
localnici dîndu-le prețioase 
mări".

înregistrăm eu satisfacție succesul 
acestui concurs de popularizare și 
sîntem convinși că F.R.S.B.A. va con-

se poa- 
de nu- 

și după 
schiorii 
îndru-

ECHIPA DE HOCHEI STIINTA CLUJ 
iriVINGĂICARE ÎN R. CEHOSLOVACĂ
TREBIC 3 (Prin telefon). — In 

continuarea turneului pe care îl în
treprinde în R. Cehoslovacă echipa de 
hochei Știința Cluj a întîlnit în loca
litate echipa Spartak, fruntașă în cla
samentul categoriei B. Partida, care 
a fost viu dispuțată și care a oferit 
celor peste 6.000 de spectatori faze 
frumoase, s-a încheiat cu victoria 
meritată a hocheiștilor romîni: 4—2 
(2—1, 1—1, 1—0).

In prima repriză Știința Cluj a fost 
superioară și a ratat, cîteva ocazii si
gure. Iu această parte a meciului au 
înscris: Naghi și Takacs I pentru 
Știința și Strnad pentru Spartak. Cea 
de a doua repriză a aparținut gazde
lor care au dominat mai mult. Ele au 
egalat prin Krmlatec, dar Cazan II a 
adus din nou conducerea echipei 
Știința. In ultima repriză, studenții 
clujeni au avut majoritatea timpului 
inițiativa, dar nu au reușit să mai în
scrie decît un singur gol prin Naghi.

Mîine (n.r. astăzi) Știința Cluj va 
joca la Hodonin.

internaționale feroviare de
• Șase echipe la startul întrecerilor • Jocurile vor fi conduse de 
arbitri internaționali e Pregătirile formației noastre • Loturile repre

zentativelor feroviare participante

PREGĂTIRILE ECHIPEI NOASTREMiercuri 10 februarie, în sala FIo- 
reasca din Oapitală arbitrii vor chema 
la întrecere echipele feminine feroviare 
de volei din șase țări, dînd astfel 
semnalul de începere a primei ediții a 
campionatelor internaționale feroviare, 
organizate de clubul bucureștean Rapid, 
în cinstea „Zilei Ceferiștilor".

ȘASE ECHIPE DE VOLEI LA 
STARTUL ÎNTRECERILOR

La această ediție vor participa-echipe 
din Uniunea Sovietică, Polonia, Bul
garia, Cehoslovacia, Ungaria și Ro- 
mînia. Turneul se anunță deosebit de 
interesant, dată fiind valoa-rea forma
țiilor înscrise. Este suficient să ară
tăm, de pildă, că echipa Uniunii So
vietice va fi alcătuită în majoritate 
din jucătorii formației Lokomotiv Mos
cova, campioana țării, iar echipa noas
tră cuprinde — în cea mai mare parte 
— voleibaliste de la Rapid București, 
campioana țârii.

Jocurile vor fi conduse de arbitrii 
internaționali Josef Lewioki (Polonia), 
Hristo Nedkov (Bulgaria), Josei Dou- 
bek (Cehoslovacia), Constantin Armă- 
șescu, Nicolae Satir și Nicolae Mz- 
teescu (Romînia).

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor a oferit cupe primelor trei 
echipe clasate, iar clubul Rapid a pus 
în joc o cupă transmisibilă (care va 
reveni primei clasate), ca și medalii 
de aur, argint și bronz pentru forma
țiile de pe locurile I, 2 și 3,

La aceste jocuri vor participa din 
partea conducerii U.S.I.C. Marc Per- 
not (Franța), președinte al U.S.I.C., 
dr. Rari Kaizer (Austria), secretar 
general și Ernst Kalerribach (R.D. Ger
mană). membru în comisia tehnică

Sub îndrumarea antrenorului Nicolae 
Meadu, voleibalistele feroviare s-au 
antrenat cu asiduitate și dețin în mo
mentul de față o formă bună.

Formația are următoarea înfățișare: 
Ana Păunoiu, Sonia Colceriu, Alexan
drina Berezeanu, Antoaneta Maricuța, 
Ana Mocanii, Elena Codoi, Aurelia 
Chițu, Domnica Costîc, Cornelia Mo
rarii II, Georgeta Lovin, Valeria Bă- 
răianu, Elisabeta Savu.

SOSIREA ECHIPELOR STRĂINE

Cele cinci echipe participante și-au 
anunțat sosirea pentru luni (Bulgaria 
și Uniunea Sovietică) și marți (Ce
hoslovacia, Ungaria și Polonia).

Au fost anunțate următoarele loturi: 
CEHOSLOVACIA (antrenor Miroslav 
Dousa): Jeana Blahova, Vera Derflova,

In cadrul olimpiadelor

Sportul și arta trebuie să-și dea mina
MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS 

transmite: Cunoscuții reprezentanți
ai artei sovietice, regizorul de film 
Serghei Iutkevici, compozitorul Iurii 
Șaporin, sculptorul Evghenii Vucetici 
— se declară întrutotul de acord cu 
hotărirea Comitetului Internațional 
Olimpic privitoare la organizarea de 
concursuri artistice în timpul olim
piadei.

Ziarul „Sovețski Sport" publică la 
2 februarie declarațiile acestor repre
zentanți ai artei sovietice.

Serghei Iutkevici: Concursurile le
gate de întrecerile sportive d.n cadrul 
olimpiadei sînt extrem de importante 
și utile. Ele ar oferi o nouă posibili
tate largă de contacte creatoare, de 
schimburi și întîlniri al căror roi în 
dezvoltarea artei este extrem de mare. 
Lucrătorii din domeniul cinematogra
fiei din Uniunea Sovietică salută co
laborarea dintre cunoscutul regizor 
italian Rosselini și actorul soviete 
Bondarciuk la turnarea unui film în 
care joacă actori din America și An
glia. Poziția acelora care pun piedici 
organizării de concursuri olimpice de 
artă este ciudată și îngustă. Aseme
nea concursuri ar putea să stimuleze 
crearea de filme cu teme sportive, de 
filme artistice, documentare și de 
popularizare a științei.

Iurii Șaporin : Ne sînt necesare con
cursurile asemănătoare de tipul olim-

piadei. Ele ar constitui, fără îndoială, 
o adevărată sărbătoare a artelor. 
Limbajul muzicii este internațional, 
iar auditorul numeros de diferite na
ționalități de la olimpiadă va putea 
aprecia așa cum se cuvine tot ce este 
bun, ceea ce este creat de către ge
niul popoarelor a cinci continente.

Evghenii Vucetici: Cred că este 
foarte importantă hotărirea Comite
tului Internațional Olimpic privitoare 
la desfășurarea de concursuri artisti
ce în cadrul Jocurilor Olimpice. Se 
înțelege că acesta nu este un lucru 
chiar atit de simplu : să organizezi o 
olimpiadă care alături de un gran
dios program sportiv să includă și 
arta. Acest lucru este însă posibil și, 
ce-i mai important, util.

Turneu zonal de șah la Budapesta
După cum scrie ziarul „Nepspoft", 

federația maghiară de șah va orga
niza în luna mai la Budapesta turneul 
zonei a treia, contînd pentru campio
natul mondial. La acest turneu vor 
participa șahiști din R.P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Bulgaria, R.P. Romînă, R.D. 
Germană, R.P. Albania, R.P. Polonă, 
Anglia, R.F. Germană, Austria, Fin
landa, Olanda, Suedia și Elveția.

• FLACARA OLIMPICA care va , 
arde la Squaw Valley în timpul celei 
de a VIII-a ediții a Jocurilor de iarnă
a fost adusă luni la Los Angeles de un 
avion transpolar. Ea a fost înmînată 
pe aeroport campionului olimpic Perry 
O’Brien. Acesta a transportat-o pînă la 
arena Coliiseum, unde a fost predată 
primului, schimb al ștafetei de 600 șco
lari care o vor purta fiecare cîte o milă 
pînă la Squaw Vălley.

• LA 2 FEBRUARIE au început 
campionatele unionale de baschet, la 
care participă 12 echipe masculine și 
12 feminine. In primele jocuri ale cam
pionatului, Dinamo Tbilisi a învins la 
Baku pe Dinamo Moscova cu 64—62, 
iar formația uzinelor de mașini din 
Sverdlovsk a întrecut echipa ’ Institu
tului Politehnic din Tbilisi cu 87—46.

• INTRE 6 ȘI 21 FEBRUARIE în 
3 orașe din Uniunea Sovietică — Ufa,

Scurte știri
Moscova și Leningrad — se va des
fășura un mare concurs internațional 
de motociclism pe gheață, dotat cu 
cupa „Prietenia între popoare". La a- 
ceastă întrecere vor participa motoci- 
cliști din Finlanda, R. Cehoslovacă, 
Suedia și U.R.S.S.

• PATINATORII SOVIETICI an 
realizat cîteva noi performanțe remar
cabile pe patinoarul Medeo. Vladimir 
Șilîkovski a parcurs distanța de 
10.000 m în 16:13,1, rezultat superior 
recordului unional deținut de Nicolai 
Stelbaums cu 16:31,4. Un alt record a 
stabilit Boris Nikișin la 3000 m cu 
timpul de 4:40,8. Vechiul record deți
nut de același sportiv era de 4:42,1.

• FEDERAȚIA internațională de schi 
a adresat © telegramă Comitetului de

volei feminin
Olga Fialova, 
luse Jiraskova,
Kopecka, Vera Pacejkova, Eva Pa- 
lacka, Suzana Sakuriova, Vera Sran- 
kova. BULGARIA (antrenor Petăr Mi- 
lev): Nicolina Topalova, lovanka Ja- 
rovnic, Karamvila Stoianova, Liliana 
Stankeva, Hartca Kusmanova, Sterika 
Georgieva, Antoaneta Petrovka, Eka
terina Gerdjikova, Bogomila Angelo
va, Ivanka Pavlova, Kalinka Angelova, 
Mika Georgieva. POLONIA (antrenor 
VVladislaw Loz): Jadwiga Marko, Re
gina Sfugier, Janina Washulska, Ste
fania Barns, Renata Plonka, Izabella 
Laz, Erizbieta Kolendo, Czeslowa Two- 
rek, Krystyna Lit win, Tamara Kuczyn- 
ska, Miroslawa Buslowska, Aniela Ju
rewicz. UNGARIA (antrenor Jozsef 
Ludanyi): Eva Ujfahvdi, Eva Quwincz, 
Magdalena Kemenyi, Csako Endrene, 
Maria Levai, ”----- ”—*-----! —
per Robertne, 
Ana Moricz, 
tilda Sebesy, 
kacs, Marta Perlski.

Irena Hradkova, Svet- 
Mila Hradkcva, Maria

Emese Banhegyi, Szup- 
Suzana Tuboly Ripsze, 

Teodora Kozempel, Ma- 
Kovacs Jenone, Eva Ta-

Campionatele mondiale de patinaj viteză
încep sîmbătâ la Davos

Sîmbătă și duminică se vor desfă
șura pe patinoarul de altitudine de la 
Davos (“Elveția) campionatele mondia
le masculine de patinaj viteză. La în
treceri iau parte sportivi din 15 țări, 
printre care U.R.S.S., R. P. Chineză, 
Norvegia, Finlanda, Suedia, R.P. Un 
gară, R. D. Germană, Italia, Franța, 
Olanda ș.a. Echipa S.U.A. nu pârtiei 
pă la competiție din motive financia
re, deși primul sprinter american. Bill 
Disnev, avea șanse apreciabile la o 
medalie în proba de 500 m. 
mult la Squaw Valley, el a 
performanța de 40,1 sec.

Printre participant se află
mulți dintre marii patinatori ai lumii. 
In echipa U.R.S.S. figurează campionul 
țării Stenin, fostul campion mondial 
Goncearenko, recordmanul mondial 
Grișin. In echipa NORVEGIEI sînt pre

Nu de 
obținut

cei mai

• 
zenți campionul european lohanesen, 
precum și Estvang, Aas, Seersten. Re
prezentativa finlandeză numără cinci 
sportivi, printre care fostul campion 
mondial și recordmanul lumii Jarvinen,- 
fostul campion al Europei, Salonen, 
medaliatul recentului campionat eur<H 
pean Tapiovara. Șanse apreciabile Ia 
un loc de frunte le deține reprezenl 
tantul R.D. GERMANE Helmut Kuh- 
nert, care în ultimul timp a cîștigat o 
serie de concursuri și care de mai mul
tă vreme se antrenează pe gheața de 
la Davos. în lupta pentru primele 
locuri ver conta patinatorii chinezi. Eî 
au făcut în ultimul timp 
rioase.

Campionatele mondiale 
reprezintă ultima mare
patinatorilor înaintea Jocurilor Olitn- 
pice de iarnă.

progrese se-

de la Davos 
competiție a

Petrosian conduce în campionatul 
U. R. S. S.de șah al

După cinci runde Tigran Petrosian 
conduce în campionatul de șah al 
U.R.S.S. Ctștigînd două partide conse
cutiv, la Taimanov și Saharov, deți 
nătonil titlului a acumulat 4 puncte 
La % punct în urma sa se află uu 
pluton de patru jucători. Krogius, "Ge 
Her, Polugaevski (care alături de Re

trosian sînt singurii neînvinși în corn' 
petiție) și Korcinoi, care în ultimele 
trei runde a repurtat tot atîtea vic
torii, cîștigînd la Saharov, Nei șl 
Smîslov. Un start slab au avut Spas-’ 
ski (2>/2 p) Și mai ales fostul campion 
mondial Smîslov — 2 puncte din 5 
partide.

TURUL CICLIST
După ce au petrecut ziua de dumi

nică la Cairo, partfcipanții Ia Turul 
ciclist al Egiptului s-au întrecut luni 
în cea de-a 6-a etapă, disputată între 
Guizeh și Suez (140 km). Victoria a

organizare al Jocurilor Olimpice de 
iarnă în care atrage atenția că această 
federație interzice sportivilor din Tai- 
van să participe la probele olimpice.

• IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care îi întreprinde în R.A.U., echi
pa cehoslovacă de fotbal Spartak 
Trnava a jucat la Cairo cu selecționata 
orașului, cu care a terminat la egali
tate: 1—1.

• LA HAITI s-a disputat meciul in
ternațional de fotbal dintre echipa se
lecționată a statului Haiti și forma
ția austriacă Viena. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 2—-0.

• IN LOCALITATEA Louvain s-a 
disputat marți seară întîlnirea interna
țională masculină de volei dintre e- 
chipele selecționate ale Belgiei și 
Turciei. Voleibaliștii belgieni au cîști- 
gat cu scorul de 3—0 (9,5,6).

AL EGIPTULUI
revenit cehoslovacului Fagala, crono
metrat în 3 h 20:02,0. In clasamentul 
general nu au survenit modificări e- 
sențiale, rutierul Ampler (R.D.G.) 
continuînd să poarte tricoul galben.

In cursul zilei de marți s-a desfășu
rat cea de-a 7-a etapă a competiției, 
pe distanța Suez—Ismailia (100 km). 
Victoria a fost repurtată de ciclistul 
Oldenburg din echipa R.D. Germane 
cu timpul de 2 h 33:48,0. El a fost 
urmat de colegul său de echipă, 
Braune cu 2 h 34:18,0, Hastnan (R. 
Cehoslovacă) — același timp. Purtă-: 
torul tricoului galben, Ampler, împre
ună cu alți zece alergători, a fost 
cronometrat în același timp cu cel 
de-al doilea clasat în etapă. In clasa
mentul general individual, primul foc 
continuă să fie ocupat de Ampler cu 
28 h 43:45,0, urmat de coechipierii sri 
Muller — 28 h 46:52,0, Bruning —
28 h 47:22,0, Braune — 28 h 47:44,0, 
Revay (R. Cehoslovacă) — 28 h 
50:14,0, Oldenburg (R.D.G.) — 28 h 
53:32,0, Koțev (R.P. Bulgaria) —
29 h 01:22,0 etc. Pe echipe conduce 
R.D. Germană, urmată de formațiile 
R.P. Bulgaria și R. Cehoslovace.

(Agerpres)
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