
O aniversare scumpă
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ALEXANDRU CODESCU
Erou al Muticii Socialiste, 

maistru cazangiu la Atelierele 
„Grivița Roșie"

Muncitorii Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie", alături de 
oamenii muncii din întreaga țară, sărbătoresc azi a 28-a 
aniversare a eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933 — lupte care au înscris o pagină glo
rioasă în istoria patriei noastre, a mișcării muncitorești. 
Este o aniversare scumpă nouă, tuturor. Ea ne amintește 
despre eroismul clasei muncitoare condusă de partid, în 
lupta împotriva fascizării țării, 
pentru o viajă mai bună.

In Atelierele noastre lucrează 
au cunoscut acele zile grele de 
In Romînia stăpîneau bancherii 
tarilor nu le erau hărăzite decît foametea și . 
celor care își cereau drepturile, gloanțele și închisoarea. 
Acele timpuri triste au apus pentru totdeauna.

Astăzi tineretul patriei noastre libere și mereu mai 
înfloritoare, este părtaș la viața nouă pe care o trăiesc toți 
oamenii muncii. Mă uit la tinerii din Atelierele noastre și 
parcă văd în ei tineretul întregii țări. Îmi crește inima 
de bucurie. în cazangeria unde lucrez există o brigadă de 
tineri al cărei grafic de producție înscrie noi și noi suc
cese. După terminarea orelor de lucru, o parte din ei își 
pregătesc lecțiile. Un tînăr muncitor fruntaș trebuie să fie 
și un elev conștiincios. Alții petrec ore plăcute în sălile 
de teatru sau cinematograf. Nu sînt puțini aceia care își 
iau sacul de antrenament și o pornesc spre stadion sau 
sala de sport. Conducerea Atelierelor s-a îngrijit de ame
najarea unei săli de sport, a unui stadion, a asigurat toate 
condițiile pentru practicarea disciplinelor preferate. Avem 
o echipă de rugbi care deține întiietatea în rugbiul romî- 
nesc. Muiți tineri practică boxul, atletismul, turismul sau 
alpinismul. Deseori. între secții și ateliere se organizează 
campionate.. întrecerile dau ghes și

Noi muncitorii mai în etate de la 
toria de onoare să educăm tineretul 
glorioaselor tradiții revoluționare ale 
Griviței luptătoare, să formăm și să

pentru libertatea patriei,

foarte multi 
suferință și 
și moșierii.

tineri. Ei nu 
mizerie, cind 
cînd munci- 
șomajul, iar

celor mai vîrstnici... 
„Ateliere" avem da

de la noi în spiritul 
eroicei Grivițe Roșii, 

___ ... _____ , ... ___ creștem schimbul de 
ț miine, cetăfeni demni ai patriei noastre socialiste. înaltele 
? idealuri pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni 
| fii ai clasei muncitoare s-au împlinit în zilele noastre cînd, 
| sub conducerea partidului, oamenii muncii și-au făurit o 
| viață liberă și îmbelșugată. Tineretul patriei noastre poate 
? tinde astăzi spre cele mai înalte culmi, cu convingerea 
{ fermă că ele vor fi atinse.
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Astă-soară, sala Floreasca 
găzduiește returul întîlnirii 
C.C.A.—Virtus Bologna din ca
drul „Cupei Campionilor Euro
peni'' la baschet. Oaspeții se 
află în Capitală de ieri dimi
neață și au luat un prim con
tact cu terenul pe care-și vor 
apăra șansele de calificare, mai

A început turneul de hochei pe gheață 
dotat cu 99 Cupa orașului București66
Pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August" a 
fost inaugurat ieri după-amiază 
turneul internațional de hochei 
pe gheață dotat cu „Cupa ora
șului București".

După festivitatea de deschi
dere, pc terenul de gheață au 
intrat echipele București I și 
București-tineret. Arbitrii in
ternaționali Iakovlev (U.R.S.S.) 
și Schbmer (R. D. Germană) 
au condus bine următoarele 
formații: BUCUREȘTI 1: So- 
fian (Tulbure) — Tiriac, Hollo, 
Fritz, Anghel — Biro, Andrei, 
Takacs I, Cazan II, Boldescu, 
loanovici ; BUCUREȘTI (tine
ret) : Stafie — Barbu, Takacs 
fi, Antal, Su'iman — Otvos, 
Florescu, Niță, Cazan I, Isztai, 
Capdebo, Ciureș.

In ciuda faptului că din 
prima echipă au lipsit nume
roși titulari de bază (jucătorii 
de la C.C.A. care n-au revenit 
în timp util din R. P. Polonă 
și Nagy, bolnav) totuși for
mația București I a obținut 
o victorie la un scor conclu
dent: 10—2 (3-0, 2—0, 5—2).

Tntîlnirea, fără să se fi ridicat 
la un nivel tehnic prea înalt, 
a plăcut totuși prin dîrzenia 
cu care s-a jucat și prin unele 
faze spectaculoase. Cele 12 
goluri ale întîlnirii au fost 
marcate de: Takacs I (3), 
Andrei (2), Biro (2), Tiriac, 
foanovici și Cazan II, respectiv, 
Cazan I (2).

In al doilea meci s-au întîl- 
nit echipele Leningrad și Ber
lin. Desfă.șurînd un joc frumos, 
caracterizat prin viteză, forță 
și acțiuni colective tinerii jucă
tori sovietici au repurtat vic
toria cu scorul de 9—1 (2—0, 
3—1, 4—0). Meciul a plăcut 
miilor de spectatori.

Arbitrii romîni I. Florescu și

Al. Teodorescu au condus co
rect următoarele formații : 
LENINGRAD : Efimov—Dianov, 
Mosiaghin, Sturmîn, Komarov. 
Plehanov—Gur'ov, ~
Bulanov, Grigoriev, 
Sidiakin, ~ 
BERLIN: 
Mfiller, 
Lehmmann—Helm, 
Zander, Pokorski, 
der, Joecks.

Punctele au fost
Bulanov (4), Komarov (2), Du
brovin, Kokorin, Dianov pentru 
Leningrad și Lehmmann pentru 
Berlin.

Borovikov, 
Voronkov— 

Kokorin ;Dubrovin, K_l.„. 1.. ,
Hofmann—Gneipel, 

G. Dietz, “M. Dietz,
Zeparnek, 

Jfirs—Stau-

înscrise de

C. ANTONESCU
R. VILARA

Mâine. in Capitală

Prima
de

zi a turneului
handbal în 7

internațional
Mihai Nedef. unul dintre jucă

torii de bază ai C.C.A., este re
cunoscut prin tehnica sa avansa, 
tă și deosebită putere de luptă. 
Iată-l pe valorosul baschetbalist 
intr-o spectaculoasă acfiune sub 
panou

organizat

Teodor RoibuFoto

Berlin.

Atac la poarta jucătorilor germani

de clubul Rapid București
Incă nu s-au stins ecourile 

competiției feminine „Cupa o- 
rașului București" și iată-ne 
acum în fața unor noi în
treceri Internaționale de hand
bal în 7 cu multe puncte de 
atracție. Miile de spectatori, 
care vor popula tribunele să
lii Floreasca în ultimele zile 
ale acestei săptămîni vor pu
tea vedea „la lucru", în 
turneului internațional 
nizat de clubul Rapid 
rești în cinstea zilei de

bruarie, — alături de echipele 
clubului gazdă — cîteva forma
ții feminine și masculine de 
certă valoare.

In primul rînd, este vorba 
de S.J.I.K. Hălsingborg — pri
ma echipă suedeză de handbal 
care ne vizitează 
același timp... 
sosiți.
au o înălțime 
mare pentru

Sa încheiat turneul fotbaliștilor noștri in Brazilia
* In ultimele meciuri echipa Bucureștiului a obținut 
doua noi victorii • Aftă-seară fotbaliștii romîni vor 
reveni în Europa • Miercuri va avea loc întîlnirea 
Haga—București

RIO DE JANEIRO (prin lele- 
Jon). Echipa București ului și-a 
încheiat turueul de 10 meciuri 
întreprins în Brazilia sustniîiuE 
duminică și marți, ultimele îiitîl- 
ni i i în America dc Sud.

Duminică, în localitatea Taiao 
din stalul Itio, echipa Capitalei 
a reușit uu joc de calitate, mult 
aplaudat, îu compania formației

Juracan pe cave a înlrecut-o. la 
capătul unei lupte aprige, cu sco
rul de 3—2. Cele trei puncte ale 
echipei noastre au fost realizate 
de Constantin (2) și Tătarii.

Mar|i după-amiază fotbaliștii 
noștri an evoluat pe stadionul din 
orașul Sal Oricnto. «1‘racticînd lin 
joc de un ridicat nivel tehnic, 
eficace, fotbaliștii noștri și-au ad-

după-amiază fotbaliștii 
au părăsit Brazilia urmîtfd 
cursul zilei de azi, spre 

să sosească la Amsterdam.

cadrul 
orga- 

Bucu- 
16 fe-

țara și, în 
primii oaspeți 

Majoritatea jucătorilor 
neobișnuit de 

handbalul în 7,

(Continuare în pag. a 3-a)

Voleibalistele de la Levski Sofia
sosesc azi în Capitală

precis avantajul de 11 puncte 
lealizat în meciul de la Bolog
na încheiat cu rezultatul de 
70-56 ( 26-28). Echipa italiana 
a deplasat la București urmă
torul lot de jucători : Canna 
(28 anj — 1,88 in) — capita 
nul echipei, Calebotta (29 ani 
— 2,04 in), Alessini (29 ani —
1,90 in), Sardagna (24 ani
1,90 m), Lombardi (20 ani —)<
1,92 m), Pellanera (22 ani
1,87 in), Conti (22 ani — 1,88* ’
m), Barlucchi (21 ani 1,90
m) și Zuccherj (17 ani — 1,91
m). De remarcat că cei mai ex-

LA ATENA ÎN TURNEUL BALCANIC DE FOTBAL : 

Steagul roșu (Brașov)—A. E. K. 4-2 
(Citiți cronica meciului *în pag. a IV-a)

-——j--------r
Rugb’^tii australieni vor evolua la București,

judecat o nouă victorie, de data 
aceasta împotriva echipei Cuta- 
suca, înscriind cel mai mare nu
măr de goluri dc pînă arum. Ei 
au învins cn scorul de 5,4-1 prin 
golurile marcate de Enc (4) și 
Constantin.

Ieri 
noștri 
ca în 
scară,
După cîteva zile dc... reaeemodarc 
cu clima europeană, echipa Bucii- 
reștinhii va juca miercuri 22 fe
bruarie, în nocturnă, în compa
nia echipei orașului lfaga. Forma
ția olandeză, care este de fapt 
echipa ftUională, se pregătește în 
vederea apropiatelor întîltiiri din 
cadrul preliminariilor Campiona
tului mondial.

Azi este așteptată să soseas
că în Capitală formația femi
nină de volei Levski Sofia, 
clasată pe locul al 11-lea în 
campionatul R. P. Bulgaria, 
care va susține cîteva partide 
în compania echipei noastre 
campioane Dinamo București.

Din lotul care va juca la 
București se detașează maestru 
emerită a sportului Țvetlana 
Berkovska, căpitana echipei re
prezentative. In naționala R. P. 
Bulgaria au mai jucat și alte 
sportive de la Levski : Țvet
lana Trilorna, Lidia Markova. 
Violeta Antonova, Eva Doiceva. 
Ianka Radeva și Liliana Rai- 
kova.

De la Dinamo nu vor lipsi 
cunoscutele jucătoare Tinela 
Pleșoianu, Doina Ivănescu, Eli- 
salwta Preda, Lia Vanea, Vio
rica Hcrișanu, Florina Teodores
cu etc.

Cele 
bulgare 
maiorul 
ora 17,30': 
(joc amical de volei masculin),

ora 19fX) : Dinamo—Levski:
SIMBÂTA, ora 18fX): Dinamo 
—Știința București (meci de 
baschet din cadrul campiona
tului masculin), ora 19,30: 
Levski — echipa feminină de 
tineret a R.P. Romîne; DUMI
NICA, ora 17,30: Dinamo— 
Jiul Petroșani (meci de volei 
din cadrql campionatului mas
culin), ora 19,00.; Levski—Di
namo. Meciurile au loc în sala 
Dinamo.

perimeritați dintre sportivii oas
peți sînt Alesșini și Canna, pri
mul de 94 ori și cel de al doi
lea de 83 ori componenți ai 
Squadrej Azzura. De altfel. în 
afară de Barlucchi și Zuccheri 
— membri ai echipei .de tineret 
a Italiei — toți ceilalți jucători 
au îmbrăcat de numeroase ori 
tricoul național.

După sosîrfe, antrenorul ec ta
pei Virtus, Kuctiarski, ne-a de
clarat că avantajul acumulat 
de echipa sa îu primul joc nu 
constituie o garanție pentru ca
lificare,, mai ales că ..pronosticu-

(Continuare în pag. a 3-a)
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trei meciuri ale echipei 
vor avea loc după ur- 

program: VINERI,
Dinamo—C. C. A.

Au cu ce se mîndri oțelarii Hunedoarei. Cu „recoltele** 
mereu mai bogate de metalșî laminate, cu clădirile semețe 
ale orașului care crește, cu noile edificii culturale, cu bel
șugul care a poposit aici, ca și în toate colțurile patriei 
noastre libere. _ „

Hunedorenii îți vor arăta mîndri și marele lor stadioa 
„Corvinul’*, ovalul de beton cu locuri pentru 20.000 de 
spectatori, amenajările sale moderne.

In fotografie putem admira impresionanta panoramă 
a noului stadion răsărit în anii puterii populare pe „harta** 
sportivă a patriei. Foto : Ăgerpres

iar cei romîni în Australia
In dorința de a stabili relații 

prietenești cu sportivii țării 
noastre, Federația de rugbi a 
Australiei a trimis o scrisoare 
Federației de specialitate din 
țara noastră, prin care propu
ne disputarea unor întîîniri 
romîno-australiene la nivelul 
de reprezentative și select io

nate de cluburi, 
punere a fost 
către Federația 
Rugbi, astfel că 
tralieni vor juca 
tră în septembrie-octombrie 
I962, sportivii romîni tirmînd 
să evolueze în Australia în 
luna mai 1963.

Această ,pro- 
acccptată de 

Romînă de 
rugbiștii atis- 
în țara noas-

Z $ * x. St e* ’"'-3



Popas Ta „Grivița Roșîe"

Și în sport' s-an schimbat muT(e...
Muncitorii mai vîrșlnici de ta Alelie* 

Tele C.F.R. Gri vi fa Roșie își amintesc 
de anii grei prin care au trecut pe 
vremea burgheziei și moșieriniii. Iși a- 
Trântesc de tinerețea risipiți între orele 
istovitoare pe care le petreceau în ate
lier și teama nedespărțita pentru ziua de 
mîine. Totul li se pare acum un vis 
urît. Munceau din răsputeri pentru o 
bucată de pune. Era atît de amară...

Despre sport nu se putea vorbi la A- 
rteliere. înfometați, mereu amenințați cu 
curbele de sacrificiu, cu concedierea, 

ciocănarii or” — cum li se zicea celor 
fie la Ateliere — nu le mai ardea să 
facă sport. Și aici această activitate fru
moasă și folositoare era apanajul cuc o* 
nilor de la administrație, celor din con
ducerea Atelierelor, odraslelor lor.

...Astăzi se împlinesc 28 de ani de la 
marea grevă a ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1988. Multe s-au schim
bat de atunci. I Ce deosebite sînt con
dițiile în care fac astăzi sport tinerii 
de la C.F.R. Gri vi ța Roșie, de 
eele în care se făcea sport în trecut. 
Ea ce să te gindeșli mai întîi: la stadio
nul cu teren de fotbal, rugbi, volei, pistă 
de atletism, la cabinele înzestrate mo
dern, sau la materialele sportive puse la 
dispoziția celor peste 5.500 de membri 
V.C.F.S. de aici. E drept că și ,,băieții” 
Sînt aproape toți muncitori fruntași, că 
multi dintre ei urmează cursurile liceu
lui seral, sau se pregătesc pentru fa
cultate. Și aici merită su-i amintim pe. 
Voieri u Irimescu, Mihai Wusek, Nico- 
lae Bălan, Mihai Oblemenco. Constantin 
Rotaru, Vasile Berezeanu, Traian Picii 
și ați alții. In rîndurile maeștrilor spor
tului din țara noastră sînt și 9 tineri 
de la „Grivița Roșie”, iar echipa de 
rugbi de aici, campioană republicană, 
este o adevărată mîndrie a atelierelor.

Tovarășul Ion Gheorghe, președintele 
asociației sportive, ne spunea că în anul 
'I960 au participat la diferite acțiuni 
organizate de asociație peste 4.000 de

ASTĂZI LA TELEAJEN...

In zilele de cumplită încleștare 
ale lui februarie 1933, petroliștii de 
pe Valea Prahovei au luptat eroic, 
cot la cot, cu bravii ceferiști, infrun- 
tind gloanțele și sfidind prigoana 
burghezo-moșierească. Cu 28 de ani 
în urmă, de la porțile Rafinăriei 
„Romino-Americană", masele de ex
ploatați porneau spre Ploiești, pentru 
a-și elibera tovarășii lor arestați. Au 
fost momente de luptă crincenă, ve
stitoare a vremurilor noi de lumină

rul Cornel Brașoveanu. Îndrăzneț 
ar trebui să fie portarul care și-ar 
asuma sarcina de a apăra aceste trei 
necruțătoare șuturi...

Foto : B. Ciobanu

0 libertate cucerite de oamenii mun
cii sub conducerea partidului.

...De nerecunoscut este astăzi Ra
finăria. Nu numai .locurile, dar și 
oamenii. Muncitorii, stăpini pe desti
nele tor, trăiesc- o viață liberă ți fe
ricită. Printre multele- lor bucurii 
sportul ocupă un loc de seamă.

Priviți fotografia ! Un „balet 
handbalistic-1? N-ii !' Trăi atacanți ai 
echipei Rafinăriei nr. 3 Teleajen 
Ploiești exersează trasul la poartă. 
Se antrenează sudorul Ion Parasehiv, 
lăcătușul Dumitru Nețoi și instalato-

De la I. E. B. S.
Pentru joeul internațional de baschet 

C.C.A.—Virtus Bologna, contînd pentru 
Cupa Campionilor Europeni, care va a- 
vea Ioc joi 16 februarie a c., orele 19 
In sala Floreasca, sînt valabile urmă
toarele permise:

— albastre și roșii in ,piele., albastre 
der matin cu stampila „Baschet* ale 
membrilor biroului F. K. Basehet, gri 
dermatin cu stampila „Baschet" ale 
maes.riloi sportului și. ale membrilor 
comisiilor . și colegiilor- F. R. Basehet, 
verzi de ziărfUi, in limita locurilor re
partizate fiscărui ziar, la masa presei.

Pentru turneul internațional ele hand
bal în 1, „Cupa 16 Februarie", care va 
avea loc în Sala Floreasca, în zilele de 
17, 18 și 19 februarie a c., sînt valabile 
următoare’e permise :

— albastre și roșii în piele, albastre i 
dermatin cu ștampila „Handbal", ale I 
membrilor Biroului Feder. Handbal, gri 
dermatin cu ștampilă ,,Handbal", ale 
maeștrilor sportului și ale membrilor 
Comisiilor și colegiilor Feder, de Hand
bal, — verzi de ziariști însoțite de de
legații. în limita locurilor repartizate 
fiecărui ziar, la masa presei.

Biletele au fost puse în vînzare încc- 
pînd de miercuri la casa de bilete din 
»tr. Ion Viciu.

Pretutindeni unde a evoluat c- 
chipa de rugbi- a muncitorilor de la 
Atelierele C.F.R. „Gri vi (a Roșie" a 
fost aplaudată la „scenă deschisă" 
pentru jocul ei tehnic, spectaculos.. 
In fotografie, fază dintr-un meci pe 
care echipa C.F.R. Grivița Roșie — 
de 7 ori campioană republicană — 
l-a susținut pe stadionul Petrolul din 
Ploiești.

oameni. Toate acestea vorbesc despre 
faptul că sportul constituie astăzi o ac
tivitate de mase.

— Pentru toată grija cu care sînteni 
înconjurați astăzi, pentru toate cîte ne 
stau la dispoziție, mulțumim partidului. 
F4 i-a ridicat la luptă pe muncitori, el 
i-a condus la victorie.

L. C.

Faza regional a campionatului republican
CAMPIONII REGIUNII BANAT

Zilele trecute, Ia Arad. în sala 
clubului Fabricii de zahăr, a avut loc 
faza regională a campionatului re
publican de box. în urma unor me
ciuri dîrz disputate au fost desem
nați campionii regiunii Bănat. Iată-i 
în ordinea categoriilor: D. Răceanu 
(Caransebeș), Gh Dumitrache (Ti
mișoara), C. Szabo (Timișoara), V. 
Surugiu (Reșița). P Olaru (Caran
sebeș). I. Enache (Caransebeș). P. 
Cîrlogea (Caransebeș), P. Me-ntzel 
(Timișoara). I Bruehei (Timișoara), 
M Căpâțînă (Caransebeș).

St. lacob-coresp.

Campionatul de calificare
Marți seara, iu saia de festivități 

a uzinelor ,,Semănătoarea", an avut 
loc meciurile diti faza a Il-a pe ora
șul București a campionatului repu
blican de calificare. Intîlniriie au fost 
dîrz disputate, fără a corespunde în 
general din punct de vedere tehnic.

Iată rezultatele înregistrate: Fi.
Onisei (Grivița Roșie) b.p. D Nicolae 
(Constructorul); M. Dogaru (Semănă
toarea) b.p. Gh. Gheorghe (Constr.); 
D. Enache (Met.) b.p. M. Ionescu 
(Rapid); N. Hîrșu (Dinamo) b.p. G.

Prima zi a
POIANA BRAȘOV 15 (de la trimi

sul nostru). — Inchipuiți-vă un covor 
alb, imens, pe care, razele soarelui au 
desenat mii de steluțe cu sclipiri de 
cristal, iar de jur-împrejur brazi fal
nici, cu ramurile pudrate din belșug: 
veți avea, cît de cît, imaginea scenei 
și decorului natural pe care s-a des
fășurat miercuri festivitatea de des
chidere a campionatelor republicane 
de schi, la care au fost prezenți 180 
de schiori. Apoi, puțin tnai tîrziu, pe 
pîrtia specială au început probele.

Pîrtia, bine amenajată și acoperită 
de zăpada prăfuită, precum și aran
jarea judicioasă a porților aii permis 
desfășurarea în bune condiții a con
cursului. Prima probă a fost aceea 
a senioarelor. Manșa I de viteză, a fost 
cîștigată detașat de Ilona Mikloș. Prin
cipala ei adversară, Mihaela Ghioarcă, 
a căzut încă după primele porți și a 
fost nevoită să abandoneze. Atanșa 
a Il-a, cu viraje mai complete, i-a 
revenit tot Ilonei Mikloș, care a cîști- 
gat astfel titlul. Pe locul II Elisaveta 
Obrașcu. care a arătat și ea o bună 
pregătire.

La juniori categ. I lupta pentru titlu 
a fost mult mai dirză, nu mai pu
țin de 4 concurenți emițînd justificate 
pretenții la locul I. După manșa 1 
cel mai bun timp aparținea lui Con
stantin Bălan (38,8 sec), care luase 
apreciabilul avans de aproape 4 sec

CAMPIONII REGIUNII 
HUNEDOARA

în sala clubului Minerul Lupeni 
au avut loc săptămîna trecută -între
cerile finale de box din cadrul fazei 
regionale a campionatului republican. 
Iată-i pe cei zece învingători : Gh. 
Adani (Minerul Lupeni), 1. Simigu- 
leț (Minerul Lupeni), T Cerâceanu 
(Corvinul Hunedoara), Fr. Solomon 
(Minerul Lupeni), L. Grădinaru (-Mi
nerul Lupeni), M. Lazăr (Corvinul 
Hunedoara), S. Georgescu (Minerul 
Vulcan). I. Tudor (Corvinul Hune
doara), D. Vîlceanu (Minerul Lu
peni), Gh. Trif (Aurul Brad).

N. Clortea-coresp.

Fălcușan (Constr.); Gh. Dumitru 
(Constr.) b.p. P. Radu (Rapid); V. 
Ungiireanu (Rapid) b.p. Gh. Minciu 
(Victoria) ; P. Ștefan (Viet.) b.p. D. 
Ionescu (Tehnica Modernă)-

★

Semifinalele fazei a Il-a din cam
pionatul de calificare seniori și cam
pionatul republican de juniori vor a- 
vea loc astăzi și sîmbătă începînd de 
la orele W în sala cinematografului' 
Casei Scînteii.

IN CAPITALA
" Azi
- -
" Baschet. Sala Floreasca, ora 19:
- returul întâlnirii C.C.A.—VirtusBologna 
"din cadrul „Cupei Campionilor Euro- 
.. peni".
■ ■ Volei. Sala Floreasca, ora 16,30: 
"C. C. A.—Petrolul Ploiești (camp. 
. - mase.).
” Fotbal. Teren P.T.T., ora 15,15: 
‘ j Progresul—Academia Militară.

Box. Sala cinematografului Casei 
"Scînteii, -ora 19: meciuri în cadrul 
“campionatului de calificare.
'- Hochei pe gheață. Patinoarul „23 
“August", ora 17,30: București I—Ber- 
“liri, ora 19,30: București (tineret) — 
♦ Budapesta.

SCHI

Sportivii brașoveni au dominat

campionatelor republicane
față de următorul clasat — Aurel 
Stroe. în manșa a Il-a G. Bălan a 
plecat primul din start dar, încercînd 
să forțeze (mare greșeală tactică!), 
a căzut de 2 ori, a ratat o poartă și 
a abandonat. Astfel, disputa pentru 
locurile fruntașe s-a dat între Aurel 
Stroe. Klaus Stentzei și frații Puiu.

REZULTATE TEHNICE

Slalom special senioare (400 m lun
gime, 150 m diferență de nivel, 52 de 
porți) : I. Ilona Mikloș (Dinamo Bra
șov) 88,8 sec (40,1+48,7); II. Elisa
veta Obrașcu (Știința București) 95,3 
(43,3+52,0); III, Ana Scherer (Voința 
Sibiu) 106,3 ( 46,7+59,6); IV. Zorița 
Suciți (Știința Buc.) 112,0; V. Edith 
Horvath (C.S.M. Baia Mare) 127,6. 
Slalom special juniori cat. I (același 
traseu): I. Aurel Stroe (Dinamo Bra
șov) 92,3 ( 42,3+50,0); IL Klaus

Alegerile de altădată
„TENIS DE MASA"

!

Jac fără istoric dar cu... „isteriei*

CABINĂ 
DE 

VOT

Mîine
Volei. Sala Dinamo, ora 17,30: DH 

namo—C.C.A. (meci masculin ami
cal), ora 19 : Dinamo—Levski Sofia 
(meci feminin amical).

Handbal în 7. Sala Floreasca, de 
la ora 16,30: turneul internațional 
,,Cupa 16 Februarie": Rapid—Zeles- 
niciar Novisad (f), Rapid—Zelesni- 
ciar Novisad (m), Lokomotiv Leip
zig-Lokomotiv Odessa (f), Lokomotiv 
Leipzig—S. J. I. K. Hălsingborg (in).

Hochei pe gheață. Patinoarul .,23 
August", ora 17,30: București I — 
Budapesta, ora 19,30: București (ti
neret)—Leningrad.

Stentzei (Voința Sibiu) 93,6 (43,6-f* 
50,0) ; III—IV. Dan Puiu (Progresul 
Sinaia) și Mihai Puiu (Ș.Sp.E. Si- 
naia) 98,3; V. Ion Postolache (Car* 
păți Sinaia) 99,1. Slalom special ju
niori cat. a Il-a (300 m lungime, 120 m 
diferență de nivel, 36 de porți): I. 
Mircea Ene (Voința Brașov) 75,0 
(36,8+38,2); II. Ion Pitiș (Dinamo 
Brașov) 76,7 (38,7+38,0); III. Marin 
Focșeneanu (Carpați Sinaia) 77,5 
(38,3+39,2). Slalom special junioare 
(același traseu): I. Erika Liebhardt (Lin 
ceafărul Brașov) 99,7 (52,8+46,9); II. 
Constanța Măzgăreanu (Luceafărul 
Brașov) 102,9 ( 52,9+50,0); IU. Vio
rica Vintilă (Ș.Sp.E. Predeal) 107,4 
(55,0+52,4); IV. Mihaela Casapu 
(Ș.Sp.E. Predeal) 113,1; V. Liana Ple
bea (Luceafărul Brașov) 115,2.

GH. N1COLAESCU

Adică... Tragerea la... semn
Desene de AL. CLENC1U



H UGH I

'otbaliștii își continuă 
’rimul joc de antrenament în Capitală 
între două echipe de categoria A: 

Rapid — C. C. A. 2-1 (1-0)
renul P.T.T. din Capitală a cu- 
ut ieri după-amiază o afluență i 
iubire neobișnuită. Motivul ? Me- 1 
amical Rapid — C.C.A., primul ■ 
de. antrenament din acest sezon - 

două echipe fruntașe...
»ate că nu ar fi atit de intere- 1 

să facem o cronică â celor ce 
petrecut în cele 90 de minute 

joc in urma căreia echipa cefe- 
a ieșit de pe teren învingă- 

? cu scorul de 2--1 (1—0). Vom 
ționa însă unele observații des- 
acest prim joc de ....categoria

al anului.
ima și cea mai importantă ar ti 
al că jucătorii folosiți de ambele 
pe au dovedit o pregătire fizică 
umitoare la ora actuală și o pof- 
le joc deosebită. Echipa Rapid 
ist mai periculoasă în fața porții 
rită unei mai bune omogenități, 

ce nu se putea pretinde ’de la 
A. care a folosit multe rezerve, 

trei goluri au fost marcate „ca 
arte", așa cum am dori să-i ve- 

că le vor mai repeta Văcaru, 
levici și Raksi (ei sînt autorii) 
n campionat, 
m mai văzut o lovitură liberă 
e „zid" în bară, executată irepro- 
1 de către Zavoda H, un șut al 
Georgescu (ca în zilele Iui „mari“J 
:v -’ițin a ocolit poarta, două lo- 
r. poartă ale. tînărului mijlocaș 
rgrnna (ar putea să învețe mulți 
ntași de la el cum se plasează 
rile), cîteva centrări ale lui Copil , 
/ăcaru și... Din păcate, însă, pe i 
ă aceste execuții corecțe am asis- ] 
la o sumedenie de greșeli ele- i 

tare (pase, interceptări și plasa- ■ 
te greșite) inerente unui început 
sezon, dar care trebuie grabnic ' 
idate. în plus, am observat că 
dorii nu caută drumul cel mai 
t spre poarta adversă, deci nu se , 
ntează bine pe teren. Sperăm j 

că antrenorii, la rîndul lor, au j 
zat cele amintite și, la viitoarele , 
iri de antrenament, vor 
5ra eliminării greșelilor, 
rbitrul N. Mihăilescu a 
ătoarele formații : 
UID: DUNGU — Greaou.

Macri — Bodo (Neacșu), Koszka 
(Gherghina) — Ion C. Ion (Copil). 
Chiru (Leahevici), Leahevici (lan C. 
Ion)', Georgescu, Văcarii. C.C.A. : 
Eterna — Zavoda II, Mihăilescu II, 
Ivănescu — Crișan, Mihăilescu 1 — 
Cacoveanu, Donciu, Alexandrescu, 
Raksi, Al. Lazăr. AL. I NOV AN

insista

condus

Motroc,

pregătirile
che—Matei, Vulpeanu, Haimovici, Du
mitrescu—Ștefănescu, Stănescu, Radu— 
Pîntea, Bîzgu, Barbu, Corneanu, Ghi- 
nea. Butnarii. Au lipsit motivat Lovin, 
Valcan și Halagian, ■ (I. Chilibar, co
respondent).

RULMENTUL BiRLAD — PROGRE
SUL BiRLAD 9—2 (3—1)

In primul joc de antrenament sus 
ținut amil aceșta Rulmentul Bîrlad 
a învins ei 9-2 (3-1) formația Progre
sul din campionatul- regiojișl. lată 
formația Rulmentului: Bădescu (Lea-

„Cupa școlarului" la rugbi in 8
Dinamo a realizat scorul primei etape

nos numeroși suporteri. Continua miș
care în teren, circulația rapidă a ba-i 
Ionului îți captează atenția de la 

____ ______  ... ___  .... început, te cuceresc. Am stat în apro- 
10 (17—ă); Metalul — Clubul spor- pierea unor spectatori veniți — după 
tiv școlar 8^-8 (8—5) ; Rapid — 
Constructorul II 19—0 (8—0).

Etapa inaugurală a „Cupei școla
rului" — prima competiție de rugbi 
în 8 desfășurată în acest an în Ca
pitală : —a avut loc duminică sub 
cele mai frumoase auspicii: un sta-

REZULTATE TEHNICE: Dinamo 
— Școala sportivă de elevi nr. I 
47—0 (21—0); Constructorul 1 —
Școala sportivă de elevi nr. 2, 35—

din fafa porfii. Fază din jocul Rapid—C.C.A.
de Hodo, rezolvă o situație dificilă 
antrenament

Dungu, portarul echipei ceferiste, secundat 
de

lata programul următoarelor jocuri 
de antrenament ce se vor disputa pe 
terenul P.T.T. : azi, joi, la ora 15,15: 
Progresul — Academia Militară ; du
minică : Metalul — C.C.A. și Rapid 
— Progresul.
DINAMO PITEȘTI — TEXTILISTUL

12—0 (5—0)
al douăzecilea antrenament 
sezon al dinamoviștilor din

Qcl de 
din acest 
Pitești a coincis cu primul joc public 
în compania echipei Textilistul din 
campionatul regional. Intîlnirea a hiat 
sfîrșit cu scorul de 12-0 (5-0) în fa
voarea dinamoviștilor. Au marcat Bar
bu (5), Bîzgu (3), Corneanu (2), Ghi- 
nea și Matache (din 11 m). Dinamo 
a folosit următorul Iot: Varga, Mata-

Ia Floreasca,

C. A.-Petrolul Ploiești
itrucît voleibaliștii. de la C.C.A.

lua- parte luna viitoare la un 
îeu internațional în R.P. Mon- 
ă, o serie de jocuri ale echipei 
itare au fost reprogramate. Prin- 

acestea și partida cu Petrolul 
iești care trebuia să aibă loc 
5 martie, în cadrul etapei a 

a. Meciul se va disputa azi după-, 
ază începînd de la ora 16,30 în 

a Floreasca, în deschidere la 
tida internațională de baschet 
aculin C.C.A.-Virtus Bolognal

Sîmbătă începe 
„Cupa 16 Februarie “

Sîmbătă și duminică, în sala Giulești 
se vor desfășura jocurile „Cupei 16 
Februarie" la volei feminin. La a- 
ceastă ediție participă echipele bucu
reștene Metalul, Combinatul poligra
fic, Rapid și C.F.R. Jocurile vor 
avea loc după următorul program: 
sîmbătă, începînd de la ora 16: 
Rapid-C.F.R., Metalul-C.P.B. Dumi
nică, începînd de la ora 9, se vor 
întilni echipele învinse și apoi cele 
învingătoare în primul tw.

letmele cîștigătoare la concursul PRONOEXPRES de ieri 
se depun pînă sîmbătă ora 13

♦
ișa cum s-a anunțat din . vreme, 
rpind cu concursul Pronoexpres de 

se aplică autotrierea descentra
ră. In consecință cei care au bu
ne cîștigătoare sînt obligați să le 
>ună plnă în a treia zi de la data 
gerii, adică de regulă pînă sîm- 
a ora 13 (în cazul concursului de 
, buletinele cîștigătoare trebuie 
nise pînă sîmbătă 18 februarie

localitate sau alta unde există o uni
tate de vînzare 
mească - buletine 
omologare.

autorizată să pri- 
cîștigătoare pentru

CONCURSULUI 
PRONOSPORT

în urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono-

PREMIILE

13!), la direcția regională sau sport nr. 7 din 12 februarie au fost 
a 'Loto-Pronosport sau la uni- stabilite următoarele premii:ala ' Loto-Pronosport .«

ile de vînzare care sînt autorizate • L6Q variante cu 
Direcția Generală Loto-Pronosport c^_ ° '*’■
a primi buletine cîștigătoare. - 

)acă participantul-cîștigător se a- 
într-o altă localitate decît aceea ;

366,30 
xacte a

3.837,20

12

11

rezultate

rezultatevariante cu 
cîte 22o Iei.

______ „ ______ variante cu 
care a Înregistrat buletinul; va - eXg<?tg 'a. cîte 31. lei. 

ceda după cum urmează: Fond de premii: 269.060 lei.
.. dacă se află într-o localitate din oonMnFYPOFc
■eași regiune în care a înregistrat - N K
etinul-cîștigător, îl poate depune La tragerea Pronoexpres de 
cricc unitate automată să pri-. {?st extrase din

numere:
24 29

orice unitate < 
ască buletinele-cîștigățoare din a-, 

localitate.
> dacă se află într-o localitate din 
5 regiune decît aceea în care se 
i unitatea la care a înregistrat 
etinul-cîștigător, buletinul trebuie 
>us la sediul direcției regionale 
i filialei Loto-Pronosport în raza 
eia este localitatea. In lipsa aces- 
a, buletinul poate fi depus în acea nosport.

e-

e-

10 rezultate

ieri
urnă următoarele

30
31

Fond de premii
Buletinele cîștigătoare 

concurs vor fi depuse la 
autorizate pînă sîmbătă

12 8
45
852.718 lei.

la acest 
agențiile 

ora 13.
Rubrică redactată de J.S. Loto-Pro-

propria ior mărturisire — în... tre
cere pe la „Tineretului". Erau obiș- 
nuiții spectatori ai întrecerilor atle- 
tice, ai celor de scrimă. Au rămas 
în tribune pînă la ultimul fluier al 
arbitrului...

____________Am reținut grija cu care s-au pre- 
dion primitor (stadionul Tineretului), gătit jnai ales tinerii rugbiști de Ja 
un public numeros și- entuziast, (elevi ~ "* "" > c.
de la majoritatea școlilor bucureștene, 
profesori de educație fizică și părinți 
ai tinerilor sportivi care urmau să se 
întreacă), echipe bine pregătite In
tr-un cuvint, toate condițiile pentru 
a face o excelentă propagandă aces
tui „frate" mai mic al rugbiului în 
XV... Prin caracteristicile sale, rug
biul în 8 tinde să-și cîștige veriigi-

Dinamo și Constructorul I. Ei sînt 
și acei care au realizat scorurile cele 
mai mari. Accent, deci, nu numai pe 
latura spectaculară, dar —în aceeași 
măsură — și pe eficacitate. Am re
marcat jocul curat al rapidiștilor — 
păcat că n-aîi insistat suficient în 
momentele decisive, ar fi obținut o 
victorie și mai concludentă și ne-a 
impresionat risipa de energie din 
„duelui" Metalul—Clubul sportiv șco
lar. După cum, evoluția echipelor șco
lilor sportive 
faptul că și 
drăgit, că se 
cu pasiune.

Ce-ar mai

de elevi ne-a confirmat 
acolo rugbiul este în- 
muncește cu pricepere,

Cupa 5 Martie “
Clubul sportiv Victoria organizează 

în cinstea alegerilor „Cupa 5 Mar
tie" la gimnastică cu participarea 
școlilor profesionale din Capitală, 
întrecerile vor avea loc la catego
ria 1 și a Il-a, juniori și junioare.

La concurs s-au înscris sportivi 
din centrele școlare Kirbv, Tehno- 
metal, Vînzători comerț, Iprofil, A- 
limentara, Centrul școlar de construc
ție și clubul sportiv Victoria. Nu
mărul celor înscriși se ridică la peste 
80. întrecerile vor avea loc sîmbătă 
de la ora 17 (fete) și duminică de 
la ora 9 (băieți) în sala de sport 
a centrului școlar Alimentara (str. 
Preda Spătaru nr. 8).

fi de spus ? Poate, de 
exprimat o dorință: ca și în etapele 
următoare, tinerii rugbiști pârtiei-: 
panți la „Cupa școlarului" să ofere 
același spectacol plăcut, interesant

T. STĂM A

J

Returul întîlniriiFoto : H. Nandy

(Burtea). Nichifor, 
(Jurcă), Manta — Ber-

tă) 
du 
cea (Constantinescu), Niculescu (Că
rare), Oprea, Frîncu, Dascălu (Stoian).
(E. Solomon, corespondent).

— Istrate 
.— Slunski

Ra-

95Cupa Sportul popular46
competiție a 

„Cupa Sportul 
faza finală. In 

s-au

Cca mai import antă 
handbaliștilor juniori 
popular” se apropie de 
multe orașe turneele preliminare 
încheiat și acum se cunosc participantii
la etapa următoare. Competiția s-a 
bucurat de un- interes deosebit. Jucătorii 
și antrenorii au folosit fiecare meci 
pentru aplicarea celor mai variate pro
cedee tehnice și tactice, specifice hand
balului în 7. Jocurile au fost, prin a- 
ceasta, de un bun nivel tehnic, oferind 
numeroșilor spectatori faze pasionante 
și dispute dîrzc.

De la Timișoara,
tru Ed. Weil ne relatează

corespondentul nos- 
eft partidele

desfășurate m cadrul „Cupeî Sportul 
popular” au scos în evidență valoarea 
sensibil egală a echipelor participante.

Iată ultimele rezultate primite: Pro
gresul—Banatul (mase.) 9—13 (6—5): 
Tehnometal—C.F.R. (mase.) 10—10
(5—6).

Dintre echipele feminine, cea mai bine 
pregătită sc arată a fi Știința II care în 
ultimul meci a întrecut la scor — 17-1 
(8—1) — U.T.T.

La Lugoj, ne serie corespondentul 
nostru I. Leș, faza pe centru a ..Cupei 
Sportul popular” a luat sfîrșit. Pe pri
mele trei locuri, s-au clasat, în ordine: 
Timișul, Șc. sportivă de elevi și Știința.

Prima zi a
(Urmare din pag.

turneului international
1) Hausner, L. Constantinescu, I. lones-

cu, P. Rușcă, R. Cemat, C. Oțelea, 
de aproape Gh. Coman, I. Bufe, M. Lungescumedia vîrstei lor fiind

28 de ani. Dintre rezultatele- obținute ' și D.. Nicoliei. 
pe tărîm internațional, conducătorul 
delegației suedeze Tore Moreau a ți
nut să ni-I reamintească pe cel obți
nut recent în fața formației vestger- 
mane Blauweiss Bremen: 31—11. Lo
tul din Hălsingborg cuprinde pe: 
Sven Zetterberg (1), Erik Gullstrang 
(11) — portari, Sigurd Grăhs (3), Aue 
Hagberg (2), Aue Andersson (4), Kaj 
Sandberg (5), Boris Eriksson (8), Bo
ris Malmborg (7), Bengt Jonsson (8), 
Olte Berthagen (9) — care este și an
trenorul formației — și Lennart Lars
son (10). (In paranteză numărul pe 
care îl va purta fiecare jucător).

Amatorii acestui sport vor mai 
putea urmări și echipa feminină Lo
komotiv Odessa — campioana Uniunii 

•Sovietice la handbal în 11, puterni
cele formații ale clubului Lokomotiv 
Leipzig — fiecare cu șanse aprecia
bile la primele, locuri, cît și cele două 
reprezentative ale clubului Zelesni- 
ciar Novi Sad. Toate acestea sînt 
așteptate să sosească in Capitală in 
cursul zilei de azi.

Pentru a se prezenta în cele mai 
bune condițiuni la acest turneu, echi
pele clubului Rapid București s-au 
pregătit cu multă atenție. Antrenorii 
G. Zugrăvescu și Cornel Oprișan vor 
folosi în competiție următoarele lo
turi: FEMININ — Margareta Hanek, 
Doina Nițu, Mioara Boian, Constan
ța Dumitrescu, Maria Constantinescu, 
Florica Coșug, Ana Boțan, Elena Ile- 
deșiu, Cornelia Miclea, Cecilia Ște
fănescu, 
Brinzei, Ana Lixandru 
bunoiu;

lată programul primei zile (vineri) 
a competiției: de la ora 16,30 -
Rapid - Zelesniciar (f); Rapid — Ze- 
lesniciar (m); Lokomotiv Leipzig — 
Lokomotiv Odessa (I) și Lokomotiv 
Leipzig — S.J.I.K. Hălsingborg (m).

C.C.A—Virtus Bologna
(Urmare din pag. a l-a)

rile da acasă nu se potrivesc întot
deauna cu cele din deplasare, atunci 
cînd trebuie să înfrunți o formație 
puternică, aptă 
bile, așa cum 
Bologna am 
emoții pînă 
„seria" fericită

de rezultate remarca- 
este C. C. A.
trecut prin 

în finalul în 
____ _____  a lui Calebotta a răs
turnat scorul în favoarea noastră. Deci 
problema calificării este încă deschi
să" — a încheiat conlocutoriil nostru. 

_In ultimele două meciuri susținute în 
campionat, Virtus a pierdut ja Roma 
în fața formației Stella Azzura (53-58) 
— prima înfrîngere în acest sezon și 
a învins la Bologna, pe Libert as Biella 
cu 73-54.

Baschetbaliștii de la C.C.A. s-au 
pregătit - în aceste ;zile cu piuită aten
ție sub îndrumarea antrenorului prof. 
C. Herold. Formația pe care o vor a- - 
linia cuprinde pe- Eolbert. Nedef. No- 
vacek, Fodor, Niculescu. Nedelea, Cim- . 
poiaș, V; Gheorghe, Cotigaru și Testi-- 
ban. In .lotul bucureștenijpr domnește, 
optimismul, încrederea' în posibilitatea 
refacerii handicapului și obținerea ca
lificării în turul următor al competi
ției. Pentru aceasta însă „cvintetul" 
militar va trebui să acționeze îhtr-un 
ritm susținut, să acorde aceeași im- . 
portanță apărării ca și atacului, să-și 
construiască organizat și bine gîndit 
acțiunile ofensive și, mai cu seamă; 
să nu precupețească nici un efort pen- 
tru obținerea succesului. Iubitorii bas-' 
chelului prezenți în sala Floreasca vor 
fi alături de ei tot timpul.

Intîlnirea este programată pentru 
ora 19, avind în deschidere meciul de 
volei C.C.A-—Petrolul Și va fi con
dusă de arbitrii Alexandr Charganov 
(U.R.S.S.) și- lstvun Tarr (R.P.U.)<

bucureșteni: 72 68 (21-20;
întîlnirii

La 
anulte 

care

iț»'i

i

Elena Ștefănescu, Elena 
și Elena Ne- 

bwioiu; MASCULIN — I. Medeșan, 
AL Iliet b, băgârescv, 4, Barby* E,

Cele 
restante 
Cluj, desfășurată marți seafa în 
Capitală, au satisfăcut doar în parte 
pe suporterii celor două echipe. 
Anost, cu multe greșeli tehnice și 
tactice, cu nenumărate acțiuni și în
cercări la coș ratate din poziții 
favorabile, jocul practicat de cele 
două formații în prima repriză a 
fost departe de cel cerut de o par
tidă de categoria A (o dovedește de 
altfel și scorul reprizei: 21—20 
pentru studenți).

După pauză, jocul s-a schimbat 
complet. Fazele au „curs" cu mai 
multă claritate, acțiunile — din am
bele părți — au cîștigat în eficaci
tate, meciul devenind astfel mai 
interesant Clujenii au jucat destul 
de bine pozițional, folosind la ma
ximum înălțimea pivotului lor H. 
Demien. Datorită acestui fapt, au 
condus în majoritatea timpului. Di- 
namoviștii și-au găsit ritmul nor
mal de-abra spre sfîrșitul partidei, 
cînd forțele proaspete ale rezerve
lor și-au spas cuvîntul. Din acest

45 de minute ale
Dînamo București-Știința

moment ambele formații au condus 
pe rînd. Ultimul minut i-a găsit 
pe dinamoviști cu un avans de 3 
puncte (54—51), dar la sfîrșitul ce
lor 40 de minute, foaia de arbitraj 
indica scor egal (54—54). Șt aceasta, 
după ce Albu ratase în ultimele se
cunde o lovitură liberă, care ar fi 
putut aduce Științei victoria chiar 
din acel moment. In prelungirea 
care a urmat însă, talentatul iucă-: 
tor dujan s-a reabilitat faiță de 
echipa sa, înscriind din acțiuni per-i 
sonale — în momente decisive — 
8 puncte și astfel Știința Cluj a 
terminat învingătoare cu scorul de 
72—68 (21—20; 54—54).

Principalii realizatori ai celor două 
echipe au fost: Dem-ien 31. Albu 
17 de la Știința și Giurgiu 20, 
Paraschivescu .16 de la Dinamo. In
egal, arbitrajul cuplului Gh. Dinescu 
(Buc.)-Gh. Roșu (B-rașov).

— a.v. —
• La Brașov, Voința Iași a în-î 

trecut . Steagul roșu cu 63— 
(34-28),

A
uV

u.
'A

U
f l j

uA
W

iti
ia

i ■
_



L.

Oamenii muncii din Capitală 
înfierează odioasa crimă a colonialiștilor

Miercuri după-amiază a avut loc în aula Facultății de Științe 
Juridice din București o adunare de protest a oamenilor muncii din 
Capitală, organizată de Comitetul național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă și de Liga romînă de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, împotriva asasinării de către colonialiști și marionetele lor 
a eroului național al poporului congolez, primul ministru al guver
nului legal al Republicii Congo, PATRICE LUMUMBA, și a tovară
șilor săi de luptă OKITO și MPOLO.

La adunare au luat parte fruntași ai vieții politice și obștești, 
muncitori, oameni de știință, artă și cultură, studenți.

Adunarea de protest a fost deschisă de acad. Geo Bogza, vice
președinte al Comitetului național pentru apărarea păcii din ~ ~
Romînă. Au luat cuvîntul, prof univ. Stanciu Stoian, secretar 
ral al Ligii romîne de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, 
garul Ion Nisipăreanu de la Uzinele „23 August", scriitoarea 
Demetrius, vicepreședintă a Consiliului național al femeilor din 
Romînă, studentul Gligor Bodea de la Institutul politehnic din 
tală.

Vorbitorii au înfierat odioasa crimă săvirșită de agenții imperia
liști. au cerut pedepsirea vinovațiior, retragerea neîntîrziată a agre
sorilor belgieni de pe teritoriul Republicii Congo și înlăturarea l«i 
Dag Hammarskjoeld din postul de secretar general al Organizației 
Națiunilor Unite.

Solidarizindu-se cu cauza dreaptă a poporului congolez, vorbitorii 
și-au exprimat convingerea că poporul congolez va dobindi libertatea 
în ciuda agresiunii pusă la cale de agenții imperialismului.

In continuarea adunării prof. univ. MHiail Ghelmegeanu, membru 
al Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, a dat 
citire unei moțiuni de protest adresată președintelui Consiliului de 
securitate. Mircea Rădulescu, redactor șef al ziarului „Romînia liberă", 
a citit în încheiere textul unei telegrame adresate primului ministru 
ad-interim al guvernului central al Republicii Congo, Antoine Gizenga.

R. P. 
gene- 

strun-
Lucia 
R. P. 
Capi-

De pe pistele de atletism
DOUA NOI RECORDURI 

ALE INDIEI
tn India au fost stabilite 

recent două recorduri naționale 
de atletism. Autorul unuia dintre 
aceste recorduri este tînărul decat- 
lonist Gttrbachan Randhawa, în vîrs
tă de 21 ani. Participant la Jocurile 
Olimpice de la Roma, decatlonistul 
indian s-a impus atenției specialiști
lor și spectatorilor atît prin ușurința 
cu care e| a sărit la înălțime, cît 
și prin performanta realizată în a- 
ceastă probă: 1,90 m, cel mai bun 
rezultat la decatlon. Accidentîndu-se, 
atletul indian n-a putut termina con
cursul. fiind nevoit să abandoneze 
după șase probe.

Dar iată că în prezent se vorbește 
din nou despre decatlonistul din 
India : participînd la un concurs, el 
a stabilit un nou record al țării sale 
cu rezultatul de 6.325 p. In cadrul 
aceleiași întreceri atletul Sureci 
Kumar a realizat un nou record 
al Indiei în proba de 50 km marș 
— 4 h 57:55,0.

IN PREAJMA CAMPIONATELOR 
AUSTRALIEI

Atleții și atletele din Australia fac 
intense pregătiri în. vederea apropia
telor campionate naționale. După cum 
am anunțat zilele trecute, într-un 
concurs desfășurat la Sydney, Pame
la Kilborne a egalat recordul mon
dial oficial în proba de 80 m.g. cu

Tragic accident aviatic
Agențiile de presă anunță că un 

avion de tip „Boeing" aparținînd 
companiei aeriene Sabena, făcînd 
ruta New York-Bruxelles, s-a pră
bușit la aterizarea pe aerodromul 
din capitala Belgiei. Toți cel 72 
pasageri aflați la bordul avionului 
și-au pierdut viața. Printre aceștia 
se aflau și cei 17 membri ai dele
gației de sportivi americani, care 
urmau să participe la campionatele 
mondiale de patinaj artistic de la 
Praga.

• /_.W f

• Ziarul „Sovietskaia Rossia-* scrie 
că locuitorii orașului Sverdlovsk vor 
partieipa la o mare competiție de cros 
pe schiuri, care poartă denumirea sim
bolic» „De la Pămint la Lună*. Pe un 
traseu de ÎS km, la 15 martie, 123.000 
de tineri și vlrstniei din Sverdlovsk 
vor străbate împreună 369.000 do km, 
adică tocmai distanta de la Pămint la 
Lună. Originala Întrecere de schi se 
bucură de o mare popularitate.
• Donald Camnbell intenționează, după 

cum se știe, să întreacă recordul mon
dial de automobilism pe pista de sare, 
deținut de John Cobb, cu o medie orară 
de G40 km. Tentativele efectuate pină 
acum au eșuat însă. Precaut, Campbell 
recurge acum la o stratagemă: să ofere 
mașina pe care el o construiește unui... 
alt concurent: campionului mondial Jack 
Brabham. Tratativele sînt în curs... To
tul depinde, spune Brabham, de suma 
pe care i-o oferă 7,casa de asigurare"’ 
Campbell.

Cu alte cuvinte, Campbell este decis 
să stabilească un nou record Cu mașina 
sa. dar cu viața... altuia. Este, firește, 
un principiu de viață... -,,pur sînge“ ca
pitalist.

e Federația de fotbal din R.S. Ceho
slovacă a luat o interesantă hotărâre :

AMINE, LA CAIRO: R.A.U. — R.P.
UNGARĂ

I 
de fotbal a R. P. Un- 1 

mîine la Cairo primul 
acest an, întîlnind re-

Selecționata 
gare susține 
său meci din 
prezentativa Republicii Arabe Unite. 
Fotbaliștii maghiari și-au încheiat 
pregătirile în vederea acestei partide 
printr-un meci între două selecțio
nate. Selecționata A a cîștigat cu 
4—2 prin golurile marcate de către 
Tichy, Gorbcs și Fenyvesi (2), res
pectiv Rakosi și Monostori. După a- 
cest meci selecționerul unic al R. P. 
Ungare, Laios Baroti, a alcătuit ur
mătorul „11" pentru întîlnirea de mîine: 
Grosics-Mâtrai, Sipos, Sârosi-Solymosi 
Kotăsz-Săndor, Gordc6, Albert, Tichy, 
Fenyvesi. La 19 februarie, fotbaliștii

F OT B AL
PE GLOB

maghiari vor susține al doilea joc, Ia 
Alexandria, în compania unei selec
ționate locale.

TURNEUL INTERNATIONAL
DIN MEXIC

Corespondentul nostru dm Atena ne telefoneazâ

Steagul roșu a debut at cu o victorie îrc turneu
balcanic, întrecînd pe A. E. K. cu 4-2 (2 -1

ATENA, 15. Echipa Steagul roșu 
Brașov a debutat cu succes în tur
neul balcanic de fotbal, dispunînd în 
deplasare de A.E.K., a doua cla
sată în ultima ediție a campionatu
lui Greciei. Romînii s-au acomodat 
bine cu terenul desfundat de ploaie, 
ei au fost superiori prin tehnică și 
joc colectiv, dominînd trei sferturi 
din întreaga partidă.

în contrast cu aspectul debutului 
întîlnirii. scorul a fost deschis de 
gazde. în min. 23, un șut de la dis
tanță al mijlocașului Petridis este 
respins defectuos de Ghiță în piciorul 
lui Nestoridis, care marchează ne- 
sttjenit. Cinci minute mai tîrziu, 

oaspeții egalează prin Năftănăilă, 
care reia puternic o centrare a lui 
David. Al doilea gol al romînilor 
„cade" în min. 35, cînd Năftănăilă 
pasează precis lui (Meszaros, aflat în 
apropierea porții și acesta marchează 
peste portarul ieșit în întîmpinarea 
balonului.

Dominarea Steagului roșu continuă 
tot atît de insistentă și după pauză, 
în min. 50 Hașoti execută o lovitură 
de colț și Szigeti introduce cti capul 
balonul în plasă. Scorul este majorat

a cont

în min. 62, cînd în urma unui fa 
în careu comis asupra lui Năîtănă 
fundașul Nagy transformă penali 
acordat. La 4—1, Steagul roșu redi 
alura și gazdele au prilejul de 
iniția unele contraatacuri. In min. 
o minge expediată de la distanță 
Petridis surprinde pe Ghiță și sco 
este definitivat la 4—2 îu favoai 
echipei romîne

Arbitrul turc Gerceke 
bine formațiile:

A.E.K.: Serafidis — Anasfaslat 
Mareidsidis, Vernesis — Petrir 
Papapostoulou — Sovianidis, Dei 
ris, Nestoridis, Stamatiadis. Tsaki 
ridis (Abosidis).

STEAGUL ROȘU: Ghiță — St 
cea, Zaharia, Nagy — Campo, Szig 
— Hașoti, Năftănăilă, Fusulan, M 
zaros, David.

Steagul roșu urmează să susți 
și două întîlniri amicale în Grec 
jucînd la Salonic vineri cu echi 
Iriklis, iar luni cu Aris. Impre 
bună lăsată de fotbaliștii romîni 
Atena, face ca aceste meciuri să 
așteptate cu mult interes.

ELIE SPORIDIS

10,6 sec. Cu același prilej s-a remar
cat și un nou sprinter australian, 
necunoscut pînă acum pe arena 
mondială — D. Bigbis, care a par
curs distanța de 220 yarzi cu turnan
tă în excelentul timp de 21,1 șec. 
o performanță bună la triplusalt a 
realizat atletul I. Tomlimson — 15,82 
m. Recordmanul Australiei la arun
carea suliței, A. Mitchell, a obținut 
rezultatul de 72,04 m, iar David 
Power (care a ocupat la. Roma locul 
3 în proba de 10.000 m și locul 5 la 
5.000 m) a alergat 3 mile (aproxi
mativ 4828 m) în 13:31,8 (care re
prezintă 13:58,0 pe 5.000 m). Aceeași 
distanță a fost parcursă de Albert 
Thomas, recordmanul mondial pe 2 
și 3 mile, în 13:46,2. El a alergat 
apoi distanța de 6 milă în 4:10,6.

UN NOU CONCURS DE SALĂ 
AL ATLEȚ1LOR AMERICANI

In sala Madison Square Garden 
din New York s-a desfășurat recent 
un concurs al atleților americani. în
trecerea a fost marcată de surprin
zătoarea înfrîngere a lui Don Bragg, 
recordman mondial și campion olim
pic Ia săritura cu prăjina, de către 
tînărul Henry Wadsworth, în vîrstă 
de 22 ani, care, cu acest prilej, a 
realizat cea mai bună performanță 
a sa : 4,675 m. Don Bragg a sărit 
în acest concurs doar 4,57 m. Henry 
Wadsworth a concurat și la săritura 
în înălțime unde a ocupat locul doi 
cu un rezultat de 1,98 m., după 
Thomas, care a realizat 2,13 m.

Concurînd în proba de ștafetă 4X 
880 yarzi, o echipă alcătuită din 
Currie, Courtney, Saintclair și Ea
vens a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială de sală pe această 
distanță : 7:32,8, cu o medie de 1:53,2. 
Vechiul record era de 7:33,9. Cel mai 
bun sprinter s-a dovedit a fl din nou 
„olimpicul” F. Budd. cu un rezultat 
de 6,1 pe 60 yarzi. X. Jones a egalat 
cea mai bună performanță mondială 
pe 60 yarzi garduri cu 7,0 sec. El 
i-a întrecut pe Boston și Johnson. 
Boston a cîștigat, în schimb, proba 
de săritură în lungime cu 7,85 m. 
Wilma Rudolf a alergat 60 yarzi în 
excelentul timp de 6,9 sec.

Tn orașul mexican Guadalajara 
desfășoară în prezent un turneu 
ternațional de fotbal la care parti
cipă și două din cele mai puternice 
echipe braziliene. Un rezultat sur
prinzător a obținut echipa America 
din Mexico-City, care a învins cu 
scorul de 3—1 (1 — 1) echipa F. C. 
America din Rio de Janeiro, cam
pioana Braziliei. Echipa Oro din 
Guadalajara a reușit să termine la 
egalitate: 2—2 (1—2) cu echipa San
tos, în care joacă și renumitul Pele.

se 
in*

JUVENTUS TORINO ÎNVINGĂTOARE 
LA VIAREGGIO

Turneul internațional de fotbal de 
la Viareggio rezervat echipelor de 
juniori a fost cîștigat de echipa Ju
ventus Torino, care în finală a dis
pus cu scorul de 2—0 (0—0) de echi
pa Lanerossi. Pentru locurile 3—4 
s-au întâlnit echipele Internazionale 
și Ac Milano, 
mei echipe cu scorul de 5—2 (2—0).

victoria revenind' pri-

• In cea de a 21-a etapă a campio
natului spaniol, fruntașele clasamentu
lui au obținut noi victorii : Real Ma- 
drid-SevilIa 2—0, Atletico Madrid- 
Valladolid 4—2, în timp ce Barcelona 
a suferit o nouă înfrîngere, fiind în
trecută cu 3—2 de Real Sociedad. A- 
tletico Bilbao a dispus cu 3—0 de 
Granada. în clasament conduce Real 
Madrid cu 38 puncte, urmată de 
Atletico Madrid cu 29 p.

• In continuarea turneului pe care 
fl întreprinde în Liban, echipa iugo
slavă Rjeka a întîlnit la Beirut o 
selecționată locală. Oaspeții 
purtat victoria cu scorul 
(1-0).

au re
de 6-1

pen-tru• Intr-un meci contînd 
competiția internațională „Cupa ora
șelor tirguri" F. C. Koln a obținut 
la Roma o surprinzătoare victorie in 
fața echipei locale Roma. Fiind la 
egalitate, cele două echipe urmează 
să susțină un al treilea meci.

• Nîmes a întrecut ieri cu 2—0 pe 
Reims într-un meci restanță dwi 
etapa a XX-a a catnpionatui«i 
francez.

Campionii europeni Eva Foldi (Koezian)
și Zoltan Berczik la Bucureșt

Edijla din acest an a campionatelor 
internaționale de tenis de mass ale R.P. 
Romîne (24—28 februarie) va reuni 
pe unii dintre cei mai buni jucători și 
jucătoare de pe continent. Astfel, așa 
cum am mai anunțat vor veni în capi
tala noastră jucători cunoscuți din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă, Anglia. Astăzi sîntem în măsură 
să anunțăm și componența loturilor ma-

gliiar și bulgar. Vor fi oasjieți’ '<u 
reșliului campionii europeni Ev u 
(Koczian) și Zoltan Berezik, finali 
campiouatelor Europei Ilona Kerck 
campioana R.P. Ungare, Șarolta Mal 
fostul campion mondial Ferenc Si< 
jucătorii Pignitzki și Peterffi. Forul 
specialitate de la Sofia va trimite 
Ivanova, Peeva, Sivaeev, Gerdgik 
Ciubricov.

„Cupa Campionilor Europeni*4

La sfîrșitul acestei săptămini echi- relia Szoko, Josefina Ștefănescu. C< 
pele noastre campioane feminine la nelia Constantinescu, Aurora Leon 
handbal în 7 și baschet vor susține Hildegard Roth, Maria Ștef, Gerlin 
noi întîlniri importante în cadrul Reipp, Iordana Ungureanu și Cat 
„Cupei Campionilor Europeni". lina Cirligeanu (antrenor-C. Popesc

Formația feminină de baschet a 
clubului Rapid București a părăsit 
Capitala în cursul dimineții de ieri, 
îndreptîndu-se spre Varșovia, unde va 
susține sîmbătă seara meciul retur 
cu echipa locală A.Z.S.A.W.F. Rapid 
București, care a cîștigat prima în- 
tilnire cu scorul de 39-38 (28-15), a 
deplasat următorul lot: Eva Ferencz, 
Georgeta Ivanovici, Doina Lupan, 
Anca Racoviță, Cornelia Gheorghe, 
Antoaneta Sidea, Niculina Florescu, 
Sanda Dumitrescu, Zoe Postole și 
Erica Breckner (antrenof-Sigismund 
Ferencz).

In cursul dimineții de astăzi vor 
părăsi Capitala cu destinația Kaunas 
și jucătoarele echipei noastre campi
oane la handbal în 7, Știința Bucu
rești. Meciul retur (prima întîlnire ă 
revenit bucureștencelor cu scorul de 
12-4) va avea loc duminică seara și 
va fi condus de un arbitru din R.D.G. 
Echipa noastră deplasează la Kaunas 
următorul lot : Irina Hector, Ecate- 
rina Ionescu, Elena Pădureanu, Au-

PE SCUR1
• Atleții sovietici Valerij Bruni 

Igor Ter-Ovanesiaii și Evghenii M 
motkov au sosit Ia 13 februarie 
New York pentru a participa la o s 
rle de concursuri pe teren acopei 
programate la Madison Square Gi 
den.
• Selecționată Suediei a susții: 

la Stockliolm o nouă întîlnire 
echipa Ș. U. A. Hocheiștii suedezi 
repurtat victoria la un soor catcgor 
13—1 (4—1, 5—0, 4—0). Aceas 
este cea de a patră înfrfngere a ecl 
pei americane 
Europa.
• După ce

de ia sosirea sa

Caleidoscop> •Caleidoscop
ultimele doua clasate in actualul cam
pionat nu vor primi permisiunea să 
efectueze turnee sau susțin» meciuri 
peste hotare.
• Cunoscutul săritor de înălțime Char

les Dumas, cam-ion olimpic la M bourne 
și participant la J.O. de la Roma, a 
decis să treacă la profesionism. Dumas 
a semnat un contract prin care se an
gajează să joace într-o echipă de fotbal 
american la San Diego.
• A încetat din viată; in vîrstă de

72 de ani, Grigori Loevenfisch, 1---- 1
din veteranii artei sahiste.

împreună cu Alehin, Nimzovici, Duz- 
HOtimit'ski și alții, Grigori Loevenfisch 
a făcut parte din generația de șahiști 
ruși care s-a afirmat pe arena inter
națională încă la începutul secolului 
nostru. De profesie inginer chimist, 
Loevenfisch a participat cu succes la 
numeroase campionate ale U.R.S.S. tn 
1937, după meciul cu M. Botvinnik, În
cheiat la egalitate, Loevenfisch a primit 
titlul de mate maestru de șah al 
U.R.S.S. In anul 1951), Federația interna
țională de șah l-a distins cu titlul de 
mare maestru internațional.
• Gimnastul japonez Takasi Ono a de

clarat zilele trecute că ar dori să aibă 
în anul 19S1 cît mai multe întîlniri cu

sportivii din țările socialiste. „Personal 
— a spus Ono — nu sânt de acord cu 
politica externă a Japoniei, care nu 
întreține relații mai strinse cu R. P. 
Chineză și celelalte țări de democrație 
populară M.
• Comitetul olimpic austriac s-a ofe

rit să organizeze Olimpiada de călărie 
din anul 1*64, in cazul cînd se confirmă 
versiunea că Japonia va refuza organi
zarea acestor întreceri.
• In Editura de sport din Moscova 

a apărut cartea ..Meciul Botvinnik-Tal*. 
care cuprinde cele 21 partide disputate 
anul trecut între cei doi mari șahiști 
pentru titlul mondial. După cum se știe 
meciul a fost cîștigat de Tal cu 12Va-8V» 
puncte. Partidele cuprinse In această 
interesantă culegere sînt comentate de 
marii maeștri V. Ragozin, V. Smîslov, 
I. Averbach. P. Keres. V. Korcinoi si 
alții.
• Din cauză că s-a îmbătat și a pro

vocat scandal în public, extremul dreap
ta al echipei naționale de fotbal a Aus
triei. Walter Horak, a fost condamnat 
la 3 luni închisoare.
• Cunoscuții sportivi cehoslovaci Emil 

Zatopek și Dana Zatopkova au făcut 
recent o călătorie de două săptămini 
în R.A.U. Cu acest prilej el au tinut

ii-’
numeroase conferințe șl lecții practice 
cu tfneril antrenori și atleți dirt Repu
blica Arabă Unită.
• I-ev Iașin eat» • -rotit, pe buni drep

tate. unul din cei mal buni portari de 
fotbal al lumii. De 
ziare l-au indicat la 
cel mai bun portar 
întrebat in legătură 
inaintași sovietici, el __ ..............
văd chelia luj Bubukin m-ț cuprinde 
frigurile, iar cînd aud de tînărul Viktor 
Voroșilov, în noaptea următoare am 
cu siguranță Insomnie.Motivul î In 
campionatul de anul trecut Bubukin 
i-a marcat 4 goluri, iar Voroșilov — 6 :
• Boxerul cubanez Benny ' Kid Paret, 

campion al lumii la categoria mijlocie, 
își va pune titlul în joc la 1 aprilie 
la Miami in fața boxerului american 
Emile Griffith, al doilea în clasamentul 
mondial. înaintea . acestui meci, boxerul 
cubanez va susține un meci de pregă
tire cu mexicanul Ortega.

A Antrenorul brazilian Feola, care a 
pregătit în anii trecuți echipa ciștigă- 
toare a campionatului mondial de fot
bal, a renunțat la postul său, pleeind 
in Argentina, unde va funcționa ca an
trenor de club.

altfel, numeroase 
finele anului 1960 

de pe glob. Fiind 
cu cei mai buni 
a răspuns : „Cînd

sîmbăta trecută se!« 
ționata de rugbi a Africii de Sud 
întrecut la TouJouse cu 26—10 echi 
B a Franței, la 14 februarie rugb 
tii sud-afrieani au susținut un n 
meci hi Franța, îniîltrind la Bayon 
o reprezentativă locală. Rugbiștii 
fricani au repurtat victoria cu scor 
de 36-9 (11—6).

• Gampionul lumii la box (categ 
ria pană) negrud Davey Moore a î 
tîlnit la Roma pe italianul Nobile ■ 
care a dispus la puncte într-un m« 
de 10 reprize.

• In campionatul de șah al R.
Bulgaria conduce dttpă 6 run 
maestrul internațional Pîdevski
5‘/s P-. urmat de Milev — 5 p. e'

• In continuarea turneului
U. R. S. S„ reprezentativa Canadei 
evoluat în compania echipei de tiu 
ret a U.R.S.S. Oaspeții au termin 
învingători cu scorul de 4—1 (2— 
0—0, 2—1). După cum se știe, ani 
rior hocheiștii canadieni au termin 
la egalitate cu Aripile Sovietel 
(3—3) și au fost învinși de Dlnan 
Moscova cu 3—2

• tirania Geneva, socotită una di
tre cele mai puternice formații dv 
țiene, și-a început turneul în U.R.S.f 
jucînd la Moscova cu echipa Lok 
motiv. Hocheiștii sovietici au obțin 
victoria cu scoful de 13—1 (3—
4—0, 6—1). In următoarele tueciti 
Urania va evolua la Leningrad 
apoi din nou la Moscova.
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