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Pe scurt despre indepliuirea planului

In anul 1960— primul an al planului de șase ani — 
s-au obținut sub conducerea partidului noi și impor
tante succese în dezvoltarea economiei naționale și în 
creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă.

* Joi 9 februarie 1961

mii de oameni ai muncii 
în aceste locuri ei se recreează,
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săptămină, 
de munte.

•

SWTîiiM'ii ***•>■

în concediu ■ sau la sfîrșit de 
Ireapla către pitoreștile localități 
nunate, practică sporturile preferate.

Una dintre cele mai îndrăgite stațiuni
r. de oră de stația Predeal se află cabana Cioplea —. pe care o prezentăm în fotografie 

— important punct de popas 
——- - - — —y jn munții Girbovei.

Pusă la dispoziția turiștdor 
din sezonul 1958—-1959, gospo
dărită exemplar, cabana Cio
plea oferă condiții excelente 
de cazare. Spațioasă, modern 
utilată și așezată intr-un ca
dru pitoresc, ea te îmbie să 
revii pe aceste meleaguri...

noastra se 
petrec clipe de stat pe 1960

climaterice este și Predealul. La numai o juma-

Primele jocuri din cadrul „Cupei orașului București” 
Ia handbal feminin

IIPA ORAȘULUI BUCUREȘTI A DEPĂȘIT NET

• Planul 
aii întregii 
1960 a fost 
porție de 103,6 4a sută. In 
anul 1960 volumutl producției 
globale a întregii industrii a 
crescut, față de anul 1959, cu 
16,9 la sută.

producției globale 
industrii pe anul 
îndeplinit în pro-

tere 
anul

de M h sută față 
1059.

de

re-Prețul de cost a fost 
față de anul 1959. cu 2

SELECȚIONATA BERLINULUI: 13-6 (9-4)
• Planul productivității itmhi- 

cli pe întreaga industrie a fost 
îndeplinit, reaiMzîndu-se o creș-

interes, nu au alcătuit în acest joc o e- 
ediție a , .chipă. Și aceasta este cauz-a pen-

Bucurnști* pentru tru oare,, ou toate eforturile făcute
și ou toate că în oîteva momente 
ale jocului tânăra noastră forma
ție s-a apropiat simțitor de valoa-1 
rea adversarului reducând serios |

toptată ou un viu
ie a 111-a
'kli
feminine de handbal în 7 

st inaugurată într-un cadru 
ieri seara în sala Floreasca. 
defilarea echipelor partici-

/

fi gol ? Cornelia Constantinescu (București-tinerel) a de- 
■> pe Urban (Budapesta) și 
artă. Ea va înscrie un nou

plonjind se pregătește să arunce 
punct pentru echipa sa.

Foto: I. Mihăfcă

și după ouvîntarea rostită 
r. Petre Capră, președintele 
(iei noastre de handbal, 
întâlnire a opus redutabilei 
a Budapestei selecționata 

eret a Capitalei. Firește că,

ROGRAMUL DE AZI 
Șl DE MÎINE:

ZI : ora 17: Dinamo — 
id (Cupa Federației).;

18,36 : București — 
urești (tineret) ; ora 
I: Belgrad — Budapesta. 
IINE: ora 17: C.C.A. — 
id (Cupa Federației) ; 
18,30: București (tine-
— Berlin ; ora 19,30 : 

urești — Belgrad.

din handicap, nu a putut încheia 
meciul la un scor mai strâns, Lip
sa de coeziune s-a văzut, dc altfel, 
foarte clar în ac|iunile ofensive, 
unde în majoritatea cazurilor fi
nalizarea se făcea întâmplător, 
motiv pentru care se rata mult. 
Dar ceea ce trebuie reținut este că 
formația de tineret are mari po
sibilități.

In acest joc punctele au fost 
înscrise de : Vegh (4), Juna (4), 
Toth (3), Kremer (3), Cscrhati 
(2), Szendi (2), Urban pentru 
Budapesta, 
Leonte 
Nemetz 
pentru 
reot J.

In cea dc a doua întâlnire, pri
ma echipă a orașului București 
a cucerit o victorie netă în fața 
selecționatei Berlinului : 13—1>
(9—4). După ce în primele minute 
superioritatea jucătoarelor noastre 
s-a concretizat rapid, poate mai 
rapid chiar decît se așteptau ele : 
min. 4, scor 3—0, în continuare 
partida s-a echilibrat și pînă în 
min. 13
(5—-4). Ce se înlîmplase ? Hand
balistele formației oaspe au jucat 
mai agresiv în atac și, folosind 
bine superioritatea lor în arun
cările la poartă, au redus din 
handicap. Sfîrșitul primei repri-

respectiv Nieutesou- 
(3), Conistantinescu (3), 
(2), Ziegler (2), Bain 

București. A arbitrat co- 
Grinbergas (U.R.S.S.).

Spartachiada de iarna a Armatelor prietene

GHEORGHE BĂLAN ÎNVINGĂTOR 
IN PROBA DE SLALOM URIAȘ

telefonZAKOPANE, 8 (prin 
de la trimisul nostru). — Spor
tivii romîni au cucerit astăzi o 
frumoasă victorie în cadrul în
trecerilor Spartachiadei de iar
nă a armatelor prietene. Con- 
curînd în proba de SLALOM 
URIAȘ, reprezentanții noștri 
GHEORGHE BĂLAN’ și COR
NEL TABARAȘ s-au clasat pe 
locurile I și II, obținînd astfel 
o victorie de prestigiu în fața 
unor schiori de certă valoare 
internațională.

Bălan și Tăbăraș, demni re
prezentanți ai tinerei generații 
de schiori ’ din țara noastră, 
și-au dovedit din plin măiestria- 
Plecat al doilea din start, după 
polonezul Ciaptak, Tăbăraș a 
făcut o cursă frumoasă și l-a 
depășit pe polonez cu 1 sec. și 
6 zecimi. Plecat al 7-lea, Bă
lan a mers excepțional, ata
când impetuos și inteligent fie
care poartă. Parcurgînd traseul 
în 1:37,5, el a ocupat primul 
loc. Datorită frumoasei lor com
portări, pentru care merită fe
licitări, Bălan și Tăbăraș (an
trenor Ion Cașa) au adus punc
tele necesare ocupării primului 
loc de către țara noastră și în

clasamentul pe echipe. Iată re
zultatele tehnice ale probei de 
slalom uriaș: 1. Gheorghe Bă
lan (R.P. Romînă) 1:37,5; 2. 
Cornel Tăbăraș (R.P. Romînă) 
1:38,9; 3. Ciarniak (R.P. Polo
nă) 1:39,7; 4. Ciaptak (R.P.
Polonă) 1:45 ; 5. Zampa R.S.

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

st joc, problema formației 
itoare nu a ridicat prea 
semne de întrebare. Era 
ă handbalistele maghiare, 
mult mai multă experiență 
d posesoarele unei tehnici 
inc își vor impune superio- 

Ceea ce s-a și întâmplat 
i urmă, ele terminând învin

eți scorul dc 19—11 
)•
stă întâlnit» ne-a relevat 
serie de tinere jucătoare, 

icnte ale echipei Bucureș- 
oare — în ciuda emoției 

: erau stăpînite — au ară- 
au mari posibilități de dez- 

în viitor. Din păcate ele

scorul s-a menținut strins

CALIN ANTONESCU

(ContirMare. în pag. d

dus, 
la sută, iar în condiții compa
rabile cu 4 la sută.

• In anul 1960 s-au învestit 
în sectorul socialist al econo
miei naționale (exclusiv inves
tițiile din fondurile proprii ale 
gospodăriilor agricole colecti
ve) peste 22,5 miliarde lei.

• In agricultură, la sfîrși- 
tul anului I960, sectorul socia
list cuprindea 81,6 la sută din 
suprafața agricolă și 83,7 la 
sută din suprafața arabilă a 
țării. In anul 1960 agricultura 
a fost înzestrată cu 11.500 trac
toare. 13.000 pluguri pentru 
tractor, 14.500 semănători me
canice, 5.480 combine, precum 
și cu alte mașini și utilaje 
agricole.

• Producția totală a fost la 
cereale boabe de 9,8 milioane 
tone, 
3,4 t 
soarelui de 522 mii tone.

vie) mai mare decît în anul 
1959.
• Volumul desfacerilor de 

mărfuri prin comerțul socialist 
în prețuri curente a fost de 
41,5 miliarde lei.

• In anul 1960, venitul na
țional. după date provizorii, « 
crescut cu peste 8 la sută.

• Numărul salariatilor dhn 
economia națională a 
circa 3.240.000. cu 
180.000 mai mare decît

• Salariul real a 
cu circa 11 la sută în compa
rație cu anul 1959 și cu circa 
18 la sută

• Și-au 
de odihnă 
climaterice 
tratament în 
re un număr 
persoane.

• Pensia medie a 
cu 26 la sută față de 
cu 52 la sută față de 1958, 
în condițiile sporirii numărului 
de pensionari.

• In anuil 1960 au fos<t date 
în folosința oamenilor muncii, 
numai din fondurile statului, 
un număr de 28.000 aparta
mente.

fost de 
peste 

în 195».
crescut

față de 1958. 
petrecut concediMe 

stațiunile balneo- 
au beneficiat de 
sanatorii 
de peste

în 
Si

bajnoa-
575.000

crescut
1950 și

, la sfeclă de zahăr de 
milioane tone, ia floarea-

• Producția de came a fost 
cu circa 60.000 tone (greutate

• Au fost date în folosință 
3.000 săli de clasă, noi cămi
ne și cantine studențești, labo
ratoare și ateliere etc. Incepînd 
din acest an școlar elevii cu
prinși in clasele I—VII primesc 
gratuit manuale școlare.

• Pentru acțiuni siociall-cul- 
turale s-a cheltuit din bugetul 
de stat suma de 13,7 miliarde 
Ici, cu 13 la sută mai mullt 
decît în anul 1959.

NE-AU SCRIS DIN BRAZILIA
ȚIRCOVNICU, TATARU ȘI

de 
ila Rio de Janeiro. Rînduri din partea lui I. Țîrcov- 
nicu, N. Tătaru și I. Voinescu, care ne împărtășesc 

citeva impresii din călătoriile lor de-a lungul Braziliei, în 
acest turneu de pregătire 
nalla orașului București. Și

Acest
prilej 
tințelor 
același 
noi țări și oameni, dc

In ultimele zile, poșta ne-a adus citeva scrisori 
ta Rio de Janeiro. Rînduri din partea lui

pe care-1 întreprinde selecțlo- 
au avut ce consemna.

VOINESCU...

turneu constituie un bun 
de îmbogățire a cunoș- 
tehnice fotbalistice și, în 
timp, de cunoaștere de 

a lua le-

gătură cu cultura, obiceiurile și 
viata lor.

Pc Țîroovnieu, de pildă, l-a im
presionat primirea călduroasă pe 

. care au făcut-o jucătorilor noștri 
cetățenii Campina Grande.

F'.ih

• u

Ziarul „Diaiiâo da No
ile** din Rio și-a intitulat 
astfel cronica meciului 
Selecționata București- 
Vasco da Gama : „Vasoo 
a făcut eforturi mari 
pentru un meci nul cu 
europenii: 1—T (sus 
in chenar) — „Căldura 
i-a handicapat pe ro- 
mini” (titlul principal), 
în fotografie, fază din 
acest joc.

1«»,>♦’ »

,, Acești oameni simpli și buni 
cunoscători ai fotbalului — scrie 
Țircovnicu — ne-au primit cu 
toată simpatia și în tot limpid 
șederii noastre ne-au dovedit prier 
tenia lor*.

Internaționalul N. Tătaru na 
face o interesantă relatare a me
ciului susținut Ia Campina Gran
de, ea un adevărat cronicar (mai 
știi ? poate pînă la urmă se va 
dedica gazetăriei sportive...).. 
Trecem peste amănuntele legate 
de desfășurarea jocului (ele sîrit 
cunoscute dintr-o corcspondoii(^ 
precedentă) și ne oprim la câteva 
însemnări tehnice. „Echipa Treze, 
cu care am jucat, este 
bună iar jucătorii săi au o exce
lentă tehnică individuală. ~ 
fel, chiar din acest prim contact 
cu fotbalul brazilian pe... teren 
propriu ne-am dat seama că vom 
avea ce învăța de la fotbaliștii 
brazilieni în ceea ce privește teh
nica lor, care ne-a impresionat; 
cel mai mult. Ca așezare pe teren, 
ei joacă după cunoscuta schemă 
1—4—2—4, cu un mijlocaș mult 
ofensiv. Nu joacă dur, deși in 
apărare își marchează strict ad
versarii. In atac am remarcat cit 
brazilienii își desfășoară acțiunile, 
pe centru pînă la marginea ro

foarte

De alte

(Continuare în pag. a 3-a)

selecționata București

la Sa» 
selecțio-" 
clubului 

Corinthians din prima liga a campion a tu-» 
lui din Sao Paulo

întîlnirea nu a mat avut loc din cauzal)

Marți seară urma să aibă loc 
Paulo întîlnirea de fotbal dintre 
nata orașului București și echipa



Finalele campionate
universitare

Meciuri interesante în „Cupa 5 Martie”

însemnări
Di ia Livezi, șoseaua raională care 

leagă între ele comunele de pe valea 
Fărbilăului se bifurcă: drumul din stin
gă duce către Aluni.ș, iar cel din dreap
ta, după ce o ia un timp pieptiș, se 
așterne în linie dreaptă ca o panglică 
către comuna Ș tefești, o comună mică, 
de munte, așezată tn partea de nord a 
raionului Teleațen și ale curei gospodării 
se întind pînu sub poalele munților...

Cu cîtva timp în urmă, pe ulițele sa
tului afișe, mari, lipite cu grijă, ves
teau {recâtqriior ca peste puțină vreme 
și în salul lor, aveau să se țină con
cursuri în emirul Spartachiadei de iarnă 
« tineretului. ,

Vestea organizării de întreceri sporti
ve la șah, triată, schi și săniuțe s-a 
răspiudit ca un fulger printre tinerii 
săteni. La hora din sat, în cadrul șe
dințelor de U.T.M., începuse să se vor
bească tot mai des despre viitoarele în
treceri sportive, iar numărul celor care 
doreau să se înscrie pe listele de con
curs creștea.

O bună popularizare a Spartachiadei 
printre săteni uu făcut-o 
unii 
cere 
sat.

In
de desfășurare a întrecerilor de trintă 
și șah — era aproape plină. In mijlo
cul tinerilor se afla și Valeria Pîrvu- 
lescu, secretarul organizației de bază 
V.T.M. precum și Ion Catană, directorul

utemiștii fi 
membri ai consiliului de condu- 

al asociației sportive Brădetul, din 
care fusese de euriml reorganizat, 
ziua concursului, școala — locul

Olteanu (Bran), 
C. Bîrsan și V.

Bîrsan (orașul

primul concurs ile schi din acest 
S-au desfășurat probe de cobo- 

■ și fond care s-au încheiat cu

schi...

— Ce
- C«

or- 
do-

— Im sfirșitul lunii plec in concediu, la 
— Vad l Ai și început să urci!

un teleferic, iar pe muntele 
Reșița, un schi-lift

gate celor din faza a doua. Această 
fază va avea loc pe data de 12 fe
bruarie, tot pe localități. Tn urma 

și clasamentului alcătuit pe baza adiție- 
în categoriile: -----■ -

„Cm pa Martie”

zici de bătrînul Semenic ce aere-și dă ? ! ’ 
vrei ? S-a modernize. Acum are și lift III

Desene ‘de N. CLAllEMl)'

Intensă activitate in regiunea Brașov
Timpul prielnic desfășurării sportu

rilor de iarnă este folosit din plin 
de toți oei care au îmbrățișat aceste 
discipline sportive. Pe pîrtiile de schi, 
pe patinoare, sau pe dealurile din 
numeroasele locuri pitorești ale re
giunii, tineretul s-a avîntat cu elan. 
De curînd, în cartierul Schei din Bra
șov a avut loc primul concurs școlar 
de schi și săniuțe, prilej cu care 
peste 70 de copii, elevi ai Școlii de 

,7 ani nr. 1, au obținut insigna de 
schior. Totodată s-au desfășurat și 
întreceri în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, faza pe școală, 
lată citeva rezultate: SCHI, coborîre. 
fetițe: 1—2. Mariana Pitiș și Ște- 
fania Domnișor; băieți, cat. I: 1. Gh. 
Sofron; oat. II: Aurel Cliicomban. 
SĂNIUȚE, fetițe: 1. Elena Gali, băieți: 
1. Constantin Bobiț.

★
Aproape 100 de copii din asociația 

sportivă Bran și elevi ai Școlii de 7 
ani din comuna Bran au participat

Federația romină de gimnastică 
ganizează concursul pentru tineret 
tat eu ..Clipa 6 Martie".

La întreceri participă girnnaști
.. giiinmiste clasificați ' . i__

maijștri, l-seniori, I-jniiiori și a Il-a- 
șeiMori, ...oare nu depășesc vîrsta de 
21 de ani la băieți și 18 ani la fete.

Prima fază pe localitate, cu carac
ter de selecție, s-a desfășurat în ziua 
de 5 februarie în toată țara. Rezul
tatele acestui concurs vor fi adău-

Spart achiada de iarnă a tineretului

dintr-un sat
căminului cultural, care țhuiseră să fie 
prezenți nu numai ca spectatori, ci și 
în calitate de concurenți. întrecerile de 
trintă au fost cele mai pasionante și au 
atras în jurul lor cei mai mulți specta
tori. Pe bătrînul Constantin Baau, »m 
de vreo 00 de ani, l-am surit intr-unui 
din colțurile sălii de concurs. Privirea 
îi eât ațintită asupra flăcăilor. Ce n-ar 
fi dat omul acesta in tinerețea lui să se 
fi putut bucura și el de asemenea clipe! 
Voinic, fusese și el. l)ar acea voinicie 
de câre-și aducea aminte nu-i folosise 
decît în lupta cu greutățile, vieții pe 
care trebuia să ie înfrunte din răsputeri. 
Cea mai pasionantă luptă au oferit-o 
..greii” Dumitru, l'lintașu și Constantin 
Tirșăreanu, care, prin corectitudinea și 
dîrzenia cu care au luptat, au demonstrat 
frumusețea acestui sport, iar pe mulți 
ilintre spectatori i au făcut să exclame 
adeseori: „Asta, adevărata trintă!".

Bătrîna Aneta Buga Venise la Școală 
Sprijinindu-se în băț, să-l vadă pe 
nepotul său Constantin Buga, un flă- 
căiaș de vreo 17 ani, care tocmai încer
ca o acțiune împotriva adversarului, 
său, Mihai Diaconii. Cînd l-a zărit în
cleștat în luptă cu Diaconu, mai că ar 
fi sărit la acesta să-i tragă cîteva, ca 
sd-și scape nepotul! Dar cînd a obser
vat că asta nu-i bătaie, s-a retras tn- 
tr-un colț și a așteptat urmirindu-și ne
potul cu privirea. Iar citul tînărului 
Constantin Buga, care făcuse cu acest 
prilej primii săi pași în sport, i-a fost

la | 
an. 
rîre 
următoarele rezultate: BĂIEȚI, fond 
2000 m: M. Voinescu 6:06,0; fotul 
1500 m: 1. V. Boboc 8:24,0. Coborîre 
(150 m): I. M. Voinescu. FETE, fond 
(1500 m): 1. Doina Boboc 6:51,0.

★
In regiunea Brașov s-au deschis o 

parte din centrele de schi prevăzute 
inițial. Astfel, la Rîșnov, Bran, Fun
data, orașul Victoria, Brașov, centrele 
de inițiere cunosc o febrilă activitate. 
Mai mult de 500 de copii vor primi 
în acest sezon primele noțiuni în a- 
ceastă ramură de sport, în timp ce 
alții, mai „vechi'*, se vor perfecțiena. 
Pe lingă aceste centre funcționează 
antrenori și instructori ca: I. Sume- 
drea (Fundata), A. 
N. Miloiu (Rîșnov), 
Bobiț (Brașov), N. 
Victoria).

e. GRIJI A, coresp. regional

nării rezultatelor celor două etape, 
F.R.G. va invita la faza finală 20 
de băieți și 20 de fete. Finala va 
avea loc în zilele de 3—4 martie (și 
nu în 4—5 martie cum s-a anunțat 
anterior) la Reșița. Clasamentul se 
va întocmi la individual compus și 
la aparate.

Marți și miercuri competiția de tenis 
dotată cu „Cupa 5 Martie" a programat 
majoritatea meciurilor din cadrai tur
neelor pe grupe. P artici pant ii probei dc 
simplu bărbați au fost împărțiți în patru 
grupe : A: Gli. Viziru, Bosch, Cristea, 
Georgescu; B: Țiriac, llakosi, G. Năs- 
tase, G. Viziru; 0: Serester, Bardan, 
G. Popovici, Basarab ; D: Mărmureanu, 
Boaglte, C. Ionescu, Dron.

Pentru a se-califica în grupa A, Cris
tea trebuia să-l învingă pe G. Năstase, 
lucru pe care l-a și reușit: 3—6, 6—2, 
6—3. Năstasc a început foarte tare me
ciul, servind puternic și încercuiri să ter
mine decisiv toate mingile. Acționînd 
însă prea hazardat și neavînd o pregă
tire fizică satisfăcătoare, Năstasc a ce
dat treptat terenul în fa|a unui jucător 
dacă nu mai bine pregătit fizic, dar în 
schimb mai calin și cu o orientare tac
tică mai bună.

La prima vedere, rezultatul meciului

de munte
diploma de ciștigolor, în ochii 

puteai citi aceeași bucurie eu
luminată 
Latrinei 
și în cei ai băiatului.

Întrecerile uu oferit și alte aspecte. 
Gh. Simulescu și Dumitru Stoica sint 
doi buni prieteni. Prietenia aceasta au 
legat-o păscînd împreună oile întovără
și ți lor din sal pe poienile bogate alo 
Crucișoarei, Plaiul Lupului sau Trifoiu
lui. Poale că în viața lor se mai luase
ră ei la triată, dar trintă oh aceasta, 
cu „spectatori" și după „regulament” 
n-au mai făcut și poate că tocmai de a- 
ceea a fost atît de înverșunată.

întrecerile de șuh au fost toi atît de 
frumoase. Ion Alextnndrescu a făcut cu
noștință cu sportul mai de mult (e în 
echipa de fotbal a satului), dar jocul 
cu piese albe și negre nu l cunoștea 
prea bine și ar fi vrut să ia și el parte 
la concurs. I)e aceea, primul gind care 
i a încolțit in minte a fost să se pre
gătească cit rnai bine. Și. pentru aceasta, 
mai în fiecare seară înaintea concursului, 
se ducea la N. Constantin, unul din prie
tenii săi, unde juca șah pînu tîrziu.

Organizarea primelor întreceri spor
tive în cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului a însemnat pentru mulți din
tre tinerii săteni din Ștefești nu numai 
primii lor pași spre sport, dar și cîș- 
tigarea unui nou prieten, iar pentru a- 
soeiația sportivă Brădetul, noi mem
brii U.C.F.S.

GHEORGHE Nll.A-coresp.

C. Viziru—Țiriac 2—6, 6—4, 7—5 con
stituie o surpriză. Așa cum s-a desfă
șurat însă jocul și ținînd scama de pre
gătirea celor doi competitori, era greu 
oa Țiriac să cîștigc. Campionul republi
can nu are încă o pregătire tehnică 
corespunzătoare.In schimb învingătorul 
se prezintă la acest concurs inaugural 
în ascendent de formă, destul de sigur 
în lovituri și cu multă poftă de joc.

favoarea sa în-
9-7,

dificultăți doar

Bo»ch a încheiat în 
tîlmirea cu Georgescu (6—3,
6— 2), avînd oarccari 
în setul doi. Au fost schimburi frumoase
de mingi cu numeroase atacuri la fileu 
și mingi plasate cu adresă.

O victorie meritată a obținut și Ra« 
kosi în dauna lui C. Năstase cu 6—4,
7— 5, după un meci în care și-a domi
nat adversarul prin precizia în lorituri 
și uu joc mai complet,

După un meci viu disputat, desfășu
rat de la egal la egal, Gh. Viziru a ieșit 
învingător în fața lui Cristea cu 6—3, 
5—7, 6—2, 4—6, 6—4.

Irr grupa celor patru jucătoare, Juliicta 
Namian și Mina 1 lina au înregistrat două 
victorii sigure. Prima la Irina Pon ova 
cu 6-—l, 6—3, iar a doua la Cristina 
Doboșiu cu 5—7, 6—0, 6—1.

Competiția continuă azi (owde 9,30— 
12,30 și 16—21) și mîine (orele 
9.30—12.30 și 15—21) tot în sala din i 
Caiea Plevnei 1)4. . I

Primele jocuri din „Cupa orașului București”
(Urinare din pag. 1)

AC ap aparține insă net. bn primind jocu* 
lui un ritm foarte iute, jucătoarele noas
tre înscriu 5 goluri în 7 minute și ter
mină această parte a joctrhii în avantaj. 
După paută jocul a fost mai lent. S-a 
marcat mai puțin, pentru că ambele for
mații s-au complăcut wUr-on joc mai 
puțin agresiv în atac. Și apoi s-a ratat 
enorm. Spre exemplu, echipa Bitcureșțiu
lui a ratat nu mai puțin de trei lovituri 
de la 7 m !

Cele 19 goluri au fost însorise de :

Recent, pe muntele Mogoșa din regiunea Maramureș, 
a fost dat în folosință

Semenic, lingă

La ‘sfîrșiliil acestei săptainîiii 
disputa primele jocuri din cadr 
pei intercenire în „Cupa de ia 
r.R.H. și în ,,Cupa Sportul p< 
întrecere care este, după cum 
rezervată echipelor de juniori.

Programul jocurilor este um 
DUMINICA 12 FEBRUARIE : Bll 
Șc. sp. elevi nr 2 - Șc. sp. eb 
iești (juniori) ; Știința București 
trolul Teleajen (seniori) ; Timiso 
chipa clasată pe locul I Timii 
Viitorul Oradea (juniori) ; echipa 
pe locul II Timișoara - Rapid 
(seniori) ; Tg. Mureș : echipa elf 
locul I Tg. Mureș - echipa cit 
locul II Timișoara (juniori) ; 
Tractorul — FI. roșie Dorobanți: 
oare) ; DUMINICA 19 ff.br 
București; echipa cîștigătoare < 
ciul S.S.E. nr. 2 Buc-S.S.E. Ple 
Tractorul Brașov (juniori) ; eeh 
tigătoare din meciul Știința Buc 
trolul Teleajen cu Tractorul Bra 
niori) ; Voința București - Șc. s 
Ploiești (junioare) ; Oradea : Fa’ 
radea — C.S.S Banatul Timișo 
nioare) ; Tg. Mureș : echipa cișt 
din meciul dintre echipa clasați 
cui II Timișoara și Rapid Ora rtf 
chipa clasată pe locul I Tg. Mt 
niori); Brașov: echipa cîștigăto 
meciul Tractorul Brașov-Fl. rc 
robanțul Ploiești cu echipa cla 
tocul I Tg. Mureș (senioare).

Regulamentul întrecerii preț 
la întilnirile dintre echipele : 
din seniori și senioare . să se 
domi jocuri, unul ’ sîmbâtă duț 
za și'altul dtnniniva.

U 
I. 
St 
cu 
vi 
B;

SINAIA 8 (prin telefon). — Fh 
campionatelor universitare s'rnt 
acum dominate cu destulă auto 
de E. Ungureanu și Eleonora 
lea, care conduc în cele doua tt 
La băieți, după 8 runde, Ungu 
a acumulat 7 puncte și este la 
tanță de l‘/2 p. de următorii c 
A. Aldea, D. Iarovici, V. Ța< 
L, Tini. 5 p. are C. Drozd, 
ză: Șt. Leuștean, A. Telbis, 
bo, V. Botezatu, I. Zarcula, 
naseanu, Gh. Găvază, toți 
p. în turneul feminin, după o 
obținută în fața Gertrudei 
tarck, concurenta sa principală, 
nora Gogîlea s-a distanțat avi 
p. față de Baumstarck și Rod ier 
șa 4 p. Ecaterina Statcovsc 
Maria Rankov urmează cu 3 
Astăzi și mîine au loc ultimele 
niri, după care vom cunoaște pi 
campioni universitari.

V. NESTORES

Meci restanță
Tn "cadrul unui meci restan'.f 

șurat marți seara jn sala Fior 
Dinamo Tg. Mureș a întrecut, îi 
lungiri —, la capătul unui meci 
disputat — pe Știința Buci

i. 80—'77 (32— 34, 62-62).

Siarch-Boțan (3), Vasile (3), 
fănesou (2), Constanținesrti (2), 
(2). Szîlkii. pentru București, re 
Wcinhofer (2), Biener, Faster, 
Globisch. Corect și autoritar ari 
lui josef Kocek (H. S. Cehoslovi

HANS GEORG SCHOTTE, 
președinte al federației de 1 
bal a R.D.G., ne-a declarat 
„Sîntem foarte îneîntați că f 
cipăm la „Cupa orașului E 
rești". Vrem să facem jocuri 
moașe și de un bun nivel te 
Părerea mea este că „marea 

turneul de la E 
pentru toate ect 

formația Bucureșt 
timp am văzut-o

versară" în 
rești va fi, 
participante, 
Acum cîtva 
țara noastră și cunoaștem v 
rea ei. Din echipa noastră 
mai bune jucătoare sînt: 7.v 
scher, Noack și Nocka".

In deschidere ia programul ii 
țional de aseară s-a disputat 
rea, contînd pentru „Cupa F 
dintre echipele masculine Dina 
C.C.A. terminată cu victoria d 
viștilor la scorul de 31—21 (î‘

Incepe etapa intercentn 
in „Cupa tie iarnă" a F. 
și in „Cupa Sportul popu
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ÎN JURUL BALONULUI ROTUND FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE

C.C.A. A FĂCUT 24 
DE ANTRENAMENTE

L-am întîliwt ieri pe maestrul spor
tului Alexandru Apalzan, care con
duce actualmente antrenamentele e- 
chipei C.C.A. El ne-a furnizat o serie 
de amănunte asupra felului cum s-au 
desfășurat pînă acum pregătirile for
mației noastre campioane.

„Din cauză că 7 dintre jucătorii 
de bază ai echipei noastre se află 
in turneu cu selecționata Capitalei 
în Brazilia, pregătirile le facem cu 
un lot restrins de jucători. Am înce
put pregătirile la 11 ianuarie și 
avem pînă acum 24 de antrenamente 
dintre care 16 în sală".

Primul joc la două porți a avut 
Ioc marți 7 februarie, în compania 
echipei bucureștene Petrolul, din cam
pionatul orășenesc (Militarii au cîș- 
ti gat cu 13—-1). ,,Sînt mulțumit de 
felul cum s-a mișcat echipa — ne-a 
spus Apolzan — ținînd seama de 
actuala etapă a pregătirilor. Vom 
mai lucra pentru îmbunătățirea pre
gătirii fizice, iar cu unii dintre jucă
tori trebuie să mai lucrez și în ceea 
ce privește tehnica individuală. în 
această direcție, din cauza stării 
actuale a terenurilor, n-am putut 
Sace pînă acum prea mult". In acest 
orim meci. C.C.A. a folosit formația: 
Premia — Zavoda II, Miiiailescu II, 
Ivănescu — Mihăilescu I, Crișan •— 
Cacoveanu, Done iu, Alexa nd rescu, 
Raksi, Al. Lazăr.

Ș UINTA CLUJ 
A JUCAT LA CIMPINA

Sîmbătă, echipa clujeană a întilnit 
în meci de antrenament, la Cimpina, 
formația locală Rafinăria 4, cu care 
a terminat Ia egalitate, 5-5. Pentru 
studenți au marcat Georgescu (3), 
Constantin și Cîmpeanu. Formația 
Științei: Moguț-Krotnely, Mureșan,
Costin-Drăgoi, Cînipeanu-Gherman, 
Cerghizan, Georgescu, Giurgiu, Cons
tantin. (P. Veselim coresp.).

Ieri, cele două echipe s-au întîlmt 
din nou. De data aceasta Știința a

Ne-au scris din Brazilia 
Țircovnicu, Tătara și Voinescu

(Urmare din pag. 1) 

râului și abia aici aruncă mingea la ex- 
treme. Eficacitatea acțiunilor suferă 
foarte mult din cauza tendinței jucăto
rilor spre artificii tehnice (mult gustate 
de spectatori, de altfel), ceea ce duce 
la un joc prea individual*.

„De spectatori, ce să vă spun. Iubesc 
fotbalul ca ai noștri. Aplaudă orice ac
țiune reușită. La meciul nostru au fost 
mulți spectatori și datorită faptului că 
eram prima echipă europeană care evo
lua la Campina Grande”.

Din partea lui Voineșcu — jucătorul 
nr. 1 al medului cu Vasco da Gama, 
cum scrie ziarul „J ornai do Brasil" — 
am primit o succintă relatare asupra 
meciului cu „aspiranții clubului Vasco 
da Gama“. Cu verva-i cunoscută, 
Voinescu ne descrie cîteva as- 
pecie ale acestei partide. „După 
meciul susținut la Taubate și cîștigat 
de noi, cum știți, cu 1—0, urma cel de 
la Rio contra echipei de aspiranți a clu
bului Vasco da Gama. Deplasarea am

Echipa Dinamo Bacău, care — după cum am anunțat — va pleca 
miirie intr-un turneu de pregătire in R.D.G., a susținut ieri in București 
un ultim joc de antrenament, in compania formației Abatorul. Fotbaliștii 
băcăoani au dovedit un stadiu destul de avansat de pregătire. Linia de atac 
mai ales, a acționat destul de eficace, muncind șapte goluri prin Fibip (2), 
Gram (2), Ciripoi, Nemeș și Publik. în R.D.G. vor face deplasarea: Ghiță, 
Bucur, Giosanu, I. Lazăr, Căncu, Gross, Vătafu, Cinnairu, Filip, Radulescu, 
Nemeș, Gram, Ciripoi, Publik, Stoică și Drâgoi (antrenori: Gică Niculae și 
H. Anghel). De asemenea, din lot fac parte și opt jucători dinamoviști din 
București (printre care Cosmo, Tiran, Dragomir) împreună cu antrenorul lor 
Dumitru N iculae-Nicușor.

în fotografie: fază din jocul de antrenament de ieri. .—
Foto: H. Nandy

cîștigat cu 3—1 (0- 1). Au marcat: 
Georgescu (2) și Constantin, respec
tiv, Dobrescu.

STEAGUL ROȘU 
E GAIA DE PLECARE

BRAȘOV 8 (prin telefon). Steagul 
roșu a făcut azi ultimul antrenament 
la dona porți înaintea plecării în Gre
cia. Echipa locală a întilnit pe Știința 
Timișoara de care a dispus cu 7—1 
"(6—0), prin punctele înscrise de 
Campo (2), Hașoti (2), Fusulan, Mes- 
zaroș și Tuliți Jenei (autogol) ; pen

făcut-o într-o sîmbătă (21 ianuarie), 
cu autocarul, pe O căldură de-a dreptul 
sufocantă, și a durat vreo cinci ore. Me
ciul a avut loc după masă la ora 16. a- 
dl că tocmai cînd căldura era în toi : 
40Q ! In plus, un adversar puternic. Cu 
toate acestea, echipa noastră a dat do
vadă de mult spirit de luptă și a înfrînt 
greutăți care la un moment dat păreau 
imposibil de trecut. După ce am condus 
cu 1—0, căldura ne-a răzbit după pauză 
și a trebuit să ne mulțumim cu 1—1. 
Pregătirea noastră, voința jucătorilor 
ne-au dat posibilitatea să facptn un joc 
mult apreciat de spectatori și presa de 
specialitate. Cronicile de a doua zi au 
comentat favorabil comportarea echipei 
noastre”.

„Ca orice echipă braziliană, Vasco da 
Gama joacă după schema 1—4—2—4. 
Jucătorii sînt foarte buni tehnicieni, dar 
deficitari din punct de vedere tactic. 
Joacă in viteză, în mișcare permanentă, 
intrebuințînd mult ..rîslul* exterior, chiar 
și în trasul la poartă”.

De căldură se plînge și. tov. Adrian 

tru timișoreni a marcat Feodot. Stea
gul roșu a aliniat formația: Ghiță 
(Cerneănii) — Sbîrcea, Zaharia. Nagy 
— Campo (Bîrsan), Szigeti — Ha
șoti, N'ăftănăilă, Fusulan (Lupean), 
Meszaroș, David.

• Zilele acestea își vor relua pre
gătirile pentru sezonul de primă
vară și arbitrii bucureșteni. Astăzi, la 
ora 18,30, în sala clubului Dinamo are 
loc o ședință a colegiului orășenesc 
cu arbitrii din Capitală tocmai în 
legătură cu reluarea activității.

•••

Petroșanii, conducătorul lotului nostru. 
„La Rio a fost o căldură îngrozitoare. 
In prima repriză am jucat destul de 
bine și puteam să mai marcăm cel puțin 
lin gol. Dar în a doua repriză a fost 
ceva de nesuportat. Ședeam la marginea 
terenului și nu mai puteam respira din 
cauza aerului încins...”

De altfel, acest dezavantaj al echipei 
noastre a fost subliniat de ziarele spor
tive din Rio. „Diario da Noi te”, de pildă 
spune că echipa noastră ,,a lăsat o bună 
impresie în prima, repriză cînd a condus 
cu 1—0. In a doua, resimțind efectul I 
căldurii, a slăbit...** „Jornal do Brasil” 
scrie, printre altele : „echipa romînă a 
dovedit unele calități bune ca echipă și 
individualități, jttcînd lin fotbal din pase 
scurte, cu o bună tehnică și după mo
dernul 1—4—2—4. In repriza a doua, 
resimțind căldura, formația romînă a 
slăbit..."

Și cu asta am epuizat plicul cu nou- ! 
tăți din Brazilia. Pe curînd alte vești. '

(p. g ) '

Jneepîtid de miine, patinoarul arti
ficial din parcul ,,23 August" va găz
dui ultimul act a] campionatelor re
publicane rezervate patinatorilor ar
tistici.

Intr-o scurtă convorbire cu antre
norul A. Horos (Dinamo București) 
acesta ne-a declarat: „Nu exagerez 
afirmînd că vom asista la cele mai 
atractive întreceri de campionat 
Ceea ce mă îndeamnă să cred în reu
șita finalelor, este în primul rînd nu
mărul record de participant'. Pentru 
prima oară în istoria acestei competi
ții se vor întîlni aproape 40 de pre
tendent *a titlurile de campioni ai 
țării. In ai doilea rînd, faptul că ma-r 
joritatea concurenților au avut o corn-j 
portare frumoasă în faza premergă- ■ 
toare finalelor".

Intr-adevăr, sportivii bucureșteni i 
care și-au disputat întîietatea in etapa 
precedentă finalelor au îneîntat privi-1 
rile publicului. Acum, cei pese 20 de ■ 
patinatori, bucureșteni care s-au caii-j 
ficat în finală vor primi replica spor-1 
tivilor din Cluj și Brașov, hotărîți să | 
reprezinte cu cinste asociațiile și clu- I 
burile lor. Confruntările dintre ’ Carol 
Hertl, Berndt Bonhes, Despina Bucur; 
(Brașov), Cecilia Weinrich, Horia Ma
nin, Constantin Bilegan (Cluj), Cris
tina Patraulea, Irina Zaharescu, Ro
xana Găbunea, Radu Ionian, Peter 
Gall și Marcel Comanici (București) 
sînt așteptate cu viu interes. In pro
gram figurează probe obligatorii, exer-’ 
ciții liber alese și perechi la următoa
rele categorii: senioare, seniori, ju-

Nou! Autotriere descentralizată la Pronoexpres
• Buletine nenominale • Se

Pentru a veni în sprijinul pârtiei- 
pa’nților și a simplifica operațiunile 
concursului Pronoexpres, Loto-Prono- 
sport a luat măsura ea — începînd 
cu concursul Pronoexpres nr. 7 (tra
gerea din 15 februarie a.c.) omolo
garea buletinelor ciștigătoare de ia 
concursurile Pronoexpres, să se facă 
de către comisiile locale, în fiecare 
centru de regiune. După omologarea 
premiilor de la fiecare regiune se va 
face centralizarea pe țară și se va 
comunica valoarea premiilor de la 
fiecare categorie.

Buletinele concursului Pronoexpres 
devin nenomiriale (nu se niai com
pletează adresa). Depunerea buletine
lor este ușurată și prin aceea că 
partioipanții vor completa — începînd 
de astăzi — numai două taloane (de 
sigiilare-omologare și pentru partici
pant). în ceea ce privește partici
parea pe sistem redus, sînt admise 
numai schemele reduse nr. 2, nr. 5 
și nr. 7.

După tragere, participanții sînt 
obligați să-și trieze singuri buletinele. 
Cei care cîștigă au obligația să de
pună talonul pînă cel mai tîrziu sîm- 
bătă la ora 13 la agențiile autorizate, 
primind în schimb adeverință-chitanță 
(unicat) cu care își ridică' premiile.

Prin această măsură, în multe orașe 
din țară se va prelungi termenul de 
depunere a buletinelor. Totodată se 
desființează contestațiile deoarece par
ticipanții își triază singuri buletinele 
cîștigătoare și le depun pentru omo
logare. 

nioare-juniori 17—18 ani și junioare-' 
juniori 15—16 ani. întrecerile încep 
vineri la ora 8,30 cu figurile obliga
torii și se vor încheia duminică cu 
exercițiile liber alese. Biletele pentru 
această competiție s-au pus în vînza- 
re la casa din str. ion vidu.

★
Deoarece Ia sfîrșitul acestei sâptă- 

mîni patinoarul artificial „23 August" 
găzduiește finalele campionatelor repu
blicane dc patinaj artistic, patinajul 
pentru public sc suspendă în zilele dc 
sîmbătă și dumiufică (numai după-a- 
miază).

„Cupa 5 Marfie“

completează numai două taloane

REZUMAT : in Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo au fost 
arestați de Gestiipo în urma unui meci în 
care au Învins cu 6-1 echipa germană Luft
waffe,

XXIII.
Kuhar Iovi cu pumnul în masă. „Să taci en- 

kavedistule ! — tună el. După cum văd, nu vrei 
sâ ții seama de prietenia pe .care ți-o arăt. Ți 
s-a urcat la cap eroismul. Bine, scumpule ! Dar 
ești un prost. Ai.;, putea să joci țn. șelec^.ionata 
Germaniei! Spun^le cine v-a sfăb.nt să 'organi

zați echipa și să jucați în tricouri roșii. Spune-Ie 
ce ați vorbit la întrunirea echipei, pe care ați 
ținut-o înainte de meci“. „Ce nevoie aveam de în
trunire ? - întrebă Nikolai. Ca să ținem dis
cursuri unul în fața altuia ? In cazul ăsta te-am 
fi chemat pe tine. Mi-aduc aminte că-ți plăceau 
discursurile sforăitoare* 2 * * * * * * * 10 11. In clipă aceea intră un- 
tersturmfuhrerul. Ei apucă cîinele de zgardă și 
se apropie de Nikolai. „Cine v-a dat ordin să 
jucați în tricouri roșii ?“ — întrebă el cu glas ră
gușit. „N-am avut alt echipament - răspunse 
Rusievici — și nu vedem nimic rău în asta“ Fața 
SS-istuhFf se făcu wșie ca sfeeM. „Pe spămîntul 

In organizarea clubului Victoria se 
desfășoară actualmente în Capitală o 
competiție de volei feminin dotată cu 
„Gupa 5 Martie". La întrecere parti
cipă echipele I.F.A., Chimistul, Vic
toria. Piciari. In cele două etape dis
putate pînă acum in sala grupului 
școlar „l'ilimon Sîrbu", s-au înregis
trat următoarele rezultate: l.F.A.—
Chimistul 3—2, Victoria — Pictări 
3—2, Chimistul — Victoria 3 2, 
l.F.A. — Pielari 3—1.

In etapa j IlI-a se vor disputa 
partidele l.F.A. — Victoria și' Chi
mistul — Pielari.

Precizăm că biiletinele-aibonament 
Pronoexpres se triază și se omolo
ghează în continuare de către l.oto- 
Pronosport iar premiile cîșiigăto-('<>•• 
se expediază prin mandat poștal

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 6

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 6 din 5 februarie a.c. au 
fost stabilite următoarele premii :

2 variante cu 12 rezultate exacte 
a cite 31.435 Iei

22 variante cu 11 rezultate exacte 
a cîte 3.429 lei

278,50 variante cu 10 rezultate 
exacte a cite 406 lei.

Fond de premii: -251.487 lei.
Cefe două premii I au fost obținute 

de Ioan Hovan din Oravița si Laszlo 
Reinfeld din Cluj.

PRONOEXPRES
La tragerea specială PRONOEX

PRES din 8 februarie 1961, au fost 
extrase din urnă următoarele numere:

Extragerea pentru premiile obiș
nuite în bani :

46 1 25 23 47 15
Numere de rezervă: 19 31
Extragerea pentru premiile supli

mentare :
10 25 35 21 15 28

Numere de rezervă : 41 42.
Fond de premii: 1.897.425 iei.

Rubrică redactată de: I. S. Loto- 
Pronosport,

Reichului a funcționat o echipă de agitatori ! 
— urlă el — care și-a pus în gînd să înjo
sească pe fotbaliștii armatei germane !“ Ni
kolai își adună puterile și răspunse calm : 
„Am jucat pe pămîntul nostru, în orașul nostru 
și în culorile noastre*. UntersturmfUhrerul scoase 
un strigăt și dădu drumul cîinelui. Nikolai fu 
tnntit ia pămînt ; apoi colții dineiui i-au prins 
ca într-o capcană încheietura mîinii. Ei se ridică 
brusc, cu o lovitură de picior aruncă cîinele cit 
colo și apueînd o măsuță izbi de cîteva ori în 
el. Retrăgindu-se de-a lungul peretelui, Rusievici 
nu observă cînd SS-istuI și-a scos revolverul.

Acesta întinse brațul și ținti spre capul lui Ni
kolai. Cînd detună împușcătura, camera se clă
tină deodată și Rusievici se cufundă in beznă.

Vocea pe care o desluși Nikolai cînd se trezi 
din leșinul cel greu i se păru foarte cunoscută. 
Deschizînd ochii 11 văzu pe Kuzenko aplecat asu
pra lui. In clipa aceea rănile începură să-1 doară. 
Dar o simplă privire din ochii blînzi și binevoi
tori ai lui Kuzenko l-a făcut să se simtă mai 
bine. „Vanea, cine mai e aici dintre ai noștri n 
O mînâ i se lăsă mîngîietor pe frunte și Rusie
vici îl recunoscu și pe Klimko.(continuare tn numărul viitor)
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O acțiune provocatoare a autorităților portugheze

DICTATORUL SALAZAR REFUZA VIZA DE INTRARE
ÎN PORTUGALIA TINERILOR FOTBALIȘTI DIN R. 0. GERMANĂ

BERLIN 8 (Agerpres).
După cum transmite agenția ADN, au

toritățile regimului dictatorial al lui Sa
lazar au refuzat viza dc intrare tineri
lor fotbaliști din R. D. Germană care 
urmau să participe la turneul U.E.F.A. 
programat între 30 martie și 8 aprilie 
în Portugalia. Ca urinare a acestei lio- 
lăriri samavolnice echipa R. D. Ger
mane a lost ștearsă dc pe lista partici- 
panților la turneu, publicată la 6 fe
bruarie la Lisabona. In aceeași zi Baum- 
Igartner — reprezentant al federației de 
fotbal din Elveția — a făcut o decla
mație despre acțiunea provocatoare a fo
rurilor portugheze îndreptată împotriva 
'■dezvoltării relațiilor sportive in terna ți o-

nale. Baumgartner a spus că intervenția 
de a se acorda «viză fotbaliștilor din 
R. D. Germană nu a fost încununată dc 
succes.

Federația de fotbal a R. D. Germane 
a trimis la 7 februarie o telegramă de 
protest secretariatului U.E.F.A. In tele
gramă se exprimă protestul față dc ac
țiunile di seri mina lorii și contrarii rela
țiilor sportive internaționale ale guvernu
lui portughez. Referindu-se la drepturile 
unei țări membre a U.E.F.A., federația 
de fotbal din R. D. Germană cere Uniu
nii Europene de fotbal să susțină în fața 
autorităților portugheze ca-uza echipei 
de juniori a R. D. Germane.

Spartachiada de iarnă a Armatelor prietene
(Urmare din pag. o

Talianov
(U.R.S.S.)

Gehoslovâcă) 1:43,7; 6.
(U.R.S.S.) 1:45,1; 7. Sustov 
11:47,2; 8. Zangor (R.P. Romînă)
țl:47,4.

In clasamentul pe echipe: 1. R.P. 
Șomînă, 2. R.P. Polonă, 3. U.R.S.S.

Mar(i s-a desfășurat proba de B1AT- 
LON, care a fost dominată net de 
sportivii sovietici. Ei au ocupat pri 
mele trei locuri. Iată rezultatele -eli- 
nice: T. Psenicin (U.R.S.S.) 1 h 
85:42,7 (19 p); 2. Butakov (U.R.S.S.) 
1 h 41:23,4 (16 p); 3. Mielanin
(U.R.S.S.) 1 h 41:24,5 (15 p). Concu
rentă' romîni s-au clasat 
G Qarabela 1 h 54:06,1; 
teanu 1 h 56:59,5; 24. I. 
h 03:45.1; 28. D. Zangor

IN PROBA DE 15 KV 
cel mai bun s-a dovedit 
vietic Vaganov, care a i 
pul de I h 03:09,6. El a fost urmat 
de compatriotul său Kondakov (1 h 
03:36,1) de polonezul Rysula 
04:28,2),................................
lonezul 
ilVerner 
Cei trei 
astfel: 
Bădescu 
110:08,7.

LA COMBINATA NORDICA, 
inul s-a clasat Kosikin (U.R.S.S.), 
urmat de Gașacov (U.R.S.S.) și Kar- 
piel (R.P. Polonă). Noi 
concurent.

t astfel : 15. 
; 17. N. Ol-

Seceleanu 2 
2 h 09:10,1. 
(individual), 
schiorul so- 

realizat tim-

(’ h 
de sovieticul Marincev, po- 

Guț-Misiaga și de schiorul 
din R.D.G In această probă 
concurenți romîni s-au clasat 
11. Drăguș 1 h 09:55,0;

I h 10:01,6; 13. Dinu
12.

1 h

pri

n-am avut

★
La Bydgoszcz șî Torttn 

întrecerile turneului de 
gheață. La Torun, echipa noastră

an continuat 
hochei pe 

a 
întîlnit formația R.S. Cehoslovace, în 
fața căreia a cedat cit 9-4 (4-2, 4-2, 
H-0). In această partidă, echipa ro- 
mînă a fost handicapată de lipsa lui 
Gzaka, accidentat din meciul cit echi
pa R.P. Polone. Partida a fost deo-

«a

S-a stabilit programul ediției 1961
a „Cupei Galea <<

Primul nostru meci: cu echipa R. P. F. Iugoslavia

de spectaculoasă; de subliniat 
că în tot meciul nu s-a înre- 

o' eliminare. în repriza

sebit 
faptul 
gisti’at nici 
secundă, echipa noastră s-a apropiat 
la un moment dat pînă la scorul de 
4*^-5, dar în final a cedat undi adver
sar mai tehnic.

Alte rezultate din turneul de hochei: 
U.R.S.S—R.P. Polonă 7-1, R.S Ce
hoslovacă — R.D.G. 7-1, U.R.S.S — 
R.D.G. 14-2.

Aseară echipa de hochei a întîlnit 
la Tocmi formația din R. D. Germană. 
Pînă la 
nu ne-a

e Joi 
militară 
probele 
km iar
U.R.S.S.

închiderea ediției rezultatul 
parvenit.
se dispută proba de patrulă 
la schi. Vineri vor avea loc 
de coborîre și ștafetă 4x10 
hocheiștii vor întîlni echipa

Comisia dc organizare a competi
ției internaționale de tenis pentru ti
neret „Cupa Galea" s-a întrunit la 
Paris pentru stabilirea programului 
ediției pe 1961 a tradiționalei între
ceri. S-a hotărît ca cele 17 echipe 
înscrise să fie repartizate în pa
tru grupe preliminare, ale căror în
tîlniri urmează să se dispute pînă 
la . data de 30 iulie.

Reprezentativa țării noastre Tace 
parte din grupa ale cărei jocuri se 
vor desfășura în organizarea Federa
ției de tenis din R.S. Cehoslovacă. 
In această grupă se întrec echipele 
R.S. Cehoslovace, R.P.F. Iugoslaviei, 
Franței, Austriei și R.P. Romine. In 
primul tur sînt programate meciurile 
R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia șl 
R.S. Cehoslovacă — Austria. Echipa 
Franței intră direct în al doilea tur, 
jucînd cu învingătoarea întîlnirii din
tre tenismanii romîni și iugoslavi. 
Apoi, echipa cîștigătoare a meciului 
întîlnește în finală pe învingătoarea 
meciului R.S. Cehoslovacă — Austria. 
De menționat că echipa Franței 
este cîștîgăioarea ultimei ediții a 
„Cupei Galea".

Iată acum repartizarea celorlalte e- 
chipe, cu primele meciuri eliminato
rii : în Belgia: Olanda 
Belgia 
mană 
Italia — R.P. Ungară,. R.P. Polonă

ale 
în 

zi-

să

U.R.S.S.,
— Luxemburg; în R.P Ger-,
(la Garntisch Părtcrtkirchen):

R.F. Germană; în Spania: Elveția 
Monaco, Maroc — Spania.

Cele patru echipe cîștigătoare 
grupelor preliminare se întîlncsc 
finala competiției, programată în
lele de 3—8 august, conform tradi
ției în orașul Vichy (Franța).

După cum se știe, regulamentul pre
vede că la competiție au drept de 
participare tenismani care n-au îm
plinit vîrsta de 20 de ani. Pentru 
participarea la „Cupa Galea" se fac 
pregătiri și în țara noastră. In ve
derea alcătuirii echipei reprezentative, 
forul nostru de specialitate are în ve
dere o serie de tineri jucători care 
au arătat în ultimele competiții bune 
posibilități, cum sînt, de pildă, P. 
Mărmureanu, Gh. Boaghe, Șt. Burciu, 
C. Popovici, S. Dron, C. Ionescu.

Din Havana se anunță că în Cuba 
se desfășoară, sub sempul unui inte
res enorm, turneul giînriaștilor sovie
tici, invitați în aceasta tinără repu
blică după evoluția lor in Statele 
Unite ale Amenicii. La 2 februarie, 
gimnaștii sovietici au .evoluat la Ha
vana. Marea sală „Colosseo" era 
plină pînă la refuz. Socotită ca 
avînd 12.000 de locuri, ea a cuprins 
de data aceasta un număr de 17.000 
de spectatori dornici să asiste la 
demonstrația gimnaștiilor sovieticii1. 
Locuitorii Havanei spun că nicioda
tă încă în această sală nu a fost 
atîta lume. Printre participianți se 
afla președintele Republicii Cuba, 
Oswaldo Dorticos, membri ai guver
nului cuban, numeroși membri ai 
corpului diplomatic.

.«Așii sovietici ai gimnasticii con
temporane — a scris un ziar din 
Havana a doua zi — au demonstrat o 
asemenea măiestrie, îneît iubitorii de 
sport nu li vor putea uita niciodată".

FOTBAL PE GLOB
Pregătirile fotbaliștilor sovietici

Anunțam Intr-unui din numerele noa
stre trecute că fotbaliștii sovietici se a- 
flă în plină pregătire în vederea noului 
sezon com pozițional, care va începe la 
8 aprilie. Uncie echipe, cum sînt, de 
pildă, Dinamo Tbilisi, Spartak Erevan, 
Pahtaktor Taskeiit efectuează antrena
mente în aer liber. Am anunțat, de ase
menea lotul selecționat în vederea întâl
nirilor internaționale din acest an. In 
cadrul pregătirilor, o selecționată a clu
burilor din U.R.S.S. va pleca peste 
scurt t’mup în Republica Democrată Ger
mană unde va susține patru meciuri de 
verificare. Se preconizează ca din R.D.G. 
■selecționata sovietică să plece într-un 
-------- : Zl——L:£— --------------- <

turneu în Olanda. ConducStorul 
este maestrul emerit al sportului 
Starostin, antrenorul principal 
Kacialin, iar antrenor secund — 
lai Guleaev. In afara partidelor pentru 
preliminariile campionatului mondial, e- 
cliipa U.R.S.S. va susține în acest sezon 
alte șase întîlniri amicale : cu Italia (Ia 
Roma), cu Austria (la Moscova), ou 
R.P. Polona (la Varșovia), cu Suedia 
(la Moscova) și cu Finlanda (la Hel
sinki și Leningrad).

lotului 
Andrei 
Gavril 
Niko

importantă reuniune F.I.F.A. la 
Amsterdam

A luat sfîrșit Turul ciclist al Egiptului
învingător Ia individual

Pe platoul din fața marilor piramide 
dc lîugă Cairo s-a încheiat marți cel 
dc al 8-lea Tur ciclist al Egiptului. 
Ultiima etapă — a 12-a — Damanhour- 
Cairo (185 km), cîștigată la sprint de 
Wilczevski, n-a adus nici o schimbare 
esențială, deși Kulibin s-a „bătut” a- 
prig pentru o bonificație de 30 sec., 
sosind al doilea. Inutil însă, pentru că 
lui Piechaczek, aflat la cîțiva metri în 
spatele său, îi mai rămînea un avans 
de 1:06.6 suficient pentru a termina 
învingător.

Alergător 
tian-te 
ta te) 
avînd 
rătat

polonezul Piechaczek, pe echipe — R. D. Germană
Făcîiid o cursă d<“ așteptare și ccono- 
misindu-și forțele dc la Luxor la El Ghi- 
zch, el și-a plasat atacul într-o etapă 
lungă .și cu vînt din față — a 7:a — 
cînd plutonul nici nu se aștepta, mai 
ales că în ziua precedentă media o- 
tară fusese de peste 49 km. Astfel că 
la Port-Said ciclistul polonez a ajuns 
cu un avans de aproa] 
care, apoi, l-a drămuit 
etapele următoare.

Turul Egiptului ne-a relevat 
cesta un alt ciclist de

foarte

nccu-

Activitatea fotbalistică
^.nală a cunoscut in ultimii 

tinuă dezvoltare. Această 
făcut necesar să se aducă 
bunătătțki 
funcționare, tinzînd la 
cuprindere a problemelor complexe 
legate de conducerea sportului ou 
balonul rotund din lumea' întreagă.

In acest scop, anul trecut, la 
Zurich, a fost alătuită o comisie 
FIFA care să studieze această pro- 
btemă și care se va întruni peste 
cîteva zile (la 16 februarie) la Ams
terdam, pentru a lua . hotărîri. In 
afara delegaților FIFA, vor mai par
ticipa la lucrări 3 delegați ai UEFA 
și 3 membri ai Comitetului de orga
nizare a Cupei Europei Centrate.

Scopul principal al 
la Amsterdam este 
un nou statut FIFA.

O atenție deosebită 
reglementării 
european, deoarece în ultima vreme 
activitatea internațională din această 
parte a lumii a devenit foarte greu 
de organizat și de urmărit, din cau
za numeroaselor competiții de tot 
felul (interțări și inter-cluburi). In 
această privință, se va discuta un pro
iect depus de ing. Barassi, din par-: 
tea federației italiene, care preconi
zează stabilirea unor date fixe pen
tru programul international.

internațio-: 
ani o con- 
situație, a 
unele îm- 

r-egul a meniului' său de 
o mai, bună

nil din Gorki, un cilist a-proape 
uoscut pînă acum, a fost animatorul 
numărul 1 al acestui disputat Tur al 
Egiptului. Fără eroarea tactică comisă 
în etapa a 7-a probabil că ci ar fi cu
cerit victoria finală, |iuînd seama de 
maniera în care a dominat această com
petiție. lin alt ciclist sovietic, 
Tarakanov, cîștigătoru.1 primei 
(cicliștii sovietici au învins 
late din cele 12 elapc ale întrecerii) 
făcut o cursă de regularitate.

Fedor 
etape 

în juniă- 
a conferinței de 

de a elaboraanul a- 
sovieti- 

nume a
talent, 

cui Alexa ud r Kulibin, al cărui 
devenit familiar în aceste zile iubito
rilor dc ciclism; pentru că a cîștiga cinci 
etape într-o cursă internațională nu-i o 
performanță la îndemîna oricui și ca re
ține atenția. La drept vorbind, tîmpla-

• Comisia de organizare a turneu lui in
ternațional de fotbal U.E.F.A., rezervat echi
pelor de juniori, a stabilit calendarul în- 
iîluirilor care vor începe la 50 martie. 
Echipa R.P. Romine repartizată în grupa 
B va susține primul meci la 50 martie în 
orașul Braga cu echipa Olandei, la 2 
aprilie va juca la Porto cu echipa R.F. 
Germane, iar la 4 aprilie la Coimbra cu 
.echipa Belgiei. Cîștigătoarelc celor 4 grupe 
vor fi opuse în semifinale Ja 6 aprilie în 
orașele Porto și Lisabona. Finala și meciu
rile pentru locurile 5—4 vor avea loc la 
8 aprilie la Lisabona.

cu calități fizice im-presio- 
(1,83 m înălțime și 77 kg greu- 
Piechaezek, în vîrslă de 24 ani, 
experiența „Cursei Păcii*, a a- 

oum sc poate cîștiga o probă dc 
kilometraj într-o singură etapă.

se
activității

va da și 
fotbalului

• IN CARTIERUL din Moscova unde
locuiește fostul recordman mondial și 
campion al Europei la haltere Vladimir 
Vilhovski, a luat ființă recent o asocia
ție sportivă. Vilhovski îndeplinește, 
mod voluntar, funcția de antrenor. în 
cele șapte corpuri de clădiri situate pe 
Kutuzovski prospekt trăiesc aproape 
15.000 de locuitori. Mulți dintre ei, cu 
sprijinul lui Vladimir Vilhovski, practică 
acum diferite sporturi : tenisul de masă, 
patinajul, tirul și, bineînțeles, halterele. 
Numeroși alți campionj 
sovietici 
tivă. Ei 
uzine, școli și întreprinderi. _____
(Uneretul să-și însușească tehnica dife
ritelor sporturi.
• „ÎN MAREA BRITANTE ia amploa

re curentul de opinie în favoarea unui 
«lecalaj al sezonului fotbalistic spre ano
timpul verii" — scrie corespondentul 
-din Londra al ziarului francez „Com
bat". Mulți antrenori ai marilor cluburi 
privesc favorabil o asemenea propu
nere. Teșd Fenton, antrenorul lui West 
Harn United, a declarat : „Vara se poate 
juca pe gazon și, în consecință, realiza

în

și recordmani 
au îmbrățișat această iniția- 
muncesc voluntar în fabrici, 

ajutînd

un joc spectaculos, plăcut de public. 
Or. cînd se joacă iarna pe terenuri care 
sînt mlaștini sau patinoare, fotbalul 
practicat este de calitate proastă".
• LA SFÎRȘITUL luj februarie și în

ceputul lui martie se va desfășura la 
Moscova un mare turneu internațional 
de tenis pe teren acoperit. Printre 
participanții la turneu se numără și 
trei jucători italieni, printre care cu
noscutul „Davis Cup-man“ Pietrangelli, 
cei mai bun jucător din Europa. Este 
prima dată cînd tenismanii italieni evo
luează în U.R.S.S. O dată cu Pietran
gelli, va mai face deplasarea la Mos
cova și Gardini. în probele feminine va 
evolua și campioana Italiei, Silvana 
Lazzarino.

® CELE 28 de meciuri de fotbal din 
cadrul „Cupei Europei" interțări au fost 
urmărite de 1.097.150 spectatori, ceea ce 
revine o medie de 39.185 spectatori de 
fiecare partidă. Cel mai mare succes 
de public l-au avut întîlnirile dintre 
reprezentativele Uniunii Sovietice și R.P. 
Ungare, la care au asistat 100.572 spec
tatori — la Moscova și 78.481 — la Buda
pesta.

® UN NOU scandal in atlet ismuil 
vest-german : cunoscutul sprinter Mar
tin I.auer este acuzat de dr. Max Danz, 
președintele Federației dc atletism din 
R.F Germană, că i-a furat... ventilato
rul în timpul desfășurării Jocurilor O- 
limpice de vară de la Roma. în această 
problemă se desfășoară o anchetă.

© ÎN CUPA campionilor europeni la 
volei, echipa Brabo din Anvers a între
cut cu ușurință pe E.O.S din Lausanne. 
Formația elvețiană prezenta curiozitatea 
de a fi un adevărat.. coktail : cu
prindea doi irlandezi, doi greci, un fran- 

i A

cez și un luxemburghez. Pentru a fi 
absolut exacți, trebuie să notăm că ea 
cuprindea, de asemenea, și doi jucători 
de rezervă... elvețieni.

O PREȘEDINTELE Federației Interna
ționale de lupte, Roger Onion, a anun
țat că începînd de la 1 martie se va 
ține la Moscova o ședință a Comisiei 
tehnice internaționale, în scopul de a 
se aduce unele reforme actualului regu
lament de lupte. ,,Aceste reforme — a 
spus Culon — s-au impus în mod deo
sebit în urma desfășurării turneului olim
pic de la Roma, care a scos în evidență 
multe deficiențe ale actualelor norme 
care reglementează întrecerile de lupte*.

& VELODROMUL de iarnă din orașul 
francez St. Etienne urmează să fie de
molat. Aceasta deoarece municipalitatea 
locală nu a reușit să găsească banii ne
cesari refacerii sale. Terenul și clădirea 
velodromului au fost vîndute unor so
cietăți particulare care vor ridica aici 
alte construcții.

O PATRONII CLUBURILOR profesio
niste franceze de fotbal sînt alarmați de 
faptul că numărul spectatorilor la me
ciurile de campionat începe să fie din 
ce în ce mai redus. Și, în consecință, 
și profiturile lor... De aceea, ei caută 
diverse soluții pentru a face să crească 
interesul publicului pentru meciurile de 
fotbal. Cele două soluții care au fost 
puse în discuție sînt : micșorarea nu
mărului de formații din campionat (ac
tualmente sînt în prima categorie 20 de 
echipe) și... porțile deschise pentru 
jucătorii străini. Discuțiile sînt foarte 
aprinse. Prima soluție, în special, este 
foarte criticată. Vorbind despre ea, Pi
erre Possi, secretarul clubului Cannes, 
spunea : „Sub pretextul de a vuiitUeca 
fotbalul. îi vom face bolnav cronic

Campionatul spaniol

ANDREJ PIECHACZEK

In sfîrșit, formația R.D. Germane, în
vingătoare pe 
In primele 10 
sa ridicată.

Iată acum
vi dual pentru
Piechaczek (R.P. Polonă) 47h 11:06,0:
2. A. Kulibin (R.S.F.S.R.) la 1:06.0;
3. Kelerman (R.D.G.) la 4:25.0; 4. Ta
rakanov (R.S.F.S.R.) la 6:40.0; 5. liar- 
lebe.n (R.D.G.) la 9:00,0; 6. IPilczcwski 
(R.P. Pol.) la 10:41,0; 7. IViedeman 
(R.D.G.) la 12:22,0; 8. Fessler (R.D.G.) 
la 17:52,0; 9. Appler (R.D.G.) la 
18:26,0; 10. Markov (R.S.F.S.R.) la 
28:54,0. Clasamentul pe echipe: 1. R.D.G. 
141h 40:20.0; 2. R.S.F.S.R. la 8:16.0; 
3; R.P. Polonă la 19:50,0; 4. R.A.V. 
la 12 h 57,34,0; 5. Irak la 17h 46:23,0.

echipe și cu cinci oameni 
loc uri, a c onf irm a t clasa

clasamentul general 
primele 10 locuri :

indi-
7. A.

Alte două etape disputate în campiin 
natul Spaniei au consolidat și mai mult 
poziția de lider a echipei Ileal Madrid. 
Ea a întrecut cu 2—1 pe Espanol și cu 
2—0 pe Valencia, aoumulind 36 p, duipS 
20 de etape. Cea de a doua clasată, 
Atletico Madrid (27 p) a cîștigat în e- 
tapa a 19-a (2—0 cu Oviedo), dar a 
fost nevoită să părăsească terenul în
vinsă cu 2—0 la Barcelona, duminica 
trecută. Dc altfel, acestea au fost singu
rele pumicte acumulate de campioana tă
rii, F.C. Barcelona, în ultimele două e- 
tapc, deoarece în cea de a 19-a ea fu
sese învinsă cu 1—0 de Santander. Alte 
rezultate : Sevilla—Bilbao 2—0, Valen
cia—Granada 3—1, Elclic—Saragozi
2—7, Real Sociedad—MaiUorca 3—1, 
Bctis—Valladolid 3—1 (etapa a XlX-a); 
Sevila—Granada 2—0, Saragoza—Esoa- 
nol 1—1, Mallorca—Elche 3—0, Valla
dolid—Santander 2—0, Oviedo—Real 
Sociedad 3—1 (clapa a XX-a).

• In prezența a 35.000 de specta
tori, la Bogota s-a disputat întilnire» 
internațională de fotbal dintre echipele 
Columbiei și S.U.A. Jocul, de o factură 
slabă, s-a încheiat cu scorul dc 2—0 
(2—0) în favoarea echipei columbiene.

Itedacfia și administrația: București, str. Vasilc Conta nr. 16, telefon 11,10.05. Interurban 72, ur, 1—Z întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 2S—25,


