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PARTIDUL MUNCITORESC ROMIN 
ȘI ORGANIZAȚIILE OBȘTEȘTI ÎN
MĂNUNCHEATE IN FRONTUL 

DEMOCRAȚIEI POPULARE SE PREZIN
TĂ IN FATĂ ALEGĂTORILOR CU BILAN
ȚUL BOGAT AL REALIZĂRILOR OBȚI
NUTE IN ANII CARE AU TRECUT DE 
LA ULTIMELE ALEGERI

CU TOȚII CUNOAȘTEȚI ACESTE RE
ALIZĂRI. PREVEDERILE ENUNȚATE IN 
MANIFESTUL F.D.P. DIN 1957, HOTA- 
RIRILE CONGRESULUI AL II-LEA AL 
P.M.R. AU FOST ÎNDEPLINITE, IAR 
INTR-UN ȘIR DE DOMENII DEPĂȘITE. 
ORIUNDE 1TI ÎNDREPT! ASTĂZI PRI
VIREA, PE ÎNTREGUL CUPRINS AL 
TARII, VEZI SEMNELE MINUNATE ALE 
VIEȚII NOI. MARILE SCHIMBĂRI ADUSE 
DE ORINDUIREA SOCIALISTA CARE A

ÎNVINS PENTRU TOTDEAUNA ÎN TARA 
NOASTRĂ NU MAI SINT NICI CAPI 
TALIȘTI, NICI MOȘIERI, NICI CHIA 
BURI A FOST ÎNLĂTURATA PENTRU 
TOTDEAUNA EXPLOATAREA OMULUI 
DE CĂTRE OM. POPORUL MUNCITOR 
ESTE DEPLIN STAPIN PE MUNCA LUI. 
STAPÎN IN TARA SA LIBERA Șl IN- 
dependenta:

MUNCIND CU ENTUZIASM, URMIND 
CU ÎNCREDERE POLITICA PARTIDULUI 
CA PROPRIA SA POLITICA. POPORUL 
NOSTRU A OBTINUT SUCCESE IMPOR
TANTE IN CREȘTEREA PUTERI! ECO
NOMICE A PATRIEI, IN INDUSTRIALI
ZAREA SOCIALISTA - TEMELIA DEZ
VOLTĂRII ÎNTREGII ECONOMII NA
ȚIONALE.

1

O FRUMOASĂ VICTORIE
A BASCHETULUI ROMÎNESC

Un nou meci
Steagul roșu—A.E.K. 

ia Atena
ATENA 17 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). 
In programul turneului echipei 
romînești Steagul roșu a in
tervenit o modificare în sen
sul că fotbaliștii din Brașov 
nu au mai jucat vineri la Sa
lonic. Steagul roșu urmează 
să susțină o singură partidă 
amicală, tot la Atena cu A.E.K., 
probabil miercuri. Organizato
rii atenieni au programat a- 
ceastă nouă intîlnire Steagul 
roșu — A.E.K. în urma bunei 
impresii pe care au lăsat-o 
fotbaliștii oaspeți în jocul de 
miercurea trecută.

ELIE SPORIDIS

; I.F.K. Goteborg a acceptat 
datele turneului in R. P. R.

Am anunțai ca cunoscuta e- 
chipă suedeză de fotbal I.F.K. 
Goteborg s-a oferit să joace în 
martie în țara noastră și că fede
rația romînă i-a propus datele dc 
12 martie la București (cu C.C.A. 
sau Dinamo), 15 martie la Cluj 
(cu Știința) și 19 martie la Arad 
(cu U.T.A.) Clubul suedez a răs
puns că acceptă datele propuse.

* 
f

Ca și toți oamenii muncii din patria noastră, sportivii au primit cu entuziasm nemurginu sta- 
nifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare, oglinda vie a marilor realizări in. 
făptuite In patria noastră sub conducerea Partidului.

Manifestul prezintă totodată perspectivele mărețe ale viitorului luminos spre care pățim cu fermi 
tale. In fotografie : antrenorul echipei de baschet Dinamo bucurești. Dan tticulescu, citește in fata 
sportivilor importantul document. Foto : Teodor Roibu

„Cupa orașului Bucur ești“ la hochei pe gheață
Baschetbaliștii de la C.C.A. au 

reușit joi scară, în sala Florcasca, 
o splendidă victorie asupra for
mației italiene Virtus Ltolog/ia : 
70—54 ( 40—23). Acest succes 
atrage calificarea campionilor 
noștri în turul următor al „Cupei 
campionilor europeni*. Iată-1 în 
fotografie pe Mill ai Nedcf (nr. 7) 
depășiudu-și — datorită detentei 
superioare — adversarii în lupta 
sub panou și înscriind alte două 
puncte prețioase pentru echipa sa.

(Citiți cronica meciului în pag. 
a 4-a)

TURNEUL INTERNATIONAL DE HANDBAL 
TN 7 ORGANIZAT IN CINSTEA ZILEI 

DE 16 FEBRUARIE

Meciurile din cadrul ediției a IV-a a turneului internațio
nal de hochei pe gheață dotat cu „Cupa orașului București" se 
bucură de un interes din ce în ce mai mare din partea miilor 
de îndrăgostiți de acest sport.

Scurt btaț 
regimului nostru

Producția 
industrei noas

tre întrece azi 
de cinci ori ni
velul dinainte 
de război. Pro

ducția industriei constructoare 
de mașini este acum de zece 
ori mai mare decît în 1938, 
a industriei siderurgice de a- 
proximativ 7 ori, a industriei 
chimice de 11 ori.

® în timp ce 
în 1938 în a- 
gricultură lu
crau abia 4.050 
de tractoare — 
acestea aparți-

îînd moșierilor și chiaburilor 
— astăzi lucrează oe ogoarele 
ratriei 43.000 tractoare/ peste 
17.000 combine pentru păioase, 
52.000 semănători și numeroase 
alte mașini, toate produse de 
ndusfria noastră.

® Anul trecut s-au difuzat în 
irașe, în sate și pe șantiere 
>0 milioane de cărți și broșuri, 
nulte sute de milioane de ziare 
ii reviste.

Echipele bucureștene Rapid 
învingătoare

Aseară, sala Floreasca din 
Capitală a găzduit primele în
treceri din cadrul turneului in
ternațional feroviar de handbal 
în 7 organizat de clubul Rapid

din realizările 
democrat-popular

• Cheltuielile social-culturale 
ale statului au fost în 1960 
de patru ori mai mari față 
de 1950, ajungînd să reprezinte 
un sfert din bugetul total al 
țării.

• între 1956- 
1960 s-au con-
struit din fon- — 51 1 ——

în prima zi
București în cinstea zilei . 
16 Februarie. In cadrul acestei 
competiții participă patru echi
pe masculine și doar trei fe
minine, deoarece formația Lo
komotiv Odesa a anunțat, în 

■“Jultimul moment, că nu mai 
poate lua parte la turneu.

în jocul de debut, formația 
feminină Rapid a întrecut la 
scor echipa Zelesniciar Novi- 
isad : 14—4 (9—0). încă din
primele 20 de minute handba
listele bucureștene au acționat 
într-un ritm susținut, sufocîn- 

și ^mplu adversa- 
nu au putut înscrie 
perioadă nici măcar 
gol I Alternînd pă- 
individuale cu ac-

idu-și pur 
rele, care 
In această 
un singur 
trunderile

de

durile statului ill SliiTHtt 
aproape 100.000

V. ADRIAN
(Continuare in pag. a 4-a)

Partide viu disputate
Ținînd seamă de evoluțiile 

anterioare ale jucătorilor din 
echipele Leningradului și Bucu- 
rești-tineret, apărea limpede 
că in întîlnirea dintre aceste 
două formații prima șansă o 
aveau, indiscutabil hocheiștii 
sovietici. De la tinerii noștri 
jucători se aștepta doar o com
portare cit mai bună. Și aș
teptările au fost pe deplin îm
plinite. Tinerii hocheiști bucu- 
reșteni au jucat nesperat de 
bine, s-au luptat cu dîrzenie 
pentru fiecare puc, s-au apă
rat curajos și au atacat cu 
hotărîre reușind să înscrie 
cinci puncte prin Cazan I (4) 
— golgeterul turneului, cu 10 
goluri marcate — și Otvds.

Cele 10 puncte ale echipei 
învingătoare — 10—5 (2—1, 5-2, 
3—2) — au fost realizate de : 
Sidiakin (4), Voronkov (2), 
Grigoriev, Kokutin, Bulanov, 
Sturmin.

Luînd jocul destul de ușor 
echipa întîi a Bucureștiului a

trebuit să facă eforturi serioase 
pentru a putea întrece formația 
Budapestei, asta cu atît mai 
mult cu cît ia prima pauză 
scorul îi era defavorabil (0—2). 
In repriza a Il-a hocheiștii 
noștri au început foarte pu
ternic, au dominat categoric, 
au egalat și au luat conduce
rea. In finalul reprizei oaspeții 
înscriu însă din nou. In ultimi 
parte a întîlnirii tot hocheiștii 
maghiari sînt cei care Înscriu.

Egalarea se produce din- 
tr-un șut de penalitate 
și apoi, jucînd mai caim bucu- 
reștenii se impun și profitînd 
și de faptul că echipa Buda
pestei se afla în inferioritate 
numerică »u majorat scorul la 
8—4. (0-2, 3-1, 5—1). Cele 
12 puncte au fost înscrise de: 
Czaka (2), G. Szabo (2). Fe- 
renezi (2), Varga șl Nagy pen
tru București, respectiv, 
Schwalm, Simon, Patocs și 
Boroczi pentru oaspeți. Au

A. CALIN 
R. VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

llona Mikloș și Cornel Tăbăraș
au cucerit și al doilea titlu de campion
POIANA BRAȘOV, 17 (prin 

telefon de la trimisul nostru) 
Joi dimineața, prin desfășurarea 
cursei seniorilor, slalomul spe
cial și-a desemnai ultimul cam
pion al ediției 1961. Un campion 
scontat în persoana maestrului 
sportului Cornel Tăbăraș, dar

republican

apartamente.
® In învățămîntul elementar 

și mediu de cultură generală, 
în școlile pedagogice, în învă
țămîntul profesional și tehnic 
sînt cuprinși aproape 2.800.000 
elevi. Numai în școlile medii 
de cultură generală,, profesio
nale și ' tehnice învață astăzi 
435.000 elevi, față de 88.500 în 
1938. Avem azi de patru ori 
mai multe facultăți decît în 
1938. Numărul studenților care 
au intrat în 1950 în anul 1 
este aproape egal cu cel al tu
turor studenților Romîniei anu
lui 1938.

• DACA ȚARA NOASTRĂ A OBȚINUT ASEMENEA 
SUCCESE IN DEZVOLTAREA SA, DACA TRĂIM DIN 
CE IN CE MAI BINE ȘI AVEM ÎNCREDINȚAREA CA 
FIECARE ZI NE VA ADUCE NOI VICTORII — ACEASTA 
SE DATORF.ȘTE FAPTULUI CA LA CIRMA TARII SE 
AFLA PARTIDUL MUNCITORESC ROMIN, NEOBOSIT 
LUPTĂTOR PENTRU FERICIREA POPORULUI.

(Din „Manifestul Consiliului Central 
al Frontului Democrației Populare").

care și-a 
turile numai 
După parcurgerea primei 
valorosul nostim schior 
în 
la 
băraș. 
Letcă), 
goni ști 
bun îl 
cursese
ță și obținuse 43,7 sec. In man
șa a 
plus dc dificultate 
că traseul 
porți cheie, disputa a devenit și 
niai pasionantă. Zangor a mers 
mai prudent (avea un avans de 
1.6 sec). După el a plecat Tă
băraș. Cu o mare putere de luptă 
și parcurgînd traseul cu multă 
siguranță, el a reușit să obțină 
cel mai bun timp al manșei (49.2 
secunde), cu o diferență care i-a 
permis să ocupe locul I în cla
samentul final și astfel să cuce
rească titlul de campion al țării. 
In afară de Tăbăraș și Zangor, 
merită evidențieri Gohn pentru 
manșa L lovici pentru manșa a 
Il-a. în care a avut al doilea 
limp, Bucur, Cristoloveanu și 
Ilannich. Gheorghe Bălan a fă
cut din nou o cursă inegală. A 
parcurs prima porțiune a manșei

Cu toată intervenfia portarului geimun, Cezu bzabo reușește să înscrie al patrule» 
gol in purtida București l—Berlin

Foto: B. Ciobauu

văzut încununate efor- 
după multe emoții, 

manșe 
se afla 

grupul celor 6 care concurau 
locul I (Zangor, Bucur, Tă- 

Cristoloveanu. Gohn și 
Dar, dintre acești prota- 
ai probei, timpul cel mai 
avea Zangor, care par- 
trascul cu multă siguron-

doua, cînd a intervenit un 
prin faptul 

a fost aritmie și Cu

GH NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



înflorește sportul in regiunile patriei noastre
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★

Cîntec de slavă înălțăm partidului iubit 
Comuniștii sînt oameni de ispravă 
Noi prin lupta lor am biruit.

(din programul echipei artistice din Răcăciuni — 
regiunea Bacău)
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La geneza, e un firicel cristalin. Apoi, în eterna sa metamorfoză, 
devine pâriiaș zglobiu. încetul cu încetul prinde puteri și aleargă 
năvalnic la vale Șiretul, sau Hierasus, cum se numea cu două 

milenii în urmă, curge astăzi prințr-o țară nouă, 
de felul loc, zic că Șiretul 
nu-i de mirare. De ce s-ar 
Ș-apoi cîte nu-i povestesc 
Buzăul?

Cîte nu s-au schimbat pe . 
Oamenii de pe aceste locuri sînt grăbiți. Secole și decenii nu s-a
făcut mai nimic. Acum trăiesc o viață nouă, se construiește ziua 
de mîine, sînt multe de făcut. Au răsărit, ca din pămînt, fabrici, 
uzine, cămine culturale, noi locuințe, s-au întins șosele și poduri, 
întreaga gamă a construcțiilor e prezentă în multiplele ei forme, 
fie în orașe, fie în sate sau chiar în cel mai mic și îndepărtat cătun.

Pe valea Șiretului, pe văile riurilor din apropiere, pe cuprinsul 
celor două regiuni. Bacău și Galați, noul își semnează prezenta în 
formeie vieții zilnice. Iți iese în caile pretutindeni. Iată-1 sub forma 
cărții de algebră în mâinile mari și bătătorite ale țapinarului, în 
acordurile nemuritoare ale muzicii lui Bach revărsată într-un nou 
apartament de ia Bicaz, în firul tremurînd de re’on ce se naște Ia 
Săvinești. Privește-1! Acum e sub forma echipei de agitație a între
prinderii Comunale Galați, întilnită într-o duminică după-amiază în 
comuna Tudor Vladimirescu, sau se află în brațele vin joase ale 
sudorului de la S.N.G. care-și duce acasă televizorul. Toate aceste 
forme de manifestare ale noului se datoresc Partidului nostru drag, 
care călăuzește pașii omului zilelor noastre spre o viață din ce în 
ce mai îmbelșugată.

Noua generație nu cunoaște adevărul crud al cuvintelor: foame, 
mizerie, șomaj, lipsă de drepturi, teama zilei de mîine; cuvinte care 
altădată reprezentau pe aceste meleaguri o tristă realitate.

Noua generație are preocupări multiple. Se construiește se 
invața, se face sport. Se face sport pe malul Șiretului eș« cum nu 
s-a tăcut niciodată. Mii și zeci de mii, sute de mii, încalță pantoful 
de tenis și cunosc verdele stadioanelor, elasticitatea barei de haltere, 
țremurui plasei întinse intre cei doi stîlpi, fiorul apei despicate de 
brațe oțe’ite și bucuria primei victorii s>{X)rtive.

--- ------------------ —

_ ' J ' " ". Bătrinii, sfătoși
curge astăzi mai încet ca altădată. Nici 
grăbi ? Sînt doar atîtea de văzut și auzit. 
Bistrița, Moldova, Trotușul, Bîrladul și

plaiurile moldovene ? Multe ! Foarte multe.

★

Frumosul stadion din Bacău înfățișat în fotografia alăturată, cunoaște o anina- 
Atunci, băcăoanii își susțin cu entuziasm 
și Steaua Roșie (cat. B).

★

ție neobișnuită în ,,zilele de meci*, 
echipa lor favorită, Dinamo (cat. A)

★

Dialog pe marginea
O pală de oînt. venită de depat te, 

scutură coamele dezgolite ale co
pacilor, mătură șoseaua și îrtlr-o ul
timă sforțare izbește af'șul colorat 
pe oare un iînăr 
dă pe peretele 
Furceni.

Acesta prinse
se dădu doi 
să-l citească 
apăsat, parcă 
pe dinafară :

dezvoltă

se străduie să-l prin- 
Sfatului popular din

bine afișul, cu cuie, 
pași înapoi și în- 
cu voce tare, cu 

ar fi vrut să-l în-

în regiunea
353 asociații

sportul
au fost
I960 numărul lor a

Membru U.C.F.S. în

apoi 
cepu 
glas 
vețe

Se
Galați. In 1956 
sportive, iar in 
ajuns la 598.
1956 — 51.820, iar acum 161.781, par-
ticlpanți la cros in 1956 — 44.000, 
iar în 1960 — 85.000.

Se opri o clipă, apoi, se apucă să 
citească în partea dreaptă a afișului:

Baze sportive in 1956 — 570, iar 
in I960 — 830, cadre tehnice spor-

UNDE VIITORUL E PREZENT.
Există o trăsătură comună pe care 

o intîhrești la toți constructorii: pu
nerea unui sem:i de egalitate între 
prezent și viitor. Ei „văd" pe locul 
sterp, unde vîntul gonește încă ciu
linii, inăițîndu-se clădirile viitoarei u- 
zinc. halzle diferitelor secții sau vii
torul bairaj sau mai știu eu ce altfel 
de construcții. Prima oară rămii sur
prins, li crezi visători, apoi îi asculți 
și farmecul celor spuse te face și pe 
tine să vezi cu ochii mintii ceea ce 
îți descriu ei înflăcărat.

N-am rămas suprins cînd un tînăr 
absolvent al Institutului de Construc
ții din București îmi schița cu ges
turi largi viitorul Combinat siderurgic 
de la Galați. Parcă l-ar fi avut în 
tfața kii și numai I-ar explica unui 
«trpin do aceste meleaguri. Acolo,

avînd adeziunea nr. 1. Deci cel riiai 
vechi sportiv al asociației. Vechi e 
Im fel de a zice, că pe aici totul este 
nou.

Activitatea sportivă a început 
baschetul. Acum echipa lor joacă 
campionatul orășenesc. Ce rezultate 
obț.nut ? Deocamdată Infringed de

cu 
în
au 

------  —................. . Ia 
echipe cu vechi „state de serviciu" 
dar.... Mereu sosesc noi muncitori, teh
nicieni si ingineri pe șantier și atunci... 
Secfia de tcnis.de masă vn rmrticms 
într-o competiție orășenească. Cîți 
inși sînt în secție? 30! Dintre aceștia, 
peste citeva zile, se va selecționa e- 
chipa reprezentativă a asociației. Res
ponsabilul secției este talentatul ju
cător. tehnicianul Paul Jijie. Nici șa
hiștii nu vor rămîne mai prejos. Si 
ei se pregătesc pentru campionatul 
republican de șah ce va începe în 
curînd. Printre ei cel mai

ambarcațiile proni se de către consi
liul orășenesc U.C.F.S. Galați, care 
în toate ocaziile. îi sprijină. Printre 
iubitorii sportului nautic am găsit și 
doi sportivi fruntași: Lucian Predescu 
și Victor Ghelez. O sportivă care aș
teaptă cu nerăbdare venirea primă
verii este Elena Marian. Ea va con
cura în acest sezon la probe de sprint 
și garduri. Să amintim și de Angela 
Năstase, talentata parașutată, care a 
fost campioană absoluta în 1957, iar 
anul trecut a ocupat locul IV în ca
drul campionatelor mondiale de la 
Sofia. Și ea așteaptă reluarea antre
namentelor.

Pe malul
construiește,

Șiretului și al Dunării se 
se învață, se face sport.

cu
tacticoase, apoi potrivindu-și-i

live cu patru ani in urmă — 540, 
iar la sfirșitul lui 1960 — 850.

— Ce faci, Costică. aici ?
Tînărul, surprins, — se credea doar 

singur — răspunse zîmbind :
— Iacă, poate m-or întreba băieții 

ce scrie pe afișul adus de la Tecuci 
și ca să nu mă fac de rîs...

— Aha 1 la să vedem și noi...
Bătrînul își scoase ochelarii 

mișeăr:
începu să studieze și el afișul.

— Păcat, măi Costică 1
— Ce să fie păcat ?
— De două ori păcat 1 O dată că 

nu scrie pe afiș ce era pe meleagurile 
astea înainte de 23 August 1944...

— Scrie 1 Cum să nu scrie! Dar 
nu știi dumneata să citești!

— Eu nu văd nimic! Unde ?
— Păi. dacă nu se făcea mai ni

mic ce vrei să scrie ? Erau doar citeva

g PE SCURT... 3
Y Jn trecut, numărul sportivilor din A
Y acest oraș se ridica la cîteva zeci.Q
X astăzi, numărul membrilor U.C.F.S. Qi
Y trece de 12.700, iar al asociațiilor
X de 40. Aproape 20 de antrenori pre- O 
6 gătesc pe 51 de baze sportive, af late v 
Vîn oraș, un număr mare de sportivi Y 
X fruntași.
X sportive
o succese:
0 ria I, 26
X IV-a, 116 a V-a. La atletism 6 ca-0 
(y tegoria a II-a și 26 a 111-a. LaO 
Ă fotbal 18 cat. I, 18 cat. a 11-a, la
y tir, 2 cat. I și 8 cat. a II-a.

In ridicarea măiestriei <)
s-au obținut frumoase 0

: la șah, 3 sportivi catego- 0 
a II-a, 55 a IH-a, 165 a'8

★

unui afiș...
echipe de fotbal, asta numești dum
neata activitate sportivă ? 
mai scrie așa ceva ?

— Merită. Să știe 
leagurile noastre 
nimica, iar astăzi 
afiș — uite ce se

— Asa-i I Bine 
Dar ziceai că îi de două ori păcat I

E păcat că nu-s și eu 
bate.
cum.

Merită sS

trese nat narea Angela Năstdse, cunoscuta paraștttistă, fn fața planșei.

unde Șiretul, obosit de lungul drum 
pe care l-a făcut. curge mâi domol 
Si mai înțelept ca orieînd. si se varsă 
In Dunăre, pe dealurile de tîrtgă Șbl- 
dana, tinde se va înălța viitoarea ,,ce-dana, tinde se va înalta 
tate 4'e foc" gălățeană.

Cum e normal, am 
toate, și pîhă la iitmă 
ne am 
bt-n «I

discutat de 
tot la sport 

oprit. Save! Rotaru este mem- 
asociației sportive „Combinatul",

#ag. a

a fi inginerul Gonstantin Bîrzoi, spor
tiv de categoria I,

Echipele de fotbal si volei sînt 
încă... în embrion. Dar cum va per
mite timpul vor trece ne teren, la ac
tivitatea... practică. Zilele trecute. în 
cadrul ședinței organizației de U.T.M., 
tinerii au hotărît să construiască nrm 
tmwcă Voluntară un teren <te ba.sc.iiet 
și două de volei. Canotorii... (n-a|i 
știut desigur că tînărâ asociație are 
și o secție de canotaj?), îșî VOr te- 
cepe în Atrînd antrenamentele. Ej aș
teaptă ou nerăbdare să primească

că pe 
făcea 
arătă

toii 
se

■a ied 
face ! Așa-i ?
grăiești domneai

nu
ine- 
ma4
spre

— Chiar.
ca voi. măi flăcăiași. Ce ași mai 
mingea sau aș sări peste... alea, 
le ziceți voi ?

— Pista G.M.A. îi zicem, nea 
sile 1

— E, parcă numa aia-i 1 Cile 
mai faceți voi ?„.

Pala de vînt prinse ultimele 
vi-nte și le purta departe, în jos. 
Șiret:

— Cîte nu mai faceți voi ? Cîte.,

Va

nii

cu- 
oe

‘zentați cu cinste! — urează președintele și lehidciuiiul
consiliului raional U.C.F.S. Bacău tinerilor schiori din Răcăciuni și lteșli care 
merg la faza regională a Campionatului republican de schi pe 1961.

O SEARĂ OBIȘNUITĂ1
— încotro, Mircea ?
— Spre cămin. Vii cu mine ?
— Dar ce-i nou pe acolo ?
— Multe. Vorbește doctorul nostru 

despre poliomielită, apoi rulează „De 
la Apenini la Anei", echipa culturală 
are repetiții, în altă sală sînt fina
lele Spartachtadei...

— Tu la ce mergi ?
— Eu ? La întrecerile Spartachia-

dei. Azi se întrec cei mai buni la 
șah și tenis de masă. Vii ?

In loc de răspuns, celălalt îl prinse 
de braț și porniră amîndoi grăbiți 
spre căminul cultural din Răcăciuni...

...Răcăciuniul de azi nici nu poate 
fi comparat cu cel de ieri. Gospodă
ria colectivă „Secera și Ciocanul" 
intră în al 11-lea an de existență. Din 
1951 s-a aprins și la ei lampa lui

240 de membri U.C.F.S.
In comuna Ivești, din apropierea con

fluenței BîrLadutal cu Șiretul, oamenii 
au preocupări multiple. Ei își folosesc 
timpul lor liber în chip Tr*i'
și numărul lor devine din 
mare, au îndrăgit sportul, 
sportivă, Recolta, de pe 
Ivești, numără peste 240 
dintre care 25 femei. Dacă l-ai întreba 
pe Anton Iulian, președintele asociației, 
care e cea mai bună secție pe ramură 
de sport l-ai Pune ta vădită încurcătură. 
Ce să-ți spună î De cei 60 de tineri care 
practică atletismul ? De aruncătorul de 
greutate Matei Honțanu, care e cel mai 
bun pe comună ? N-ar trebui totuși să 
înceapă Cu tenisul de masă care e prac
ticat de peste 100 de sportivi ? Cei mai 
buni jucători la această disciplină stat 
Mircea Caranaș. electrician, secretar al 
comitetului U.T,M. pe G.A.S., Costică 
Constahtinescu, contabil și Nicolae Mun
tean u, îngrijitor.

Cel mai „proaspăt* sport este Ciciis- 
muL Numărul mane de biciclete, care 
de altfel e ta continuă creștere, face să 
apară noi și noi candidați la titlu), de 
cel mai bun ciclist al comunei, ©intre 
cel mai talentațl amintim pe maistrul 
viticol Dumitru QiKftco. lemnarțl David

diferit. Unii, 
ce în ce mai 
Asociația lor 
lîngă G.A.S. de membri,

■
Apostol și Constantin Bulai. I>oi tineri, buni în producție și tot atît de buni și 
pe terenurile de sport, sînt fotbaliștii Gheorghe Costin $î Romeo Munteanu.

Cînd trebuie organizată o competiție 
de mase, care are în programul ei și între
ceri de șah, atunci e mobilizat întreg 
consiliul asociației. Motivul ? Cei neste 
100 de eoheurenți. cu seriile și finalele 
respective, dau destulă bătaie de cap. 
Iată și cîțiva șahiști, a cărot nume le-am 
întîlnit pe o listă de concurs: Ion Pîn- 
dâru, tractorist, Nicolae Manolache, con
ductor de atelaj, Nicolae TSpăleanu, în
grijitor de cai. Ion Bocăneală, tracto
rist, Ștefan Vîicu, contabil...

Să spunem două cuvinte și despre 
secțiile de volei și de popice, ca și des
pre viitoarele secții de motociclism și... 
natfeție. Voleiul șl popicele se practică 
cu regularitate (la popice vin peste 100- 
120 de tineri șl vlrstniei) iar înființarea 
unei secții de moto e posibilă în curt nd 
deoarece numărul celor care-și cumpă
ră 
Cel 
un 
cei

llici. Numai este o noutate la R8- 
căciuni să vezi pe localnici transpor
tate noi garnituri de mobilă, aparate 
de radio sau biciclete încă ambalate 
în hîrtie gălbuie. Sportul a devenit 
o cunoștință dragă a țăranilor mun
citori din această comună situată în 
apropierea Șiretului.

Asociația sportivă Avîntul are peste 
360 de membri. Cîte secții pe ramură 
de sport ? Multe: fotbal, volei, atle
tism, tenis de masă, 
oină.

Am uitat să amintim 
turi mai noi în această 
vorba de trîntă și haltere, sporturi 
care prind acum rădăcini adinei în 
acest colt al tării. Cel mai bun „ridi
cător", Constantin Udrea, care a ple
cat nu de mult la armată, a scris: 
„Se mai face sport la Răcăciuni ?’ 
In numele sportivilor din comună răs
pundem noi tînărului militar: „Mai 
mult ca niciodată. Vei citi eurînd 
isprăvile Parasc.hivei Lepădata, ta
lentata atletă, de cursele spectaculoas» 
ale lui Ion Cruceanu. extrema dreap 
tă a echipei de fotbal, de performan
țele schiorilor Dumitru Lupa si Con 
stantin Gheras-m și de inimoșii w>or 
tivi ai școlii profesionale horticote dir 
comuna voastră. Ai să fii mîrtdru di 
ei așa c.tfm erau și ei de tine ctei 
erai acasă".

șah. schi si

de două spor- 
exxniună. Esfe

motociclete crește pe zi ce trece, 
din Ivești plănuiesc Bfe-șl Iacă și 

bazin de Sft&t ev nn solar pentru 
ndci.w 1
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De Ziua ceferiștilor
zi 
a-

Mîine este Ziua ceferiștilor, 
în care poporul muncitor, cinstind 
mintirea nepieritoare a glorioaselor 
lupte din februarie 1933, sărbătorește 
pe harnicii lucrători ai drumului de 
fier, participanți activi la măreața o- 
peră de desăvîrșire a construcței so
cialismului în patria noastră scumpă.

Bogat bilanț prilejuiește anul acesta 
Ziua ceferiștilor! Muncind cu rivnă 
și cu puternic entuziasm pentru în
făptuirea mărețelor sarcini ale planu
lui de șase ani, trasat de Congresul 
ai lll-lea al Partidului Muncitoresc 
iRomîn, ceferiștii au îndeplinit cu 26 
de zile înainte de termen planul de 
transport din primul an al șesenalu- 
lui, au redus cu 4 la sută prețul de 
•cost al transporturilor și au dat pa
triei 143 de milioane de lei beneficii.

“recind în revistă succesele repur
tate in lupta pentru satisfacerea la 
timp și în condiții optime a cerințe
lor de transport mereu sporite ale eco
nomiei naționale, ceferiștii își exprimă 
în același timp recunoștința lor fier
binte față de Partid și față de Gu- 
vernul țării pentru grija permanentă 
arătată față de ridicarea nivelului de 
trai material-cultural al celor ce mun
cesc. în anul care a trecut numeroși 
ceferiști au primit locuințe noi, sala
riul lor mediu a crescut cu peste 11 
la sută, mii și mii de oameni ai mun
cii de la calea ferată și-au petrecut 
concediile în stațiunile balneo-clima- 
terice. Dovadă a înaltei prețuiri față 
de munca lor este faptul că peste 
5.000 de ceferiști sînt decorați cu or
dine și medalii precum și cu insigne 
centru merite deosebite în muncă, iar 
n apropiatele alegeri de deputați în 

Marea Adunare Națională și în Sfa
turile Populare mulți feroviari au fost 
propuși candidați ai Frontului Demo
crației Populare.

Un aspect important ai creșterii ni
velului de trai al ceferiștilor îl consti
tuie și dezvoltarea continuă a mișcă-

rii de cultură fizică și sport. Pe lingă 
marile complexe feroviare au fost 
construite numeroase baze sportive, 
terenuri și săli de sport dotate cu a- 
paratură de specialitate. De unde în 
trecut ceferiștii, cărora burghezia și 
moșierimea nu Ie hărăzeau altceva 
decît curbe de sacrificiu, foamete și 
șomaj, aveau echipe de sport ce se 
puteau număra pe degete, — și ace
lea fiind nevoite să lupte cu mari 
lipsuri și greutăți. — astăzi la căile 
noastre ferate activează sute și sute 
de echipe practicînd diferite discipline 
sportive. Culorile sportive ale ferovia
rilor au ieșit de multe ori triumfă
toare în competiții de importanță in
ternațională. Echipele de box și polo 
pe apă au devenit campioane fero
viare europene. Foarte bună a fost 
comportarea voleibaliștilor de la ,,Ra
pid" în prima ediție a „Cupei campio
nilor europeni", din anul trecut etc.

Ceferiștii au dat de asemenea pa
triei numeroși sportivi de valoare, 
care au deținut sau dețin titluri de 
campioni ai Republicii Populare Ro- 
mîne. Un merit deosebit îl are echipa 
de rugbi C.F.R. „Orivița Roșie", care 
de patru ani, consecutiv, deține titlul 
de campioană a țării și se pregătește 
cu străduință pentru marea întrecere 
a „Cupei campionilor europeni".

Pentru oamenii muncii de la căile 
noastre ferate Ziua ceferiștilor repre
zintă un prilej de a-și lua noi anga
jamente în munca pentru continua 
dezvoltare a transporturilor feroviare 
la înălțimea cerințelor economiei na
ționale în permanentă înflorire. un 
prilej de trecere in revistă a sarcini
lor de viitor. Acest lucru îl fac astăzi 
și sportivii care luptă, pe terenurile de 
sport, sub culorile cluburilor și aso
ciațiilor sportive ale căilor ferate.

Sportivii patriei noastre, alături de 
întregul popor, urează harnicilor lu
crători ai drumului de fier și sporti
vilor lor, noi și mari victorii.

„Rifidunica" zboară
pe pista de gheață...

(prin telefon).
l.---- ;_j

POȘTA ZILEI
NOI ASOCIAȚII SPORTIVE SĂTEȘTI

Din inițiativa tinerilor colectiviști 
din cadrul G.A.G. ,,Ilie Pintilîe" din 
satul Zimnicele, raionul Zimnicea, re
giunea București a luat ființă o nouă 
asociație sportivă. Astfel, sportivii din 
Zimnicele vor .putea activa în cadrul 
a 3 secții : atletism, natație și fot
bal. Pentru a-și putea desfășura acti
vitatea în cele mai bune condițiunî, 
tinerii colectiviști s-au angajat ca 
o dată cu venirea primăverii să încea
pă amenajarea, prin muncă patrio
tică. a unor baze sportive.

Peste 50 de tineri cuprinde și aso
ciația sportivă, care a luat ființă în 
satul Orgoești. raionul Bînlad, re
giunea Iași, pe lingă G.A.C. ,,Tudor 
Vladimirescu". Noua asociație va cu
prinde patru secții și anume: fot
bal, volei, atletism șl trintă.

T. Cioacă și V. Tămășanu-coresp

CURS DE INSTRUCTORI SPORTIVI
PENTRU FOTBAL LA SIBIU

Ilona Mikloș și Cornel Tăbăraș au cucerit
și al doilea titlu de

Modificări in programul 
campionatelor republicane

pentru jumon
Federația română de scrimă face cu

noscut că finalele campionatelor repu
blicane rezervate juniorilor (băieți și 
fete) vor avea loe la București, în zilele 
de 25 și 26 februarie, la toate probele 
(floretă, sabie și spadă).

Consiliul orășenesc U.C.F.S. din 
Sibiu a organizat prin comisia de 
fotbal un curs de instructori sportivi, 
începute încă din lun.a noiembrie a 
anului trecut, cursurile se țin regulat 
de două ori pe săptămînă la sediul 
U.C.F.S.

Cele 16 lecții teoretice ținute pină 
în prezent au fost predate de cele 
mai bune cadre tehnice de speciali
tate din oraș, printre care tov. Gh. 
Rășinaru — președintele colegiului de 
antrenori din orașul Sibiu, arbitru, 
de categorie A. Cornel Nițescu ș.a. 
Dintre cursanții care au dovedit o 
deosebită 
temeinică 
date fac
I. Buțiu.

POIANA BRAȘOV 17 (. ’ 
Pentru numeroșii turiști rotnîni 
străini, ca și pentru amatorii de spor 
turi de iarnă, un punct de atracție în 
plus — în aceste zile ■— la Poiana 
Brașov : pîrtia de bob, terminată joi 
(amenajarea ei s-a făcut intr-un timp 
record față de anii trecuți). Ea a fost 
inaugurată azi dimineață așa îneît 
„Rîndunica", „Sputnik", „Carpați" și 
celelalte boburi pregătite cu meticulo
zitate și proaspăt vopsite, care așteptau 
aliniate în curtea cabanei Poiana, au 
început să „zboare" pe virajul pistei 
cu viteză amețitoare.

Curajoșii practicanți ai acestui sport 
sînt pe deplin mulțumiți: pista e mai 
reușită ca oricînd, permite viteze mari, 
iar sezonul actual se anunță mai bo
gat ca în alți ani. Pista de concurs 
are 15 viraje cu o lungime totală 
1471 m și o diferență de nivel 
160 m.

Vineri dimineața concurența au 
cut primele coborîri. După doi 
de inactivitate în această ramură spor
tivă — inactivitate determinată de 
condițiile atmosferice nefavorabile — 
cursa-pilot a fost efectuată de echi
pajul Ene-Șuster, actualii deținători 
ai titlului de campioni republicani la 
bob de 2 persoane. După acești „des
chizători de pirtie- — pentru a folosi 
un termen din schi — au coborît toți 
concurenții prezenți în Poiană. Cobo- 
rîrile de azi s-au Tăcut în scop de 
acomodare și recunoaștere a pistei și 
de aceea juriul a impus echipajelor 
să nu coboare sub timpul de 1:28,0.

Sînt prezenți la Poiana Brașov peste 
60 de concurenți. Localitatea cea mai 
bine reprezentată este Sinaia, care 
prezintă concurenți de la Progresul, 
Voința și Carpați. Din Brașov vor 
concura boberii de la Casa Ofițerilor 
și Steaua Roșie, iar Capitala va ti 
reprezentată de sportivi de la Start 
și Locomotiva I.C. I.C.F. în sfîrșit, 
pe lista de înscrieri mai apare și 
asociația LM.S. Roman.

Sîmbătă, toate echipajele înscrise 
vor efectua coborîrlle de antrenament 
obligatoriu, iar duminică și luni se va 
disputa prima competiție a anului, 
„Cupa F.R.S.B.A," pentru boburile de 
2, în 4 manșe. S-au înscris 16 echipaje 
de avansați și 9 de tineret. Printre 
favoriții competiției se numără echi
pajele Ene-Șuster, Beldica-Ollărăscu, 
Rădulescu-Coslamagna, Staicu-Moicea- 
nu, Dragomir-Docolin, ca și o serie de 
tineri boberi cum sînt Panțuru, Truță, 
Maftei, Oancea, Vizireanu ș.a. După 
Cupa F.R.S.B.A. concurenții vor intra 
— după o zi de pauză — în întrece
rile campionatului republican, progra
mate pentru miercuri și joi, iar la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare le e rezervată 
o nouă competiție, „Cupa regiunii Bra
șov".

(Urmare din pag. 1)

de 
de

fă- 
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RADU URZICEANU

Deschiderea festivă

preocupare pentru o cît mai 
însușire a cunoștințelor pre- 
parte E. Gliga, R. Opriș,

I. Pintelimon-coresp

a cursurilor de aviație sportivă
Comisia sporturilor aviatice șj de 

radioamatori din cadrul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București anunță 
deschiderea festivă a cursurilor teore
tice de aviație sportivă în ramurile 
parașutism și zbor fără motor pentru 
miine la ora 9 dimineața în sala „E- 
cranul“ din bd. Magheru (lingă cine
matograful „Magheru"). Cu acest pri
lej se va preda pritna lecție.

Carevasăzică am pus 
mina pe plaivaz să-mi scriu 
impresiile, 
ce-oi muri 
Mai intti 
trebuie să 
fost omu’ 
Să vedeți 
plat. Venise intr-o 
conu Jenică cu alți 
și domnișoare faine 
birt de noapte la noi, 
gropile lui Oatu, la 
de-i 
zu“. 
din 
de

să se știe după 
cine am fost eu. 
și-ntii de toate, 
vă spun 
lui conu
cum s-a

că am 
Jenică. 
intim- 
seară 
boieri 
la un 

in 
unu 

zicea „La Gogu engle- 
Mă nimerisem și eu 

intimplare pe-acolo. Că 
cină trăgea jupinu' o- 

blonu’ și pînă-l lăsa, tot pe 
acolo eram. Dimineața 
barbut, pe la urmă o tablă 
și seara 
in seara 
o bătaie, 
pe mine 
tier și-mi cărau 
pumnii, 
ba unul mă altoise chiar cu 
sifonul. Eu nimic, părcă 
eram de fag cojit. Inghi- 
țeam și tăceam. Conu Je
nică la masă se prăpădea 
de ris nu alta. Pe urmă 
mi-a făcut semn să vin la 
ei.

un

pileală. Și tocmai 
aceea se încinsese 
să te ții. Tăbărise 
vreo cinci din cer

care cu 
care cu picioarele,

I de o manieră impresionantă, dar în 
momentele cheie, cînd a vrut să înceti
nească ritmul, s-a dezechilibrat și a că
zut. In manșa a doua a riscat prea mult 
și a căzut din nou.

Rezultatele tehnice ale cursei de sla
lom special desfășurată pe pîrtia din 
Poiana Brașov (150 m lungime, 170 m 
diferență de nivel, 56 de porți manșa I, 
59 de porți manșa a Il-a. 48 concu
renți): 1. CORNEL TĂBĂRAȘ (Casa O- 
fițerilor Brașov) 94,5 (45,3 -j- 49,2); 
2. Ion Zangor (Casa Ofițerilor Brașov) 
94,9 (43,7 4- 51,2); 3. Mihai Bucur 
(Carpați Sinaia) 96,5 (45,5 -j- 51,0); 
4. Gh. Cristoloveanu (Olimpia Brașov) 
97.8 (46,4 + 51,4); 5. II. Ilannich
(Voința Sibiu) 102,0; 6. P. Clinei (Car
pați Sinaia) 104,2; 7. I. Secui (Carai
manul Bușteni) 106,2; 8. I. Letcă (Di-

ILONA MIKLOȘ
namo Brașov) 106,4; 9. R. Banu (Car
pați Sinaia) 106,6; 10. Kurt Gohn (Di
namo Brașov) 108,4.

★
Vineri, pe programul finalelor cam

pionatelor republicane de schi a 
figurat o singură probă : slalomul 
uriaș pentru toate categoriile de con
curenți. La seniori traseul a cuprins 
un mare număr de porți (72), fapt 
care i-a supus pe concurenți la un 
efort deosebit, obligîndu-i totodată să 
dea dovadă de serioase cunoștințe 
tehnico-tactice. Dacă adăugăm la a- 
ceasta și timpul nefavorabil, se pot 
deduce condițiile dificile întîlnite de 
sportivi. Cornel Tăbăraș a cîștigat 
și această probă, demonstrînd că la 
ora actuală este cel mai bun schior 
al țării.

La senioare Ilona Mikloș, net su
perioară, a cîștigat cursa și, o dată

campion republican 
cu ea, și al doilea titlu de campioa
nă, la o diferență apreciabilă de res
tul concurentelor.

Ediția aceasta a campionatului re
publican se caracterizează prin pre
zența unui mare număr de juniori la 
startul probelor. Numeroase talente, 
ca frații Spiridon și Constantin Bă
lan, Aurel Stroe, frații Dan și Mihai 
Puiu, Marin Focșeneanu, Erika Lie- 
bhard-t etc., au atras atenția specia
liștilor prezenți la întreceri.

REZULTATE TEHNICE
Slalom uriaș seniori (Sulinnr, 1.800 

m lungime, 600 m diferență de nivel, 
72 de porți. 56 de concurenți) : I. 
C. Tăbăraș (Casa Ofițerilor Brașov) 
2:39,2; II. I. Zangor (C. O. Brașov) 
2:43,4; III. K. Gohn (Dinamo Br.) 
2:44,5; IV. Gh. Bălan (C.O.Br.) 
2:44,9; V. Gh. Cristoloveanu (Olim
pia Br.) 2:47,0; VI. H. H.nnnich 
(Voința Sibiu) 2:48,5; VIL M. Bucur 
(Carpați Sinaia) 2:48,8; VIII. D. Foc
șeneanu (Carpați Sinaia) 2:51,1 ; IX. 
M. Enache ‘ .
2:51,2; X. I. Secui (Caraimanul Buș
teni) 2:52,1.

(Caraimanul Bușteni)

Slalom uriaș senioare 
(Cristianul Mare-Lehman. 1.300 m, 
350 m, 42 p., 15 cone.) : I. llona 
Mikloș (Dinamo Brașov) 1:42,9; II. 
Mihaela Ghioarcă (Voința Brașov) 
1:52,4; III. Elisaveta Obrașcu (Știin
ța Buc.) 2:00,8; IV'. Edith Horvath 
(C.S.M. Baia Mare) 2:02,5; V. Ana 
Scherer (Voința Sibiu) 2:O(j,2; VI. 
Zorița Suciu (Știința Buc.' ‘’'16 0. 
Slalom uriaș juniori cat. I (1.500 m, 
450 m, 56 p.. 32 conc.) : 1. Sp. Bălan 
(Voința Sinaia) 2:26,0; II. C. Bălan 
(Voința Sinaia) 2:26,4; III. A. Stroe 
(Dinamo Br.) 2:36,4; IV. Dan Puiu 
(Progresul Sinaia) 2:37,0; V. Fran- 
cisc Gebefiîgi (C.S.M. Cluj) 2:37,8; 
VI. V. Moldoveartu (Luceaiârul Br.) 
2:39,9. Slalom uriaș juniori cat. II 
(traseul senioarelor, 42 conc.) : I. M. 
Focșeneanu (Carpați Sinaia) 1:48,4;
II. I. Pitiș (Dinamo Br.) 1:52.0;
III. D. Mureșanu (Caraiman’il Buș
teni) 2:03,5. Slalom uriaș junioare 
(Cristianul Mare-Zidul Mare, 700 m, 
250 m, 30 p, 16 conc.) : I. Erika 
Liebhardt (Luceafărul Brașov) 1:18,2; 
II. Constanța Măzgăreanu (Luc. Br.) 
1:18,9, III. Liliana Plebea (Luc. Br.) 
1:19,5.

Sîmbătă (n.r. azi) se desfășoară 
probele de coborîre angrenînd senioa
rele, juniorii cat. I și II și junioare
le, precum și cursa de slalom uriaș 
rezervată „veteranilor". Duminică se 
vor desfășura proba de coborîre pen
tru seniori și slalomul special al ve
teranii k>r“.

Spartachiada de iarnă a tineretului

SUCCESE ȘI PE MAI DEPARTE!
de la 
cadrul

startul 
Spar-

Au trecut 75 de zile 
primelor întreceri din 
tachiadei de iarnă a tineretului. Pe 
întreg cuprinsul țării zeci și sute de 
mii de tineri s-au întrecut la diferite 
sporturi cuprinse in regulamentul ac
tualei ediții a Spartachiadei : șah, 
tenis de masă, gimnastică, haltere, 
trîntă etc. Deși timpul nefavorabil a 
întirziat începerea întrecerilor, spor
turile specifice acestui sezon — pati
najul, schiul și săniuțele — s-au bu
curat de un binemeritat succes în 
ceea ce privește numărul participan-

DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI FOST BOXER
— Vrei serviciu 7 — m-a 

întrebat.
— Dacă 

vreau.
— E cu
— Fain l

nu-i cu muncă,

bătaie !
Pă cine să mar

desc ? Numai spune-l că-l 
fac harcea-parcea.

dai, 
văd

tu ești în
că te pri

vine asta ?cum
a doua zi cum 

Adică conu 
boxeri din 
ei trebuiau 

învingă. Și 
adus conu 
care să-l 
fost făcuți 
noștri, că

mina unspre-

— Tu nu 
casator, că 
cepi.
- Adică, 
Am aflat

stătea treaba. 
Jenică aducea 
străinătate și 
neapărat să 
dacă nu le-ar fi 
Jenică omu' pe 
bată, apoi ar fi 
plexiglas de-ai 
erau toți de 
zecea. Și iată-mă încasator... 
pe ring. Inghițeam la 
pumni, urla galeria, mă fă
ceam și eu că dau, dar nu
mai așa, de ochii lumii, că 
altfel o pățeam de la conu 
Jenică. Și, vorba aia, tre-

burile mergeau bine. Eu 
încasam pumnii și conu Je
nică bănișorii. Pină cind 
intr-o zi s-a supărat patro
na pe mine, Să vedeți nu
mai dacă a avut dreptate, 
îmi spune conu Jenică: 
„Bucură-te „cap de fier" 
(de fapt pe mine mă chema

Alegerile
de odinioară

„git întors" dar așa mă alinta 
el) de miine nu mai ești... 
încasator. Bați și tu. Și 
încă, la grămadă". Vă dați 
seama bucuria mea. Eram 
gata să-i pup mina „binefă
cătorului" meu.

— Care-i boxerul ăla 7 
Că-l snopesc, nu alta!

— Nu fi, prost, nu-i nici 
un boxer. Miine ești agentul 
meu electoral. Știi doar că

avem alegeri. Vii la 
Și care o avea o cruce 
pe spate înseamnă că 
de-al nostru. Și-l arzi 
i-o trece pofta de votare. 
Ai înțeles 7 ! 7 
crucea, nu-l ierți chiar 
fi tat-tu!

— Nu-l Iert, coane 
că. Lăsați-i pe mina 
și dacă nu v-o place...

A doua zi, iată-mă 
vot. Îmi anexasem și 
baston cu măciulie, de 
bunicu. „Electorala", cum 
i se zicea. Și țin-te neică! 
Cum trecea un însemnat, 
l-ardeam de puteai să-i 
faci act de deces. Mai tir- 
ziu cine apare 7 Chiar 
Jenică 
urcă pe-un scaun șl 
pe: „Bonjur popor!... 
poporul: ,Ăos ! Huideo !“ și 
alte aclamații de-al-de-as- 
tea. Deodată imi face conu 
Jenică semn cu ochiu. Am 
înțeles imediat, că doar 
sint băiat deștept. Și pun

Cum

in persoană.

vot 
albă 
nu-i 
pină

vezi 
de-ar

Jeni- 
mea

la 
un
la

conu 
Se 

înce- 
Daf

„electorala" în funcțiune.
Arde în dreapta, arde în 
stingă. Mai inghițeam și 
eu, dar aveam antrenament, 
nici nu simțeam. Cînd deoda
tă: cade scaunul. Și n-ar fi 
fost nimica dacă pe scaun 
nu s-ar fi aflat și conu Je
nică. Eu dau înainte ! Cind 
deodată ce aud: „Ce ești 
nebun 7 Dai in mine 
Cind mă uit mai bine, țipa 
conu Jenică. Vroiam să-i zic 
pardon, dar observ pe spa
tele lui o cruce. „Aoleo, 
coane Jenică, aveți cruce. 
Nu vă iert, tată de mi-ați 
fi!“. 
te-ai 
fier 7 
să-și

Dar conu Jenică: „Ce 
prostit, mă, cap de 
M-au însemnat ăștia 

bată joc!“. Eu nu mă
las nici mort: „Și-au bătut 
joc, nu și-au bătut, eu 
ard, că-așa-i ordinu. 
pare rău, coane Jenică, 
n-am ce să-ți fac!“. 
l-am bătut, i 
la carte.

Ei, spuneți și 
voastră acum, avea 
să se

te 
îmi 
dar

așa cum scrie

dumnea- 
dreptate

supere 7 !
JENICĂ
p. cwiTonmitale
S. MARIAN

TIMIDU

ților. In regiunile Bacău, Brașov, 
Argeș, Crișana și Banat au fost în
registrați mii și mii de concurenți la 
aceste discipline. De exemplu, chiar 
în primele zile după ce a nins, nu
mai în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară peste 25.000 de tineri și ti
nere au luat parte la întreceri de să- 
niuș, peste 7.000 la schi, iar peste 
6.500 la patinaj.

Concursurile primei etape, cea pe 
asociații, au Însemnat totodată și un 
examen organizatoric, care a fost 
trecut cu succes de majoritatea con
siliilor asociațiilor sportive, atit de la 
orașe cît și de la sate. A crescut nu
mărul membrilor U.C.F.S., s-au în
ființat noi secții pe ramură de sport. 
Tineri care au pășit pentru prima 
oară în sălile de sport au îndrăgit 
sportul și-l practică acum cu regu
laritate. Prima etapă a Spartachiadei 
a însemnat un remarcabil succes al 
sportului de mase în țara noastră.

In fața proaspeților campioni ai 
primei etape a Spartachiadei de iar
nă a tineretului stau noi întreceri. 
De cîteva zile a început cea de a 
doua etapă, în care se vor întrece 
asociațiile sătești și orășenești 
pate în 4—6 asociații sportive.

Aceste 
tigătorii 
participa 
gur că
interasociații vor ridica o 
probleme în fața concurenților. Ei 
trebuie să-și desăvârșească pregătirea 
tehnică și fizică și în cadrul meciu
rilor pe care Ie vor susține vor tre
bui să lupte din toate puterile pentru 
a apăra cu cinste culorile asociațiilor 
pe care le reprezintă.

Urăm noi succese, în viitoarele în
treceri, miilor de participant 1

gru-

întreceri vor desemna 
care vor avea dreptul 
la etapa superioară. Desi- 

actualele dispute aie fazei 
serie de

cîș- 
de a
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DE MASĂ

Luptind cu un elan admirabil,

C. C. A. a întrecut la 16 p. diferență 
pe Virtus Bologna...

...și s-a calificat în turul următor al „Cupei Campionilor Europeni"

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE R. P. ROMINE
® Spicuiri din programul întrecerilor interechipe ® Favoriții 

probelor de simplu

Am asistat joi seară la o partidă 
de baschet pe care n-o _ vom uita 

multă vreme : returul întîlnfrii C.C.A.- 
Virlus Bologna din „Cupa Campioni
lor. Europeni". Talentatei jucători ai 
echipei noastre campioane, învingători 
cu scorul de 70—54 (40—23), ne-au 
purtat din emoție în emoție, oferin- 
du-ne cînd momente de mare specta
col la capătul cărora mingea trecea 
prin plasa coșului advers, în apla
uzele furtunoase ale admirabilei noa
stre galerii, cînd situații de derută 
(cu citi ani nu ne-o fi îmbătrînit 
finalul reprizei a doua 1) cînd bucu- 
reștenii nu mai păstrau decît un a- 
vantaj de 12—13 puncte! Nu ex
primăm un paradox, pentru că scorul 
în acest meci trebuia calculat în mod 
cu totul aparte și anume de la -j-14 
puncte. O victorie la un scor mai 
mic ne aducea doar o satisfacție 
parțială. In cele din urmă, mora
lul puternic al echipei militare a în
vins momentele critice aducîndu-ne o 
victorie foarte prețioasă, care le dă 
dreptul campionilor noștri să întîl- 
nească în turul următor al competi
ției pe Spartak Sokolovo Praga și le 
sporește, totodată, simpatia tuturor 
iubitorilor de baschet.

Ce a determinat succesul sportivi
lor noștri ? In primul rînd ritmul 
uluitor de rapid prin care a fost re
cuperat handicapul „moștenit" de la 
Bologna. Pornit pe fapte mari cvin
tetul de bază al C.C.A. (Folbert, 
Nedef, Niculescu, Fodor și Novacek) 
dezorganizează prin pase rapide și 
obișnuitele sale acțiuni circulare apă
rarea oaspeților. Pe măsură ce de

Competiții sportive in cinstea zilei

de 16 Februarie

Turneul internațional de handbal in 7
i urmare din pag. 1) 

jium bazate pe pivoți și’extreme, a- 
tacantele rapidiste au depășit cu re
gularitate aoărarea handbalistelor din 
Novisad

Arbitrul P. Țîrcu a condus corect 
următoarele formații : RAPID : Mar
gareta Hanek (Doina Nitul — Ana 
Boțan 2. Maria Constantinescu 1, 
Constanța Dumitrescu 2, Elena He- 
deșiu 1, Florica Coșug 2, Mioara Bo- 
ian 2, Elena Brînzei 1. Cornelia Mi- 
clea 2. Elena Ștefănescu 1 : ZELES- 
N1C1AR- NOV1SAD : Ama Zemko — 
Maria Sabljak 3. Milena Ignatov 1, 
Smilia Cacovec. Ruzica Damianovici. 
Margita Purda, Tamara Kolesar, So
fia Vlasovici, Stanka Jevrici, Nada 
Elesin

Cel mai interesant meci al serii a 
fost 4ără îndoială cel dintre echipele 
masculine ale cluburilor Rapid Bucu
rești și Zețesniciar Novisad, revenit 
primei echipe cu scorul de 31—18 
(18—10). Ambele formații au prac
ticat un joc deschis cu faze extrem 
de rapide în care mingea trecea în 
numai cîteva secunde de la o poartă 
la alta. Feroviarii bucureșteni au avut 
inițiativa de la un cap la altul al 
partidei

Azi începe competiția 
de volei feminin

Azi după-amiază,în sala Ciulești începe 
8 XLa ediție a competiției feminine de vo
lei „Cupa 10 Februarie” organizată de 
clubul Rapid. La competiție sînt prezen
te patru echipe bucureștene: Metalul, 
Rapid. C.P.B. și C.F.R.

Coate echipele s-au pregătit cu inten
sitate în vederea acestor partide. Dintre 
acestea Metalul a și-susținut — la sfîr- 
șitul saptămlnii trecute — un meci a- 
mical, în Capitală, cu Olimpia Brașov, 
de care a dispus cu 3—2.

întrecerile halterofililor
Clubul Rapid București va organiza 

înîine dupa-amiază cu începere de Ia 
ora 17, în sala Ciulești, o întrecere a 
echipelor de haltere din Capitală dotata 
cu . Cupa 16 Februarie”. In afară de 
numeroși tineri, participă și o serie de 
sportivi fruntași. 

ruta pune stăpînire pe formația 
bologneză, tabela de marcaj nu mai 
cunoaște odihna, avantajul nostru eres- 
cînd văzînd cu ochii : 1—0, 6—0. 8—2, 
10—4, 18—8, 21—9... Novacek, Nedef 
și Niculescu găsesc cu multă adresă 
coșul. La 23—9 (min. 11) antrenorul 
C. Herold cere primul timp de o- 
dihnă. Cele 14 puncte fuseseră șterse 
cu buretele. Și meciul, mai bine zis 
lupta pentru calificare, începea de- 
abia acum.

Repriza continuă sub semnul domi
nării noastre și avansul crește fără 
însă a mai lua proporții: 27—11
(min. 13), 33—17 (min. 17), 36—21 
(min. 18) și 40—23 scor cu care se 
încheie repriza. In această perioadă 
baschetbaliștii italieni au fost de
pășiți pur și simplu, principalii lor 
realizatori (pivotul Calebotta și Lom
bardi) fiind complet șterși.

La reluare, chiar din primul mi
nut formația militară se vede lipsită 
de aportul lui Emil Niculescu (exce
lent pînă atunci în construirea și fi
nalizarea acțiunilor de atac) eliminat 
din joc pentru 5 greșeli personale 
(unele făcute cu oarecare ușurință). 
In ciuda acestui fapt, C.C.A. se do
vedește la fel de sigură, detașîndu-se 
net: 46—27 (min. 25), 52—29 (min. 
27) și 57—31 (min. 29) —
adică obținem un plus de 26 
puncte, cea mai mare diferență 
de scor. Dar oboseala începe să-și 
spună cuvîniul, Novacek nu mai dă 
randamentul obișnuit și, în plus, 
Nedef părăsește terenul (în min. 34) 
pentru 5 greșeli personale. Este drept 
că și pivotul italienilor. Calebotta,

Bun arbitrajul prestat de V. Pe- 
lenghian.

Ultimul meci al serii a pus fată în 
fată echipele masculine Lokomotiv 
Leipzig — una din favoritele întrecerii 
și S.J.I.K. Hălsingborg. Handbaliștii 
germani au făcut o partidă excelentă 
înregistrînd o victorie la scor: 27—13 
(16-4).

Meciul a fost condus cu multă 
competentă de Gh. Popescu.

Jocurile turneului international con
tinuă astăzi și mîine.

Ana Bofan intrat atitudine caracte
ristică, înscriind un nou gol pentru e- 
chipa sa.

Fașă din meciul Rapid București — 
Zelesniciar Novisad. (Foto: T. lîoibu).

ECHIPA DE LUPTE RAPID A CUCERIT 
THOFEiiL „CUPA 16 FEBRUARIE"
Tradiționala competiție de lupte do

tată cu „Cupa 16 Februarie" organi
zată de clubul sportiv Rapid a reu
nit echipele Dinamo tineret, Progre
sul, Constructorul, Titanii „23 Au
gust", Semănătoarea, S.P.C. și Rapid.

Dintre sportivii participant s-au 
evidențiat : I. Baciu și Alexandru 
Constantin de la Rapid (antrenor D. 
Hîtru). P. Marin și I. Rusii de la 
Constructorul (antrenor I. Rath).

Luptătorii clubului Rapid au cuce
rit „Cupa 16 Februarie". Locul II a 
fost ocupat de echipa Constructorul, 
iar locul III de Duutfa# tineret. 

fusese eliminat între timp, totuși 
Virtus, sesizînd perioada critică a 
C.C.A., forțează și condusă de Ales- 
sini (inepuizabil) reușește o serie 
de pătrunderi sau contraatacuri fi
nalizate cu succes de Conti și Sar- 
dagna. In aceste clipe mai mult Folbert 
și Fodor „tin piept" adversarilor. 
După ce calificarea părea la un mo
ment dat sigură iată că pierdem 
teren văzînd cu ochii: 63—41 (min. 
33), 64—49 (min. 36) și 66—53 (min. 
39). Din nou „conduși" cu utl punct I 
De remarcat că oaspeții joacă din 
ce în ce mai dur, dar noi nu fructi
ficăm decît jumătate din loviturile 
libere acordate. La scorul de 67—54 
mai erau 30 de secunde. Italienii se 
agățau cu disperare de unicul lor 
punct avans și făceau un marcaj 
foarte strîns. Totuși, Testiban scapă 
de „umbra" sa, pătrunde spectaculos 
sub panou, trimite scurt lui Folbert, 
care nu iartă : 69—54. Un atac ra
tat al italienilor și Novacek în po
sesia balonului este (inevitabil) 
faultat, transformă o lovitură liberă și 
pecetluiește scorul partidei: 70—54. A- 
clamatiile spectatorilor răsplătesc e- 
forturile campionilor noștri care au 
învins formația italiană ce numără nu 
mai puțin de 5 olimpici din echipa 
clasată pe locul 4 la Roma.

Arbitrii Alexandr Sarganov 
(U.R.S.S.) și Istvan Tarr (R.P.U.) 
au condus cu multă competentă ur
mătoarele formații : C.C.A.: FOL
BERT 9, NEDEF 14, NOVACEK 27, 
NICULESCU 8. FODOR 8, Cimpoiaș 
4, Nedelea, Testiban ; VIRTUS BO
LOGNA: Canna 5, ALESSINI 12, 
Lombardi 1, Pellanera 6. Calebotta 5, 
SARDAGNA 12, CONTI 12, Barlucchi. 
Zuccheri 1.

NEAGOE MARDAN, 
ADRIAN VASILIU

Meciul Rapid—C.C.A. 
constituie „capul de afiș“

al etapei de miine
A cincea etapă a returului prezintă 

un program mai interesant doar în cam
pionatul masculin, întrecerea baschet
balistelor fiind lipsită de cel mai im
portant meci, Rapid București-Știința 
București, amînat. Din competiția mas
culină se detașează ,,derbiul“ Rapid 
București—C.C.A., care se anunță deo
sebit de atractiv (în prima întîlnire vic
toria a revenit feroviarilor cu 64-62), re
zultatul lui avînd o influență hotărîtoa- 
re în lupta pentru titlul de campioană 
republicană. Din restul partidelor, în 
general echilibrate, menționăm : Voința 
Iași-Dinamo Tg. Mureș și Dinamo Buc.- 
Știința Buc. Iată, de altfel, clasamentul masculin la zi :

1. Rapid București 15 10 5 995: 930 252. C.C.A. 14 11 3 1037: 841 253, Voința Iași 15 9 6 926: 969 244. Știința Cluj 15 8 7 1077: 977 235. Dinamo Tg. Mureș 14 9 5 958: 855 236, Dinamo București 15 7 8 879: 888 227. C.S.M. Galați 15 6 9 806:1053 218. Știința Craiova 14 7 7 917: 915 219. Steagul r. Brașov 15 5 10 909:1001 2010. Știința București 14 5 9 939: 955 1911. Dinamo Oradea 14 4 10 936: 984 1812. Știința Timișoara 12 5 7 753: 764 17

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI”
(Urmare din pag. 1)

condus foarte bine: Iakovlev
(U.R.S.S.) și Schomer (R.D.G.).

Meciurile de țoi

Cea de a treia întîlnire a turneului, 
desfășurată joi, în deschidere, a opus 
formației de tineret a Bucureștiului 
pe cea a selecționatei orașului Buda
pesta. Așa cum începuseră meciul,

PROGRAMUL ULTIMELOR
2 ZILE :

Sîmbătă
ora 17,30 : București (tineret)- 

Berlin
ora 19,30 : Leningrad-Buda

pest a
Duminică

ora 17,30: Budapesta-Bertin
ora 19,30 : București I-Lenin- 

grad

tinerii jucători din echipa Capitalei 
(din care o bună parte joacă 
hochei de 2—3 ani) ne dădeau 
speranțe că vor realiza o fru

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale R.P. Romîne încep 
vineri 24 februarie în sala Floreasca 
din Capitală. Așa cum se știe, la a- 
ceastă competiție și-au trimis înscrie
rea șase țări: U.R.S.S., R. P. Unga
ră, R.S. Cehoslovacă, Anglia (numai 
fete), R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, cea 
de a șaptea fiind R. P. Romînă. Țara 
noastră va fi reprezentată de cîte două 
echipe atît la masculin cît și la fe
minin.

Din cele cinci zile de concurs, pri
mele trei vor fi rezervate întrecerilor 
interechipe, unde se va juca sistem 
turneu. Cîteva spicuiri din programul 
acestor întîlniri: vineri 24: U.R.S.S.— 
R.P.U. (m): U.R.S.S. — Anglia (f)t 
R.S.C.-R.P.U. (m) ; R.P.U—Anglia
(f) ; R.P.R.—R.S.C. (f): sîmbătă 25: 
U.R.S.S. — R.S.C. (m); R.S.C. — 
U.R.S.S. (f); U.R.S.S.-R-P.R. (f) I
Anglia — R.S.C. (f); R,S.C.-R.P.R. 
(m); duminică 26: R.P.R. — R.P.U. 
(m); R.P.U.-R.S.C. (f) ; R.P.R. —
Anglia (f); U.R.S.S. — R.P.R. (m); 
R.P.R.—R.P.U. (f).

In probele individuale vor fi pre- 
zenți 23 jucători romîni și 17 străini, 
15 jucătoare de la noi și 16 din cele
lalte țări.

Campionul Europei Zoltan Berczik

Ultimul concurs de verificare a lotului republican
z

înaintea campionatelor internaționale

Finalistul campionatelor europene 
Radu Negulescu

Tragerile la sorți au fost efectuate.1 * III IV 
La simplii bărbați, iată favoriții în or
dinea de sus în jos a tabloului: Berc- 
zik, Saunoris, Cobîrzan, Stanek, Si,do, 
Vihnanovski, Popescu, Negulescu. In 
sfertul lui Berczik se mai află Posejs- 
pal și Kusinski, la Saunoris: Ange- 
lescn, Nazarbeghian; Cobîrzan : Novi
kov, Calinski, Peterfi; Stanek: Bot- 
'.ner, Gerdgikov, Bodea, Pesch; Sido: 
Sîndeanu, Covaci ; Vihnanovski: Rethi, 
Ciubricov, Zaharia; Popescu : Pig. 
nitzki, Averin; Negulescu: Svarc, 
Garezi nski.

Pînă la campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R.P. Romîne au 
mai rămas doar cîteva zile. In. vede
rea acestei trad'ționale competiții care 
constituie și cea mai importantă etapă 
de verificare înaintea campionatelor 
mondiale de la Pekin, sportivii noștri 
se pregătesc cu asiduitate. Tocmai 
pentru a se constata stadiul actual de 
pregătire, va avea loc astăzi în Ca
pitală un interesant concurs. Se va 
desfășura un turneu masculin și fe
minin la care vor lua parte cîte patru 
formații. Astfel, la băieți vor participa 
echipele: I: Negulescu, Cobîrzan,
Covaci, II: Rethi, Popescu. Bottner,
III : Sîndeanu, Bodea, Angelescu,
IV : Zaharia, Pesch, Gheorghiu, iar la 

moasă victorie internațională. In
tr-adevăr, jucînd în viteză și cu multă 
siguranță, ei au surprins echipa ma
ghiară, care n-a putut face față rit
mului impus. La sfîrșitul primelor 20 
de minute de joc tabela de marcaj 
arăta scorul de 3-0 pentru hochei.știi 
bucureșteni. Ei au început cea de a 
doua parte a intîlnirii la fel de bine 
și au majorat scorul la 4-0 (toate go
lurile au fost înscrise de Cazan I). In 
continuare însă inițiativa trece de 
partea oaspeților, care după o scurtă 
perioadă de echilibrare a raportului 
de forțe, domină, din ce în ce mai in
sistent. Pînă la terminarea reprizei 
secunde jucătorii maghiari reduc se
rios din handicap, înscriind trei goluri 
prin Simon. Grimm și Zsitva. In ulti
ma parte a intîlnirii superioritatea e- 
chipei maghiare este evidentă și pro- 
fitind de slăbiciunea formației noastre 
oaspeții majorează scorul, prin punc
tele marcate de: Zsitva (3) și Borockzi 
(2), realizind o victorie meritată, 
dar nu la diferența exprimată de re
zultatul final : 8-4 (0-3, 3-1, 5-0). Me
ciul a fost condus de Schomer
(R.D.G.) și Florescu (R.P.R.).

La simplu femei, favorite sînt urmă
toarele: Fcldi, Svarcova. Mathe, Piti
că, Alexandru Uhrova, Rowe, Kere- 
kes. Pe partea lui Foldi se mai gă
sesc: Paisiarv, Szmidt; Svarcova: 
Harrower, M. Jandrescu; Mathe: L. 
Cobîrzan, Ivanova, Kroupova ; Pitică: 
Lukina, Krezsek ; Alexandru: Peeva, 
V. Jandrescu; Uhrova: Mihalca, Za- 
harian, Păduică; Rowe: Tompâ, No- 
woryta, Folea; Kerekeș: Ramanatis- 
kaite, Novac, Slăvescu.

★
Biletele pentru campionatele inter

naționale de tenis de masă ale R.P.R. 
se pun în vînzare azi la casa de bi
lete din str. Ion Vi,du.

fete: I: M. Alexandru, Pitică, II: (3. 
Folea, E. Constantinescu, III: M. 
Tompa, L. Slăvescu, IV: M. Jandres- 
cu, V. Jandrescu. După cum se poate 
vedea, în rîndurile acestor formații au 
fost cuprinși membrii loturilor repu
blicane : Negulescu, Cobîrzan, Covaci, 
Rethi, Popescu, Angelescu, M. A- 
lexandru, G, Pitică, C. Folea etc., ca 
și o serie dintre cei mai bunj par
teneri <de antrenament.

In proba masculină întîlnirile se 
vor disputa după formula „Cupei 
Swaythling", iar la fete, după siste
mul „Cupei Corbillon".

întrecerile au loc în sala de sport 
din str. ĂIcndelcev nr. 34, azi 
între orele 9,30—13,30 și 16,30—21,30.

Aliniind, de această dată, formația 
completă, prima echipă a orașului 
București a făcut dovada bunei sale 
pregătiri, intrecind la un scor con
cludent echipa Einheit Berlin : 7-0 
(3-0, 3-0, 1-0). Meciul a fost, în majo
ritatea timpului, la discreția hoche- 
iștilor noștri, în evoluția cărora au a- 
părut însă uneori semnele oboselii (să 
nu uităm că jumătate dintre ei au re
venit din R.P. Polonă chiar in dimi
neața zilei de joi). Poate tocmai din 
acest motiv jucătorilor noștri le-a lip
sit decizia în momentele hotărîtoare 
și în acest fel ei au realizat un scor 
care nu reflectă întrutotul diferența 
de valoare dintre cele două formații.

Cele 7 puncte au fost marcate de: 
Geza Szabo (2). Ferenczi (2), Calamar, 
lonescu și Cazan II. Au condus bine 
Iakovlev (U.R.S.S.) și Sîngeorzari 
(R.P.R.).

clasamentul

1. București I
2. Leningrad
3. Budapesta
4. Berlin
5. Buc.-iineret

3 3 o o 25: 6
2 2 0 0 19: 6
2101 12:12
2002 1:16
3, 0 0 3 11:28
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FAPTUL CEL MAI POZITIV... La antrenamentele fotbaliștilor...
Aproape că nu există știre în le

gătură cu pregătirile echipelor în a- 
ceastă perioadă pregătitoare, a retu
rului campionatului categoriei A, care 
să nu menționeze și un fapt foarte 
semnificativ : fiecare echipă și-a. com
pletat lotul cu elemente noi, ti
nere, fie provenite — în primul rînd 
— din propriile cadre, fie ridicate 
din categoriile inferioare, de regulă 
din campionatele regionale. Și ast
fel, pe listele de particip.anți în prima 
categorie a tării se înscriu nu
me noi: Tetea, Aii la Corvinul, Lu- 
pean, Nagy, Năftănăilă, Damian la 
Steagul roșu, Donciu la C.C.A., Chi
rii, Gherghina la Rapid. Ilie Stelian, 
Ghiță la Petrolul, Cerghizan, Gher
man la Știința Cluj, Tusz, Roman, 
Petschowski II la U.T.A., Șasu, Con- 
stantinescu la Dinamo București, 
Cataramă, Săli Mumi. Bozdoc la 
Farul etc. etc.

De fapt, nu-i un lucru nou. Acest 
proces de împrospătare a cadrelor 
primelor echipe — atît de necesar în 
fotbalul nostru mai ales în lumina 
sarcinilor izvorîte din planul de mă
suri elaborate pentru redresarea a- 
cestui popular sport, — a început în
că dinainte de campionat și a con
tinuat în tot cursul sezonului de toam
nă. Echipele au înțeles că o astfel 
de măsură nu poate fi decît în folo
sul lor și al fotbalului, astfel că au 
început să promoveze cu încredere 

lemente noi, dintre juniorii proprii, 
in categoria B și din regiuni. Matei 

(CSMS Iași), Zanca (Corvinul), Paș
canii (Progresul), Mihăilâ, Cucu, Tur- 
can (Minerul Lupeni), Cîmpeanu 
(Știința Cluj), Buzea, Dumitru, Dan- 
ciu (Farul Constanța), Chiriță, Dum
bravă (Petrolul), Ghiță, Gross, Stoi
ca, Nemeș (Dinamo Bacău), Ivan, 
Nunweiller IV (Dinamo București), 
Floruț, Czako (U.T.A.), Vîlcov, Feo- 
dot (Știința Timișoara) și alții și-au 
făcut debutul în prima categorie, în 
condițiuni care le dă dreptul să spe
re într-o rapidă consacrare a lor.

Prezența acestor tineri jucători, a- 
Jâturi de fotbaliști consacrați, ca A- 
polzan, Constantin, Petschowski, Oai
dă, Anghel, Nunweiller III. Lazăr, 
Dintilescu, Gram, Alexandru sau Bă- 
cuț II, a suscitat și curiozitate și 
interes. A fost un aflux de elemente 
tinere cum nu se mai înregistrase în 
alte campionate, marcînd — după 
părerea noastră — faptul cel mai 
pozitiv al primei părți a campiona
tului. Aproape că nu a existat echipă 
care să nu promoveze jucători tineri, 
îmbogățind astfel cadrele categoriei 
A cu elemente care — cum s-a vă
zut — au confirmat încrederea an
trenorilor.

De ce considerăm această promo
vare drept faptul cel mai pozitiv al 
sezonului de toamnă ?

1. A adus un suflu nou, mai mul
tă combativitate în rîndurile echipe
lor.

2. Reprezintă un real cîștig pentru 
fotbal, asigurînd noi cadre valoroase 
echipelor reprezentative.

3. Dorința de afirmare a tinerilor 
jucători, puterea lor de muncă, en
tuziasmul lor tineresc pot fi mai ușor 
canalizate spre satisfacerea cerințelor 
sporite ale antrenamentului sportiv, 
ca volum, durată și intensitate, con
form noii orientări în procesul de 
instruire.

4. Se realizează mai ușor și mai 
repede ideea tactică, orientarea în 
joc.

5. Apar atît de necesarele „DU
BLURI", care stimulează pe titulari 
sau care ajung foarte repede să pre
ia locurile „SENATORILOR DE 
DREPT" din echipe.

6. Dovedește, o dată în plus (dacă 
mai era nevoie), bogăția de cadre de 
care dispune fotbalul nostru în cate
goriile inferioare și la juniori și care 
nu așteaptă decît „ochiul" antreno
rului pentru a ieși la suprafață.

Dc aici rezultă sarcini importante 
pentru antrenori.

Prima și cea mai importantă este 
continuarea îndrumării și instruirii 
acestor elemente, la nivel cît mai 
ridicat pentru a face față curînd în- 
tîlnirilor pe plan internațional.

A doua: continuarea formării de 
elemente tinere în propriile echipe de 
juniori (despre care ne vom ocupa 
cu alt prilej) și a depistării jucăto
rilor talentați din categoriile infe
rioare.

A treia, la fel de importantă : cît 
mai multă atenție și chibzuială în 
promovarea lor. Antrenorii trebuie să 
se ferească de. a aluneca pe panta 
promovărilor „oricui, oricînd și ori
cum", căci efectele ar fi contrarii in
tereselor echipelor și ale fotbalului, 
ducînd la :

1. o. diluare a valorii echipelor și 
campionatului;

2. frînarea dezvoltării normale a 
jucătorilor și

3. o circulație inutilă de jucători.
E drept că pentru desăvîrșirea in

struirii acestor jucători — care se 
face și prin campionat — lipsește o 
treaptă competițională intermediară. 
Aceasta , nu înseamnă însă că pregăti
rea progresivă a tinerelor elemente 
trebuie să întîrzie. Antrenorii o pot 
continua — și încă cu mult succes — 
și în condițiile actuale, cum de altfel 
și fac atît cu fotbaliștii promovați 
în toamnă, cît și cu cei introduși a- 
cum în loturile primelor, echipe.

Este o muncă grea, firește, dar-fru
moasă și — mai ales —- necesară.

P. GAȚU
--- ---------- ——.—,—~ -j

„Ghidul spectatorului 
de fotbal"

De cîteva zile, în vitrinele libră
riilor a apărut — în ,,Editura Ti
neretului" — ,,Ghidul spectatorului 
de fotbal". Prezentat într-o formă 
grafică frumoasă, susținută și de 
numeroasele caricaturi ale lui 
Matty, „Ghidul" — alcătuit de P. 
Gațu — cuprinde în cele 128 de 
pagini ale sale principalele preve- ' 
derj ale regulamentului, precum și 
precizări, interpretări și exemplifi
cări pentru o mai ușoară înțelegere 
a regulilor de joc de către marea 
masă a spectatorilor. O serie de 
întîmplări și statistici din lumea 
fotbalului completează acest inte
resant volum, care constituie în- 
tr-adevăr un... ghid al spectatoru
lui

O repriză frumoasă și una 
confuză

In partida de joi dintre Progresul 
și Academia Militară am asistat la 
o primă repriză în care s-a jucat 
un fotbal clar și la o a doua în 
care au abundat fazele confuze.

Din prima parte a jocului se 
cuvine să amintim acțiunile lui Di- 
nulescu și C'azacu, care prin pase Ia 
„întîlnire" corect executate, și-au 
creat culoăre libere spre poarta ad
versă și poziții favorabile de șut.

Fază din meciul Poaiana Cîmpina—Petrolul Ploiești, disputat joi la Cîmpina 
Badea (Petrolul) — dreapta — sare pentru a relua cu capul o minge centrată 

de Zaharia

Sau un alt atac, inițiat tot de Pro
gresul : primind o minge din fund. 
Oaidă a făcut o cursă scurtă și a 
centrat în partea opusă, lui Baboie. 
Acesta i-a pasat lui Dinulescu, care 
a prelungit pe sus în fața porții la 
Cazacu, care a marcat spectaculos 
cu capul I

Am insistat asupra acestor faze 
deoarece ele au fost rodul multor 
exersări la antrenamente. De altfel, 
au și fost mult aplaudate de nu
meroșii spectatori, dornici să vadă 
mereu asemenea execuții. Drept ur
mare a jocului clar prestat în 
prima repriză Progresul a marcat 4 
goluri (Cazacu 2, Oaidă și Baboie). 
In schimb după pauză nu a mai 
reușit să înscrie nici unui (Acade
mia Militară a marcat însă, un gol 
din lovitură de la II m prin 
Comisar). Jocul slab și confuz pre
stat în această repriză se explică în 
primul rînd prin schimbările efec
tuate în formație și printr-o veche 
meteahnă: mulțumiți de rezultat 
fotbaliștii de la Progresul nu au mai 
insistat în joc și în fața porții.

Despre evoluția jucătorilor de la 
Academia Militară nu ne-am putut 
forma o părere clară, deoarece și-au 
început de curînd pregătirile.

PROGRESUL: Niculescu-Nedelcu
(Smărăndescu II), Caricaș. Soare- 
Petrescu, Maior (Știrbei)-Oaidă, 
Mafteuță (Smărăndescu I), Cazacu, 
Dinulescu (Sandu), Baboie.

ACADEMIA MILITARĂ: Opăn- 
schi-Zaharia, Zavoda I (Lupescu), 
Țițeica (Giurcuț)-Comisar. Nicolau- 
Stănoaia (Tatu), Stoicescu (Nanu, 

Popescu), Fodor, Scînteie (Șandru), 
Pîrvuleț.

AL. JNOVAN
La Cîmpina : Poiana-Petiolul 

Ploiești 0-2 (0-1)
CÎMPINA 17 (prin telefon). — 

Joi, Petrolul Ploiești a susținut aici 
un meci de antrenament cu formația 
locală Poiana. Terenul complet des
fundat a supus echipele la eforturi 
deosebite, cărora însă ele au reușit 
șă le facă față datorită unei bune 
pregătiri fizice. Jocul s-a desfășurat

Foto : M. Popescu—Ploiești 
într-un ritm rapid aproape tot 
timpul. Fazele nu au avut însă su
ficientă claritate din cauza contro
lului greu asupra balonului.

După cum sublinia antrenorul fe-

FINALA CAMPIONATULUI UE CALIFICARE-FAZA PE CAPITALĂ
Astă-seară se va desfășura în sala 

cinematografului „Casei Scînteii", în 
organizarea clubului sportiv Voința, 
finala campionatului de calificare al 
orașului București. Din programul ga
lei distingem următoarele partide: 
II. Low (Semănătoarea) — I. Dobre 
(S.P.C.), C. Anton (Clubul sportiv 
școlar)—St. Pavel (Victoria), Gh. 
Dinu (Voința) — E. Popa f-Grivița 
Roșie^, N. ilîrșu (Dinamo)—D. Ena- 
che (Metalul). Gala va începe la 
ora 19.

• Comisia orășenească de box a-

Turnee importante pe
Peste citeva zile, la Cluj și la Con

stanța vor începe turneele boxerilor 
pe categorii de greutate. La aceste 
importante competiții și-au anunțat 
participarea un mare număr de pu- 
giliști din toată țara. Astfel, la Cluj, 
amatorii de box vor avea posibilitate 
să urmărească în cadrul categoriilor 
muscă și ușoară 44 de sportivi, prin
tre care : Davidescu, Ciitcă, Bariciu, 

deral A. Niculescu, prezent la acest 
joc, Petrolul a atins un stadiu a- 
vansat de pregătire, de altfel ca și 
Poiana (care are la activ 22 de 
antrenamente). Tn joc însă, ploie- 
ștenii au comis unele greșeli : nu 
au adaptat execuțiile tehnice la sta
rea terenului, unii jucători au în
cercat să conducă prea mult mingea 
sau să dribleze, jocul a fost purtat 
prea mult pe aripa dreaptă, trasul 
la poartă nu a fost suficient. Scorul 
partidei a fost 2—0 (1—0) în fa
voarea Petrolului: autor al goluri
lor : Dridea.

PETROLUL: lonescu (Ringhea-
nu)-Dumbravă (Cepolschi), Cepol-: 
schi (M. Marcel). Giurea (Pal)-: 
Ilie Stelian, M. Marcel (Tabarcea)- 
Zaharia, Tabarceâ (D. Munteanu), 
Dridea, A. Munteanu (Bontaș), Ba
dea.

POIANA : Cristoreanu-Postolache
(Dumitrescu), lonescu, Bami-Nițu-- 
lescu, Filip-Dima, Dumitru (Muntea
nu), Iordache, Apostol, Matei (Po
pescu).

St. Constantinescn și Eug. Stroie, 
cores p.

Mîine în Giulești...
Jocurile de pregătire între e- 

chipele bucureștene, care stîrnesc 
interes printre iubitorii fotbalului, 
vor continua mîine de data aceasta 
pe stadionul din Giulești. Intîlnirile 
se vor disputa după următorul pro
gram :

Ora 14: MetaluI-C.C.A.
Ora : 15,45 : Rapid—Progresul.
Partidele fixate pentru miercuri șî 

joi vor avea loc din nou pe terenul 
P.T.T., iar cele de duminică 26 fe
bruarie în cuplaj dimineața (ora 10: 
Acad. Militară-Metalul și ora 11.45: 
C.C.A.-Progresul) pe stadionul din 
Giulești. Ultimele jocuri sînt progra
mate pe terenul P.T.T. Ia 1 și 2 
martie.

nunță deschiderea cursurilor de jude- 
cători-arbitri, care va avea loc în ziua 
de 26 februarie, in sala Progresul din 
strada Ion Vidu nr. 9.

• Boxerii echipei Metalul București 
se pregătesc intens pentru a se pre
zenta în condiții cît maj bune la faza 
de zonă a campionatelor R.P.R. An
trenorul Stoianovici ne-a anunțat că 
pentru a-și verifica „elevii", a perfec
tat următoarele intîtniri amicale : 16 
martie cu Progresul București, 26 
martie cu Dinamo București, 9 apri
lie cu Constructorul.

categorii de greutate
Badiu, Cristea, Ambruș (cat. muscă)j 
Mihalic, Dumitrescu, Marin, Gherasim, 
Marcu (ușoară). Așteptat cu un inte
res deosebit este și turneul pe care-1 
va găzdui sala sporturilor din Con
stanța. Și aci vor evolua o seamă de 
pugiliști valoroși ca: C. Gheorghiu, 
Cagy, Tănase, Rusu, Pătrașcu (pană). 
Balaș, H. Low, Stoenescu, Astaloș, 
Badea etc. (mijlocie mică).

Concurs repi» blican în sala Floreasca >/ O B t ■
Astăzi - și mîine se desfășoară in 

sala Floreasca II din Capitală între
cerile din cadrul concursului republi
can pe teren acoperit pentru se
niori și senioare. La această compe
tiție, care oferă cel mai bun prilej 
pentru verificarea gradului de pre
gătire a atleților noștri fruntași, par
ticipă 5 serie dintre cei mai de seamă 
sportivi din Capitală și din principa
lele centre atletice ale țării (Cluj, Ti
mișoara, Oradea, Constanța, Tg. Mu
reș, Brașov, Sibiu, Hunedoara etc.).

In afara probelor obișnuite de con
curs, atleții participanți vor evolua 
și la cîteva exerciții de control a 
calităților fizice (haltere, cățărare pe 
frînghie, săritura în lungime și triplu 
salt fără elan).

„CROSUL 16 FEBRUARIE" LA 
CLUJ.

In împrejurimile stadionului „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" din Cluj s-a 
desfășurat recent competiția de cros 
dotată cu „Cupa 16 Februarie". La 
întreceri au participat 161 de tineri 
din localitate și din orașul Turda. 
Iată cîștigătorii probelor: junioare 
cat. I (800 m): Ana Negru (Știința); 
juniori cat. II (1,000 m); I, Vasilache

(C.S.M.) ; juniori cat. 1 (2.000 m): Gh. 
Plăcintaru (St.) ; tineret (3.000 m) : 
Gh. Eghed (C.S.M.). Clasamentul pe 

Se dă plecarea în cursa junioarelor de categoria I, in cadrul crosului 
desfășurat la Cluj

Foto; 1. Mihalcca

echipe : 1. C.S.M. 79 p ; 2. Arieșul
Turda 185 p; 3. C.S. Școlar Cluj 188 
p. (Aurel Palade-Vrsu, coresp.). In campionatul masculin

șe anunță o etapă interesantă
Joi, C.C.A. a învins

Echipa C.C.A. a susținut joi după- 
amiază nn nou meci (lin cadrul campio
natului masculin, întîlnind în sala Flo- 
rcasca formația Petrolul Ploiești Mi
litarii au cîștigat cu 3—0 (5, 4. 12), 
întîmpinînd o ușoară rezistență din par
tea oa^pcjilor. Prin jocul practical joi, 
Petrolul n-a confirmat victoria repurta
tă duminica trecută în fața Științei Ti
mișoara.

Mîine, C.C.A. va evolua la Galați în 
compania formației locale Știința — în 
perspectivă un joc interesant și, dato
rită specificului celor două formații, 
spectaculos. Cele mai așteptate întîlniri 
ale. etapei slut : Știința Cluj — Progresul 
București și Rapid—Victoria. învingă
torii dinamoviștilor — jucătorii de la 
Victoria — au o sarcină dificilă îji fața 
campionilor. Un meci interesant arc loc 
mîine în Capitală : Dinamo—Jiul Petro
șani, o partidă de verificare pentru ani-

Petrolul Ploiești cu 3-0
bele echipe: Jiul va lupta pentru con
firmarea frumoaselor rezultate obținute 
în ultimul timp, iar Dinamo pentru a 
dovedi că a depășit lipsa dc formă care 
a ieșit în evidentă duminica trecută. 
Celelalte jocuri ale etapei au loc la Ti
mișoara (Șliinja—Farul Constanta) șî 
Brașov (Tractorul—Petrolul Ploiești)

Ieri, la Dinamo
Intrueît echipa feminină de volei 

Levski Sofia și-a aminat sosirea în 
Capitală, ieri după-anuază Dinamo 
București a întîlnit formația de tine
ret a R.P. Romîne. Diname a cîștigat 
— după un joc disputat — cu 3-1 
(13-15, 15-12, 15-11, I&-I4). In deschi
dere s-au întîlnit intr-nn meci amical 
Dinamo și C.C.A. Partida a revenit 
dinamoviștilor cu 4-0 (12,3,7,10).



Cîteva reflecții pe marginea 
ampionatelor republicane —

discuție pe margi- 
campionatelor re- 

patinaj artistic este
foarte utilă întrucît 

frumos sport se află în- 
ascensiune evidentă. Spectatorii

Bucur,

Mîine

ș.a.
antrenor,

bix-i

în
18 :

la
lo-
ta 
pe

le revine 
viitor Ia 
sportive.

contribuie și în 
acestei discipline 
cuvîntul:
TURUȘANCO,

scurtă 
finalelor

de
„zs in

de la 
fruntași, meciuri 
(ora 14)

știința—Tractorul (Cupa F.R.H.) ; 
. _ Zelesniciar Novi-

Lokomotiv Leipzig—Zelesniciar 
(m); Rapid—SJIK Halsingborg

bazinul Floreasca, de la

cinematografului de 
de la ora 19 : finalele 
campionatelor republicane

sala Floreasca II, de la 
concurs republican pentru

IN CAPITALA 
Azi

ATLETISM : ora 14,30, 
seniori.

VOLEI : 
C.F.R. și

TINERII PATINATORI ARTISTICI r 
PE DRUMUL CONSACRĂRII

O
nea 
publicane i 
neîndoielnic 
acest 
tr-o ______  _ . .
— oare devin pe zi ce trece mai com
petent — au fost primii care și-au 
spus cuvîntul. Prezenți în număr mare 
la ultimul act al campionatelor, ei 
și-au exprimat... punctul de vedere prin 
aplauzele îndelungi cu care și-au luat 
rămas bun duminică seara de la_ cei 
aproape 40 finaliști. Am ținut însă 
ca la această discuție să participe 
și unele dintre acele cadre tehnice care 
au adus un mare aport la dezvol
tarea patinajului și cărora 
sarcina să 
propășirea 
Să le dăm

ROMAN
fost campion al țării, arbitrul princi
pal al recentelor finale: „Aveai o nouă 
generație valoroasă de patinatori artis
tici. Nu exagerez afirmînd că dacă 
vom munei temeinic cu acești copii 
tatentați peste trei-patru ani ei vor a- 
tinge o valoare internațională. Și încă 
ceva ; este un lucru bun că un număr 
atît de mare de fete au îndrăgît acest 
sport, dar trebuie neapărat să atragem 
și cit tnai mulți băieți pe patinoare".

L. BERE, antrenor voluntar la 
C.S.M. Cluj: „Succes pe toată linia! 
Număr mare de finaliști, îni -ceri in
teresante. ai căror autori principali 
au fost bucureștenii. Acum, trebuie să 
trecem la o etapă nouă: să ne pre
gătim elevii după cele mai avansate 
metode, lată de ce se impune coni.x- 
tui cu specialiștii din străinătate".

M. KAHANE, arbitru din București: 
„Perspectivele patinatorilor noștri sînt 
indiscutabile. Dacă anul trecut numă
ram pe degete finaliștii, astăzi, pe 
lingă faptul că numărul lor a crescut, 
ei stăpînesc bine cele învățate, iar 
unii au făcut progrese remarcabile. 
F *ol Hertl are perspective frumoase, 
iar Elena Moiș, care n-are decît 
9 ani. poate deveni o mare campioană.

PROGRAMUL NR. 1 (FEMEI)
ori.

3 — Stind pe un picior; legă- 
brațelor înapoi cu ridicarea si-

spre stînga de 4 ori, apoi spre dreapta 
de 4

Ex.
narea
multană a genunchiului liber la piept 
șî îndoirea cornului înainte. Apoi te-

Ex. I — Sfind: legănarea brațelor 
și încrucișarea lor în față cu ușoara 
îndoire a corpului înainte (2 timpi), 
apoi îndreptarea corpului cu ridicarea

Gimnastica de înviorare
Cum ne organizăm activitatea fizică 0

kxD4x 5

se

brațelor prin înainte în sas ca 
corpului pe spate și legănarea

pe viituri și ducerea brațelor prin 
tera! în sus (2 timpi). Exercițiul 
execută de 4—G ori.

Ex. 4 — Cu corpul întins pe spate 
culcat: ghemuirea și stringerea picioa
relor la piept (4 timpi), apoi revenirea

în culcat (4 timpi). Se execută de 
6—8 ori.

Ex. 2 — Stind depărtat cu brațele 
în sus: rotarea amplă a trunchiului

Malarciuc, N. 
Florescu 

continua să 
de ascultători 

antre- 
cu si- 
măies- 
păcate 
(Dina-

Să Ie îndrumăm pașii cu 
grijă pe drumul afir
mării".

In încheiere, vrem să 
ne spunem și »oi păre
rea. Cristina Patraulea, 
Roxana Găbunea, Imola 
Seiwarth, Elena Moiș, 
Radu Ionian și Carol 
Hertl s-au „maturizat" 
grabnic datorită patinoa
rului artificial. De ase
menea, Despina 
Ileana Petrescu, Sabina 
Damian, Crenguța Cum- 
bari, Marinela Ciubucă, 
Liliana Constantinescu, 
V. Neagu, R. Medilan- 
schi, G. 
Belu, L.
dacă vor 
fie la fel 
și sîrguincioși la 
namente, vor urca 
guranță treptele 
triei sportive. Din 
însă, Peter Gali 
mo) un tînăr înzestrat 
cu multe calități (acum 
doi ani a cucerit titlul 

de campion la juniori) înfumurîndu-se, 
a ignorat în ultima vreme antrenamen
tele. Consecința : o comportare sur
prinzător de slabă în cadrul finalelor. 
El a căzut de trei ori în timpul pro
gramului de exerciții libere și a ară
tat nesiguranță la figurile obligatorii. 
Este regretabil și faptul că arbitrajul
— de data aceasta mult îmbunătățit
— a fost umbrit din pricina 
lipsei de obiectivitate a unor arbitri 
(T. Konert — București. T. Cristiani- 
Brașov și alții) care au favorizat pe 
unii patinatori.

In genenal, finaliștii ne-au oferit în
treceri viu disputate și un program 
plăcut la „libere" care-l îndeamnă pe 
spectator să revină la viitoarele con
cursuri în cadrul cărora își vor veri
fica stadiul de pregătire tinerii noștri 
patinatori artistici.

TR. IOANIȚESGU

gănarea 
arcuirea 
amplă a piciorului liber înapoi. Se 
execută de cîte 4 ori cu fiecare pi
cior.

Ex. 5 — Stîrid cu mîini.le încteștate 
la spate, cu spatele drept și trunchiul 
bine fixat: ridicarea pe vîrfuri (4 
timpi), apoi îndoirea genunchilor cu 
arcuiri (4 timpi). Exercițiul se poate 
repeta de 4—6 ori.

ATLETISM, sala Floreasca II, de la ora 9 : concurs republican pentru seniori.
HOCHEI PE GHEAȚA : patinoarul „23 

August", de la ora 17,30 : meciuri în 
cadrul turneului „Cupa orașului București".

VOLEI î sala Giulești, de la ora 9 : 
finalele competiției dotată cu „Cupa 16 
Februarie"; sala Dinamo, ora 16 : Tî- 
nărul Dinamovist—S.S.E. (junioare): ora 

r 17,30 ; Dinamo—Jiul Petroșani (câmp.
Elena Moiș (Dinarno) cîștiautoarea categoriei sub 14 \ Hiasculin)\ j / j-- ? / ȘAH: întîlmri în cadrul campionatu-a/u, a prezentat, in cadrul finalelor, an program noul lui republican și în „Cupa 5 Martie";

și atractiv la „libere^ \ de la ora 9.30 ; sala M.T.T.C. : M.T.T.C.-
Foto • B Ciobanu L Geologia și M.T.T.C.—Banca de investiții;* .sala Progr-esul : Progresul—Spartac și 

Statistica - Electronica ; sala Smîrdan 
1G : Statistica — I.T.B. și Statistica — 
I.T.B. I.

HALTERE : sala Gftulești, de la ora 
17 : concurs dotat cu „Cupa 16 Februa
rie".

RUGBI : meciuri în cadrul „Cupei

UN NOU CONCURS J
ai înotătorilor oiN capitala , Echipele în deplasare au șsnse de victorie

Astă-seară, începând de la ora 19,30 
și mîine dimineață de la ora 10, bazi-l 
nul 
dui 
vat 
La 

acoperit de la Floreasca va găz-f teză, pronosticurile date de 
un nou concurs de natație rezer-^ gramul Loto-Pronosport" apărut 
înotătorilor fruntași din Capitală.^ tămîna aceasta) : 
sfîrșitul întrecerilor de natație vai

avea loc finala „Cupei 16 Februarie" 
rezervată echipelor de juniori care' 
va opune formațiile cluburilor Pro-| 
greșul și Rapid.

Ce caracteristică pcezi.n>tâ 
de mai sus? Aceea că echipele frun
tașe susțin meciuri dificile in depla
sare. Milan la Bologna, Catania la 
Bergam-o, Fiorenti- 
na la Bari, Mona- 
co la Paris, Angers (SE C 
la Le 
ciurile 
ioarte 
pentru 
ritatea 
de succes.

Programul promite premii fru
moase. Pentru a le obține, depuneți 

6 - Pe genunchi, cu trunchiuFL Wn'
orizontala, eu mmfe sprijinite pef PROGRAMUL CONCURSULUI 
scaiui: executarea a doua seriiPRONOSPORT Nr M 

Etapa din 26 februarie 1961.
I. Cat an ia-Juventus (camp, italian)

II. Lanerossi-Internazionale (canip. 
italian)

III. Torino-Atalanta (câmp, italian)
IV. Spal-Roma (câmp, italian) 
V. Lazio-Udinese (câmp, italian)

VI. NapoJi-BoIoguia (camp, italian) 
VIL Nîmes-xMonaco (camp, francez) 

VIII. St. Etienne-Reims (camp.
francez)

IX. Toulouse-Lens (camp, francez)
X. Nice-Lyon (camp, francez)de cîte 8 arcuiri cu apăsarea pieptului 

în jos.
Ex. 7 — Stînd cu miluite pe 

sărituri cu mingea pe loc de 
în 8 timpi.

2k8
■ Text și

ZENO DRAGOMIR

> Mîine dimineață au ioc alergări de 
5 trap. Una din cele mai animate între- 
f ceri este premiul Brebu, în care se re- 
\ întîlnesc caii de trei ani. Concurenții 
f din această cursă sînt eșalonați pe o 
1 distanță de 180 metri. In fruntea lotului 
J se găsesc Sibian — condus de data a- 
L ceasta de antrenorul său — urmat de
V aproape de Kiparos și Ica. în timp oe 
Z Campioana și Lotrioara încheie piuto- 
K nul. Alergarea este încadrată în seria 
f ordinei triple și este ..deschisă", ca
V toate întrecerile eșalonate în adincime. 
f Caii vîrstnici d© fond își dispută șan- 
1 sele în premiul Baraolt. Holtei, distan- 
\țat duminica trecută de la locul întîi 
£ pentru galop pe linia de sosire, are de
> luptat cu Egoist, Olteț, Tulipan. Triumf 
£ și Hamefal, care nu și-a atins încă pla- 
l fonul valorii sale. O competiție tot atît 
z de interesantă este alergarea pe 1700 
\ metri din premiul Bobîlna. încadrată de 
kasemenea în ordinea triplă. Alegerea 
Zcâștigătorului este grea. Publicul ama-

desene^ tor are de selecționat trei candidați din 
12 înscriși. Ordinea triplă funcționează 
în următoarele probe:

sala Giuleștî, ora 16 : Rapid— Metalul—C.P.B, (meciuri 
cadrul „Cupei 16 Februarie"); ora 
Rapid—Victoria (camp, masculin).

HOCHEI PE GHEATA : patinoarul 
August", de la ora 17,30 : meciuri 
cadrul turneului „Cupa orașului Bucu-

TENTS DE MASA ; sala din star. Men
deleev nr. 34, de la ora 9.30 și de 
ora 16,30 ; concurs de verificare a 
tului republican.BOX : sala . . . -
Casa Scânteii,
Capitală ale 
de calificare.

NATATIE :
ora 19,30 ; coneurs al înotătorilor fruntași.

HANDBAL : sala Floreasca, de la ora 15,30: “
Lokomotiv Leipzig 
sad (f); “ '
Novisad

Programul concursului Pronosport 
de mîine este următorul (în paran- 

Pro- 
săp-

I. Juventus-Spal
II. Bologna-Milan

III. Atalamta-Catania 
Napoli-Lazio 
Samprloria-Lanerossî 
Bari-Fiorentina 
Lens-Racing 
Le Havre-Ângers 
Troyes-Toulouse 
St. Franțais-Monoco 
Nice-St. Etienne 
Lyon-Nîmes

1,
x,
1,

x,
1,

1,

concursul

/onosportHavre. Me-
sînt deci 
echilibrate 

că oaspeții pornesc. în majo- 
cazurilor, cu frumoase șanse 

șold :
2 ori X

HIPISM
Premiul Brebu

Grigore Preoteasa- ; stadionul I.T.B, (fost Constructorul), ora 9.30 : Progre
sul—Rapid ; ora 11.20 : Metalul—I.T.B.; 
ora 13,05 : C.C,A.—Dinamo ; stadionul 
Parcul copilului : ora 11 ; C.F.R. Grivița 
Roșie-Știința ; meciuri în cadrul „Cupei 
școlarului" : stadionul Tineretului, de la 
ora 14,30 ; S.S.E. I-S.S.E II ; I.T.B. II- 
C.S.S., Metalul—Rapid; I.T.B. I—Dinamo.

HANDBAL : sala Floreasca, de la ora 
13.45 : Știința—Tractorul Brașov (Cupa 
F.R.H.); Voința Buc.—S.S.E. Ploiești și 
S.S.E. Buc.—Voința Sibiu (meciuri în 
cadrul „Cupei Sportul popular"); SJIK 
Halsingborg — Zelesniciar Novisad (m) ; 
Rapid-Lokomotiv Leipzig (f); Rapid- 
Lokomotiv I.eipzig (m).

NATAȚIE : bazinul Floreasca, 
ora 10 : concurs al înotătorilor

FOTBAL : Stadionul Giulești, de pregătire ; Metalul—C.C.A. 
și Rapid—Progresul (ora 15.45).

BASCHET t sala Floreasca, ora 9.30: 
Dinamo—Știința ; ora 11 : Rapid—C.C.A. (meciuri în cadrul campionatului masculin''.

TN ȚARĂ
VOLEI : meciuri în cadrul campiona- 

tului republican masculin : Cluj : Știin
ța — Progresul București; Timișoara : 
Știința—Farul ; Brașov : Tractorul—Petro
lul Ploiești; Galați

BASCHET : Iași s 
Mureș (m); Cluj : 
șoara (m), T ’ .
Oradea : Dinamo—Steagul(m), C.S.O.-Voința (f);
Voința—Progresul Buc. (f).șui—I.C.F. (f) ; Craiova : Știința-C.S.M. 
Galați (m); Ploiești : Petrolul—I.T.B. (fost 
Constructorul Buc), (f) — meciuri din 
campionatele republicane.

: știința—C.C.A.Voința—Dinamo Tg. 
Știința—Știința Timi- Știința—Voința Brașov (f) ; 

roșu Brașov 
Tg. Mureș : 

C.S. Mure-

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința publicului că 

mîine dumirită 
tre orele 15-20 
reasca este pus 
lor de înot.

Biletele se pot procura la casa ba
zinului.

19 februarie a.c. ir 
bazinul acoperit Flo
ta dispoziția amatori-'

XI. Nancy-Sedan (camp, francez) 
XII. Valenciennes-Le Havre (camp, 

francez) 
AU FOST DESEMNAT! CIȘTIGA- 
TORII AUTOTURISMELOR Șl Al 
SCUTERELOR LA CONCURSUL 

SPECIAL PRONOEXPRES
Miercuri 15 februarie a avut loc 

la Agenția Centrală Loto-Proncs.port 
din Capitală tragerea din urnă pen
tru atribuirea autoturismelor și celor 
10 scutere „Manet" oferite la con
cursul special Pronoexpres din 8 fe
bruarie. Tragerea s-a desfășurat con
form normelor publicate în „Progra
mul Loto-Pronosport“ nr. 6/356 din 
6 februarie.

Autoturismul „Skoda" a revenit par
ticipantului Dumitru Miclea, stația 
Cornețel, regiunea Banat.

Autoturismul „Wartburg" a revenit 
participantei Victoria Păcurar din 
Sebeș, regiunea

Cetei de a III

Victoria Păcurar 
Hunedoara.
variante cîștigătoare 

cu 6 din 8 (-au 
revenit obiecte în 
valoare de 30.000 
lei. Varianta apar
ține participantului 
Savu Se leu șan 

din corn. Șiria, raionul Arad.
Cele 10 scutere ,,Manet" au fost 

obținute de următorii participant :
— Melinte Dumitru din Botoșani 
— Nîcolae Paraschiv din Brașov
— loan Popa din corn. Astitea, reg. 

Crișana
— Eduard Sverati din Constanța
— Ana Luca din București
— Ioan Palaghia din com. Băbeni, 

reg. Argeș
— Emil Varlam din București
— Serbau Ichimescu din eoni. îra- 

tos, reg. Banat
•— Maria Tughin din Hunedoara
— Aurel Beleuță din Iași. 
Celelalte variante cîștigătoare la 

categoria a II-a primesc obiecte în 
valoare de 2.000 lei.

Rubrică redactată de I. S. loto- 
Pronosport.

152» Sibian, 1560 Hariana, Kiparos. leat 1620 Vânt ’ - “ ' ' ---  -
Itic, 1630 
trioara.

de vară, Rajah. 1040 Baicak 
Bolivia; 1700 Campioana, Le

Premiul Bîldaira
2109 Mima, Romică. Râmnic, Stegar, 

Utopist. 2120 Nimfa, Fauna. 2149 Graba; 
Distinsa, Avia, Blbița, 2160 Nerva.

Premiul Bdbilna

1700 Garoafa, Vinovata, Ograda, 
Băsmăluța, 1740 Eviva. Priveliștea, 
na. Hrisov, Neva, Atta, 1760 Pârjol, 
șețu.

1720
Rîv-
Ru-

Premiul Brazi
2200 Zefir, Haga, 2220 Narcis, Sulauu- 

ta, Pamfil, Harcov, Frăsinet, 2240 De* 
mon, Iloțu, Vulcan. 2260 Zdravăn.
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de aviație sportivă stabilite Azi la Varșovia și mi ine la Kaunas întreceri
Patrice Lumumba și tovarășii 

săi de luptă Joseph Okito și Mau
rice Mpolo nu mai sînt. Colonia
liștii belgieni și agenții lor Chom- 
be-Mobutu, în încercările for mîr- 
șave de a submina guvernul cen
tral legal al Republicii Congo, 
pentru a destrăma unitatea statu
lui congolez, au recurs ia un odios 
asasinat.

Patrice Lumumba și tovarășii 
săi de luptă au căzut eroic. în
treaga lume a fost zguduită de 
mișeleasca crimă.

Asasinîndu-1 pe Lumumba, colo
nialiștii și marionetele lor au cre
zut că înlătură un obstacol din 
cale. Nu! Uciderea eminentului 
conducător al poporului congolez 
a arătat popoarelor africane și tu
turor popoarelor încă subjugate

cît de necesară este lupta împo
triva imperialismului, pentru apă
rarea independenței și a păcii, 
tnutnba n-a murit! Numele lui 
mumba și ale tovarășilor 
de luptă vor rămîne veșnic 
conștiința poporului congolez 
și a tuturor celorlalte popoare 
bitoare de libertate și pace, 
imbold permanent în lupta de i 
turare a jugului colonial.

indignată de bestialul asasinat, 
întreaga omenire progresistă cere 
aspra pedepsire a ucigașilor. Și în 
țara noastră — ca peste tot — 
oamenii muncii își exprimă indig
narea și protestul lor hotărît îm
potriva dușmanilor poporului con
golez. Cauza lui Lumumba, cauză 
închinată libertății poporului său, 
va triumfa I

Lu- 
Lu- 
săi 
în 
ca 
îu- 
ttn 

scu-

de sportivii sovietici hotăritoare pentru echipele noastre

€

Patrice Lumumba
...Ai murit și soarele nu știe unde, - 
Nu știe nici noaptea, nici luna...
Și încă răsuni pe nesfîrșitele unde
Și te caută soarele, și te caută lumea...

Federația internațională de aviație 
sportivă (FAI) a omologat recent 
noi recorduri mondiale obținute de 
sportivii sovietici.

Pilotînd un elicopter de tip .Mi-1“ 
aviatorul Feodor Belușkin a străbătut 
în linie dreaptă 1224,795 km, stabi
lind astfel un nou record mondial 
de distanță.

Un rezultat remarcabil a obținut 
echipa de parașutiști a aeroclubului 
din orașul Ufa, alcătuită din Dom- 
racev, Galiakberov, Belatov și 
Podgomîi. Efectuînd un salt de noap
te de la înălțimea de 1000 m cei 
patru parașutiști au realizat o medie 
de aterizare de 2,46 m față de punc
tul fix. In aceeași probă echipa femi

nină a aeroclubului din Ufa a obținut 
• medie de aterizare de 5,88 m.

(Agerpres).

Echipa feminină a clubului RAPID 
BUCUREȘTI evoluează astă-seară la 
Varșovia, unde va întîlni în meciul 
retur, contînd pentru „Cupa Cam
pionilor Europeni‘5 formația campi
oană a R.P. Polone, A.Z.S.A.W.F.

învingătoare la o diferență minimă 
în prima întîlnire (39-38), baschetbalis
tele bucureștene se află în fața unei 
situații 
de azi. 
pei din 
neficia 
terenului propriu, unde este foarte 
greu de învins, poate constitui un 
factor decisiv în obținerea calificării 
pentru turul următor.

Rapid București va folosi în me
ciul de azi următoarea formație : Eua 
Ferencz, Anca Racoviță, Georgeta Iva- 
novici, Antoaneta Sidea, Doina Lupan, 
Sanda Dumitrescu, Cornelia Gheor- 
ghe, Niculina Flore seu, Zoe Postole 
și Erica Breckner.

Mîine seară, la Kaunas, va fi cu
noscută cea de a doua finalistă a

destul de dificile în partida 
Valoarea recunoscută a echi- 
VarșOvia, care în plus va be- 
de astă dată și de avantajul

MIHAIL TAL DESPRE REVANȘA CU BOTVINNIK
Si n-ai avut nici loc pentru moarte; 
toate mormintele au nume și flori, - 
Dragostea umblă cu ferestrele sparte 
Și te caută Africa-n zori.

Ascultă ! Uluitoare refrene de lanțuri 
Aprind furtuni și spre oameni se-nclină ; 
Patria ta, cu palmele arse
Se ridică și cere lumină...

ION CRINGULEANU

J

Intr-un interviu acordat revistei „Li- 
teratumaia Gazeta” campionul mondial 
de șah Miltail Tal și-a exprimat convin
gerea că meciul revanșă cu Botvinnik va 
fi în mod sigur și mai „înverșunat” de- 
eît oel precedent.

Marele maestru Tal se află de cîteva 
zile la Moscova unde a urmărit ultimele 
runde ale campionatului unional de șah. 
Mihail Tal a făcut cunoscut că toate 
problemele tehnice în legătură cu a-

Scrisoare din Praga

In „avanpremieră" la campionatul mondial de hochei pe gheață...
Campionauil mondial de hochei pe 

țlmață bale Ia ușă ! In aceste zile, pre- 
țătirile reprezentativei R.S. Cehoslovace 
itiiig un punct maxim. Pînă la 26 fe- 
iruarie trebuie să fie cunoscută forma 
le.finitivă a lotului de hocheiști care se 
ra deplasa în Elveția.

Toate semnele de întrebare vor dis- 
oare în urma importantelor examene ce 
e arc de susținut naționala noastră de 
lotliei în fața unor oaspeți cu impre
sionante „cărți de vizită”. Este aștep
tată vizita reprezentativelor de hochei 
ile Canadei și S.U.A., în drum și ele 
spre campionatul mondial, precum și a 
louă puternice’ echipe sovietice, selecțio
natele Moscovei și Leningradului.

Meeiull cu Canada este programat 
pentru 19 februarie și, firește, este 
așteptat cu mult interes, în ciuda cî- 
iorva rezultate mai slabe obținute pînă 
acum de canadieni în drumul lor prin 
Europa. Cunoscătorii în hochei știu însă 
prea bine că jucătorii din patria ho
cheiului cu puc se regăsesc totdeauna în 
momentele decisive și în partidele de 
prestigiu. Mai ales că întîlnirea de la 
Praga poate fi privită ca o revanșă 
pentru înfrângerea suferită aci de cana- 
ilicni ou doi ani în urină, (5—3). Un 
adversar dificil va fi desigur și echipa 
S.U.A.. chiar dacă din formație lipsesc 
majoritatea jucătorilor care anul trecut 
an cîștigat turneul olimpic. Cele două 
redutabile selecționate sovietice vor sus-

țină fiecare cîte 5 jocuri în R.S. Ceho
slovacă, avînd ca adversare reprezen
tativa B, cea dc juniori și echipe de 
club.

1h total, oaspeții hocheiștilor ceho
slovaci vor susține la noi 19 întîlniri! 
Ceea Ce va fi desigur mai mult decît 
suficient pentru ca selecționerii să fie 
complet edificați asupra formației care 
trebuie alcătuită pentru Elveția. Se pre
supune de pe acum că ea va fi consti
tuită pc scheletul campioanei primei ca
tegorii, echipa Ruda llvezda Brno.

In timpul desfășurării campionatului 
mondial (2—12 martie) nu vor încru
cișa brațele nici ceilalți hocheiști frun
tași. Reprezentativa B a R.S. Cehoslova
ce va întreprinde un turneu în Finlanda 
(Rauma și Turku) și U.R.S.S. (Celia- 
binsk, Omsk și Perm), juniorii noștri 
vor evolua în R.D. Germană, Turnee în 
U.R.S.S. vor efectua echipele Tesla

Pardubice și S. Z. Litvinov. La sfîrșilul 
lunii martie, Ruda llvezda Brno este in
vitată la un mare turneu la Novosibirsk.

Și acum, pc scurt despre campionatul 
republican. După cum se știe, el se des
fășoară după sistemul „canadian” : pa
tru tururi, în ultimele două jucând în
tre ele echipele de pe primele 6 locuri și 
cele de pe ultimele 6 locuri. Pentru titlul 
de campioană se află acum în luptă 
R.I1. Brno, Bratislava, Sokolovo, Kladno, 
Pardubice și Jihlava. In primele două 
tururi ale campionatului, jocurile au fost 
urmărite în total de 1.222.000 specta
tori. Cei mai mulți spectatori i-au avut 
pînă ’acum Slovan Bratislava (142.500) 
și R.IL Brno (141.700).

JAN POPPER 
corespondentul ziarului „Sportul popular” 

la Praga

Noutăți din boxul polonez

Primul meci al reprezentativei 
de fotbal a R. P. Ungare ia Cairo 

2-0 cu echipa R.A.U.
Ieri a avut loc la Cairo întîlnirea 

internațională amicală dintre repre
zentativele de fotbal ale R. P. Unga
re și Republicii Arabe Unite. Victoria 
a revenit fotbaliștilor maghiari cu sco
rul de 2—0 (0—0) prin punctele
marcate de Albert și Tichi.

Arbitrul italian Joni a condus ur
mătoarele formații: R. P. UNGARA: 
Grosics — Mătrai, Sipos, Sărosi — 
Soiyntosi, Kotăsz—Sândor. Gbrbcs, 
Albert, Tichi, Râkosi.

R.A.U.: Korsied — Refai, Raff at, 
Esnaui — Fanagili, Nosrî — Serbini, 
Ale, Salah, Pefatti, Hartdi.

Duminică fotbaliștii maghiari joacă 
al doilea meci la Cairo, în compania 
selecționatei orașului.

Turneul pe carțj tl Întreprinde în 
R.A.U. reprezentativa de fotbal a 
R. P. Ungare face parte din pregă
tirile în vederea întîlniriior internațio
nale R. B Ungară — R. D. Germa
nă (l^Zaprilie) și CWanda — R. P. 
Ițttj/iTa (30 aprilie), din preliminariile 
Girtnpionatiiluj mondial.

VARȘOV1A (prin telefon). — In 
prezent se desfășoară în R. P. Po
lonă o muncă susținută de întinerire 
a lotului de boxeri care se pregă
tesc pentru viitoarele confruntări in
ternaționale. De remarcat că chiar 
unii dintre aceia care au cucerit me
dalii la J.O. de la Roma nu fac 
parte din echipa națională. Va părăsi 
pentru totdeauna activitatea compe- 
tițională Kukier, 
duri campion al 
trei ori campion 
intenționează să 
Tntîlnirile-turneu 
pe viceoampionul olimpic Pietrzi- 
kowski. El va mai lu,a parte doar la 
meciuri în cadrul cărora va susține 
o singură întîlnire. Toți acești boxeri 
vor ceda locurile lor din echipa na
țională tinerilor talentați, care se 
afirmă.

După părerea specialiștilor noștri, 
întinerirea echipei naționale a R. P. 
Polone nu va contribui la slăbirea 
puterii ei de luptă. Printre elevii an
trenorului Stamm sînt mulți boxeri 
tmeri cu 
se pun 
viitor. ~ 
cum ar fi Bendig și Kaszpzyk, 
s-au afirmat în turneul olimpic de 
la Roma, unde au cucerit medalii 
de bronz. După cum se știe, Bendig 
a întrecut printre alții pe campio
nul Europei Rascher (R.F.G.), iar 
Kaszpzyk — pe fostul campion olim
pic Enghibarian (U.R.S.S.). Aceste 
două tinere talente sînt o mărturie 
a faptului că școala poloneză de box 
crește cadre bine pregătite, care vor 
trtocni cu succes pe veteranii boxu
lui nostru. înaintea Jocurilor Olim-

în nenumărate do
tării, Drogosz, de 
al Europei. Ambii 

devină antrenori, 
fl depășesc deja și

reale aptitudini, în care 
mari speranțe pentru 

De altfel, unii dintre ei, 
ar fi

propiatol său moci revanșă cu marele 
maestru Mihail Botvinnik au fost defini
tivate. După cum s-a anunțat, meciul 
va începe la 15 martie.

Vorbind despre pregătirea parteneru
lui său, Mihail Ta] a subliniat că Botvin
nik a jucat splendid la Olimpiada de 
șah de la Leipzig. Este absolut dar, 
a adăugat campionul mondial, că Mihail 
Botvinnik face pregătiri asidue în vede
rea acestei întîlniri. „Ar fi o greșeală 
să nu urmez exemplul viitorului meu 
partener”, a declarat Mihail Tal.

Comentînd recenta declarație a cam
pionului S.U.A., Bobby Fischer, Tal a 
spus că această 
caz în ce privește 
cher a spus că se 
ternic șaliist din 
dată prematură”.

„Cupei Campionilor Europeni” la 
handbal în 7, rezervată echipelor fe
minine.
tori ai 
sperăm 
tai R.P. 
bagajul 
lat în 
noastre 
a termina cu succes dubla întîlnire 
cu sportivele clubului Jalgiris Kaunas, 
fapt care le-ar oferi posibilitatea să-și 
dispute finala competiției cu echipa 
campioană a R.S. Cehoslovace — Dy
namo Praga.

„In ciuda acestui avantaj — ne-a 
declarat joi dimineață, la plecare, an
trenorul Științei — prof. C. Popescu, 
calificarea nostră nu poate fi socotită 
ca certă. Un meci in deplasare ridică 
întotdeauna probleme dificile și. de 
aceea, pentru a ne califica, va tre
bui să jucăm, ca la București. Pentru 
aceasta, fără îndoială că jucătoarele 
noastre nu vor precupeți nici un e- 
fort, mai ales că o asemenea satis
facție — de a juca în finala „Cupei 
Campionilor Europeni" — nu se poate 
ivi oricind și oricui".

Știința București va folosi la Kau
nas — în linii mari — aceeași formație 
din primul joc, din care nu vor lipsi 
Irina Hector, Josefina Ștefănescu, Au
relia Szokb, Aurora Leonte, Gerlinde 
Reipp, Maria Ștef ș.a.

Și, alături de miile de iubi- 
handbalului din țara noastră, 
că aceasta va fi reprezentan- 
Romîne—Știința București. Cu 
de 8 goluri diferență, acumu- 
prima partidă, campioanele 
au cele mai mari șanse de

FlSl / )

declarație în orice 
prima ei parte (Fis- 
consideră cel mai pti- 
lume) „este deocam-

al tineretului
Intre bl martie și 3 aprilie va avea 

loc la Duisburg (Republica Federală 
Germană) cea mai mare competiție 
de scrimă a sezonului — Criteriul 
mondial de scrimă al tineretului.

La această importantă confruntare 
a scrimerilor din întreaga lume, țara 
noastră va participa cu o serie de 
tineri trăgători în toate probele (flo- 
retă-băieți și fete, spadă si sabie).

pice, Bendig era socotit al patrulea 
printre boxerii polonezi ai catego-t 
riei respective, iar introducerea sa 
în lotul olimpic s-a făcut în ultimul 
moment, el manifestînd o formă bună 
la antrenamente.

Antrenorul Stamm a declarat re
prezentanților presei că la campio
natele europene de la Belgrad, R. P. 
Polonă va prezenta o echipă tînără, 
iar întrecerile din capitala Iugosla
viei vor constitui o etapă în pre
gătirea pentru Olimpiada de la Tokio. 
Antrenorul polonez a arătat în con
tinuare că scheletul echipei poloneze 
la Jocurile Olimpice de la Roma a 
fost alcătuit din 5 boxeri tineri, și ' 
că el intenționează ca și pentru vii
toarele Jocuri Olimpice să pregăteas
că, de asemenea, o formație tînără 
ca vîrstă, dar cu putere de luptă 
și cu o bună pregătire tehnică.

Un joc de verificare
a handbaliștilor cehoslovaci

Praga 16 (Agerpres). — Echipa de 
handbal a R.S. Cehoslovace își con
tinuă pregătirile în vederea turneului 
final al campionatului mondial din 
R.F. Germană. Intr-un meci i 
care echipa selecționată n 
cu scorul de 29-13 (18-6) 
Spartak Sokoiovo. f®ei mai 
cători au fost Frolo și Duda 
înscris cîte 6 puncte. După cum se știe, 
echipa R.S. Cehoslovace va juca în 
turneul final într-o grupă împreună 
cu echipele R.P, Romîne și Japoniei.

de verifi- 
întrecut 
formația 

buni ju- 
care au

Pregătirile luptătorilor sovietici
MOSCOVA 17 (Agerpres). —
Luptătorii sovietici și-au început 

pregătirile în vederea campionatelor 
mondiale care vor avea loc în luna 
iunie la Tokio. In lotul reprezentativ 
au fost selecționați ca titulari cam
pionii olimpici Oleg Karavaev, Avdan- 
dil Kerid^e și Ivan Bogdan. Ceilalți 
cinci titulari ai echipei de lupte cla
sice precum și rezervele vor fi cu- 
noscuți în urma turneului de selecție 
ce va ave.a loc la Moscova în zilele 
de 23 și 24 februarie. După aceasta, 
echipa U.R.S.S. își va continua pre
gătirile participând la numeroase întîl- 
niri internaționale. In prima jumătate

a lunii martie, echipa U.R.S.S. va 
întreprinde un turneu în R. F. Ger
mană, după care va lua parte la un 
mare concurs international la Buda
pesta. In luna aprilie, echipa sovie
tică va susține trei întîlniri cu repre
zentativa Finlandei și va participa 
la un concurs în R. P. Polonă.

Intr-o declarație făcută corespon
dentului agenției TASS. antrenorul 

echipei U.R.S.S.. Aiexandr Senato
rov, a spus că în momentul de fe.ță 
alături de luptătorii sovietici au atins 
o înaltă clasă sportivă luptătorii din 
Turcia, Fmlenda, R. P. Ungară și 
R. P. Romină.

• După desfășurarea cumpiotiaielor 
mondiale feminine de patinaj viteză tie 
la Tocnsberg, mai multe participante Ia 
această competiție au evoluat în cad nil 
unui concurs disputat la Oslo. Din cauza 
timpului nefavorabil nu s-a desfășurat 
decît o singură probă, 500 m, cîștigată 
de campioana mondială Valentina Steni
na (U.R.S.S.) în 51.0.

• După întîlnirea disputată la Mos
cova, echipa elvețiană de hochei pe ghea
ță Urania Geneva a evoluat la Leningrad 
în compania echipei locale Kiroveț. 
Hocheiștii sovietici au cîștigat cu sco
rul de 10—6 (5—1 ; 1—3 ; 4—2).

• Au luat sf.îrșit campionatele de 
box amator ale Franței. Cele 10 titluri 
au fost cucerite în ordinea categoriilor 
de: A. Porcellc, Dauteille, Junker, 
Courenliono, Martinez, Sorrentino. Strin- 
ghetta, Di Benedetto, Thcbaud și Syoz. 
Dintre aceștia cei mai cunoscuți sînt 
Poreelle, Junker și Syoz care au parti
cipat anul trecut la mai multe competiții 
internaționale.

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Izrael, echipa turcă de 
fotbal Galatasaray ă jucat la Tel Aviv 
cu reprezentativa Izraelului. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate < 
0—0.

• In semifinalele de simplu masculin 
ele campionatelor de tenis pe teren aco
perit ale Angliei s-au înregistrat rezul
tatele: Pickard (Ang.) — Soriano (Ar
gentina) 2—6, 6—4, 6—4, 6—1 ; San
tana (Spania) —i Otway (N. Zeci audă) 
5—7, 10—8, 4—6, 6—1, 6—4.

• In anul 1961, atleții din U.R.S.S. 
vor lua parte la aproximativ 30 compe
tiții internaționale. Cele mai importante 
vor fi meciurile U.R.S.S.—S.U.A. (15— 
16 iulie) la Moscova, Anglia—-Moscova la 
Londra, R.S.F.S. Rusă—R. D. Germană 
la Berlin. Sportivii sovietici vor concura 
de asemenea la campionatele internațio
nale ale R. P. Romîne de la București, 
Ia memorialul „Kusoczinski” de la Var
șovia și la Universiada de la Sofia.

• Pe stadionul de iarnă din Leningrad 
în cadrul unui ooncurs școlar de atletism 
eleva Tania Kuznețova, în vîrstS de 16 
ani, a obținut la proba de sfiritnră bl 
înălțime performanța de 1,65 m.

• Continuîndu-și turneul pe care 1 
întreprinde în R.D. Germană echipa 
poloneză de hochei pe gheață a jucat 
ia Empor cu echipa Dinamo din lo
calitate. Hocheiști! polonezi au fer 
minat învingători cu scorul de 3 2 
(2-1; G-0; 1-1).
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SCUZE...

în meciul

de știință

Iată.
Jocul

în primele secunde 
meciului.

CEL MAI RAPID 
GOL...

Aici, printre florile pe care le-a îndrăgit, mun
cește Rudolf Palocsay. Mîinile omului............. .
ating cu grijă petalele delicate.

1960 a

„Trandafirul Palocsay

V ARI ET ATI
învinsă cu scorul de 

5—0 dc către echipa F.C. 
Mcrviers. formația belgia
nă Stade Bebreclit a adre
sat următoarea contestație 
federației dc specialitate:

„Terenul de fotbal al e-

Iarna, la Cluj printre troiene, 
Pentru aceasta pașii trebuie. să 
unde sub acopef

poți găsi un colț de primăvară, 
te poarte pe strada Miciurin nr. 5, 

unde sub acoperișurile de sticlă 
își desfac petalele catifelate garoafele, te

ale serelor înflorește liliacul, 
îmbată rozele cu parfumul lor.

este meșterulC Cine
\ care a știut să supună 
f planta,
f toate frumusețile ?
I / -am

.atelierele' 
î' 

este 
In

să-i dezvăluie

...al anului ___
fost marcat în campio
natul englez 
dintre Sheffield Wednes
day și Fulham, 
pe scurt, faza: 
este început de Fulham. 
Allan Mulley pasează in
terului, care fiind atacat 
de un înaintaș de la Shef
field trimite mingea... a- 
-asă. Portarul echipei sale, 
Tony Macedo, a fost 
însă neatent și mingea 
a intrat în plasă: auto
gol 
ale

timpul verii a fost con
struită în anul 1954, în 
localitatea Oberhof din 
R. D. Germană ? De-a- 
tunci, obiceiul de a fo
losi astfel de trambuli
ne s-a răspîndit în nu
meroase țări, el consti
tuind un mijloc excelent 
de antrenament în luni-

...un copil din Tașker.t, 
Ernest Kim, manifestă 
un talent deosebit pentru 
șah ? In 1958, el a par
ticipat pentru prima oa
ră la campionatul Uzbe- 
chistanului. reușind cîte
va victorii care l-au im
pus atenției generale, cu 
atît mai mult cu cit mi- 
:ul performer nu a- 
vea atunci decît... 5 
am.

Lotiison Bobet a 
izbutit, între anii 
1953—1955, perfor
manța unică de a 
cîștiga de trei ori 
consecutiv 
Franței ? Cu 
decenii în 
un alt 
belgianul Philippe 
a cîștigat și el de trei 
ori .Turul Franței", dar 
între cea de a doua și 
cea de a treia victorie 
au trecut patru 
(1916—1920).

...prima trambulină 
din masă plastică pentru 
săriturile cu schiurile în

O „MICĂ"
DEOSEBIRE

Ghipei gazdă era acoperii 
de urzici. Chiar din pri
mele minute ale meciului 
patru din jucătorii noștri 
au trebuit să părăsească 
terenul din cauza usturimi
lor. Probabil că jucătorii 
echipei gazdă s-au obișnuit 
cu urzicile: Nouă ne-a fost 
imposibil “

f' Cunoscutul 
mobili smului 
Juan Manuel Fangio, a 
bandonat r 
știe — întrecerile de pistă. 
Multiplul campion al lumii 
a schimbat volanul cu sti
loul, redactlnd acum la Mi- 

roman cu titlul

as al auto- 
profesionist, 

a- 
după clini se

și-l amintesc ca 
Jucător tehnic,-, cu 
diție fizică inepuizabilă, 
care, deși half, lua par
te la atac și deseori 
marca goluri de toată

Pe un 
o con-

științifice, redac- 
cărți, face comuni-' 
Peste pufin timp,

găsit într-unul
sale de 

acolo frumusețea prin șuturile 
luna 

prin- 
Palo-

A din . 
S sticlă 

; 5 unde 
■* mai.

tre flori. Rudolf
csau 
ațintită departe, cu fața 
ginditoare. imaginîndu-și 
poate soecu noi cărora 
să le dea piață. Scurta 
convorbire cu acest om 
de știintă. adept credin
cios al marelui 
ne-a d-zvăluit 
surprinzătoare.

Am aliat de 
soiuri de garoafe oe care 
a reușit să Ie cultive i 
despre trandafirul ..Dui- 
liu Zamfirescu" rare 
împreună cu cărțile a 
supraviețuit scriitorului; 
despre iămîi cu rod mare 
cit o portocală; despre 
lalelele care i-ar face ge
loși chiar și pe faimoștt 
florari olandezi, părinții 
tulipelor... Și multe alte 
isprăvi din grădinile 
mereu in floare cărora 
și-a dedicat munca bio
logul Rudolf Palocsay.

— Dumneavoastră sîn 
feti însă de la o gazetă 
de sport 
frebuie să 
nre sport 
flori...

In acest 
estrul nu rămlne Cu ni
mic mai orei os

— Snortuî a 
doua oastune 
mele..

Aflăm că la 
viitorul biolog juca fot
bal ca junior în echipa 
K..A. Cluț. Apoi, a apă
rut in prima garnitură 

a formației C.3. Victoria, 
care s-a bucurat de 
multă simpatie in fotba
lul rominesc dintre anii 
1920—1935. A fost o e- 
chioă de elan, alcătuită 
din jucători amatori, 
susținută de o galerie en
tuziastă, pentru
tica un fotbal 
spectaculos 
T A C., C.A.O. 
ziu Rioensia, 
Venus și alte glorii ale 
vremii au fost învinse 

nu o dată, de echipa in 
care Palocsay a deținut 
8 ani fără întrerupere 

postul de miilocaș. Toți

metal, 
mereu... 

picioare.

I

I

I

I

I

stătea cu privirea

Miciurm, 
lucruri

cele 52

înseamnă că 
vorbim <ies- 

si ou despre

domeniu ma-

fost a 
» vieții

14 anit

lui „bombă" de la 25— 
30 de metri.

— Mi-au plăcut de a- 
semenea turismul, îno

tul, boxul; dar mai ales 
vînătoarea.

Ultima, ti lasă lui Pa
locsay o amintire dure
roasă. In 1928 un acci
dent stupid (s-a împuș
cat din impțuden(ă) i-a 
cauzat o rană gravă la 
picior. Cariera de fotba
list fusese încheiată. Pa-

cetări 
tează 
cări. 
la Roma, va fi breveta
tă o nouă floare. „Tran
dafirul Palocsay". Meș
terul . florilor . își vede 
împlinite visurile tine
reții...

In încheiere, discuția 
alunecă din nou înspre 
subiectul sportiv.

— Fără sport n-aș pu- 
Palocsay 

de ani, 
fa el. Fi- 
joc... fot-

4 decenii deSînt aproape 
cînd a fost făcută această 
fotografie. Palocsay, mij
locașul, purtînd tricoul 
„Victoriei...

tea trăi, spune 
Astăzi, la 61 
n-am renunțat 
rește, nu mai 
bal. Dar în timpul liber 
merg la pescuit și vînă- 
toare. Ele îmi dăruiesc 
ore de odihnă dintre cele 
mai plăcute...

VALERIU CH1OSE
CONSTANTIN ALEXE;

Turtil 
cîteva 
urmă, 

ciclist,
Tliys.

ani

Școala și sportul ira... definiții
Examen de admitere = 

turneu de baraj pentru 
calificarea într-o 
rie superioară.

Profesorul =» 
întrebare =■ 

de pedeapsă.
Situația școlară la 

sfîrșit de an = scor final.
Nota 10 = record

personal.
Corigenta ■ 

învinsului.
O „șoaptă" 

destinată unui 
la „oral" și

catego-

arbitru, 
lovitură

revanșa

din bancă 
eiev scos 

intercepta-

le cînd zăpada 
este... lipsă la a- 
pel.

...printre cele 13 
țări care au parti
cipat la prima edi
ție a Jocurilor O- 
limpice 
în 1896, 
se afla 
ria? Cel 
rezultat 

atunci de sportivii bul
gari a fost cel al gim
nastului Sampov: locul 

5 la „bare paralele".
...boxerul sovietic Vla

dimir Safronov, campion 
olimpic în 1956,' la Mel
bourne, la categoria pa
nă, este de profesie pic
tor ? El a urmat 
medie de arte 
din Irkutsk și a partici
pat pînă acum 
multe expoziții de pictu
ră, tablourile expuse de 
cl fiind comentate favo
rabil de criticii de artă 
plastică.

moderne, 
la Atena, 
și Bulga- 
mai bun 

obținut

Școala 
plastice

la mai

1, 2, 3. 4

generală 
in minutul

4.95
90.
șco- 

mar-

tă de profesor = casă 
trimisă la adversar.

Notele 
faulturi.

Media
•» bară

Catalogul situației 
lare — tabela de 
cai.

Media de trecere 
Ia o materie •=■ golave
raj

de

OPRICÂ PREDA
•— București —

SCUR.TA BIOGRAFIE 
A LUI JUST 

FONTAINE

fotbalist 
Fonfame 
acciden- 
de ani. 
originar

mama sa 
bunicii din

Cunoscutul 
francez Just 
— actualmente 
tat — are 27 
Tatăl său este 
din Franța, 
din Spania,
Maroc iar soția din... I- 
talia. Nu e de mirare 
deci că Fontaine este 
poliglot. El vorbește cu
rent franceza, spaniola, 
araba și italiana. Varie
tatea limbilor vorbite H 
ajută, firește, și în in
terpretarea cîntecelor pe 
care le lansează. Pentru 
că trebuie să știți că 

bun 
de muzică

Fontaine este un 
clniăreț 
ușoară.

( provizoriu ) „Amintirile 
unui automobilist".

Întrebat de ziariști ce 
părere are despre noua sa 
meserie, Fangio a răspuns:

— Spre deosebire de cea 
pilot, ea este mai pu- 
periculoasă. Iu cel mai 
caz riști să fii păcă- 

de editori sau... îniii- 
de cititori.

de 
lin 
rău 
Iii 
rat

sJ

Coltul nostru distractiv

Verificați-vă cunoștințele sportive

stadionul 
cu care 
puțini: 
n-a lip- 

antrena- 
al echi-

locsay părăsea 
avlnd o faimă 
se pot minări 
timp de opt ani 
sit la nici un 
ment sau meci
pei, n-a fost niciodată 
eliminat de pe teren sau 
suspendat. O tabacheră 
de argint, purtînd grava
tă 'inscripția „100 me
ciuri jucate la Victoria 
I", pe care colegii i-a a 
dăruit-o atunci,' face ca 
anii pctrecuți pe terenu
rile de fotbal 
mereu proaspeți 
mintire.

...Astăzi, lingă 
Rudoif Palocsat/, 
da Miciurin, s-au 
țat impunătoarele sere și 
clădiri ale Stațiunii Ex
perimentate horti-vitico- 
le din Cluj. Fostul mij
locaș al „Victoriei" 
conduce lucrările de Cer

S-a întâmplat la fotbal...
nu erauIn meciul de fotbal 

dintre echipele vest-ger- necesare 
mane Dettensee și Ren- 
frizhausen s-a aj uns 
.întreruperea jocului 
tru o cauză cu 
ieșită din comun.

In prima repriză 
dele conduceau cu 
Curînd după pauză, 
chipa din Renfrizhausen 
a reușit 
bucurie, 
oaspe a 
atingînd 
Capul a 
tură, 
Aceasta s-a rupt în 
Jocul a trebuit 
întrerupt deoarece 
exișta o altă bară și nici

Ia 
pen- 
totul

gaz-
1-0.

e-

la indemînă cele 
pentru repara

rea barei rupte !

fle
nu

.Jack 
după 
văzut

să-i 
în

salt, 
bara, 
lovi- 
bara. 
două,

să

casa 
pe sfra-

Inăl-

fie
a-

că arac- 
frumos.

Chinezul, 
mai tir- 

Rapid,

LEITNER, CA
II Iată cîteva a- 

despre 
pe

să egaleze. De 
portarul echipei 
făcut un

cu capul 
rezistat la

însă nu și...

- Sfera. Lengheriu— 
luhasz. Lupas
Mihăileseu. 3a- 

Reuter. Gică Po-

lui

care.
l-ați

El era a- 
mondial la 

titlu ne 
cu un an 

prin

pe 
nia 
an 
lupt* (2-1) de Italia 
tunci campioană mondia’ă: 
David - 
Vintilă, 
Bîndea, 
ratki.
pescui

gică, dar englezii au men
ținut în regulament. d£-a 
lungul anilor, această nu
mărătoare. fiindcă așa... a 
spus unul în urmă cu, 100 

Iată formația

2) De 
ta tenis 15, 
să se nu- 
sau să se 
aceeași di- 
un număr

PETRE CHERA, CARA
CAL. - 1) Recordul repu
blican la lungimc-băieți 
este deținut de Sorin loan 
cu performanta de 7.41 rn. 
iar la lungime-fete de Ma- '

Reflecții  •••
Victoria să-ți aducă 

totdeauna bucurie ‘ 
flet, dar niciodată

Nu te apreciază ___  _
după golul formidabil pe 
care l-ai marcat cindva, 
ci după acelea Pe care de 
atîtea ori le-ai ratat !

1. Unul din marii atleți 
ai lumii s-a afirmat pentru 
prima oară într-un concurs 
desfășurat pe 
Republicii din 
I.a oare dintre 
atleți enumerăji 
ne referim ?

A) Alain 
Vladimir Kuț 
Sidlo.

2) Cine a 
rul turneului 
de fotbal care a avut 
in 1958 în Suedia ?

A) Pele (Brazilia); 
Charles (Țara Galilor); 
Fontaine (Franța).

Stadion tR
București, 
cei trei 
mai jos

Mimoun ; B) 
; C. Janusz

fost golgele- 
final al CM. 

loc

R) 
C)

în- 
su-în 

trufie !
nimeni

N-al pierdut totul 
dintr-o înfrîngere ai 
țat totuși ceva !

dacă 
învă-

su

In timpul meciului, 
dintre boxeri se a-

3) 
anul 
pleacă prea mult peste corzi 
și cade din ring. Ce face 
arbitrul care conduce me
ciul ?

A) Descalifică pe boxe
rul „dispărut"; B) Așteap
tă să se urce, din nou pe 
ring' C) II numără... în 
absență.

4. După cum se știe 
făclia ștafetei olimpice 
este purtată Ia fiecare e- 
dițic a J,O., din Grecia 
către (ara organizatoare. 
Unde are loc festivitatea a- 
prinderii făcliei olimpice?

A) Atena; Ii) Muntele 
Olimp; C) 
limpia.

Localitatea (I-

fost tnlre anii 
primu] cam-

Obiectivitatea unui 
porter este direct propor
țională nu atît cu price
perea sa. cit cu... prono
sportul său

V. RADULESCU

5. Cine a
1924—1930
pion național de box la ca
tegoria semigrea?

A) Gh. Axioti B) Du
mitru Teică; C) Constantin 
Hour.

VERIFIC AȚI-VA CUNO
ȘTINȚELE SPORTIVE

ȘTEFAN 
REI. - 
măninte 
Dempsey, 
cum spuneți. I 
boxînd în 192» 
tund campion

’;■» categorii:, 
care îl cistiga.se 
înainte. învinglndu-l 
K.O. în repriza a in-a pe 
Jess Willard. Jack Demp
sey a fost campion pînă 
in 1926. cînd a fost în
vins la puncte de Gene 
Tunney. Astăzi. Dempsey 
are 66 de ani șl este or
ganizator de box. ~ 
ce se numără 
30. 40. in loc
mere, 1. 2. 3 
păstreze măcar 
ferența Intre
Si altul : ÎS. 30, 45 ? Foar
te multi aa ridicat, ea si 
dv.. această problemă. In
tr-adevăr. acest fel de a 
număra este lipsit de 1o-

care a alinlat-o Romi- 
în 1938. la Roma, cînd 
fost întrecuti la mare 

pe-a-

Pândele cu rezultatul 
i.84 m. 2) U.T.A a 

cîștigat de 4 ori campio
natul tării la fotbal : 
194G-1947. 1947-1948 1950 și
1954. Formația de bază din 
1950: Catranici - Vass. Pali, 
Farmatj - Reinhardt. Bă- 
cuț I - Boitoș, Mercea, 
Carpineț, Petschovschi. Du
mitrescu III.

G. BUZULIUC. REȘIȚA. 
1) Unguroiu. antrenorul e- 
chipei C.S.M.S. din Iași, a 
jucat aripă stingă la Ve
nus. 2) „Vă rog să-mi 
spuneți dacă e ceva rudă 
cu ..jucătorul Untțtiroiu din 
aceeași echipă Un pic; 
e taică-său t 3) Ultima 
oară am ' jticat cu repre
zentativa de fotbal a R.P. 
Ungare, la 26 octombrie 
1958. pe stadionul .2.3 Au
gust". Am .pierdut greu cu 
2-1. după ce conduceam cu 
1-0 cu 14 minute înainte 
de sfîrșit. prin golul în
scris de Dinulescu în min. 
30. Echipa noastră a fost 
următoarea : Toma-Popa. 
Caricaș. ivtacri - Al. Vasi
le, Nunwelller HT-Oaldă, 
Constantin. Dinulescu. Ef- 
timie. Tătaru.

ION POȘTAȘUL

■ - j,. jnuuiiijtjjji ir

ÎNTREC TROICILE...
„Familia" 

Moscova s-a 
cu o nouă întrecere. In impunătoarele 
tribune ale Hipodromului Central iau 
loc mii de soectatori pentru a urmări 
cursele tradiționalelor troici rusești. 
Alunecarea vijelioasă a săniilor, stîr- 
nind pe turnante nori de zăpadă, o- 
feră un spectacol captivant.

sporturilor de iarnă din 
îmbogățit de ctțiva nni

aCea mai importantă competiție 
sezonului, „Marele premiu de iarnă' 
a revenit în acest an troicii Hipodro
mului din Odesa („pilotată" de S. 
Doroșcenko) pe care o vedem la li
nia de sosire. Cei 5200 de metri ai 
traseului au fost parcurși in 7 minute 
47,3 secunde.

FOTO : TASS — Moscova

cistiga.se

