
I vorba de marca fabricii... 1 proletari din TOATE TARILE. UNITI-VA If

tehnicieni

In sala de festivități a fa
bricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej “ numeroși mun
citori, ingineri și
s-au intilnit pentru a dezbate 
Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste in cin
stea celei de a 40-a aniversări 
de la înființarea partidului. Au 
venit să discute, să facă pro
puneri, să-și ia angajamente 
menite să ducă la îmbunătăți
rea calității produselor lor, care 
să satisfacă exigențele mereu 
sporite ale populației.

Oamenii vor să se îmbrace 
mai bine și mai frumos. Acest 
lucru îl cunoaște fiecare mun
citor al fabricii. Ca atare, în 
preocuparea colectivului stă 
astăzi introducerea cit mai cu- 
rind in 
nile de 
noi din 
modele 
țirea aspectului produselor. Fie
care e hotărît să-și aducă 
contribuția la realizarea aces
tor însemnate obiective.

Zilele acestea am făcut o 
prin sectoarele fabricii, 
tot, la loc de cinste stau 
angajamentele muncito- 

Iar cînd pășești mai de- 
lingă banda de lucru, la

mâinile lor e apreciată de șeful 
de sector și de controlorul teh
nic, foarte exigenți in această 
privință. Handbalista Teodora 
Alecu, controlor de calitate, este 
colega lor de echipă. Aceasta 
insă nu o face să... închidă o- 
chii cînd ceva nu e așa cum 
trebuie. E vorba doar de mar
ca fabricii, la care 
foarte mult.

VIZITA IOLANDEI BALAȘ

LA LENINGRAD

toți țin
Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

fabricație, peste sarci- 
plan, a 330 de modele 
țesături și tricot, 30 de 
de ciorapi, îmbunătă

vizită 
Peste 
scrise 
rilor. 
parte, 
călcătorie sau în sectorul ma
șinilor circulare, îți dai ime
diat seama că angajamentele a- 

zstea prind viață cu fiecare 
.țipă, cu fiecare ceas.

In mijlocul acestui harnic 
colectiv, muncesc și numeroși 
sportivi. Și pe ei grija pentru 
o calitate superioară îi 
pă în mod deosebit. O 
strea’ză rezultatele bune 
le obțin. Depănătoarele 
Cîrstea și Cornelia Moldoveanu, 
din echipa de handbal, sînt 
fruntașe în sectorul 8 tricota
je. Calitatea firului ieșit din

preocu- 
demon- 
pe care 

Ioana
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calitateaVoleibalista Mana Muși verifică împreună cu 
lucrului său
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Tot mai sus, gloria sportivă!
LOC'JL I LA CAMPIONATELE MONDIALE MASCU

LINE DE HANDBAL IN 7.
LOCUL I IN GRUPA C A CAMPIONATELOR MONDIA

LE DE HOCHEI PE GHEATA
CIȘTIGAREA LA SCOR (8—1) A PRIMULUI MECI 

DIN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI' PEN
TRU ECHIPELE FEMININE DE HANDBAL IN 7

CALIFICAREA IN SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA VOLEI

LOCUL I IN CONCURSUL
SPADA DIN R. D. GERMANA

La 14 martie a sosit la LeJ 
ningrad renumita sportivă ro- 
mîncă Iolanda Balaș, campioană 
olimpică și recordmană mon
dială la săritura în înălțime. Ea 
a fost invitată la Leningrad de 
prietena sa Tamara Press, cam
pioană olimpică și dublă record
mană a lumii. In ziua sosirii 
Iolanda Balaș a vizitat stadio
nul de iarnă din Leningrad, iar 
miercuri a făcut un antrena-1 
ment împreună cu atletele so
vietice.

IN „C.C.E." LA VOLEI

DELEGAȚIA R. P. ROMINE PLEACA AZI

LA CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA
Astăzi dimineață urmează să 

părăsească Bucureștiul plecînd 
îa campionatele mondiale de 
tenis de masă de la Pekin, re
prezentativele țării noastre.

Duminică, lovitura de începere
a sezonului de fotbal

Duminică începe returul categoriei 
meciurile primei etape vor începe la 
face doar partida din București, Rapid — Știința Timi
șoara care este fixată la ora J4.30, în deschidere la jocul 
C.C.A. — Farul Constanța pe stadionul „23 August". Ce
lelalte meciuri ale primei etape a returului; Steagul roșu 
Brașov — Progresul București, U. T. Arad — Dinamo 
București, Dinamo Bacău — Petrolul Ploiești, Minerul Lu- 
peni — C.S.M.S. Iași și Știința Cluj —? Corvinul Hune
doara.

A la fotbal. Toate 
ora 16.15. Excepție

înainte de a ajunge în capitala 
R. P. Ohineze, sportivii noștri 
se vor opri în U.R.S.S. unde 
la Erevan, Tbilisi și Moscova 
vor susține o serie de întîlniri 
amicale în compania jucătoare
lor și jucătorilor sovietici. Apoi, 
sportivii romîni își vor conti
nua drumul spre Pekin. Dele
gația care face deplasarea cu
prinde pe Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Catrinel Folea, 
Radu Negulescu, Gheorghe Co- 
bîrzan, Adalbert Rethi și Ti- 
beriu Covaci.

O săptămînă minunată, plină 
de răsunătoare succese sportive 
internaționale ! In mijlocul entu
ziaștilor spectatori din Capitală 
sau departe, la mii de kilometri 
de patrie, reprezentanții spor
tivi ai țării noastre s-au între
cut pe ei înșiși și în focul mi
nunatei lupte sportive s-au do
vedit cei mai buni dintre cei 
mai buni. Acest buchet de 
splendide victorii pe care spor
tivii l-au dăruit patriei repre
zintă în fapt profunda lor re
cunoștință pentru minunatele 
condiții pe care partidul și gu
vernul le-au creat mișcării spor
tive.

Pe podiumul de la Westfal- 
lenhalle din Dortmund (R. F. 
Germană) handbaliștii noștri 
s-au acoperit de glorie învin- 
gind în finala campionatului 
mondial puternica echipa a 
R.S. Cehoslovace după ce își 
croiseră drum spre titlu prin 
victoriile repurtate în fața redu
tabilelor formații ale Danemar
cei, Germaniei (echipa unită), 
Norvegiei; oglinzile de ghea
ță ale patinoarelor din Laussa-

C.F.R. Timișoara—Lokomotiv Virșeț 13-3 la lupte

FEMININ
INTERNAȚIONAL DE

ne și
victoriilor , .. ...... .
victorii realizate la scoruri atît 
de concludente; miile de specta- 
tori din sălile Dinamo și Flo
reasca au purtat pa aripi spre 
victorie echipele de volei și 
handbal care își apărau șansele 
în fazele
Europei" 
Haukler 
nii din
Ungară
tul concurs internațional de la 
Kar| Marx-Stadt...

Geneva au fost martorele 
hocheiștilor noștri.

superioare ale ,.Cunei 
; în sfîrșit, Ștefan 
i-a învins pe spadasi- 
R.D. Germană și R.P.

cîștigînd importan-

MASCULIN

Intr-un meci retur contînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin, echipa 
Institutului sportiv din Riga 
a învins cu scorul de 3-0 (ti, 
12,9) echipa AZS-Varșovia. In 
primul meci victoria revenise 
echipei poloneze cu același scor, 
dar cu un punctaveraj supe
rior, astfel că echipa AZS-Var
șovia s-a calificat pentru turul 
următor.

HANDBALIȘTII ROMINI
ÎN FRANȚAÎNVINGĂTORI

DIJON 15 (prin telefon). Astă 
seara, echipa de handbal în 7 

a învins selecționata 
scorul de 33—16 (14—7). 
de spectatori prezenți 
au aplaudat îndelung

a R.P.R. 
locală cu 
Cei 2000 
la meci
pe noii campioni ai lumii pen
tru frumoasa lor demonstrație

Cele mai multe goluri ale ro- 
mînilor au fost marcate de 
Moser (7) Costache I și Hnat 
(cite 5).

Vineri seara echipa R.P.R. 
va întilni la Paris selecționata 
Franței.

„Echipa masculină de handbal în 7 a țării noastre a 
cucerit titlul de campioană mondială. Victoria handba- 
liștilor români a produs o puternică impresie în cercu

rile sportive din lumea întreagă".

I

/
//

Wrș, mteă, dar talentată...

echipei 
loc 

Timișoara, 
echipa 

a 
fost întărită cu doi membri ai 
lotului republican. Gazdele au 
repurtat victoria cu scorul de 
13—3. întîlnirile, foarte dispu
tate, n-au satisfăcut din punct 
de vedere tehnic. S-a recurs 
Ia numeroase „țineri", s-au si
mulat atacuri false, dar arbi
trii au știut să reacționeze 
prompt: au fost date numeroa
se avertismente pentru pasivi
tate. De la localnici au co
respuns integral: Alex. Geantă 
și Gh. Popovici, iar parțial C. 
Uibariu. Din echipa oaspete 
cel mai bun a fost P. Tuțici.

Iată filmul întîlnirii: 52 kg1. 
Gh. Tăpăloagă (T) învinge prin 
neprezentarea adversarului, L 
Stancovici (V) care s-a acci
dentat la Lugoj. La 57 kg: L. 
Hudescu (T) înv. la tuș în min- 
10 pe B. Toth (V). Alex. Gean
tă (T) a avut un adversar di
ficil la 62 kg., în M. Pavicici 
(V). Luptătorul romîn a obțl-

Ultima întîlnire a 
Lokomotiv Virșeț a avut 
marți seara, la 
Oaspeții au întîlnit 
C.F.R. din localitate, care

nut o meritată victorie la pct 
La categ. ușoară, după ce a- 
mîndoi sportivii primesc cite 
două avertismente pentru pa
sivitate, V. Andreica (T) cuce
rește victoria la pct. în fața 
lui I. Balaș (V). La 73 kg. Gh 
Toth (T) își asigură victoria 
la puncte prin două centuri la
terale, asupra lui R. Tîrculea 
(V). La mijlocie, C. Uibariu 
(T) execută în 3 min. șapte 
„supleuri" asupra lui I. Jiva- 
novici (V). Sportivul localnic 
obține pînă la urmă victoria 
la puncte. Gh. Popovici (T) a 
avut o misiune dificilă la 87 
kg, în fața lui P. Tuțici (V). In 
întîlnirile de pînă acum a ieșit 
mereu învingător sportivul iu
goslav. De data aceasta, după 
un meci în care s-a risipit 
multă energie de ambele păr
ți, cei doi au terminat la ega
litate. La categoria grea, 
tr-un meci fără istoric.
Stoikov (V) învinge la pct. pe 
I. Valentin (T). Spectatori 900. 
Arbitraj bun.

în- 
M.

O. BENKO

(Agerpres)

★

ți comportare bună în concursul de la Harakov, 
VI în cursa de 15 km.

Petre a avut 
clasîndu-se pe locul

★

De vorbă cu antreiDorul N. Burchi
despre concursul de schi de la Harakov

(R. S. Cehoslovacă)
Deoarece duminică nu am 

putut obține legătura telefoni
că cu delegația schiorilor ro
mîni participanți la concursul 
internațional de la Harakov 
(R.S. Cehoslovacă), am profitat 
de prezența antrenorului Nicu- 
lae Burchi la sediul federației 
pentru a-i 
viu :

- Ce 
cursul, 
nai ?

— Valoarea concursului reie-

lua un scurt inter-

valoare a avut con- 
pe plan internațio-

buni fondiști polo- 
și alți schiori da

apreciați compor
tării

Vă prezentăm echipa feminină de baschet a R. P. F. Iugoslavia...
...adversara de duminică a reprezentativei noastre

Fără a fi de talia echipelor 
Uniunii Sovietice, R.P. Bulgariei 
sau R.S. Cehoslovace, oare domină 
de ani de zile baschetul feminin 
european reprezentativa R.P.F. 
Iugoslavia este o formație redu
tabilă. Baschetbalistele iugoslave 
au imprimat în jocul lor ujiele e- 
lemonte specifice echipei mascu
line a tării vecine : acționează în 
viteză, accentul punîndu-1 pe pi- 
voții Cmiljka Kalusevici (1,82 
m) și Sonja Mrak (1,94 m), care 
prin înălțimea și experiența lor 
aduc echipei un aport conside
rabil. Apărarea folosită cu pre
dilecție este om la om, cu diferi
tele ei variante.

Oaspetele deplasează pentru tur
neul din țara noastră cel mai bun 
lot, cuprinzând majoritatea parti
cipantelor la campionatele europe
ne de la Sofia. Federația iugos
lavă de specialitate a anunțat ur- 
mătoarele jucătoare (în paranteze

sînt trecute : echipa de club, anul 
nașterii și numărul jocurilor in
ternaționale) : Cmiljka Kaluse
vici (Crvena Zvezda — 1933 — 
62), Gordana Bjegojevici (Beo
grad — 1935 — 53), Darinka 
Saranovici (Beograd — 1941 — 
1), Milena Uljarevici (Beograd — 
1933 — 20), Milica Radovanovici 
(Radnicki — 1937 — 59), Bo- 
siljka Pesici (Beograd — 1938
— 38), Noda Jovicici (Beograd
— 1942 — 10), Zagorka Simici 
(Beograd — 1940 — 0), Sonja 
Mrak (A.S.K. Olimpia — 1935
— 34), Gizela Ferenc (P artizan 
Novi Sad — 1911 — 9), Ruzika 
Meglaj (Jugomontaza Zagreb — 
1941 — 50), K amili j a Meglaj 
Jngomontaza —

Reprezentativa 
pregătit cu toată 
tru meciurile ou 
iugoslave,

1940 —0).
țării noastre s-a 
seriozitatea pen- 
baschetbalistele 

Jucătoarele, gelupei

11. 1’. Romine doresc să realizeze 
victoria și pentru aceasta sînt 
hotărîte să lupte cu toată dîrze- 
nia. Forma arătată în cursul an
trenamentelor, combativitatea do
vedită în alte întîlniri internațio
nale, le dau dreptul să fie opti
miste înaintea acestor interesante 
partide.

Reamintim 
R.P.F. Iugoslavia ; 
martie, ora 19, 
din Capitală : R. 
R.P.F. Iugoslavia 
meciul masculin 
rești—Dinamo Tg. 
martie la Brașov, meci cu selec
ționata de tineret a R.P. Romîne, 
24 martie la Tg. Mureș, revanșa 
meciului cu reprezentativa țării 
noastre, 26 martie la Oradea. în
tîlnire cu selecționata locală.

programul echipei 
duminică 19 

sala Floreasca 
P. Romînă— 
(la ora 17,30 

Dinamo Bucu- 
Mureș), 21

se in primul rind din numărul 
țărilor participante: 6. La Ha
rakov au luat startul schiori 
din R.P. Polonă, Finlanda, 
R.D. Germană, Franța, R. S. 
Cehoslovacă și din țara noastră. 
Printre ei s-au aflat R. Cillik, 
Zd. Gabriel, din echipa olimpi
că a R.S. Cehoslovace, J. Kar- 
piel și J. Pawlikovski, unii din
tre cei mai 
ne zi precum 
valoare.

— Cum
tarea reprezentanților 
noastre ?

In general bună. Doresc să 
menționez îndeosebi perfor
manța lui Dinu Petre, care a 
ocupat locul VI în cursa de 
15 km ciștigată de cehoslova
cul Cillik. Gh. Bădescu a ocu
pat locul XIV, meritoriu dacă 
ținem seama că au luat star
tul 
Gh. 
din 
dar 
schi a fost nevoit să o repare, 
pierzind minute prețioase. La 
30 de km zăpada foarte grea și 
timpul călduros au creat con
diții foarte grele de întreceri, 
din care cauză 14 din cei 43 
de concurenți au fost nevoiți 
să abandoneze. In această cursă, 
ciștigată tot de un cehoslovac 
— Zd. Gabriel — Bădescu s-a 
clasat al XIV-lea, Gh. Vilmoș 
și-a rupt un schi și a abando
nat, iar Dinu Petre a fost 
oprit de doctor să concureze. 
Cursa a solicitat fondiștilor un 
efort deosebit de greu. Tinînd

87 de concurenți. Tînărul 
Vilmoș a parcurs o parte 
traseu intr-un timp buni 

rupîndu-i-se legătura la un

D. ST, (Continuare în pag. a 2-a) z'



VĂ FELICITAM!
Numeroase telegrame adresate handbaliștilor noștri

Vestea excepționalei victorii obținute duminică sea. 
' ra în finala campionatului mondial de la Dortmund 
■ a făcut cu repeziciune înconjurul lumii. Pretutindeni, 
1 din îndepărtata țară a „Soarelui răsare" și pînă în 

țara gazdă a acestui campionat mondial, succesul, 
echipei R. P. Romîne a produs o impresie deosebită, 

! prilejuind comentarii din cele mai favorabile. In mari-
1 le ziare din țările europene și din Japonia au apărut re-
? porta je ample, care descriu cu lux de amănunte victoria 

handbaliștilor noștri, fotografii ale jucătorilor romîni 
; etc. Trimișii speciali ai diferitelor publicații au fost 

în unanimitate de acord, în relatările lor. că echipa 
R. P. Romîne a fost cea mai bună și cea mai disci-

------------------------------------ ------------------------

formație din turneul final. De asemeni, multe 
de specialitate din Europa apreciază în

plinată
ziare _ .
mod obiectiv victoria handbaliștilor, ca un nou succes 
care vine să confirme continua 
de cultură fizică și sport din
Ronaînă.

Oamenii muncii din întreaga 
noștri de peste hotare au primit cu nespusă bucurie 
vestea succesului. Ei își exprimă marea lor satisfac
ție fată de victoria handbaliștilor prin zeci de tele
grame de felicitare, care sosesc zilnic pe adresa 
Consiliului General U.C.F.S. și a redacției noastre. 
Să spicuim cîteva dintre ele:

dezvoltare a mișcării 
Republica Populara

tară, cît și prietenii

MASCULIN 3. C.P. Buc. 12 9 3 28:16 (595:513) 21
4. Metalul Buc. 12 8 4 28:16 (579:491) 20

1. Rapid Buc. 10 10 0 30: 5 (502:320) 20 5. Știința Cluj 12 7 5 27:20 (614:528) 19
2. Progr. Buc. ie 8 2 27:17 (607:534) 18 6. Farul C-ța 12 6 6 24:21 (558:542) 18
3. Știința Cluj 10 7 3 26:16 (548:487) 17 7. C.S.M. Cluj 12 6 6 24:25 (595:635) 18
4. Dinamo Buc. 10 7 3 25:17 (555:515) 17 8. C.S.M. Sibiu 12 6 6 21:22 (515:550) 18
5. Jiul Petroșani 10 5 5 22:21 (549:554) 15 9. Olim. Brașov 12 3 9 16:32 (527:639) 15
6. Victoria Buc. 10 5 5 20:23 (515:575) 15 10. Progr. Buc. 12 2 10 11:33 (486:589) 14
7. Tract. Brașov 10 4 6 18:21 (450:498) 14 11. Sănăt. Buc. 11 2 9 11:30 (395:550) 13
8. Știința Galați 10 4 6 16:23 (431:518) 14 12. Țesăt. Iași 12 0 12 4:36 (312590) 12
9. Șt. Timișoara 10 3 7 20:23 (563:530) 13

10. Petr. Ploiești 10 3 7 12:26 (439:525) 13 VINERI SE DESCHIDE ȘCOALA DE
11. C.C.A. 9 3 6 16:21 (466:459) 12 ARBITRI DIN CAPITALA
12. Farul C-ța 9 0 9 8:27 (381:491) 9

Comisia orășenească de volei anunță
FEMININ pe toți cei înscriși la școala dp arbitri

de volei să se prezinte vineri 17 mar-
1. Rapid Buc. 12 11 1 34: 8 (502:402) 23 tie. ora 18, în sala B de la Institutul2. Dinamo Buc. 11 11 0 33: 2 (523:262) 22 de Cultură Fizică.

SECȚIA DE HANDBAL A ORA
ȘULUI BERLIN țR.D.G.) : „Felici
tăm Federația Romînâ de Handbal 
pentru cîștigarea titlului mondial h 
handbal în sală"

în_ 7 cîștigaț de 
P. Romîne.

Romînia cîștigâ titlul 
handbal la Dortmund", 

__ ........................................ i de 
.L’Equipe" scrie printre altele'

— JONNY JACOBSEN: NEUM
UNSTER — R. F. GERMANA: 
„Vă felicit pentru câștigarea titlului 
mondial și vă transmit salutări cor
diale".

CONSILIUL CLUBULUI SPOR. 
TIV MUNCITORESC REȘIȚA: 
„Muncitorii și sportivii Combinatului 
Metalurgic Reșița vă felicită din toată 
inima pentru cîștigarea titlului suprem 
la handbal în 7".

FEDERAȚIA DE HANDBAL DIN 
R. P. BULGARIA : „Ne bucurăm foarte 
mult și vă felicităm pentru marea voa
stră victorie. Vă urăm să-1 apărați în
totdeauna cu succes".

CONSILIUL REGIONAL U.C.F.S 
BANAT: „In numele tuturor sporti
vilor din regiunea Banat vă felicităm 
pentru succesul obținut la campiona
tul mondial și vă 
șî în activitatea 
toare".

urăm noi succese 
internațională vli-

ȘCOALA TEHNI-
Cu ocazia

ELEVII DE LA
CA DIN COP$A MICA: 
strălucitei performanțe felicităm din 
toată inima reprezentativa de hand
bal în 7 urindu-j succese asemănă 
toare si în viitor"

Comentarii ale presei franceze

PARIS (Agerpres). Corespondență 
specială telefonică : Majoritatea zia
relor care au apărut luni dimineața 
la Paris consacră ample comentarii 
și reportaje finalei campionatului

mondial de handbal 
echipa selecționată a R.
Sub titlul „i 
mondial de
Guy Gaubert. trimisul ziarului 
saort „L , . ' '
„Niciodată nu am văzut două echipe 
de handbal disput:ndu-și cu atita 
ardoare victoria. Finala campionatu
lui lumii la handbal in 7 a fost o 
luptă fără cruțare, în care forța 
fizică și puterea aruncărilor la poar
tă au jucat rolul dominant. PE TE
REN JUCĂTORII ROMÎNI PAREAU 
NIȘTE STINGI DE NECLINTIT 
ÎMPOTRIVA carora echipa 
CEHOSLOVACIEI A DAT UN A- 
SALT NEÎNCETAT. Cehoslovacii nu 
au reușit totuși să-și traducă cunoș
tințele și experiența tehnică din cau
za hotărîrii uimitoare a romînilor,' 
mereu atenți la adversar si la min
ge într-o partidă pasionantă si boga-j 
fă în emoții".

Un alt trimis al ziarului „I “ 
pe“, fostul ciclist Jean Bobet. fratele 
renumitului campion francez Louison- 
Bobet, remarcă : „Vigoarea, angaja
mentul deplin în timpul jocului șE 
iuțeala sînt calități esențiale ale; 
handbalului modern Pe care românii; 
le-au însușit foarte repede. Numai' 
așa se explică neașteptata lor victo 
rie".

„Peste 
cători și 
tajul pe 
mund, ziarul „ngaro — .au 
la o finală homerică a campionatu-î M3 
lui mondial de handbal, cîștigat dej din 
Romînia după 80 de minute de joc. 
Victoria romînilor vine să încunu
neze pe unuf din „outsider"-!! cam
pionatului lumii. HANDBAL1ȘTII 
ROMÎNI SINT FOARTE ROBUȘTI. 
JOACA SIMPLU DAR EFICACE.

EI POSEDA O MARE VITEZA,' 
PRECIZIE IN ARUNCĂRI".

Sub titlul „Echipa R. P. Romîne' 
devine campioană mondială", ziarul 
„L’Humanite" subliniază: „Cel de al' 
patrulea campionat mondial de hand
bal în 7 s-a încheiat cu o mare sur-; 
priză. Echipa ro-mînă, căreia nu i se. 
acordau șanse prea mari, 
să învingă în finală cu 9—8 repre 
zentativa R. S. Cehoslovace, una din
tre cele mai 
FINALA DE 
DESFĂȘURATA 
UNEI LUPTE EXTREM DE STRIN-I aceea, 
SE ȘI PALPITANTE, A REVENIT ♦ Valea Jiului

Doar două
Nota

„Cupa Mogoșa”

pină acum a 
de volei Jiul 
mult decit mul- 
obținute in ac- 

unor for- 
(Progresul

Comportarea de 
echipei masculine 

a reușit-^ Petroșani este mai 
țumitoare. Victoriile 
tualul campionat asupra 
mâții de certă valoare 
București, Știința Cluj, C.C.A.), ilus- 

deplin acest lucru. De 
simpatizanți din 
acestei discipline 

PE MERIT HANDBALIȘTILOR RO-jtsportive susțin echipa cu multă căl- 
MINI". Ldură.

puternice din lume
LA DORTMUND,

SUB SEMNUL f trează pe 
numeroșii 

ai

a

Seinii nou și va’oros schimb da

15.000 de spectatori curios- 
entuziaști — scrie în reoor- 
marginea finalei de la Dort-

„Figaro" — au asistatȚdoi

Bucureștiul sportiv are din nou 
oaspeți de seamă. La invitația Fede
rației de atletism din țara noastră, 
luni au sosit în Capitală JIRI SKO
BLA, multiplu campion al Cehoslova
ciei la aruncarea greutății și VACLAV 
VOMACKA, conferențiar la Institu
tul de Cultură Fizică din Praga. Cei 

curs în 
fruntași

specialiști vor ține un 
antrenorilor și atleților 

Romînia.

și atleții

a revenit din nou
selecționatei regiunii Maramureș

săptăminii trecute s-a 
pîrtiile Dealului Negru 
Mare tradiționalul con- 
„Cupa Mogoșa", la care 

participat schiori

La sfirșitul 
desfășurat pe 
de lingă Baia 
curs întitulat 
au participat schiori din 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
ceava și Maramureș. Deși 
de disputare a probelor au 
tul de grele din cauza zăpezii (dimi
neața a fost înghețată, iar către 
prînz foarte moale), concursul s-a 
bucurat de un frumos succes, cei 
123 de schiori luptînd cu toată în
suflețirea pentru o cît mai bună 
comportare.

Iată câștigătorii probelor: SLALOM 
URIAȘ, seniori: A. Bares (Maramu
reș), senioare: lolanda Griga (Mara
mureș), juniori: P. Tomori (Mureș- 
Autonomă Maghiară), junioare: Ana

regiunile 
Cluj, Su- 
condițiile 
fost des-

Danciu (Maramureș); SLALOM SPE
CIAL, seniori: T. Horvath (Maramu
reș), senioare: Edith Horvath (Mara
mureș), 
junioare: 
seniori: 
Horvath,
Autonomă Maghiară), 
Danciu; ȘTAFETA 3x3 km, SENIOA
RE : Mureș-Autonomă Maghiară ;
4x10 Km, SENIORI: Mureș-Autonomă 
Maghiară; 15 Km SENIORI: L. Bo- 
gozi (Mureș-Autonomă Maghiară), 5 
km. SENIOARE: Margareta Magyari 
(Maramureș), 10 km JUNIORI: Lu
cia Demian (Cluj). 3 Km JUNIOARE: 
Iuliana Bbgozi (Mureș-Autonomă Ma
ghiară).

Această a VlII-a ediție a „Cupei 
Mogoșa" a revenit schiorilor din re
giunea Maramureș (pentru a Vl-a 
oară), care au totalizat 114 puncte. 
Ei au fost urmați in clasament de se
lecționatele regiunilor Suceava 176 
p., Cluj 187 p și Mureș-Autonomă 
Maghiară 189 p.
VAS1LE SASARANU-coresp. regional

juniori: A. Benedek (Cluj), 
Ana Danciu; COBORIRE, 

A. Bares, senioare : Edith 
juniori: Q. Tomâri (Mureș- 

junioare: Ana

JIRI SKOBLA

Activitatea la zi
• Din cauza turneului pe care îl 

va întreprinde în țara noastră echipa 
R.P.F. Iugoslavia, campionatul repu
blican feminin va fi întrerupt. El va 
fi reluat la 2 aprilie cu meciurile e- 
tapei a XX-a.

• A început campionatul studen
țesc al Capitalei. Iată primele rezul
tate: Politehnica — U.P.B. (m) 52—42; 
Construcții - l.M.F. (m) 53—47; Poli
tehnica - I.S.E. (m) 41-29; U.P.B. - 
l.M.F. (m) 54—50; I. Pedagogic —
I.M.G. (f) 25-20; Construcții - l.M.F. 
(f) 12-11’; Politehnica - I.S.E. 
44—30; U.P.B. — Arhitectura 
46-30.

CR. POPESCU, coresp.

seama de valoarea și 
participanților, consider 
lui Dinu Petre și Gh. 
bune

- Ce program au

O scurtă convorbire cu Skobla și 
Vomacka ne-a pus în tema lecțiilor 
care urmează să fie prezentate. An
trenorul Vomacka intenționează sa a. 
bordeze o serie de probleme' cum ar 
fi „Principiile biomecanice în arun
cări". .Dezvoltarea forței atletului", 
.Metodica antrenamentului în arun
carea greutății și a discului" etc. E- 
xemplificârile practice le va face Jiri 
Skobla, cunoscut pentru tehnica sa 
desăvîrșitâ, șlefuită cu meticulozitate 
de-a lungul a peste 10 ani petrecuți 
pe stadion. Fostul recordman al Eu
ropei .va arăta printre altele greșelile 
care se ivesc în mod curent in an
trenamentul aruncătorului de greu
tate sau de disc și modalitățile de a 
le elimina din pregătire. Aceasta va 
duce desigur la creșterea rezultatelor 
în aceste două probe, capitol la care 
atleții noștri sînt încă departe de ni
velul internațional al performantelor. 
Deosebit de utilă și foarte interesan
tă va fi prezentarea de către Skobta 
a modului cum trebuie aplicate în 
practică diferite principii teoretice ale 
metodicei antrenamentului.

Fără îndoială că după evoluția re
cordmanei mondiale Tamara Press, 
după prețiosul curs predat de antre
norii sovietici Filin, Mitropolski și 
Popov, acest nou schimb de expe
riență în probleme de pregătire va 
fi deosebit de folositor antrenorilor 
și atleților noștri.

Jiri Skobla și Vaclav Vomacka își 
încep cursul astăzi la ora 9 la sta
dionul Dinamo. Antrenamentele și 
lecțiile practice ale lui Jiri Skobla 
vor avea loc îndeosebi pe stadionul 
Tineretului

Din păcate, conducerea asociației 
sportive Jiul Petroșani nu manifestă 
același interes. Așa, de pildă, nici 
un reprezentant al asociației (cu ex
cepția celui care vindea bilete) n-a 
fost prezent la partida susținută la 
Lupeni in compania formației Pro
gresul București.

O latură și mai negativă, care do
vedește dezinteresul clubului față de 
voleibaliști, este aceea că jucătorii 
nu au nici măcar echipamentul ab
solut necesar. încă de la începerea 
campionatului sportivii de la Jiul 
folosesc aceleași tricouri la jocuri ■ 
la antrenamente (cu toate că au i. 
cepul să se uzeze), iar cele două 
mingi cumpărate in primele zile ale 
anului sint absolut insuficiente pen
tru antrenamentele unei echipe de 
volei din categoria A. Noroc însă că 
asociația sportivă Știința Petroșani 
i-a ajutat de multe ori pe voleibaliștii 
de la Jiul cu echipamentul și mate
rialele necesare.

Ar fi de dorit ca tovarășii din 
consiliul de ponducere al asociației 
Jiul Petroșani să analizeze cu spirit 
de răspundere această stare de lu
cruri și să ia toate măsurile nece
sare pentru a asigura și voleiului 
condiții de dezvoltare ca și celorlalte 
discipline sportive.

STAICIJ BALO1 coresp.

DE LA I. E. B. S
Pentru galele de box de selecție, care 

vor avea loc astăzi și sîmbătă in saT 
Floreasca. sînt valabile următoare, 
permise care poartă viza pe anul 1961: 
- albastre și roșii in piele, albastre 
dermatin. gri dermatin ale maeștrilor 
sportului la box și ale membrilor co
misiilor și colegiilor care poartă ștam
pila „Box", verzi de ziariști, carnetele 
de arbitri și antrenori de box.

★
intîlnirea internațională de 

feminin R.P.R.—R.P.F. lugosla- 
valabile următoarele permise

Pentru 
baschet 
via sînt 
vizate pe anul 1961 : — albastre și roșii
in piele, albastre dermatin care poartă 
ștampila „Sala Floreasca", albastre der
matin cu ștampila „Baschet", gri der
matin ale maeștrilor sportului la bas
chet și ale membrilor comisiilor și co
legiilor din F.R. Baschet, verzi de zia
riști însoțite de delegații, în limita 
locurilor repartizate fiecărui ziar, la 
masa presei.

Biletele pentru această întîlnire s-au 
pus în vînzare la casele de bilete din 
str. I Vidu și agenția centrală prono
sport din Calea Victoriei 9.

E VORBA DE MAREA FABRICII
Urmare din pag. 1)

mai văzut la locul lor de 
și alți sportivi ai „Confecției".

• ••

calitatea lucrului. Nu vrem să ne 
facem de rușine în fața lor.

Pentru ca angajamentele să fie 
duse la îndeplinire, fotbaliștii E. Leucă, 
D. Vetu, I. Ivan. Gh. Papadopol 
electricieni de întreținere, s-au an
gajat ca prin munca lor să contribuie 
la succesele celor din sectoare. Nici 
o mașină nu va trebui să stea măcar 
un minut în timpul lucrului. Atenție 
deci la întreținere, la instalații. Fie
care va fi „cu ochii in patru"cum 
se spune.

Mai repede, mai bine și mai fru
mos. Iată ce preocupă 
muncitori ai fabricii de 
realizarea acestor sarcini își aduc 
contribuția lor și sportivii. Iar cînd 
în zilele însorite ale primăverii ei 
vor vedea pe străzi cum costumul 
acela elegant, sau rochia făcută după 
ultimul jurnal al modei „cade" de mi
nune pe cei care le poartă, se vor 
bucura nespus de mult știind că acest 
lucru se datorează muncii lor atente, 
sirguincioase, luptei lor permanente 
pentru calitate.

Am 
muncă 
La banda 81 din sectorul 4 muncește 
voleibalista Maria Muși, la confec
ții pantaloni o altă iubitoare a volei
ului : Elena Damache, iar prin mîinile 
handbalistei Georgeta Mincin trec zeci 
și sute de balonseide. Cele trei spor
tive stăteau aplecate asupra mașinii de 
cusut, iar miinile lor harnice și pricepu
te dădeau viață gindurilor care le-au 
animat in ziua apariției 
partidului : lucru de bună
Aici, la fabrica de confecții au 
ființă cu cltva timp in urmă 
cursuri de calificare. Cel mai 
își ajută tovarășul din stingă și 
dreapta sa. Fiecare învață de la 
lălăit. Toți trebuie să cunoască 
puțin două-trei operații. Așa 
angajat. Atunci,
in muncă, va spori numărul contro
lorilor de calitate, care nu vor fi 
alții decit înșiși ei, muncitorii.

— In
munista Maria Muși — au luat ființă 
comisii 
muncitori,

(Urmare din pag.

(f)

CUPEI ZIARELOR”

numărul 
rezultatele

de 
că
Bădescu sint

fondiștii noș
tri fruntași în săptămînile urmă
toare ?

— 1st vor continua antrenamentele 
în cadrul secțiilor cluburilor și aso
ciațiilor 
totodată 
ce vor 
Tiucegi.
de ceilalți fondiști. vor lua startul in 
„Cupa Voința" cere deschide seria 
concursurilor din Bucegi.

de care aparțin, participind 
la concursurile de primăvară 

fi găzduite de pirtiile din 
Simbătă și duminică, alături

Comisia orășenească de tir Bucu
rești în colaborare cu Uniunea Zia
riștilor, organizează duminică 19 mar
tie a.c. ora 9 dimineața pe Poligo
nul Tineretului, prima etapă din ca
drul concursului de tir dotat cu 
„Cupa ziarelor". Sint invitați să ia 
part-? redactorii dc la toate ziarele din 
Capitală.

întrecerile au loc la proba 
armă sport 10 focuri culcat rezemat. 
In clasamentul pe echipe vor conta 
rezultatele primilor 5 trăgători (4 bă
ieți și o fată), iar individual redac
țiile pot înscrie un număr nelimitat 
de concureati.

chemării 
calitate, 

luat 
noi 
bun 
din 
ce- 
cel 

s-au 
va crește exigența

fiecare sector — spunea co-

formale din cei mai buni 
care vor aprecia zilnfe

pe harnicii
confecții. Lu

*?•



I N
Consfătuirea de luni a antreno

rilor a fost binevenită acum în 
preajma reînceperii campiona- 

ului categoriei A. Pe de o parte ea 
reamintit antrenorilor o serie de 

ndrumări privind organizarea proce- 
ului de instruire, fermitatea și exi- 
ența cu care trebuie să privească 
■regătirea jucătorilor și preocuparea 
ermanentă față de realizarea unui 
otbal de calitate și a orientării în 
oc, iar pe de altă parte a precizat 
arcinile și obiectivele perioadei com- 
>etiționale.

Concluzia principală care s-a des
prins din această consfătuire a fost 
ceea că numai printr-un efort sus- 
inut din partea antrenorilor în ceea 
e privește atît organizarea și îmbu- 
ătățirea conținutului antrenamentelor 
ît și îndrumarea permanentă a jucă- 
orilor spre realizarea unei tehnici 
uperioare și a trăsăturilor caracteris- 
ice ale orientării, se poate ajunge la 
idicarea continuă a calității fotbalu- 
ui. Antrenorii trebuie să urmărească 
econtenit acest obiectiv, folosind cam
pionatul ca mijloc de perfecționare a 
pregătirii și nu pentru obținerea de 
ezultate imediate. Jocul de calitate 

e mai sigur la succese. Și acest 
.11 trebuie să fie clar și pentru 

conducătorii secțiilor de fotbal.

Cîteva notări pentru arbitri. Am 
urmărit cu multă atenție arbi
trajul la partida Steagul roșu— 

’artizan Tirana și mărturisim că nu 
ivem prea multe să-i reproșăm. 
Trio“-ul turc Zoroglu—Atacani—Ba- 
>acan dacă a comis 3—4 erori de a- 
>reciere a atacului la balon. In rest, 
in arbitraj fără cusur. Și a fost un 
neci greu de condus.

Principala calitate a arbitrului : a 
ost întotdeauna lingă fază astfel că 
i putut vedea orice infracțiune, 
explicația: un plasament excepțional 
i simț de anticipare a fazelor de joc. 
n plus, o perfectă colaborare cu „tu- 
ierii", mereu prezenți pe linia ulti-

SEMNĂ
min. 19 mingea a rupt unul din stea
gurile de colț (din terenul echipei 
Steagul roșu) și a ieșit in corner. Un 
jucător albanez a vrut să execute 
cornerul fără steag de colț, dar ar
bitrul l-a oprit și nu a dat drumul 
la joc pînă cînd n-a fost înlocuit 
steagul. Jocul a fost oprit un minut, 
timp pe care arbitrul principal l-a 
comunicat celor de tușă imediat; 3. In 
min. 30 Zaharia a lovit cu mina 
mingea care însă, a rămas lingă un 
jucător albanez. Acesta a luat mingea 
ca să execute hends, fără însă ca ar
bitrul să fi fluierat. Arbitrul - care 
in cazul lui Zaharia aplicase legea 
avantajului — a acordat hends în 
favoarea echipei... Steagul roșu.

Pregătiri pentru retur nu s-au 
făcuț numai în cadrul echipe
lor de categorie A, ci și la... 

terenurile pe care se vor disputa 
jccurile acestui sezon atît de mult 
așteptat. La Stadionul „23 August" 

R I
de pildă, unde duminică se va des
fășura primul cuplaj oficial al anu
lui, spectatorii vor avea plăcuta sur
priză de a vedea unele îmbunătățiri. 
I.E.B.S. a făcut (din toamnă încă) o 
serie de reparații importante. In pri
mul rind a ținut seamă de o dolean
ță a spectatorilor : a înlocuit despăr
țiturile din plasă deasă de sîrmă din
tre tribune și peluze (care îngreuiau 
vizibilitatea) cu un sistem de bare 
perpendiculare paralele, plasate la 
distanțe mai mari, suficiente pentru 
a nu împiedica vederea și pentru... a 
opri trecerea spectatorilor nediscipli
nați de la peluze la tribune. De a- 
semenea, s-a început repararea gra- 
denelor de lemn și revopsirea nume
relor locurilor. Pe terenul de joc s-au 
făcut lucrări de nivelare și înlocuire 
a brazdelor stricate, iar porțile au 
fost înzestrate cu plase noi. Intr-un 
cuvînt, pregătiri menite să asigure 
condițiuni de joc și cadrul festiv co
respunzător reluării campionatului.

Campionatele republicane de juniori

Etapa dc zonă a „cernut1 pugiliștii 
inaintea finalelor

Juniorii participanți la campiona
tele republicane individuale de box 
au parcurs încă o etapă în drumul 
dificil spre finalele competiției. Săp- 
tămîna trecută ei au dat — în ora
șele Pitești, Tr. Severin, Mediaș și 
Tg. Mureș — ultimul examen înain
tea finalelor campionatelor republi
cane, care, după cum se știe, se vor 
disputa la Reșița, între 11—16 aprilie.

întrecerile din cadrul etapei de zo
nă, hotărîtoare în ceea ce privește 
desemnarea primilor 4 boxeri ai țării 
pe categorii de greutate, au prilejuit 
cîteva constatări îmbucurătoare. In 
primul rînd, trebuie menționat fap
tul că și cu acest prilej, s-au afir
mat puternic numeroși tineri din 
multe centre ale țării, care vin să 
„îngroașe" rîndurile elementelor de 
valoare de care dispune în prezent 
sportul nostru cu mănuși. C. Crudu 
(Buc.), I. Grăjdan și Al. Spătaru 
(ambii din Bacău), Al. Bangu (Mu- 
reș-Autonomă Maghiară), Al. Murg 
(Cluj), Gh. Simionescu (Buc.) ș.a., 
sint numai cîțiva dintre pugiliștii a 
căror măiestrie a fost subliniată cu a- 
plauze repetate de către spectatori.

Cea mai „tare" zonă a fost la 
Tr. Severin, unde s-au întîlnit bo
xeri din regiunile Banat, Crișana, 
Oltenia și București. Toți cei care 
au asistat la întîlnirile de Ia Tr. Se
verin se așteptau (în mod justificat) 
ca — ținînd seama de antecedente — 
lupta pentru cucerirea titlurilor de 
campioni să se dea între boxerii din 
regiunile București și Oltenia. Dar, 
spre surprinderea unanimă, pugiliștii 
din Oltenia au fost de nerecunoscut! 
Care să fie cauza ? După părerea 
noastră lipsa de întîlnirl a tinerilor 
boxeri din această regiune ca șl pre
gătirea lor generală au fost princi
palele cauze care au determinat sla
ba comportare a sportivilor olteni.

O constatare îmbucurătoare ne-au 
prilejuit-o arbitrajele. In marea lor 
majoritate deciziile acordate la a

DIN POȘTA ZILEI

ceastă etapă au fost aproape fără 
cusur. Cele cîteva... excepții nu au 
putut umbri — în ansamblu - cali
tatea arbitrajelor. Totuși ne vom opri 
asupra unei decizii care a comportat 
multe discuții. La Tr. Severin s-au 
întîlnit în finala categoriei hîrtie ti
nerii C. Litră (Banat) și T. Voicu 
(Buc.) Decizia a fost atribuită boxe
rului bănățean, dar — după cum afirmă 
tehnicienii care au urmărit partida — 
reprezentantul Capitalei terminase în
vingător. Mai cu seamă în ultima 
repriză acesta își dominase cu auto
ritate adversarul. Aceste erori cu 
efecte demobilizatoare, le-am dori cit 
mai rare pe ringurile noastre.

R. CALARAȘANU

Astă-seară in sa’a Floreasca

intnniri care promit
un spectacol de calitate

Se șpropie întâlnirile cu reprezen
tativa R.S.S. Ucrainene. In vederea 
acestui important eveniment, care 
constituie o etapă în pregătirea echi
pei noastre reprezentative pentru cam
pionatele europene de la Belgrad, 
unii dintre cei mai valoroși boxeri ai 
țării vor încrucișa mănușile în ca
dru) celor două reuniuni de verifi
care (astă-seară de la ora 19, și sîm- 
bătă seara, în sala Floreasca),

Iată programul galei de astă-seară: 
cocoș: A. Olteanu—N. l’uiu, D. Râ- 
gălie—N. Mîndreanu; pană : C. Gheor
ghiu—T. Pintilie, F. Pătrașcu—E. 
Cișmaș, V. Antonio—I. Turcii; semi- 
ușoarâ: D. Done—V. Czegeli; semi- 
mijlocie: V. Neaga—Gr. F.nache; 
mijlocie mică: M. Balaș—I. Asta’.oș; 
mijlocie: I. Monea—Tr. Sfttparu, D. 
Gheorghiu— T. Crîngașu.

nilor apărători și prompți în semna
rea infracțiunilor și mai ales a of- 

Jurilor.
Trei mici fapte din acest arbitraj: 

. înainte de începerea jocului, după 
e echipele au salutat publicul, au 
chimbat fanioane și au procedat la 
degerea terenului, arbitrii de tușă 
u controlat plasele porților, palmă 
u palmă, pentru a vedea dacă sînt 
>ine prinse sau în bună stare; 2. In

Cu aceste efective încep echipele 
returul campionatului

C.C.A. (antrenor Ștefan Onisle) : Voi- 
escu, Toma. Eremia—V. Zavoda, Apol- 
an, ivănescu, MIIIAILESCU II, Staicu— 
renei. Bone, Crișan, MihMlescu I — Ca- 
oveanu, Constantin. Aîexandrescu, 
taksi, TĂtaru, Al. Lazir. DONCIU.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenori Tra- 
an lonescu și Nicola« Dumitru) : Uțu, 
,’osma—Popa, Nunweiller III, Panait. 
van, CONSTANTINESCU-V. Alexandru, 
iragomir. Nunweiller IV, FLORESCU- 
7. Angliei, Varga, Țircovnicu. Ene II» 
Sftimie, SASU, Frățilă, DAVID.
U.T. ARAD (antrenori Ion Reinhardt 

;1 Nicolae Dumitrescu) : Coman, Faur^ 
izucs, Băcuț II, Seres, Neamțu-Capaș, 
’etschowski I, Pircăiab, Meteas. Pop, 
Tirlea, Floruț, Czako, Tăucean, ROMAN, 
’ETSCHOWSKI II, TUSZ, LENART.

PETROLUL PLOIEȘTI (antrenori Die 
>ană și Ion Truică) ; Sfefccu. Ringhea* 
iu, lonescu—PAL, Dumbrăvi, cepolschi, 
’’ronea, Florea, Neacsu—D. Munteanu, 
darin Marcel, ILIE STELIAN, Giuiea- 
<aharia, Tabarcea, Badea, BONTAS, 
)ridea, A. Munteanu, Babone, Chirită, 
JEORGE MARIN.

DINAMO BACAU (antrenori Gheerghe 
Nicolae și Florian Anghel) ; Ghiță, 
îucur—GLosanu, I. Lazăr, Gross, Cincu- 
/fttafu, Cimaru, Stoica—Drăgol, Rădu- 
escu, Gram, Filip. Ciripoi. Nemeș. Pu
dic.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV (antrenor 
Silviu PIoeșteanu) : Ghiță. Cerneanu— 
ibîrcea. Zaharia. E. NAGY—Seredai, 
ampo, Hidișan, Szigeti—Hașoti. NAFTA- 

»JAILA, Fusulan, Meszaros, David, 
JRECEA. FILIMON. DAMIAN. LUPEA- 
WU, Birsan.

RAPID BUCUREȘTI (antrenori Ion 
Wlihăilescu și ștefan Filoti) ; Dungu, 
Todor, Ojoc—Greavu, Motroc, coe, 
Macri, Teciu—Bodo, Neacșu, Langa, 
ICoszka. GHERGHINA. DINU ILIE-Copil, 
[. lonescu, Balint, Ozon. Georgescu, Vă- 
•WU, ion C. ion, LEAHEVICI, C, DINU.

PROGRESUL BUCUREȘTI (an'rrnorl 
fon Lupaș și Cornel Drăgușin) : Minuni, 
N1CULESCV—Nedelcu, Smârăratlrscu II»

Una din echipele care au folosit in 
mod regulat aparatele ajutătoare în 
cursul perioadei pregătitoare a fost 
Farul din Constanța. Aceasta foto
grafie înfățișează un aspect din pre
gătirea fotbaliștilor conslănțeni la un 
astfel de aparat : exerciții la ^min
gea suspendată" pentru îmbunătățirea 
jocului cu capul.

Foto: V. Bageac

Caricaș. Soare, GHEGHI—Io-niță, Petres
cu, Maior, Pașcanu, Știrbei—Oardă, 
Coicea, Smărăndescu I, Protopopescu, 
GEORGESCU, Dinulescu, VOINEA, Maf- 
teuță, ION SANDU, Baboie.

MINERUL LUPENI (antrenori Ion Bă- 
1&nescu și Alexandru Marki) : Kiss,
Mihalache—Plev, Coman, Dan—Mihăilă. 
Mihaly, STANCH), MATHIAS-Cucu, Ni- 
sipeanu, Szoke, Țurcan, Creiniceanu. 
Sima I, Sima II.

ȘTIINȚA CLUJ (antrenori Andrei 
Șepci și Constantin Rldulescu) : Nicoarâ, 
Moguț—Cîmpeanu, Kromely, Mureșan, 
Georgescu, Cosiin-Petru Emil, Popescu— 
ivansuc, Suciu, Maxcu, Gane, Mateianu, 
II. Moldovan, I. constantin, Munteanu, 
Dr&goi.

CORVINUL HUNEDOARA (antrenori 
Die Savu și Nicolae Opriș) • Nicniescu, 
Nebela, STOICA-Vatani, Coiciu, Po
pescu, Nâcu. IZGHIREANU—Balint, Pop, 
Molnar, CHIMIN A, Tătaru—Zanca, Con
stan tin eseu. GAINA. IONESCU. TETEA, 
ALI, Cuteanu, Anton.

C.S.M.S. IAȘI (antrenori Ion Unguroiu 
și Ion Manolescu) : Florea, Ursache- 
S cariat, Moț,oc, Dragomires-cu, FOALE- 
Alexandrescu, Don-Dram, Avaslli- 
chioale. Matei. Votca. Ungurohi. DADES. 
Demlan, Milea, HUMA, VIOREL PO
PESCU, DANILEȚ.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antrenori Ni
colae Reuter și Silviu B ind ea) : Paln, 
Curcan—Codrean u. Turcan, Georgescu. 
Neacșu-Tgna, Tlnase, Cojereanu. Pe- 
tetscu, Girleanu, R. Lazâr, Manolacbe. 
Lereter1, Mițaru, VÎIcov, Feodot, Bo- 
tescu.

FARUL CONSTANȚA (antrenori Au
gustin Botescu și Petre Comanițâ) *. Ghi- 
bănescu, CATARAMA—Ciuncan, BUZEA, 
Brinzei, DANCIU, Florescu, Datcu—Stan- 
cu, MUNIP SĂLI, Bibere, Straton- 
Moroianu, Nunu, Sever, FACALET, 013- 
ru, LECA, Ciosescu, Niculescu, Vasi- 
lescu. MANESCU.

Jucătorii, ate căror nume slnt scrtse 
cu majuscula, sînt elemente noi sau | 
transferate amil acesta. 1

ȘTIRI
• Luni, Tractorul Brașov a jucat 

pe teren propriu cu Metalul Tîrgo- 
viște de care a dispus cu 3—0 (3—0) 
prin punctele marcate de Vigheci (2) 
și Cicerone.

• Dinamo Pitești a întîlnit în meci 
de pregătire pe Flacăra Moreni. Di- 
namoviștii au cîștigat cu 5—1 (1—0), 
manifestind superioritate în repriza 
a doua. Au înscris: Ghinea (min. 16, 
85, 86), Corneanu (min. 50) și Barbu 
(min. 73), respectiv Zamfir (min. 57).

» Metalul Colibași — Chimia Go
vora 1—1 (6-0). Au marcat: Cebuc (M) 
și Lupașcu (C).

C Azi la Brașov: Tractorul — Di
namo București.

® Petrolul — Petrolul (juniori) 8—1 
(2—1). Au marcat: Dridea (3), Tabar
cea, Bontaș, A. Munteanu, Zaharia și 
Babone.

• Știința Timișoara — C.F.R. Timi
șoara 2—0 (J—0). 7000 de spectatori 
au asistat miercuri la ultimul joc. de 
verificare a echipei studențești înainte 
de partida de duminică. Au marcat 
Lereter (min. 30) și Mițaru (min. 47).

Primele meciuri ale returului 
concursului Pronosport de

Oricine intră în aceste zile într-o 
agenție Loto-Pronosport poate consta
ta că numărul variantelor ce se de
pun pentru concursul Pronosport de 
duminică este in creștere. Mai mult 
decit atit, în fiecare agenție interesul 
suscitat de primele meciuri oficiale 
ale sezonului fotbalistic se manifestă 
prin discuții, aprecieri și pronosticuri 
pe care pasionații sportului cu balo
nul rotund Ie fac cu plăcere. Intro
ducerea în programul concursului 
Pronosport de duminică a partidelor 
primei etape a returului campionatu
lui categoriei A a fost primită cu 
bucurie și reprezintă o explicație a 
interesului stîrnit in rîndurile narti- 
cipanților.

„Programul Loto-Pronosport" a ce
rut antrenorului Eupen Mladin să in
dice pronosticurile sale pentru meciu
rile cuprinse in programul concursu
lui Pronosport de dun-inică.

Iotă care sint aceste pronosticuri : 
L C.C.A. - Farul 1

■ ■■------ J, Clubul Sportiv
RADAUT1 Muncitoresc din lo-

L..  ---- ------calitate și-a creat
recent o secție de lupte, în care peste 
30 de tineri juniori și seniori se pre
gătesc sub îndrumarea prof. Petre 
Storoj. Paralel și-au început pregăti
rile și un grup de 40 de copii, care 
dovedesc reale aptitudini pentru acest 
sport.

Constantin Alexa — coresp. regional

MEDIAȘ
Cei 28 de arbitri 
de fotbal din loca
litate își continuă 

pregătirile pentru noul sezon. în pe
rioada actuală, ei pun accentul pe 
pregătirea fizică, cît și pe reîmpros
pătarea cunoștințelor din regulamentul 
de ioc. Săptămânal ei participă la an
trenamente comune pentru desăvîrșirea 
condiției fizice și la conferințe de stu
diere a regulamentului, ca și la lecții 
de teorie a fotbalului.

Dan Vintilă — coresp.
■a==»=ss"==s>Ba^ Membrii asociației

CALINEȘT1 ; sportive Recolta de
— - pe lîngă G. A. S.

Călinești din comuna Bucecea, raio
nul Botoșani, desfășoară o rodnică

II. Rapid — Știința Timișoara 1
III. U.T.A. — Dinamo București 1, X
IV. Steagul roșu — Progresul 1

V. Dinamo Bacău — Petrolul 1,X
VI. Știința Cluj — Corvinul 1, X

VII. Minerul - C.S.M.S. 1
VIII. Roma — Lazio 1, X

IX. Udinese - Milan X, 2
X. Juventus — Torino 1

XI. Bari — Atalanta 1, X
XII. Spal - Bologna 1, X
Concursul Pronosport de duminica 

trecută a adus participanțiior premii 
importante și avem toate motivele să 
credem că, o dată cu reluarea cam
pionatului nostru, atît numărul cit 
și valoarea premiilor la Pronosport 
vor crește.

PREMIILE concursului 
PRONOSPORT NR II, ETAPA DIN 

12 MARTIE AC.
In urma trierii și omologării va

riantelor depuse îa concursul Prono
sport nr. 11 au fost stabilite urmă
toarele premii i 

activitate de strîngere a fierului ve
chi. De exemplu, numai în lu.iile ia
nuarie și februarie toți membrii 
U.C.F.S. care fac parte din brigada 
de muncă patriotică, alături de alți 
tineri și vîrstnici, au strîns și pre
dat la I.C.M. cantitatea de 3.840 kg. 
fier vechi.

Ștefan Oboroceanu — coresp.
& (• Zilele trecute, la

HCR A10VA sediul Consiliul'.^
-==v Regional U.C.F.S.

Oltenia, a avut loc o ședință la care 
au luat parte profesorii de educație 
fizică și o serie de antrenor: din 
orașul Craiova. în cadrul ședinței, 
tov. loan Gîrleșteanu, președinte al 
Consiliului Orășenesc U.C.F.S. a tre
cut în revistă o serie de realizări in 
munca cadrelor tehnice, subliniind in 
același timp și unele deficiențe din 
munca unor secții de pe lîngă unele 
asociații sportive sau școli.

Din planul activității viitoare a Con
siliului orășenesc U.C.F.S. desprindem 
organizarea unor cursuri de instruc
tori pentru atletism, volei, tenis de 
masă, precum și a unor cursuri de 
arbitri pentru volei, atletism, fotbal 
și tir.

Romică SchuJz — coresp. regional

in programul 
duminică

2 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîte 29.798 lei.

28,20 variante cu 11 rezultate exac
te a cite 2.536 lei.

256,70 variante cu 10 rezultate exac
te a cîte 417 lei.

Fond de premii: 238.388 lei.
Cele două premii pentru 12 rezul

tate exacte au fost obținute de Scar- 
lat Paraschiv și Taus Rada ambii 
București.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronocx- 
pres din 15 martie ac. au fost ex
trase din urnă următoarele numere;

22 40 48 13 44 9
Numere de rezervă :

7 43
Fond de premii:

720.659 lei

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronospurt.



Turneul echipei noastre de hochei in Elveția

a paginatorilor artistici romîni la Sofia

In primul joc, cu
7-7 (5-3,

H C. Le Locle:
0-1, 2-3)

Un gest nobil 
al sportivilor 

sovietici

LE LOGLE 15 (pria ulejon la tri
misul nostru special). —

DupI • eâlâtorie destul de obositoare 
cu trenul, lotul 
juna In aeeasU 
munții Jwn» in 
Sportivii sanhii 
dial și o
(care în ®veți« 
cea sorn i edkr* 
majoritate» fabricilor âe ceasuri), au fă
cut un antrenament pe patinoarul clu
bului II.(1. Le Ltx le.

încă (le la aeeastl »curtă ședință de 
pregătire X putut vedea că jucătorii 
noștri stat incomodați Ae altitudine (pa
tinoarul eete situat la peste 1.000 m 
înălțime) fi că tipa» de antrenamente 
pe gheațl din ultimele rile se face re
simțită. Seara, iniîlmad echipa acestui 
club, rittaită cu o lise de atac de la 
una din «ele mai bne formații elve
țiene „Jaafuprinter* ft cu doi jucători 
canadieni, ta mmnental de față antrenori 
în oraș, sdfecțiouata țării noastre, după 
ce a d<MBinaî clar la prima repriză, a

în cele din urma la egalitate: 
0—1, 2—3). Hocheiștii

hocheîștilor romîni a a- 
pitorcască localitate din 
cursul zilei de marți, 

au foM întîmpmați cor- 
scurti vizită prin oraș 

i este denumit „orașul 
«leoaruee aci se găsesc

terminat
7—7 (5—3, 
romîni au condus în majoritatea timpului, 
cu excepția unei scurte perioade din 
ultima repriză cînd sceru] devenise 7—6 
pentru II.C. Le Loole. In general, se 
poate spune că echipa noastră nu a e- 
voluat la adevărata ei valoare, slab com- 
portîndu-se în mod deosebit, cei doi por
tari, Pușcaș și Sofian. Golurile formației 
romîne au fost înscrise de Gez.a Szabo 
(3), Iuliu Szabo, Biro, Cazan II, Takacs 
I.

In seara zilei de joi, hocheiștii romîni 
vor susține ultimul joc în Elveția. Ei 
vor întîlni cu această ocazie puternica 
formație A.C.B.B. Villars, care intr-ura 
meci de antrenament a învins II.G. Le 
Loole cu scorul de 6—4. Demn de reținut 
este faptul că în componența echipei 
A.C.B.B. Villars intră o seric de Jucători 
canadieni.

După acest meci, vineri dimineață, 
hocheiștii romîni vor pleca, pe calea 
aerului, spre București, unde vor ajunge 
în după-amiaza aceleiași zile.

MIRCEA COSTEA

MOSCOVA (Agerpres) TASS trans
mite: Mai mulți boxeri sovietici cu- 
noscuți l-au invitat pe Robert Wou- 
ssem, fiul cunoscutului boxer belgian 
Joseph Woussem, să-și petreacă va
canța în tabăra de copii „Artek«> de 
pe litoralul Mării Negre din Crimeea.

Joseph Woussem, în vîrstă de 33 
ani, a fost ucis de jandarmi în tim
pul grevei, de la 16 ianuarie: a mun
citorilor, din Liege. El fusese campio 
nul țării sale la box și învingător în 
repetate rînduri în competiții 
naționale.

In scrisoarea adresată văduvei lui 
Woussem, boxerii sovietici scriu : „Nit 
l-am cunoscut personal pe Joseph 
Woussem dar știm că era un cetățean 
cinstit al Belgiei, un sportiv admira
bil".

Cerîndu-i doamnei Woussem să în
găduie fiului ei să vină în vara acea
sta în U.R.S.S., sportivii sovietici 
scriu că Robert „va putea să se odih
nească bine și să se întremeze".

inter

SOFIA (prin telefon de la corespon
dentul nostru). Micul stadion pentru 
jocuri sportive din Sofia, transformat 
astă-toamnă în patinoar artificial, a 
trăit la sfîrșitul săptătnînii trecute 
momente de sărbătoare. Pe scena de 
gheată au evoluat pentru prima oară 
în fața publicului bulgar soli ai pati
najului artistic din R. P. Romînă. 
Spectatorii au fost plăcut surprinși 
cînd au aflat că mezina oaspeților. 
Aurica Ion, numără doar șase primă
veri, iar cel mai în „vîrstă", Radu 
Ionian, abia a împlinit 20 de ani.

Vizita patinatorilor romîni a dat 
deplină satisfacție nu numai acelora 
care i-au putut admira. Au rămas tot 

noștri 
pentru 
străin, 
primu- 
a fost 
lotului

atît de mulțumiți și oaspeții 
dragi, înfrucît cu toții evoluau 
prima oară în fața unui public 
Dar emoția firească dinaintea 
lui lor concurs peste hotare 
înfrîntă și toți componenții 
s-au prezentat cu succes în acest con
curs demonstrativ, dovedind măiestrie, 
în ciuda dimensiunilor mici ale pati
noarului și a gheții foarte tari.

Spectacolul dat de patinatorii ro

mîni a fost compus din 
1. program de exerciții 
zentate la campionatul 
exerciții libere cu costume. Finețea și 
siguranța cu care tinerii patinatori 
și-au executat repertoriul a încântat 
privirile publicului. Am fost aplaudate 
„la scenă deschisă" Elena Moiș, Ro
xana Găbunea și Nicolae Belu. Ro
pote de aplauze a cucerit de asemenea 
campioana Cristina Patraulea în exer
cițiul său pe muzică din „Rapsodia.ro- 
mînă" a lui George Enescu. Partea 
a doua a programului a plăcut șl 
mai mult. Elena Moiș, Cristina Pa
traulea, Radu Ionian și Irina Zaha- 
rescu au stîrnit admirația . generală. 
Spectacolul a luat sfîrșit cu un dans 
modern, executat de perechea Cristina 
Patraulea—Radu Ionian.

Oaspeții au avut de asemenea un 
schimb de experiență cu colegii lor 
bulgari. Evoluția patinatorilor romîni 
la Sofia a contribuit într-o măsură 
însemnată la popularizarea acestui 
frumos sport în capitala R. P. Bul
garia.

două părți: 
litiere pre- 
R.P.R.; 2.

TOMA HR1STOV

A început meciul Tal - Botvinnik

Campionul mondial a întrerupt în poziție inferioară!

SPORTUL ÎN CUBA
• ActWtaîea sportivă din Cuba 

este condusă de o Direcție Generală 
a Sporturilor, avînd ta frunte pe că
pitanul Guerra Matos. Această direc
ție depinde de Ministerul Gulturii. 
După doi ani de existență a acestui 
for de conducere, în sportul din Guba 
se simte un suflu nou, numeroase dis
cipline sportive fiind introduse în școli 
și în asociațiile sportive ale tinere
tului muncitor- Pcniru stimularea ce
lor mai bunt sportivi. Direcția Gene
rală a Sporfarttor a Instituit premii 
anuale pentru cei mai buni sportivi.

• Gimnastica cîștigă mereu teren

CUM L-A TOS FtOYD PATTERSON

PE li’lfiEMAR JOHANSSON
In dimineața z. lei dt marți, agențiile 

de presă anunțau pe larg desfășurarea 
meciului revanșă pentru titlul mondial 
la toate categoriile dintre rigrul ameri
can F loyd Pat u rson și suedezul Inge- 
mar Johansson, fost ©amnioa. Această 
a treia mtfln re dintre cei doi „grei“ 
s-a încheiat ca și toate cele precedente 
printr-ua k.e., cri rămas definitiv la 
podea fiind sucder.nl, la capătul unei 
lupte dramatice încheiată cu 15 secunde 
înainte de sfiifitul celei de a 6-a re
prize.

Meciul de la Miami-Beach a debu
tat surprinzător. Johansson s-a năpustit 
asupra adversarului și prin puternicele 
sale „drepte* ba trimis la podea. Se 
parca că «pilagul primului meci — de 
acum doi ani — se va repeta. Patterson 
s-a ridicat însă dună 4 secunde. O nouă 
directă îl doboară din nou pc Patterson 
și se ridică la . 3” Intervine gongul:.. 
Și în repriza a 2-a Patterson cade, dar 
reia lupta imediat. El își revine și preia 
inițiativa. Patterson domină net respri- 
zele următoare — a 3-a și a 4-ța, cînd 
șalen gerul este in evidentă dificultate. 
El are arcada deschisă și sîngerează. 
Dar și cam pumni pare epuizat de efort. 
Repriza a 5-a dccurie în ritm mai lent, 
încheindu-se la egal;late. începutul re
prizei a 6-a — o nouă surpriză... Jo
hansson revine în atac și începe să-l 
„plimbe” pe Patlerscm. Dar tocmai 
clipa cînd soar! a inptei părea să
schimbe, Patterson, cu no teribil „un- 
doi“, îl pune Ia pămînt pe Johansson. 
Suedezul face eforturi să se ridice, apoi 
renunță . Meciul este terminat Floyd 
Patterson a rămas campion mondial. 
Deținătorul titlului a împlinit 26 de ani 
și s-a prezentat la cîntar cu o greutate 
de 87,5 kg Johansson are 28 de am și 
a avut un oarecare avans de greutate : 
90,3 kg.

Nu este exclus ca schimbările specta
culoase din cursul meciului de la Miami 
să fi fost doar ..reeizate” îi mod abil 
de organizatori. De pe acum aceștia în
cearcă formarea unui curent favorabil 
pentru un al patrulea meci Patterson— 
Johansson, „absolut decisiv*... Acesta 
n-ar avea alt scop decît să permită pa
tronilor boxului american acoperirea de
ficitului înregistrat la Miami-Beach unde 
prețurile biletelor dr intrare au trebuit 
să fie reduse în de meci

în rîndurile tineretului din Cuba. De 
curînd, pe .stadionul Cojimap s-a dis
putat un campionat de gimnastică 
rezervat juniorilor. Popularitatea gim
nasticii în Cuba este dovedită și de 
faptul că peste 15.000 de spectatori 
au asistat la evoluția gimnaștilor so
vietici.
• Un alt sport care se bucură de

larga simpatie a . locuitorilor Cubei 
este boxul. Nu este cazul să cităm 
aici pe toți boxerii din Cuba care au 
deținut centura de campioni mondiali, 
în orice caz, — ~ J-
Benny Kid Paret, actual deținător al 
titlului mondial Ia pană. Printre, boxe
rii actuali care se impun atenției, no
tăm pe Gallito (supranumit „regele 
ringului"), Veliz (12 victorii, dintre 
care 9 prin k.o., dintr-un total de 13 
meciuri susținute), Roberlico Ruiz (8 
victorii în 10 întîlniri), Tano Marrero, 
Juan Mena, Juvenal Minguez.

• Cel mai bun vîslaș al anului tre
cut a fost declarat Enrique Esmes. 
El este un junior, membru al lui Ciu- 
datnar. Yacht .Club, care și-.a făcut de
butul internațional cu ocazia întîlnîrîi 
Cuba—Mexic.

• Voleiul are de asemenea numeroși 
adepți. Actualmente se dispută un 
turneu feminin și masculin de juniori. 
Atît la fete cît și la băieți conduc 
formațiile clubului Cerro.

Turneul internațional de tenis 
de la Alexandria (R. A. U.)
In ziua a dona a turneului inter

național de tenis de cîmp de la Ale
xandria au fost înregistrate mai multe 
rezultate surpriză: Korda (R. S. Ceho
slovacă) l-a eliminat cu 4—6 ; 6—1 ; 
6—4 pe Sangster (Anglia), iar Ger
rard (Noua Zeelandă) l-a învins cu 
6—3; 6—3 pe Javorski (R. S. Ceho
slovacă). Alte rezultate înregistrate 
în proba de simplu masculin: Pie-
trangeli (Italia) — Sencussi (R.A.U.)
4—6; 6—1; 6—2; Dell (S.U.A.) —

6-2; 
(Aus- 
dublti 
(R.S. 
(Aus-

Skonecki (R. P. Polonă) 6—1; 
Fernandez (Brazilia) — Lane 
tralia) 7—5; 4—6; 8-6;
masculin: Javorski, Schonborn 
Cehoslovacă) — Lane, Kendall 
tralia) 2—6; 6—3; 7—5. (Agerpres).

Prima partidă a meciului pentru ti
tlul mondial între marii maeștri so
vietici M. Tal și M. Botvinnik s-a 
desfășurat ieri după-amiază în sala 
Teatrului de Estradă din Moscova. 
Ea a fost precedată luni seara de 
tragerea la sorți, cu care prilej arbi
trul principal al meciului, G. Sfahl- 
berg (Suedia), a anunțat că în prima 
partidă Botvinnik are albul. Progra
mul meciului prevede cîte trei partide 
pe săptămînă — luni, miercuri și vi
neri. întreruptele se joacă a doua zi, 
iar duminică este zi de pauză-

Partida întîi a meciului a început 
cu formația tipică apărării Nimzovici, 
în care după puține mutări s-a pro
dus schimbul damelor.

Jocul a continuat mai curînd lin’ ’ 
fit fără 
tice j 
campionul mondial.

vom aminti de

leri, pe terenurile de fotbal din Europa
S. V. Hamburg și F. C. Barcelona 

s-au calificat pentru semifinala ,.Cu
pei campionilor europeni" la fotbal șl 
se vor întîlni pentru a decide pe una 
din finalistele competiției.

La Hamburg, campioana engleză 
Burnley n-a reușit să păstreze avan
sul de 2 goluri acumulat în tur, fiind 
egalată chiar la pauză prin punctele 
înscrise de Stiirmer și Uwe Seeler 
(ambele cu capul). După pauză, în 
min. 55, englezii reiau conducerea, 
tnarcînd prin Harris, dar curînd după 
aceea două goluri în patru minute — 
înscrise de Dorfel și Uwe Seeler — 
asigură lui S. V. Hamburg califica-

rea: 4 — 1 (2—0). Scorul general este 
de 5—4 pentru echipa vest-germană. 
Tot ieri, la Praga, în prezența a 
50.000 spectatori, F. G. Barcelona, și 
Spartak Hradec Kralove au terminat 
la egalitate: I —1 (1 — 1). Golurile 
au fost marcate de Suarez (min. 24) 
și Zikan (min. 33). Cum spaniolii 
câștigaseră prima întîlnire cu 4—0, ei 
se califică pentru semifinală.

« Echipa braziliană F. O. Bangu 
și-a început turneul în Europa, ju- 
cînd ieri la Lisabona cu formația lo
cală Sporting. Gazdele și-au adjude
cat victoria la scorul de 5—2 (2—I).

(Prin radio)

Cum spaniolii

iră posibilitatea loviturilor f 
neașteptate în care excelează 
—, -----------jî_. Evident, Botva-'

nnik a reușit să-și impună jocul în 
această primă partidă. Duipă mai 
multe schimburi a survenit un final 
în care formația de pioni a albului 
este superioară. Botvinnik are un cal, 
iar Tal un nebun. Campionul n-a 
tut evita pierderea unui pion Ia mu-' 
tarea a 30-a și se află în vădită 
cultate în poziția de întrerupere:

Alb (Botvinnik) : Rdl, Cf5, Pa3, e4, 
f3, g3, h4.

Negru (Tal) : Re5, Nfl, Pa6, c5, 
f7, h7.

In această poziție, Botvinnik a dat 
în plic mutarea a 41-a.

★
Partidele meciului 

pot fi urmărite și la 
în timpul desfășurării 
trecut, secția de șah 
greșul a luat frumoasa inițiativă < 
a prezenta mutările partidelor trans- 
mise prin intermediul agenției Ager- 
pres în sala din str. Lipscani 14, în 
fiecare după amiază de joc. Comen
tariile la tabla de demonstrație sînt 
asigurate de maeștri din lotul repu4 
blican de șah.

l»
pu-

dift-

Botvinnik—Tal 
București chiar 
lor. Ca Și anul 
a clubului Pr

PE SCURT
• In sferturile de finală ale C.C.E. 

la baschet echipa Casa Ofițerilor din 
Riga a învins cu scorul de 84—60 
(39—27) formația Hapoel Tel Aviv. 
Returul este programat la 23 mai la' 
Tel Aviv.

în 
se

O ATLETUL suedez Dan Waern, unul 
din cei mai buni alergători din lume 
pe 1500 mietri (s-a clasat al patrulea Ia 
J.O.) a fost suspendat recent pe termen 
nelimitat. Zianale arată că această sus
pendare a fost determinată de desco
perirea unor fapte care arată că Waern 
nu e străin de așa-numitul „amatorism 
maron", adică profesionismul camuflat 
al multor atleți din țările occidentale. 
S-a deschis o anchetă, pînă la termi
narea căreia Waern rămîne suspendat. 
El se arată însă destul de optimist, 
pentru că, se pare, și unii conducători 
ai Federației au avut cunoștință de a- 
ceastă afacere. Și cum în sportul capi
talist „o mină spală pe alta...“

O CITITORII noștri au reținut din re
latările anterioare faptul că în cea de-a 
doua grupă a turneului internațional de 
fotbal de la New York (la care a fost 
invitată în grupa I și Dinamo Bucu
rești) a rămas un loc liber. Organizato
rii turneului au intrat în tratative cu 
echipele italiene și pare că pînă la 
urmă se va definitiva participarea lui 
Udinese sau Lecco.
• ANTRENORUL reprezentativei de 

hochei pe gheață a Austriei, care a par
ticipat la campionatul mondial din El
veția, a hotărît să-1 trimită înapoi în 
țară pe portarul echipei, Fredi Huber, 
din cauza beției și comportării imo
rale a acestuia. Fredi Huber este una 
și aceeași persoană cu cunoscutul te- 
nisman austriac, care a jucat și in țara 
noastră. Ziarele austriece subliniază că 
viața nesportivă pe care a dus-o a- 
cesta a ruinat un mare talent. De alt
fel, pentru aceste motive, Huber a fost 
descalificat pe viață din tenis. Se pare 
că aceeași soartă îl așteaptă și în ho
chei.

© PENTRU prima oară în istoria 
Jocurilor Olimpice, două țări vor cere 
să organizeze împreună o ediție a a- 
cestei grandioase competiții : Suedia și 
Finlanda solicită organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1968. Competițiile 
vor fi împărțite între Are (stațiunea 
suedeză care a găzduit campionatele 
mondiale la probele de schi alpin în 
1954) și Lahti din Finlanda, unde s-au

disputat în 1958 „mondialele" la probe 
nordice.
• INCIDENTE grave s-au produs la 

Londra cu prilejul disputării finalei 
Cupei spitalelor4* la rughi între echi

pele în care joacă personalul spitalelor 
londoneze Guy și St. Thomas. Aproape 
20.000 de spectatori care nu au mai a- 
vut loc pe stadionul Tottenham au în
cercat să ia cu asalt porțile stadionu
lui, răsturnînd în caltea lor automobile, 
motociclete și pe... polițiștii călare. Au 
fost aduse în grabă întăriri ale poliției, 
107 persoane au fost arestate.

@ STANLEY MATTHEWS, un adevă
rat recordman de longevitate fotbalis
tică la un înalt nivel tehnic, a împli
nit 46 de ani ! El joacă actualmente la 
echipa Blackpool din prima ligă en
gleză, iar zilele trecute a dezmințit zvo
nurile după care, în acest an, ar in
tenționa să se retragă din fotbal, ca 
urmare a faptului că echipa sa ocupă 
ultimul loc și va retrograda. Matthews 
a declarat că va juca și în liga 
în orice caz pînă în 1962, cînd 
bători 30 de ani de activitate 
tică.

O DUPĂ schiurile metalice, 
pe scară din ce în ce mai largă în con
cursurile internaționale, în Franța și-au 
făcut apariția schiuri din fibn~ de sti
clă, legate prin rășini poliesterice. Se 
pare că aceste schiuri vor da un ran
dament superior, datorită faptului că 
au o elasticitate maximă, sînt extrem 
de solide si - mai ales — foarte ușoare. 
Actualmente, acest tip de schiuri este 
fabricat în lungimi de 2,05 și 2,10 metri.

© PRIMELE patru echipe clasate în 
turneul olimpic de polo pe apă (Italia, 
U.R.S.S., R. P. Ungară și Iugoslavia) 
se vor reîntîlni din nou între 
luna septembrie a acestui an, 
drul unui turneu care va avea 
Torino.

© FOSTUL centru atacant al ___x
naționale maghiare, Nandor Hidegkuti, 
este actualmente antrenor la _ 
na din Firenze (Italia). De curînd el a 
acordat un interviu ziarului milanez 
„Gazzetta dello Sport“, în legătură cu 
unele probleme actuale ale fotbalului 
mondial. Vorbind despre sistemul de

a doua, 
va săr- 

fotballs-

utilizate

ele, în 
în ca- 
loc la

echipei

Fiorenti-

joc W.M., Hidegkuti a spus : „W.M.-ul 
este îngropat. El este depășit dintr-un 
motiv foarte simplu : fotbalul trăiește 
într-o continuă evoluție și de aceea 
el se îndreaptă tot mai repede spre 
scheme concrete, raționale".

© TRADIȚIONALA regată de la Hen
ley, unul din cele mai mari concursuri 
de canotaj academic din lume, se va 
desfășura în acest an în primele zile 
ale lunii iulie. La regata Henley vor 
participa și sportivi sovietici, în frunte 
cu Viaceslav Ivanov, cîștigător al me
daliilor de aur la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne și Roma.
• ANUL acesta campionatele euro

pene de caiac-canoe se vor disputa în 
R.P. Polonă. întrecerile sînt programa
te pentru 18—20 august pe lacul Malta 
de la Poznan. Acest lac are o lungime 
de 2300 m.„ o lățime variind între 150— 
300 metri și o adîncime medie de 4 m. 
Campionatele europene de slalom nau
tic vor fi organizate în iulie, la Dresda.

© DUP A cum se știe, 91.000 de franci 
noi care constituiau partea din încasări 
cuvenită clubului Racing Club Paris 
după meciul desfășurat cu Rouen au 
fost furați de o bandă de hoți care 
l-au amenințat cu armele pe casierul 
clubului înainte ca acesta să ajungă 
la o bancă pariziană. O încercare si
milară de furt a avut loc și la Tou
louse, dar de data aceasta hoții 
acostat pe casier după ce acesta... pre
dase de acum banii la o bancă.
• COMITETUL Olimpic Japonez s-a 

lovit de primele greutăți în privința 
organizării Jocurilor din 1964: lipsa de 
teren pentru construcțiile necesare. A- 
ceastă dificultate s-a ivit în urma fap
tului că atît în Tokio cît și în împre
jurimile orașului, la distanțele conve
nabile pentru asemenea construcții, 
toate terenurile care ar putea fi folo
site în acest scop sînt rechiziționate de 
ocupanții americani, pentru instalații 
militare, cazărmi, locuințe. Guvernul 
japonez a trebuit să se adreseze auto
rităților militare americane, cu rugă
mintea de a-i înapoia o parte din te
renul expropriat ; este vorba de baza 
militară Drake, din apropierea orașu
lui Tokio.

• Iată noii campioni de tenis de 
masă ai R. S. Cehoslovace: simplu 
femei: Kroupova; simplu bărbați.: 
Andreadis; dublu mixt: Wihnanowski, 
Kroupova; 
Rabasova; 
Polakovicî.

dublu femei: Kroupova,. 
dublu bărbați: Stanek,

• Selecționata de hochei pe gheață 
a R. P. Polone se află in turneu 
în Austria. In primul meci hocheiștii 
polonezi au învins cu 9—3 (2—1,
5—1, 2—1) echipa Ksek Kitzbuehl. < 

i
® Valentina Stenina a realizat o 

excelentă performanță în competiția 
..SpartaChiada de iarnă", ce se des
fășoară la Sverdlovsk. Ea a totalizai 
197,949 p. la cele patru probe de pa
tinaj viteză, fiind prima patinatoare 
din lume dare coboară sub 200 puncte 
în clasamentul pe cele patru probe 
clasice.

l-au
• In turneul internațional de polo 

pe apă de la Hanovra echipa iugo
slavă Jadran Split a dispus cu scorul 
de 5—4 (0—0, 0—1, 3—1, 2—2) de 
echipa vestgermană Hanovra 98.

• După cinci etape, în competiția 
ciclistă Paris-Nisa continuă să con
ducă Groussard (Franța) cu un avans 
de 30 sec. față de Simpson (Anglia).

• La Tel Aviv s-a disputat întîlni- 
rea de fotbal dintre echipele selecțio
nate ale Israelului și Etiopiei, con- 
tînd pentru preliminariile campionatu
lui mondial. Echipa gazdă a terminat 
învingătoare cu scorul de 1—0.
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