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Marti seara, în „C.C.E:U, la handbal feminin

felik și Jurcak privesc cu emoție șutul Constantei Dumitrescu 
pre poarta lui Zcmlro. De data aceasta insa, mingea va trece 
pe lingă bară. Fază din meciul Rapid București — Spartalc 

Subotița

urmare a unor acțiuni bine gîn- 
dite și finalizate cu maximum 
de precizie. Din acest moment,

antrenorul iugoslav dă indicații 
jucătoarelor sale să se apere în 
sistemul „54-1“ (pînă atunci fo
losiseră numai 4 jucătoare pe 
semicerc). In plus, feroviarele 
scad în mod surprinzător ritmul 
în acțiunile ofensive, iar apăra
rea — datorită lipsei de mobi
litate a unor jucătoare (Roth, 
Oțelea) — dă posibilitate hand
balistelor • iugoslave să ajungă 
ușor la semicerc, fie prin con
traatacuri, fie prin pătrunderi 
decise. Rezultatul ? De la 5—1 
(min. 13), scorul ajunge la sfîr- 
șitul reprizei 6—3 și numai cîte- 
va intervenții de ultim moment 
ale Irinei Hector au făcut ca 
diferența să nu fie și mai mică.

După pauză, tot feroviarele 
sînt cele care au inițiativa și 
găsesc cel mai ușor drumul spre 
poarta adversă. Tn min. 27 sco
rul este 8—4. Dar ritmul acțiu
nilor lor ofensive devine lent; 
în plus, ele continuă s-o caute 
în exclusivitate pe Ana Boțan. 
Introducerea în formație a ju-

LIUBL1ANA, 27 (Agerpres). —
Miercuri după-amiază au continuat Ia Brdo 

convorbirile între delegația R. P. Romîne, con
dusă de tovarășul Gneorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, prim-secretar al C.C. al P.M.R., și dele
gația R.S.F. Iugoslavia condusă de tovarășul 
losip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al U.C.I.

Din partea romînă au participat Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Emil Bodnăraș și 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, amba
sadorul R. P. Romîne la Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat Edward 
Kardeli, președintele Skupștinei Federative, 
Miha Marinko, secretar al C.C. al U. C. din 
Slovenia, Miloș Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, Marin Țetinici, secretar 
de stat pentru transporturi și telecomunicații 
în Vecea Executivă Federativă, Bogdan 
Țrnobrnia, secretar general al președintelui 
R. S. F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, adjunct al
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Azi, la Torino: R. P. Romînă—Danemarca la fotbal

secretarului de sfat pentru afacerile externe, 
și Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. lugo-. 
slavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă’ 
cordială.

★
Miercuri dimineața a avut loc Ia Liubliană 

o nouă întîlnire între Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, și Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Executive Federativa 
a R. S. F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, Alexandru Bîrlădeanu și. 
Miloș Minici au discutat probleme economicei 
interesînd cele două țări.

★

Tn cadrul vizitei pe care delegația de statal 
R. P. Romîne, condusă de tovarășul Gheorgha 
GheorghiuyDej, o face în R. S. K Iugoslavia, 
ziua de miercuri a fost consacrată cunoașterii 
unor realizări din R. S. Slovenia.

Bogățiile subsolului — cărbune brun, lignit, 
minereuri de plumb și zinc — ca și potențialul

(Continuare în pan. a 4-a)

Așadar, Rapid București va 
>leca la Novi Sad (unde va 
ivea loc- meciul-retur cu Spar- 
ak, la 7 decembrie) cu un a- 
'antaj substanțial de 8 goluri. 
îoncretizȚndu-și evidenta supe- 
ioritate tehnică și tactică, for- 
nația noastră campioană a luat 
in „start lansat" în noua edi- 
ie a „C.C.E.", întrecînd echipa 
ugoslavă Spartak Subotița cu 
•corul de 13—5 (6—3). Este, de- 
;our, un rezultat bun, care a- 

: valoarea handbalului romî
ne lasă să întrezărim 

.., . feroviare o comportare 
•uperioară celor avute în edi- 
iile precedente.

Chiar din primele minute ale 
>artidei de marți, jocul bun al 
apidistelor a împrăștiat orice 
irmă de îndoială asupra rezul- 
atului final. In min. 7, tabela 
le marcaj indica scorul de 4—0 
n favoarea bucureștencelor, ca

Revedere

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 3-a)

— Corespondență de
TORINO, 27 (prin telefon). 

lată-ne deci in preziua celui de 
al treilea meci dintre echipele 
de fotbal ale României și Dane
marcei. La ora cînd aceste rin- 
duri văd lumina tiparului au 
mai rămas ore numărate piuă 
la fluierul de începere a jocului.

Miercuri la prînz, în jurul orei 
12,30. după ce au fost vizitate 
principalele secții ale uriașei fa
brici de automobile FIAT-Miria- 
fori, echipa noastră s-a antre
nat, pentru prima oară de la 
sosirea ei — pe o ploaie mărun
tă și rece — pe stadionul Fila- 
delfia.

Stadionul pe care se va des
fășura meciul cu Danemarca 
este situat la circa 8 km depăr
tare de hotelul unde locuiește 
delegația romînă, la „Campo 
Torino". El are o capacitate de 
35.000 locuri, din care majori
tatea în picioare.

la trimisul nostru special, V. Grădinaru

„Concursul pentru Insigna

de Polisportiv"

Avionul Viena-Belgrad-Bucu- 
rești purta la proră emblema 
Olimpiadei de iarnă 1964... Iar 
la bord, un campion mondial, 
nu din cei care se avîntă în 
iureș pe pistele albe, ci _ con
struiește ‘ —• —« -r-»—!-
țesătura 
patrate. 
de șah 
noașteți 
GHEORGHIU...

Revederea de la Aerogara 
Băneasa, marți seara, a fost 
emoționantă. Nu prin nota dis
cretă de ceremonial. Prin bucu
ria izvorîtă din inimă. Campio
nul mondial mi-a lăsat cununa 
cu lauri în brațe, pentru a aler
ga să-și sărute mama. S-a în
tors apoi, exuberant ca tot
deauna...

— Am un singur lucra de 
declarat: am învins!

cu migală victoria pe 
rigidă a tablei cu 64 
Un campion mondial 
printre juniori, îl cu- 
prea bine, FLORIN

Interviul nostru

cu Florin Gheorghiu

FLORIN GHEORGHIU

stingă: Mîndru, Voinea (R.P.R.) fi Thorst, J. J. HanseU 
(Danemarca)

Văzuți de Neagu Radulescu
către un grup numeros de tu
riști (250) și de 30 de ziariști 
sportivi de la principalele coti
diene din Copenhaga. Delegația 
daneză a fost găzduită la Grand 
Hotel Principe de Piemonte. Dm 
discuția purtată cu ziariștii da
nezi, am tras concluzia că ad
versarii noștri au făcut pregă
tiri speciale, că doresc și spe d 
— bineînțeles — dacă le va per
mite echipa noastră — să ob
țină calificarea. Iată formațiile 
care, conduse de arbitrul italian 
Campanatti, vor evolua mîine la 
ora 14,30 (ora R.P.R. 15,30) pa 
stadionul Filadelfia din Torino.

R. P. ROMI NA: Mîndru — 
Popa, Caricaș, Greavu — Petra 
Emil, Roszka — Plrcălab, 
Sasu, Voinea, Constantin, Crei- 
niceanu.

DANEMARCA: Luke Soeren
sen — Kalj Iohanssen, lehs 
Hansen, Bent Hansen — John. 
Madsen, Jens Peterssen — K. 
lihert risen, Thorst, Ole Madsen. 
Ole Soerensen, John Danielsen.

In caz de egalitate, se vor 
juca două reprize a 15 minute. 
Dacă și după prelungiri scorul 
va fi egal, echipa învingătoara 
va fi desemnată prin tragere la 
sorti.

Tot miercuri, începînd de la 
ora 15,30, pe stadionul „Comu
nale" proprietate a clubului tori- 
nez Juventus am asistat la par
tida Juventus — River Plata, a- 
ceasta din urmă ne mai evo
luând în compania echipei Milan, 
așa cum s-a anunțat. Deși vre
mea a fost foarte urîtă (nepriel
nică pentru desfășurarea in bune 
condițiuni a unui joc de fotbal 
de bună calitate), iniîlnirea s-a 
bucurat de sufragiile unanime 
ale celor peste 12.000 de spec
tatori prezenți în tribune. A 
fost lin joc de înaltă factură 
tehnică, în viteză, un adevărat 
spectacol fotbalistic, care a in- 
clntat ochii spectatorilor. A în
vins Juventus cu 2—1 (1—0), 
prin golurile marcate de Nene 
și Del Sol. Pentru oaspeți a în
scris Menotti.

Echipa daneză, după o pre
gătire minuțioasă la ea acasă 
și după ce a susținut două par
tide de verificare cu echipe din 
prima ligă a Danemarcei, a sosit 
astăzi (n. n. ieri) la Torino. (Și 
echipa daneză a asistat azi la 
meciul dintre Juventus și River 
Plata). Formația daneză este 
cea care a jucat la București și 
este însoțită de dl. Ebbe 
Schwartz, de doi antrenori, de 
directorul tehnic al federației, de (Continuare în pag. a 3-a)

NOI REALIZĂRI 
N REGIUNEA DOBROGEA

CONSTANȚA 27 (prin telefon da la 
rlmisul nostru).

Datorită eforturilor consiliilor 
isociațiilor sportive, îndrumate de 
jătre organele UCFS, pînă acum 
;2 386 de tineri și tinere din regiu- 
le și-au trecut între una și șapte 
lorme. Printre organizațiile sportive 
:are au dobîndit succese deosebite 
n desfășurarea „Concursului pentru 
nsigna de Polisportiv* se numără 
ilubul sportiv orășenesc Farul Con- 
itanța (4236 participanji), asociați- 
le sportive din raioanele Tulcea și 
Medgidia (fiecare cu peste 2 500 de 
sarticipanți) ș.a.

Duminică dimineață s-a desfășurat 
in frumos și interesant concurs or
ganizat de asociația sportivă Portul 
Constanța. Au avut loc pro
se de gimnastică și atletism. Peste 
z0 de tineri și tinere au cucerit 
cite 3 și 4 norme.

Rezultate foarte bune în desfășu
rarea „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv' au fost obținute și 
tn cadrul Centrului școlar profesio
nal de meserii și tehnic. Aici, da
torită muncii desfășurate de prof. 
Mihai Lungu to|i cei 580 de elevi 
au cîte 5 norme realizate, iar 150 
dintre aceștia și-au trecut duminică 
dimineață și norma de tir.

RADU URZ1CEANU

— Totuși...
— Știu, patra remize care se 

cer explicate, revine Florin. 
lată, vreau să spun de la în
ceput : n-a fost o tactică de 
păstrare a rezultatului. Eu n-am 
vrut să mă prevalez de avan
tajul victoriei directe de la fi
nala din septembrie. Am plecat 
la Vrnțacka Banja cu glndul 
că voi face scor... Dar am tn- 
tiln.it o rezistență neașteptată. 
Michael Janata s-a arătat un 
adversar foarte dificil.

— Un adversar demn, Inter
vine în discuție antrenorul cam
pionului mondial, maestrul Ve
niamin Urseanu. Și, în special, 
foarte bine pregătit. Maestrul 
cehoslovac Pithart, care l-a an
trenat pe Janata, mi-a declarat 
că au analizat împreună 200 
de partide ale ‘lui 'Florin 
Gheorghiu...

— 200 de partide pentru a 
juca 41

Interviu luat de RADU VOIA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Elevii din nou pe btoc- 

starturi

Școala sportivă de elevi nr. 
2 organizează duminică (ora 
16) la bazinul acoperit de la 
Floreasca un concurs de înot 
rezervat elevilor din Capitală. 
Scopul competiției este depis
tarea elementelor valoroase 
pentru sportul natației. Se pot 
prezenta elevi din clasele I— 
IV care știu să înoate și care 
nu sînt legitimați la nici un 
club sau asociație sportivă

„CUPA 13 DECEMBRIE’

LA CICLOCROS

in împrejurimile bazelor eportive 
Voința șl I.C.A.B. In program 
figurează probe pentru toate 
categoriile de alergători. Ple
cările șl sosirile vor avea loc 
în fața întreprinderii poligrafice 
•13 Decembrie 1918". Și-au a- 
nunțat participarea cicliști de 
la toate cluburile bucureștene.

Centru permanent de ini

țiere în sport

De remarcat faptul că, pa
ralel cu inițierea în diverse 
ramuri sportive, în cadrul 
centrului se organizează șl 
concursuri pentru trecerea 
normelor Concursului pentru 
cucerirea Insignei de Polispor
tiv.

DIN NOU LA VOLEI

„CUPA REGIUNILOR" LA 
HALTERE SE DESFAȘOÂRA

LA CURTEA DE ARGEȘ

Tradiționalul concurs de în
chidere a sezonului de ciclo- 
cros, dotat cu .Cupa 13 De
cembrie”, se desfășoară dumini
că dimineața pe un traseu ales

Din inițiativa Clubului spor
tiv școlar din Capitală și a 
Administrației bazelor sportive 
ale Ministerului Invățămîntu- 
lui, la stadionul Tineretului 
funcționează de cîtva timp 
un centru permanent de ini
țiere în sport. Centrul care 
beneficiază de aportul unor 
antrenori și profesori de spe
cialitate, pregătește viitori at- 
leți, gimnaști, voleibaliști, 
handbaliști, baschetbalișii, 
rugbiști. La dispoziția cursan- 
ților se află frumoasele baze 
sportive ale stadionului.

începînd cu sfîrșitul acestei 
săptămîni, amatorii de volei din 
țara noastră își vor da din nou 
întîlnire în sălile unde se vor 
desfășura Jocurile din cadrul 
„Cupei F. R. Volei*, turul pri
mei serii din campionatele re
publicane pe 1963—1964.

In Capitală vor avea loc șase 
meciuri, după următorul pro
gram: SIMBATA, sala Floreasca, 
ora 18,30: Dinamo — Rapid (m); 
DUMINICA, sala Floreasca ora
11.30 : Progresul — C.S.M.S. 
Iași (m) ; sala Giulești, ora
8.30 : Dinamo — Voința Craiova 
(f), ora 10 : Știința — C.S.M. 
Sibiu (f), ora 11 : Rapid — Fa
rul Constanța (f), ora 12 : 
Steaua — Minerul Bihor (m).

Cu începere de azi și pînă 
duminică, la Curtea de Argeș 
se desfășoară „Cupa regiunilor’ 
la haltere, ultima competiție 
oficială organizată de F.R.H. în 
acest an. Cu acest prilej, tineri 
halterofili din regiunile Bucu
rești, Ploiești, Brașov, Galați, 
Crișana, Cluj, Banat, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Argeș vor 
evolua în cadrul acestei intere
sante competiții pe echipe. Azi, 
vor avea loc întrecerile la cate
goria cocoș și pană, mîine vor 
evolua halterofilii de la cate
goriile ușoară șl semimijlocie. 
iar «îmbată își vor disputa în
tâietatea sportivii de categoria 
mijlocie, semigrea și grea. Du
minică, sportivii vor participa 
la probele de control.
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Bogată activitate competițională
PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL 

DE GIMNASTICA ARTISTICA
ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN
La sfîrșitul acestei săptămîni gim 

naștii fruntași din tara noastră sus
țin ultimul ,’examen" al anului t sîm- 
bătă și duminică ei sîni angrenați în 
etapa finală a campionatului republb 
can pe echipe (feminin și masculin), 
cu care prilej vor fi cunoscuți cam
pionii republicani pe 1963: pe echipe, 
la individual compus și pe aparate.

Dinamo București se află pe primul 
loc cu 962,73 p., la o distantă apre
ciabilă de următoarele clasate: Steaua 
București 905,64 p., U. V. Arad 775,15 
p., Selecționata Cluj 757,47 p.

Analizînd desfășurarea primelor două 
etape, federația de specialitate a ho- 
tărît eliminarea din întrecere a echi
pelor S.S.E. Constanța și selecționata 
orașului Timișoara (feminin), pentru 
comportare slabă, selecționata regi-

în zilele de 7 și 8 decembrie va avea 
loc la Budapesta, în organizarea Fe
derației internaționale de gimnastică, 
primul concurs international de gim
nastică artistică, la care vor lua parte 
un mare număr de sportive. întrecerea 
programează atît exerciții, impuse, cit 
și liber alese. La acest concurs va fi 
reprezentată și (ara noastră, de un nu
măr de trei gimnaste.

Duminică, în sala Recolta, cîteva 
gimnaste fruntașe au participat la un 
concurs de verificare, în vederea între
cerii de la Budapesta. Au luat parte 
Daniela Diaconescu, Mihaela Filip- 
Solomonov, Ileana Iosif-Olaru, Tamara 
Bompa, Ana Cătineanu, Iulia Murmu
rache și Livia Grama.

în zilele următoare, federația de spe
cialitate va stabili componenta dele
gației de sportive care va reprezenta 
(ara noastră la primul concurs interna
tional de gimnastică artistică.

Și de data aceasta micul ecran 
ne-a informat prompt asupra ulti
melor noutăți sportive. Iată-l astfel 
pe Constantin Dumitrescu ureînd 
podiumul învingătorilor. A cîști- 
gat titlul de campion republican la 
ciclocros. Apoi start reușit în „Cupa 
campionilor europeni" la tenis de 
masă feminin, a reprezentantelor 
clubului Voința București care au 
învins, fără drept de apel, echipa 
Spartali-Soliolovo Praga, campioa
na Cehoslovaciei. Imaginile de 
demonstrația tinerilor patinatori 
clubului Dinamo — „Varietăți 
oglinda gheții“ — ne-au făcut
privim cu optimism perspectivele 
patinajului nostru artistic.

Fotbalul a fost reprezentat prin 
cîteva secvențe de la intîlnirile dis
putate în cadrul campionatului ca
tegoriei A, la Iași și Brașov. Ima
ginile au fost, în general, bune, 
dar datorită filmării dintr-un unghi

la 
ai 

pe 
să

nu întotdeauna favorabil, unele fa
le n-au apărut pe ecran suficient 
de clar, fiind mascate de jucătorii 
aflați într-un plan mai apropiat. 
Deficienta a apărut, mai pregnant, 
prin comparație cu filmele întîlni- 
rilor Dinamo Moscova — Ararat 
Erevan fl—0) fi Anglia — Irlanda 
de Nord (8—3) unde, imaginile 
prinse de la înălțime, sub un unghi 
de 30°—35°, au permis redarea 
clară a fazelor din care s-au marcat 
cele 12 puncte.

Din interesantul Tele sport de 
luni 25 noiembrie, mai trebuie men
ționate secvențele de la meciul de 
box Ray Sugar Robinson—Saerens, 
în care boxerul negru l-a făcut 
k.o. pe belgian, precum și pelicula 
de la concursul de patinaj viteză al 
lotului Republicii Democrate Ger
mane. care se pregătește pentru 
Olimpiadă.

de progresExistă multe posibilități

lovituri „tăiate". Aceasta pentru i

S 0E MASĂ fl

Campionatele internaționale ale 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Ungare, des
fășurate de curînd, au constituit o 
deschidere „tare" a noului sezon com- 
petițional de tenis de masă din Eu
ropa. într-adevăr, cu o excepție sau 
două, toți fruntașii acestui sport de 

paf* 
con- 
cele

pe continent s-au întrecut pe 
cursul a numai zece zile în două 
cursuri, însumînd fiecare toate 
șapte probe clasice.

După cum se știe sportivii noștri au 
ob(inut la aceste întreceri trei locuri 1, 
patru locuri II și un loc III, printre 
învinșii jucătorilor romîni (igurind 
nume cunoscute ca Diana Rowe, Mary 
Shannon, Alset, Schbller, Korpa, Berc- 
zik, Rozsas, . Miko etc. Desigur, sînt 
rezultate jneritoj-ii. Altele însă, nefa
vorabile, nu; reflectă nivelul, adevă
ratei valori a fruntașilor tenisului nos
tru de

Este 
petiții, 
stituie 
care a 
rea

Mihaela Filip-Solomonov evoluînd într-un exercițiu

Să vedem mai întîi cum se prezintă 
clasamentul înaintea acestei etape de
cisive. La feminin pe locul I după 
două etap? se află Știința I București 
cu 522.916 p., urmată de Dinamo 
București 496,396 p., Știința II Bucu
rești — 477.360 p., Olimpia București 
— 451,693 p. etc. După cum se vede 
echipa Știința I București deține 
tin avantaj consistent. La masculin,

fără obiect

linii Brașov și Știința I București 
(masculin), prima pentru comportare 
slabă, iar cea de a doua pentru ne- 
prezentare la etapa a 11-a.

Ultima etapă a campionatului repu
blican pe echipe și întrecerile pentru 
titlurile de campioni republicani la in
dividual compus și pe aparate vor avea 
loc sîmbătă și duminică în sala Di
namo din Capitală.

(Urmare din pag. 1)

— Da, continuă LJrseanu. Șahiștii 
’cehoslovaci ne-au demonstrai limpede 
cum se face o pregătire de meci. Nu
mai așa au reușit să contracareze 
diferența de valoare, incontestabilă, 
care există între actualul deținător al 
titlului și adversarul său.

Și de aici pornește aspectul general 
al meciului, în care elementul psiho
logic a jucat un rol primordial. De 
o parte a tablei — Florin Gheorghiu, 
maestru internațional, posesor al unui 
palmares bogat, șahistul rare pentru 
a doua oară consecutiv se afla a- 
proape, „la milimetri**, de titlul mon
dial. De cealaltă — Michael Janata, 
„necunoscutul4*, jucătorul care nu avea 
fee pierde, un talent abia revelat.

— Am început prima partidă foarte 
'sigur pe mine, ne povestește Florin. 
'Am jucat la cîștig și am obținut po
ziție de cîștig. Dar și o criză de timp 
cu un singur, minut pentru 15 mu
tări... în loc să aleg căi simple de 
valorificare a avantajului, am vrut să 
decid imediat. Și Janata a găsit o 
apărare valabilă. Remiză... Faptul m-a 
descumpănit puțin. Am jucat a doua 
'partidă contractat, cu mai puțină ins
pirație, preocupai mereu de dificulta
tea de a trece peste un adversar 
foarte static, foarte pozițional și, mai 
ales, foarte dîrz. A trebuit și să mă 
apăr, să simplific poziția, contrar sti
lului meu» să ...............
tniză...

— Ceea ce, 
teușită.

Este firesc 
Titlu. mondial — 
Iftlehîn l-a învins pe Capablanca nu 

prin <cele partide cîșt igațe* ci

caut combinații de re

in fond, tt'însemnai d

ea lupta pentru un 
să îie grea, epuizantă.

fel, este necesară și ameliorarea lovi
turilor din semizbor ca și a celor pen
tru preluarea topspinului. Dar, admi- 
țînd că toate Cele arătate se vor reali
za pe parcursul viitoarelor antrena
mente, încă nu este suficient pentru 
a menține și consolida superioritatea 
ce o deținem în tenisul de masă fe
minin european. Aceasta va fi posibil 
dacă se va trece mai hotărît de la 
defensivă la un joc complet, cu o ten
dință evidentă spre acțiunile de atac. 
Nu este de ajuns ca în timpul pregă
tirii să se exerseze teme ofensive, pen
tru ca apoi, în concursuri să se revină 
— dintr-o teamă exagerată care duce 
la crispare — la „țăcăneală”. Aceste 
observații capătă și mai mult temei 
cînd este vorba de jocul de dublu.' Pe
rechile Maria Alexandrii —' Negiițeșcu 
la Ljubljana și Sila CohstantinesCu —- 
Giurgiucă la Budapesta au reușit să 
t.ermine victorioase în compania unor 
cupluri redutabile, datorită tocmai 

manierei ofensive în care au acționat. 
Și în cele patru, partide de dublu fe
mei, împotriva' formației de clasăyrrdi- 
pa.tă R.owe — Shannon (finaliste ale 
campionatelor ihondiăle de la Praga), 
scorul ne-ar fi putut fi favorabil dacă 
sportivele noastre și-ar fi coordonat 
mai bine jocul, ar fi insistat mai des 
în atac. Aceasta cu toate că perechea 
noastră joacă împreună numai de trei 
luni. Prin urmare, loviturile de atac 
și contraatac trebuie să fie folosite 
cu mai mult curaj. Trebuie jucată 
mingea, indiferent de evoluția scorului. 
Modul în care au fpsț obținute o se
rie de performanțe anterioare pol 

constitui un stimulent puternic per- 
tru jucătoarele romînce.

în privința pregătirii fizice sînt de 
adus și aici îmbunătățiri, mai ales la

capitolul mobilității (Maria Alexandru' 
după cum și rezistența psihică tre 
bule întărită. Semifinalele n robei d 
simplu femei de la BudapC^ s-a 
terminat cu rezultate nefaSOrabr’ 
nouă și din cauza acestei deficiențe.

Această lipsă s-a manifestat și 1 
băieți, unde nu a existat o concen 
trare egală în tot timpul concursuri 
lor, al unei întîlniri sau al unui sel 
Motiv pentru care cîteva partide ? 
seturi gata cîștigate, au fost pierdute 
Giurgiucă. Neeulescu și Reti s-au a 
ratat încă prea lenți în execuții ș 
greoi în trecerile din atac în aparari 
și invers. Și lor le este necesară ma 
multă relaxare în executarea lovituri 
lor și o varietate mai bogata îți jocu 
de contre, care poate fi; combinat ș 
cu
se ajunge la o dereglare a jocului ăd 
versarului. Ultimele competiții au scot 
în relief și faptul că trebuie lucra 
intens pentru însușirea nnei -siguranțe 
depline în jocul/ de mijloc și obișnuires 
cu mingi „tăiate” și din semjzbor.

învățămintele ultimelor concurs.ur 
trebuie să constituie pentru cole' 
nostru de antrenori, un prilej dec? 
nătățire a muncii de pregătire^ 
rilor reprezentative. Eliminîndu- 
ce urmă de șablonism și rutină, este 
cesar ca procesul de instruire să 
vină mai metodic, iar volumul și
tensitatea pregătirilor trebuie sporite 
De asemenea, pregătirea morală și dt 
voință trebuie îmbunătățită. Totodată 
se impune ca selecționarea parteneri
lor să fie făcută cu mai multă stric-

masă.
cunoscut faptul că aceste corn- 
oa și cele care Vor urma, con- 
etap-e intermediare, de verifi- 
stadiului de pregătire în vede- 

campionatelor europene. din anul 
viitor. Deci forma sportivă a jucători
lor romîni nu a atins încă punctul 
maxim.

în ce au constat totuși lipsurile 
sportivilor noștri ? Considerîndu-se că 
adversarele noastre principale în Eu
ropa, Ia fete, sînt apărătoarele Eva 
Foldi și Erzsi Heirits conspectele de 
lecții din ultimele trei luni ale Măriei 
Alexandru și ale Ellei Constantinescu 
au cuprins mai mult teme pentru au
tomatizarea ți menținerea 
defensive la nivelul arătat 
iar în ce privește atacul, s-a 
anumită îmbunătățire, prin 
unei frecvențe și siguranțe mai mari. 
In plus, Maria Alexandru a început, 
pentru prima oară, să exerseze tops- 
pinul. S-au înregistrat unele progrese, 
dar insuficiente. La Ljubljana și Buda
pesta s-a văzut că Shannon și Luzova, 
fără a fi în general superioare sporti
velor noastre, au reușit victorii prin- 
tr-o ofensivă susținută și variată, ca
pabilă să străpungă acum apărarea 
Măriei Alexandru și Ellei Constanti
nescu. Deci, loviturile defensive tre
buie neapărat îmbunătățite, astfel ca 
dirijarea mingilor să se facă cît mai 
razant și cu mai multă adresă. La

ne- 
de 
in

loviturilor 
la Praga, 
urmărit o 
căpătarea

ca-

zile 
Voi

> 
ju-

F. PANETH 
antrenor emerit 

C. COMARN1SCH!
urmă- 
la

de re-

„CAMPIOH

* BOCANCI SCHI MODEL ‘.XahT
►POPULAU"

Revedere cu Florin Gheorghiu
fiindcă a știut să „tină" 25 
mize...

— Și care este obiectivul 
tor? punem întrebarea clasică 
patul interviului nostru.

— Zonalul. Începe în primele 
ale anului viitor, la Kecskemet, 
avea de jucat cu Matanovici, Szabo, 
Bilek, Pachman, Ilort și alții. Mi-am 
adus de la Belgrad fișele ultimelor 
mari turnee jucate în lume. împreună 
cu maestrul Urseanu vreau să pun 
toate partidele pe tablă.

— Chiar dacă sînt o mie?
— O miel Vreau să știu tot... 
Evident, campionul mondial de 

niori nu vrea să se oprească la 
mătatea drumului.

-A- * GHETE PATINAJ ARTISTIC
.X-^BOCANCI FOTBAL 

mSACOSE SPORT* 
* MÂNUȘI DE BOX "le

*



Campionatul armatelor prietene 
începe la 4 decembrie

Așa cum s-a mai anunțat, între 
—14 decembrie, echipa Steaua Bucu- 
:ști va participa la campionatul de 
rtbal al armatelor prietene, compe- 
ție care, anul acesta, se va organiza 
i R.D. Vietnam.
Avînd în vedere participarea bogată 

»re se anunță (12 formații), eehi- 
eie au fost împărțite în patru grupe, 
scare alcătuită din cîte trei formații, 
ele clasate la sfîrșitul întrecerilor 
reliminare pe locul 1 în grupe se ca
lică în semifinale și, în caz de vic- 
>rîe, mai departe în finală. Steaua 
ce parte din grupa a 111-a alături 
î echipele din R.D. Vietnam și R.D. 
ermană.
Turneul se anunță foarte valoros, 

suficient să arătăm că vor lua 
irte echipe binecunoscute în arena 
ternațională ca, de pildă. Honved 
udapesta, Dukla Praga, T.S.K.A. Mos- 
>va, Ț.S.K. (fost T.D.N.A.) Sofia, 
tgia Varșovia, Vorwărts Berlin ca

și alte formații europene, împreună 
cu o serie de echipe din Asia, mai 
puțin cunoscute pe continenetul nos
tru.

Reamintim că anul trecut întrecerea 
echipelor militare de fotbal a avut 
loc în R.S. Cehoslovacă, la Praga, 
pe primele trei locuri clasîndu-se în 
ordine : 1. Honved Budapesta, 2. Dukla 
Praga, 3. Steaua București.

în vederea întrecerii din R.D. Viet
nam, sub conducerea tov. colonel 
M. Pândele, secretarul clubului Steaua, 
vor pleca următorii jucători: Suciu, 
Eremia, Georgescu, Zavoda 11, Pe- 
tescu, Hălmăgeanu, Cojocaru, Jenei, 
Crișan, Raksi, Tătaru, S. Avram, 
Pavlovici, împreună cu antrenorul Șt. 
Onisie, arbitrul V. Pădureanu etc. An
trenorul Gh. Ola împreună cu jucă
torii Constantin, Crăiniceanu, Voinea 
și Koszka, aflați în clipa de față la 
Torino, vor pleca sîmbătă spre Hanoi.

| „Cupa Steaua0 a revenit 
echipei organizatoare

zi, la Torino: R. P. Romînă-Danemarca
(Urmare din pag. l-a)

Meciul de miine se anunță destul 
• dificil. In primul rind pentru fap- 
l că de două zile plouă 'încontinuu 
terenul s-a desfundat (cu toate că 

fost acoperit cu talaș). In al doilea 
id, va fi o înttlnire încordată, ner- 
<asă, in care stâpînirea de sine a ju- 
itorilor va determina, in ultima instan- 
. vie Sportivii noștri sînt hotă- 
‘i Sa 'facă o figură frumoasă, să se 
obilizeze total în această partidă de- 
sivă, al cărei rezultat ne poate des- 
iide drumul calificării in etapa urmă- 
are a preliminariilor olimpice.

lată ce ne-a declarat astăzi la me
ciul Juventus — River Plata antreno
rul torinez Rocco, in legătură cu par
tida de joi: „Dacă romînii vor juca 
la fel cum i-am văzut eu sîmbătă în 
prima repriză, dacă Pîrcălab, Creini- 
ceanu și Sasu vor alerga cît mai mult 
și rațional și vor „ameți" apărarea da
neză, echipa Romînîei poate obține 
victoria". Dl. E. Alexander, redactor 
de specialitate la publicația daneză 
„B. T.": Va fi un meci foarte greu. 
Cine va fi mai calm va învinge. Noi 
știm că romînii joacă bine și de aceea 
echipa s-a pregătit foarte bine. Eu 
cred că pînă la urmă... balonul își va 
spune cuvîntul".

ȘTIRI «ȘTIRI
IOGRAMUL ULTIMELOR DOUA 

ETAPE IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A

.Crișul — Siderurgistul
Farul — Progresul
Dinamo Pitești — Steagul roșu
Știința Cluj — Petrolul'
C.S.M.S. —• Rapid
Dinamo Buc, — Știința Timișoara 
Meciul Steaua — TJ.T.Ă. se dispută 
ubătă 21 decembrie a.c.

Știința Timișoara —Șiderurgistul 
Steagul roșu -— Dinamo Buc.
Meciul Dinamo Pitești — Steaua se 

dispută joi 25 decembrie a.6.
■ Cuplajul inteț-biieiireștean Rapid — 

Dinamo Buc.’ șî ~ 
amînat -din etapa 
gramatpentru 1

Steaîia — Progresul 
a Xl-a, a foăt repro- 
niartîe , 1964.

AZI IN CAPITALA

apa a XIII-a (8 decembrie 1963) !

MECI AMICAL,

Pe terenul Timpuri Noi se desfășoa
ră astăzi, de la ora 14,15, întâlnirea 
amicală -de fotbal dintre echipele Fla
căra roșie și Progresul București.

Campionatul republican pe echipe
Conform programului alcătuit de 

F.R. Lupte, ultima etapă a campiona
tului republican pe echipe se va des
fășura în București în sala Floreasca II 
sîmbătă la ora 9 a.m. Înaintea ultimei 
etape și a întîlnirii directe dintre cele 
două formații aspirante la tiflul de 
campioană — Steaua și Dinamo — în 
fruntea clasamentului se află echipa 
Steaua. .<

Iată clasamentul general înaintea ul
tim -i etape :
1. Steaua 27 27 0 0 705:102 81
2. Dinamo București 27 26 0 I 721:111 79
3. Steagul roșu 27 23 0 4 615:195 73
4. A.S.M. Lugoj 27 14 1 12 383:377 56
5. Progresul București 27 12 2 13 333:479 53
6. C.F.R. Timișoara 27 10 4 13 375:427 51
7. Metalul București 26 10 5 11 358:426 51
8. Rapid București 27 8 7 12 366:460 50
9. C.S.O. Galați 27 10 2 15 360:446 49

10. C.S.O. Reșița 27 8 4 15 335:439 47
11. Voința Tg. Mureș 27 11 1 15 320:492 47
12. Rulmentul Brașov 27 9 1 17 323:461 46
13. Unio Satu Mare 25 9 1 15 329:385 44
14. Chimistul Baia Mare 27 6 4 17 285:485 43
15. Vagonul Arad 25 6 1 18 247:463 38
16. Electioputere Cr. 26 4 5 17 234:444 36

Secția de tir a Clubului Petrolul 
Ploiești numără peste 30 de tră
gători. Sub îndrumarea antrenorului 
Dumitru Panait sportivii acestei 

secții se pregătesc intens obținind 
de la zi la zi rezultate de valoare. 
In fotografie un aspect din timpul 

unui antrenament de tir

Foto : T. Roibu

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal Electro

nica — Metalul Floreasca și Dinamo Bucu
rești — Știința Timișoara, care va avea 
loc duminică 1 decembrie a. c începînd 
de la orele 12,30 pe stadionul Republicii, 
se pun în vînzare de azi joi 28 noiembrie 
a.c. la casele de bilete obișnuite.

★
Patinoarul artificial este pus la dispozi

ția publicului astăzi și sîmbătă între orele 
17—19 și duminică între orele 10—13 și 
15—17.

Se închiriază ghete cu patine.

★
La bazinul acoperit Floreasca se fac în

scrieri pentru cursul de inițiere la înot 
pentru copii, seria din luna decembrie. In
formații la Complexul Floreasca, telefon 
11.64.06.

A fost stabilit programul din Capi
tală al jocurilor din prima etapă de 

campionat.

Cu jocurile desfășurate marți seară 
la Dinamo. echipele bucureștene 
Steaua, Rapid. Dinarno și Știința și-au 
încheiat disputa pentru „Cupa Steaua". 
trofeu care a revenit echipei clubului 
organizator. De remarcat că Steaua, 
Rapid și Dinamo au acumulat ace
lași număr de puncte, dar au fost de
partajate în ordinea de mai sus prin 
coșaveraj. Pe locul patru s-a clasat 
Știința. Rezultatele de marți: Steaua— 
Dinamo 68—54 (30—27) și Rapid— 
Știinta 63—61 (32—26). Remarcabi
lă a fost comportarea lui Novacek. 
care și-a făcut o reintrare promiță
toare după o întrerupere de aproa
pe un an. Pivotul echipei Steaua a 
înscris 18 puncte și a manifestat 
multă mobilitate în acțiunile de sub 
panou. Cu aceste meciuri, echipele 
bucureștene și-au terminat pregăti
rile în vederea campionatului care 
începe duminică.

De fapt,, primul joc al etapei inau 
gurale a campionatelor republicane 
masculin și feminin va avea lo» 
sîmbătă. Este vorba de partida mas
culină Știința București — Știința 
Craiova, programată pentru sîmbătă 
la ora 17, în sala Floreasca. Ce
lelalte întîlnîri din Capitală se vor 
desfășura duminică, tot ta sala Fl«- 
reasca, după următorul program i 
ora 8t Voința—Voința Brașov (f)l 
ora 9,15: Știința—Știința Cluj (f), 
ora 10,30: Dinamo—Dinamo Oradea 
(m).

Rapid București și-a asigurat un avantaj substanțial 
pentru jocul-retur cu Spartak Subotița: 13-5 (6-3)

Rapid și Dinamo neînvinse
în „Cupa f. R. H (t

• (Urmare din pag. 1) 

cătoarelor Floroianu și Naco 
așa de tîrziu?) în locul lui 
respectiv Oțelea dă, însă, un

(de 
Roth 
Plus 

vigoare echipei. Și ta numai 3 i

ce 
i si 

de 
mi-
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>înd acorzi încredere 
tineretului...

Duminică, Poiana Cîmpina a folosit, 
meciul cu C.F.R. Pașcani, o formu- 
de înaintare socotită de unii drept 

zardată: trei tineri aflați încă în 
ana" junioratului, Dumitrache, Po- 
8cu și Silaghi au luat locul tot a- 
or titulari..,
— Tovarășe Petrescu, pierdem sigui 
îciul cu Pașcanii ! Vom suferi o în- 
îngere la scor, aici, pe teren propriu! 

lamentau admiratorii vechilor titu- 
"î.
Și totuși, antrenorul Gh. Petrescu 
a cedat „sfaturilor", insistențelor ce- 
r din jur. în ziua meciului, Nisipea- 
, Dim a și Gogoașe au luat loc pe 
nea rezervelor. Antrenorul, care cu- 
ștea bine posibilitățile noilor titu- 

era încrezător în aportul ce-l vor 
uce aceștia, chiar și intr-un meci 
fioil ca acela cu C.F.R. Pașcani, a 
ua echipă în clasamentul seriei. 
Antrenorul nu s-a înșelat. Nici nu 
cepuse bine meciul (min. 3) și Nanu, 
ie servit de Popescu, înscrie impa- 
bil. Un sfert de pră mai tîrziu, Po- 
scu marchează spectaculos după o 
să primită de la Dumitrache. Ambii 
cători sînt pe cale de a mări avan- 
mi echipei lor, în minutele 23, 30 
35. Apoi, după pauză, Silaghi (care 

ise locul lui Dumitrache, pe extre- 
i dreaptă) îl pune în poziție de șut 

Nanu care înscrie. In sfîrșit, în 
nultimul minut al partidei, Popescu 
uce cel de al 4-lea gol al cîmpineni- 
”, printr-un șut prin surprindere... 
Exemple de acest fel, de antrenori 
re promovează cu curaj jucători ti- 
ri și talentați indiferent de greutatea 
rtidelor am dori să consemnăm cîl 
»i des.

T. STAMA

Ultimele zile la Sportexpres trimestrul IV-1963
— Concursurile trimestriale SPORT

EXPRES au devenit deosebit de atrac
tive și se bucură de mari simpatii în 

i sistemelerîndurile participanților la 
LOTO PRONOSPORT.

La ultima tragere — cea 
mestrul III/1963 — a fost 
it un număr record de autoturisme 
care constituia capul de afiș al acestei 
trageri. Numărul total al cîștigătoriloi 
de autoturisme a fost de 13.

Dar iată că se apropie și ziua tra
gerii concursului SPORTEXPRES trim. 
IV.1963, cu care prilej se vor atribui 
18 autoturisme, 51 de motociclete, 
excursii peste hotare și alte nume
roase premii în obiecte și bani în 
valoare totală de 4.500.000 lei.

Nu uitați J Au mai rămas doar cîteva 
zile în care vă puteți procura bilete 
la tragerea concursului SPORTEX
PRES trim. IV.

★
tragere specială LOTO 
din 8 noiembrie, un 
l-a înregistrat parti- 

Naumescu din Bucu

— La ultima
CENTRAL, cea 
succes deosebit 
cipaiitul Radu 
rești f

Jucînd pe un
tul Naumescu R. a obținut un autotu
rism , 
mâții 
ținut 
loare 
grupa

din tri* 
distribu-

bilet sfert, participan-

„Moskvici", iar cu alte două for- 
întregi de categoria I, el a ob- 
obiectele de la grupa B în va- 
de 20.000 lei și obiectele de la 

i D în valoare de 5000 lei.
Astăzi este ultima zi cînd mai 

puteți cumpăra bilete la tragerea Loto 
Central de mîine 29 noiembrie.

Programul concursului Pronosport 
nr. 48 etapa din 1 decembrie este al
cătuit din șase partide ale campiona
tului R.P.R. categoria A și șase partide 
din prima divizie a campionatului ita
lian.

Iată programul complet al concursu
lui Pronosport nr. 48 etapa din 1 
cembrie a.c. :

I. Știinta Cluj — Petrolul
II. Dinamo Buc. — Știința Timișoara

III. Farul — Progresul
IV. Crișul — Siderurgistul
V. Dinamo Pitești — Steagul roșu

VI. C.S.M.S. — Rapid 
VII. Bari — Bologna 

VIII. Catania — Internazionale
IX. Florentina — Torino
X. Genoa — Lanerossi

XI. Modena — Sampdoria
XII. Spal — Roma

— La concursul 
din 17 noiembrie 
Boloca din Petrila, 
letin combinat (colectiv) cu indicele 
3—2—7 a obținut o suită de 34 de 
premii în valoare totală de 161.175 
lei.

Pronosport nr. 
participantul 

care avînd un

de-
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PBONOEXPBES
La tragerea Pronoexpres din seara zilei 

de 27 noiembrie 1963 au lost extrase din 
urnă următoarele numere: 18 20 1 27 34 9. 
Numere de rezervă : 42 14. Premii supli
mentare : 15 22 23 5 14. t'--J ----------
premii : 628 451 lei.

Tragerea următoare va
4 decembrie 1963 în București.

REPORT LA CATEGORIA ._____
MENTAR 131.364 LEI

PREMIILE LOTO CENTRAL 
DIN 22 NOIEMBRIE 1983

La tragerea Loto Central din 22 noiembrie 
1963 au fost atribuite următoarele premii 
întregi și sferturi :

Categoria a Il-a suplimentar 6 premii a 
1737 lei și 6 premii a 434 lei; Categoria I
5 premii sferturi a 14334 lei; categoria a 
Il-a 13 premii a 4343 lși și 14 premii a 
1085 lei; categoria a IlI-a 13 premii a 4215 
lei și 16 premii a 1053 lei; categoria a 
IV-a 30 premii a 1826 lei și 37 premii a 456 
lei; categoria a V-a 58 premii a 1009 lei și 
52 premii a 252 lei; categoria a Vl-a 46 
premii a 1139 lei șl 57 premii a 297 lei; ca
tegoria a Vil-a 74 premii a 702 lei și 112 
premii a 175 lei; categoria a VIII-a 136 
premii a 416 lei și 145 premii a 104 lei.

Tragerea următoare va avea loc în Bucu
rești vineri 29 noiembrie 1963.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Fond

avea

general de 

loc miercuri

I SUPLI-

nute, portarul Zemko este nevoită 
mai scoată mingea din plasă de 4 ori s 
12—4 (min. 31).

Pînă la sfîrșitul meciului, fiecare 
echipă nu a mai marcat decît cîte un 
gol. Rapid a stins din nou... motoarele, 
formația din Subotița a părut resem
nată cu diferența de goluri existentă 
și fluierul final al arbitrului consfin
țește victoria echipei bucureștene.

Am reținut din formația învingătoa
re pe Irina Hector pentru cîteva splen
dide reflexe la șuturile de la semi
cerc (I), ale Marei Jacoveticî și Mag- 
dei Hegeduș, ne Maria Constantinescu, 
Elena Hedeșiu (numai In apărare) și 
Rodica Floroianu (atît cît a jucat). 
Ana Boțan a avut o comportare ine
gală s a realizat lucruri foarte bune, 
mareînd și 6 goluri, dar a și greșit 
multe pase; iar Antoaneta Oțelea s-a 
prezentat sub așteptări.

Spartak Subotița a dat, în generat, 
o replică destul de palidă. S-a văzut 
clar că echipa a venit să piardă la un 
scor cît mai strîns. Nu a reușit însă 
pentru că s-a apărat slab, iar în atac 
cele mai multe acțiuni au fost lipsite 
de viteză și claritate.

J. P. Hruschka (Austria) a condus 
următoarele formații i

RAPID BUCUREȘTI: Hector — 
M. Constantinescu 2, A. Boțan 6 (două 
de la 7 metri), Hedeșiu 1, C. Dumi
trescu 1, Floroianu 2 (unul din _7 
metri), Roth, Oțelea, Naco

SPARTAK SUBOTIȚA: 
Gojnici, Eke, Fejes, Telik 
Balasz, Jakovetici 2 (din 
Hegeduș 1.

să

1, Szoko. 
Zemko — 
2, Jurcak,
7 metri),

r
A apărut nr

„SPORT și
Sumarul, interesant și variat, cu

prinde numeroase articole din ur
mătoarele domenii: aviație sportivă, 
radioamatorism, tir, turism și alpi
nism, cosmonautică și tehnica ra
chetelor.

Iată cîteva titluri:
— Al XlV-lea Congres interna

țional de astronautică.
— Submarinele moderne
— Racheta antiaeriană
— Numărul „M“ și vitezele su

personice de zbor

Activitatea handbalistică de sală se 
afiă în plină desfășurare atît la Bucu
rești, cît și în țară. Baza acestei acti
vități o asigură tradiționalele competiții 
„Cupa F.R.H." pentru echipele de se- 
niori-senioare și „Cupa Sportul popu
lar" pentru juniori-junioare.

In București, aceste întreceri au 
ajuns aproape la mijlocul desfășurării 
lor. In „Cupa F.R.H.", de pildă, echi
pele masculine au disputat pînă acum 
patru etape, care au oferit jocuri inte
resante și, în general, destul de echi
librate, cu numeroase faze de o spec
taculozitate specifică handbalului. In 
etapa de marți, ale cărei jocuri au În
cadrat partida internațională Rapid — 
Spartak Subotița. 
zultatele i Rapid -
31 —13 (15—9), Dinamo — Rafinăria 
Teleajen 22—16 (11—6),
I.C.F. 18—7 (9—6) și Știința — Spar
tac 19—14 (7—4). Clasamentul a luai 
următorul aspect:

s-au înregistrat re- 
București I juniori

Steaua

— Steaua, Di-

1. Rapid 4 4 i) 0 98:59 8
2. Dinamo 4 4 0 0 79:54 8
3. Steaua 4 3 0 1 80:50 6
4. Știința 4 2 0 2 61:62 4
5. Raf. Teleajen 3 1 0 2 46:53 2
6. Spartac 4 1 0 3 61:91 2
7. I.C.F. 4 0 0 4 50:71 0
8. București 3 0 0 3 46:81 0

Etapa viitoare i Rapid
namo — București jun.. Știința — Rat. 
Teleajen și I.C.F. — Spartac.

In competiția feminină s-au disputat 
trei etape și in clasament conduce 
echipa Rapid, urmată de Știința.

11 al revistei
TEHNICA44

— Elicoptere cu reacție
— Un sport puțin cunoscut t 

tobatul
— Circuite pentru cursele de au

tomobilism
— Torino—Craiova 

tra scurte
— Cosmonauțil se
— Rtfcsac pentru... 

precum și reportaje,

Mo-

t

pe unde ul

antrenează 
zburat 
știri, noutăți 

tehnice, magazin, cuvinte încruci
șate.

32 pagini ilustrate în culori.



II Juniorii romîni învingătoriSTATVIZITA DELEGAȚIEI
R. S. F. IUGOSLAVIA

Ău început înscrierile
A

A R. P. ROMÎNE IN
(Urmare din pag. 1) 

energetic al nurilor de munte au per
mis o creștere puternică a industriei 
din R. S. 'Slovenia. Printre întreprin
derile importante construite sau dez
voltate după eliberare se număra 
Uzina constructoare de mașini „Li- 
tostroi” din Liubliana, Fabrica de 
autobuze și autocamioane din Maribor, 
fabricile de prelucrare a minereurilor 
de plumb și zinc de la Mezia și 
Țelje, întreprinderi siderurgice. Grăi
toare pentru dezvoltarea economiei 
acestei republici în anii puterii 
populare este creșterea de 9 ori a 
producției de energie electrică față 
de nivelul antebelic, ca urmare a 
construcției ansamblului de hidro
centrale de pe Drava și a altor cen
trale electrice. Munții, cu pășuni bo
gate au creat condiții naturale favo
rabile creșterii vitelor — ramură 
care ocupă un loc important în agri
cultura republicii.

Krani... Acest oraș sloven, construit 
într-un peisaj de o mare frumusețe, 
între culmile înzăpezite ale munților 
Karavanko și ale Alpilor Kamnici, pe 
ale cărui meleaguri se aflau în vre
muri străvechi așezări ilirice și cel
tice, a devenit astăzi cunoscut prin 
produsele marii uzine de echipament 
electric și mecanică fină „Iskra*.

In cursul dimineții, oaspeții romîni 
au vizitat această uzină împreună 
cu personalitățile oficiale ale R.S.F. 
Iugoslavia, care însoțesc pe oaspeți 
în cursul călătoriei prin țară, precum 
și cu Miha Marinko, secretar al C.C. 
a! U. C. din Slovenia, Ivan Macek, 
președintele Skupștinei R. S. Slovenia, 
și alți conducători ai acestei repu
blici. La intrarea în uzină, oaspeții 
au fost salutați călduros de Dușan 
Koriak, directorul general al între
prinderii „Iskra", și de numeroși 
muncitori. Un grup de tinere fete au 
oferit oaspeților buchete de garoafe 
roșii.

Oaspeții vizitează secțiile mecanice 
unde se produc piesele de precizie 
necesare diferitelor aparate. Pe 
strunguri și pe alte mașini la care 
lucrează muncitorii din fabrică sînt 
așezate stegulețe romînești și iugo
slave. Pretutindeni solii poporului 
romîn sînt primiți cu caldă prietenie 
de muncitori, tehnicieni.

Oaspeții romîni au discutat apoi cu 
conducătorii uzinei despre activita
tea întreprinderii.

tn cadrul discuției, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a remarcat 
preocuparea colectivului întreprinde
rii „Iskra" pentru realizarea de pro
duse de calitate superioară menite 
să contribuie la progresul tehnic al 
diferitelor ramuri ale economiei iugo
slave. Membrii delegației romîne au 
apreciat îndemînarea și hărnicia co
lectivului fabricii de la Krani.

La despărțire, colectivul întreprin
derii a oferit oaspeților daruri ca 
semn al prieteniei pe care muncitorii 
de aici o nutresc față de poporul 
romîn și conducătorii săi. Oferind 
daruri colectivului uzinei din partea 
delegației romîne, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a urat muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor de 
cici sănătate, fericire și progres în 
muncă.

în continuarea vizitei în R. S. 
Slovenia, oaspeții romîni au vizitat 
apoi cîteva secții ale Combinatului 
agricol „Liubliana". Creată în 1959, 
această întreprindere agrozooteh
nică cuprinde 15 secții specializate în 
producția de lapte, îngrășarea de vite 
cornute pentru tăiere, creșterea de 
păsări și producția de ouă.

In drumul spre secția Ihan a com
binatului de la Liubliana, delegația a 
fost întîmpinată în comuna Domjale 
de un mare număr de locuitori, care 
au făcut oaspeților romîni o caldă 
manifestare de prietenie. In numele 
concetățenilor săi, Miro Varșek, se
cretarul Comitetului comunal al U.C. 
din Slovenia, a adus oaspeților un 
călduros salut și i-a rugat să sem-

neze în cartea de onoare. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor- 
ghe Maurer și ceilalți membri ai de
legației s-au fotografiat împreună cu 
grupul de pionieri care le-a oferit 
flori.

Conducătorii combinatului s-au in
teresat de modul de organizare a 
gospodăriilor agricole de stat din 
țara noastră, de sistemul de hrănire 
a animalelor în aceste unități. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej _ a 
vorbit amănunțit despre realizările 
obținute în acest domeniu în țara 
noastră cît și despre orientarea care 
călăuzește dezvoltarea pe viitor a 
G.A.S. — profilarea, specializarea și 
concentrarea producției agricole.

Conducătorul delegației romîne a 
propus ca specialiștii iugoslavi de la 
acest combinat să facă un schimb de 
experiență cu specialiștii romîni din 
același domeniu. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a apreciat pasiunea 
de muncă a specialiștilor de la com
binatul agricol Liubliana și le-a urat 
să obțină în viitor rezultate si mai 
bune.

★

LIUBLIANA, 27 (Agerpres). —
Președintele Skupștinei R. S. Slove

nia, Ivan Macek, a oferit o masă 
oficială în cinstea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Au luat parte tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș și Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul R. P. Romîne în R.S.F. 
Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Miha Marinko, secretar al 
C.C. af U. C. din Slovenia, Vida Tom- 
șici, președintele Comitetului general 
al USPMI din Slovenia, Viktor 
Avbeli, președintele Vecei Executive 
a R. S. Slovenia, losip Vidmar, pre
ședintele Academiei Slovene de Știin
țe și Artă, general-locotenent-colonel 
Rado Pehacek, persoanele oficiale 
iugoslave care însoțesc delegația, 
reprezentanți ai vieții politice și pu
blice.
Tovarășii Ivan Macek, Ion Gheorghe 

Maurer și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au rostit toasturi. In toastul său, to
varășul Ivan Macek a subliniat 
locuitorii R. S. Slovenia cunosc rea
lizările poporului romîn în 
strucția socialistă 
salute în mij‘ 
Romîne

Răspunzînd, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a arătat că peste tot 
delegația romînă a văzut lucruri in
teresante și se bucură de realizările 
însemnate obținute de poporul iugo
slav în dezvoltarea economiei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a rostit, de asemenea, un toast 
în care, referindu-se la întreprinde
rile vizitate, fabrica „Iskra" din 
Krani, unde femeile formează majo
ritatea colectivului, Combinatul a- 
gricol Liubliana, unde multe femei 
sînt fruntașe, a subliniat că în con
dițiile socialismului femeia se bucură 
de o reală egalitate în drepturi.

câ

con-
alistd si sînt fericiți sâ 
jlocul lor delegația R. P.

Conducătorul delegației romîne a 
toastat în cinstea femeilor din R.S.F. 
Iugoslavia, care, ca și femeile din 
R. P. Romînă și din celelalte țări so
cialiste, aduc o contribuție de seamă 
în construcția socialismului, la apăra
rea păcii.

După dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă foarte cordială, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin; 
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, și membrii delega
ției de stat și-au luat rămas bun de 
la gazdele lor și, însoțiți de Miha 
Marinko, secretar al C.C. al U.C. din 
Slovenia, s-au întors la Brdo, lîngă 
Krani.

în Sntiinirilc de tenis de masă de la Russe
La sfîrșitul săptămîuîi trecute a 

avut loc la Russe (R. P. Bulgaria) o 
competiție internațională de tenia do 
masă, cu participarea celor mai buni 
juniori romîni și bulgari. Cu excepția 
unei singure probe, toate celelalte 
fost cîștigate de
Romîne.

Iată rezultatele 
niori pînă la 15 
(Dumitriu 2 v, Simin 2 v, Păun 1 v) — 
R. P. Bulgaria II (Gheorgliiev 1 v, Ni- 
colev, Boscov) 5—1, R.P.R. (Păun 2 v, 
Dumitriu 2 v, Simin 1 v) — R.P.B. I 
(Spasov 1 v, Blajev 1 v, Kostov) 5—2; 
echipe juniori peste 15 ani: R.P.R. 
(Demian 2 v, Iovan 2 v, Pasternac 
1 v) — R.P.B. II (Mucev, 
Gheorghiev) 5—0, R.P.R. (Demian 2 v, 
Pasternac 2 v, Iovan 1 v) — R.P.B. I 
(P. Velikov 3 v, T. Velikov, Kolarov) 
5—3 ; echipe junioare pînă la 15 ani : 
R.P.R. (Viorica Ivan, Carmen Crișan) 
— R.P.B. II (Nicova, Gheorghieva) 
3—0, R.P.R. — R.P.B. I (Hristova, 
Nicova) 3—2 ; echipe junioare peste 
15 ani : R.P.R. (Mariana Jandrescu, Li
dia Sălăgeanu) — R.P.B. (Tvetlanova, 
Kuzman) 3—0, R.P.R. — R.P.B. 1
(Danceva, Neicova) 3—0. Simplu bă 
iefi, sferturi <le finală ; Demian — Ma- 
rinov 2—0, Păun — Spasov 2—0, Du-

reprezentanții R.
au 
P.

tehnice : echipe
ani: R. P. Romînă

/«'

Kolev,

mitriu 
Simin 
Păun 
2-1, 
2—0 ; . .
drescu — V. Ivan 2—0, L. Sălăgeanu
— Danceva 2—0, finala : L. Sălăgeanu
— M. Jandrescu 2—0; dublu băieți, 
semifinale : Spasov, Blajev — Păun, 
Dumitriu 2—1, P. Velikov, T. Velikov
— Iovan, Simin 2—1, finala: P. Ve
likov, T. Velikov — Spasov, Blajev 
2—0 ; dublu femei, finala: M. Jan
drescu, L. Sălăgeanu — C. Crișan, V. 
Ivan 2—0 ; dublu mixt, finala î M. Jan
drescu, Demian — L. Sălăgeanu, Iovan 
2—1.

Trebuie remarcat faptul că toți 
sportivii noștri au avut o comportare 
frumoasă, făcînd o bună impresie asu
pra publicului.

— Blajev 2—0, P. Velikov — 
2—0, semifinale : Demian — 

2—1, Dumitriu — P. Velikov 
finala: Demian — Dumitriu 
simplu fele, semifinale : M. Jan-

pentru
de

campionatul mondial
fotbal din 1966

internațională de iotbal aFederația 
ceput să primească înscrierile de parti 
pare la cel de-al 8-lea campionat mond 
de fotbal, al cărui turneu final va av 
loc în Anglia In 1966. Pînă în prezent s- 
înscris echipe din Olanda, Iugoslavia, Ai 
tria, R. P. Polonă, 
Franța, Argentina, 
Cehoslovacă și R. 
de înscriere expiră

Pentru stabilirea
preliminar, în zilele de 30 șl 31 ianua 
va avea loc la Ztiiich o reuniune a bin 
lui FIFA.

Tot din Zurich se anunță că s-a aprol 
cererea federației braziliene de fotbal 
a organiza în 1964 un turneu jubiliar, 
acest turneu au fost invitate pînă în p: 
zent echipele U.R.S.S., Angliei și Spâni

Turcia, Mexic, Etiop 
Grecia, Suedia, R. 
D. Germană. Termer 
la 15 decembrie 19 

grupelor din turni

Pregătirile rugbiștilor francezi 
pentru meciul cu Rominia

Rugbiștii francezi își continuă pre
gătirile în vederea meciului revanșă 
pe care-1 vor susține la 15 decembrie 
la Toulouse cu echipa R.P. Romîne. In 
ultimul joc desfășurat la București 
rugbiștii romîni au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0. Unul din selecțio-

FOTBAL GLOB
IERI, IN COMPETIȚIILE EUROPENE

Cupa campionilor europeni:
Galatasarai Istanbul—F. C. Zurich 

2—0 (în tur 0—2). Se dispută un al 
treilea meci.

Norkoping — Milan 1-1 (0-0) în 
primul meci.

Internazionale — Monaco 1-0 (0-0) 
în primul joc.

Partizan Belgrad—Jeunesse Luxem
burg 6-2 (în primul meci 1-2).

Cupa orașelor tîrguri:
Lokomotiv Plovdiv—Ujpesti Dozsa 

1—3 (0—0). In primul joc 0—0. S-a 
calificat Ujpesti Dozsa.

Spartak Brno — Partik Thistle 4-0 
(în primul joc 2—3).

Valencia — Rapid Viena 3-2 (1-1) 
(în primul joc 0-0).

Cei mai buni atleți ai Europei 
in anul 1963

ȘTIRI, REZULTATE

• In etapa a Xl-a a campionatului 
austriac desfășurat duminică s-au în
registrat rezultatele : Rapid—S. V. Linz 
4—0, Austria—Vienna 2—1, L.A.S.K. 
—Simmering 5—1, Wienner Sport 
Klub—Wienner Neustadt 2—1, Dorn
birn—Grazer A. K. 2—1. In clasament 
conduce Rapid cu 18 p. urmată de 
Wienner Sport Klub cu 16 p.

• Echipa Dinamo Moscova a cuce
rit pentru a 10-a oară titlul de cam
pioană de fotbal a U.R.S.S. In meciul 
susținut la Alina Ata cu formația lo
cală Kairat, dinamoviștii au obținut 
un rezultat de egalitate (0—0), totali- 
zînd 54 puncte. Indiferent de rezulta
tul ultimului meci cu Pahtakor, echipa 
Dinamo nu mai poate fi egalată. Prin
cipala sa adversară Spartak Moscova 
și-a încheiat meciurile din actualul 
campionat, terminînd nedecis (4—4) 
întîlnirea cu Pahtakor Tașkent. Spar
tak a totalizat 52 puncte și ocupă lo
cul doi.

nerii echipei franceze este fostul i 
ternațional Jean Prat. La 1 decembr 
în orașul Tarbes, va avea loc meci 
dintre reprezentativele A și B i 
Franței, care va constitui ultimul c 
teriu de selecție al „15“-lui pentru i 
tilnirea cu R.P. Romînă. Jean Prat 
anunțat că în jocul de selecție de 
Tarbes va alinia următoarea formaț 
Lacaze (Angouleme), Darrouy (Mor 
de-Marsan), Dttpuy (Tarbes;, „ -Boi 
face, A. Boniface (Mont-de-M.aYsar, 
Albaladejo (Dax), Lasscrrc (Das 
Crauste (Lourdes), Crancee (Lourdes 
Herrero (Toulon), Le Droff (Anei 
Mouysset (Toulon), Berejnoi (Tulk 
Rollet (Hendaye), Domenech (Briv< 
Selecționerul Jean Prat își pune m; 
speranțe în Roland Crancee, unul d 
cei mai în formă jucători ai ecliiț 
Lourdes.

Echipa secundă a Franței va av 
următoarea componență: Razat ( 
gen), Arnaudet (Lourdes), Trii 
(Begles). Gaohassin (Lourdes), Cazai 
(Tarbes), Laborde (Racing) Hiqi 
(Agen), Sitjar (Agen), Rome 
(Montauban), Rupert (Tyrosse), Li 
(La Voulte), Dauga (Mont-de-Marsar 
Bayaedon (Chalon), Cabanie (Moi 
atiban), Abadie (Tarbes).

Cu prilejul lucrărilor Federației inter
naționale de atletism, ziarul „Narodna 
Mladej* din Sofia a organizat o an
chetă în scopul desemnării celor mai 
buni 3 atleți europeni pe anul 1963.

La anchetă au dat răspunsuri 50 de 
persoane: membri ai conducerii federa
ției, delegați ai diferitelor țări partici
pante la congres, antrenori și specia
liști.

La masculin, cele mai multe puncte 
(73,5) le-a obținut recordmanul mon
dial la săritura in înălțime Valeri Bru
mei (U.R.S.S.). El a fost urmat în cla
sament de atletul francez Michel Jazy, 
recordman mondial la 3000 m plat, 
care a totalizat 49,5 puncte și record
manul mondial la 3 000 m obstacole 
belgianul Gaston Roelants, cu 15,5 
puncte.

Primul loc la femei a fost atribuit 
atletei engleze Dorothy Hyman, record
mană europeană la 100 și 200 m plat. 
Atleta sovietică Tamara Press a ocu
pat locul doi, iar atleta romînă [olanda 
Balaș — locul trei.
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pentru cel mai bun portar sovietic de tot- 
bal în sezonul 1963 a fost decernat lui Lev 
•Iașin, portarul echipei Dinamo Moscova, 
al selecționatei U.R.S.S. și al echipei „Res
tului lumii". Iașin, care este în vîrstă de 
34 de ani, a apărat de 57 de ori butu
rile reprezentativei Uniunii Sovietice.

TANDEMUL belgo-olandez Rik van Steen- 
bergen — Palie Lykko a cucerit recent cursa 
ciclistâ de S zile de la Franckfurt în fața 
cuplului vest-german Klaus Bugdall—-Sigi 
Reuz. Cu acest prilej, Steenbergen, care 
obține pentru a 32-a oară o victorie in
tr-un asemenea gen de întreceri, a bătut 
recordul mondial în această specialitate 
deținut de olandezul Piet van Kempen încă 
dinaintea ultimului război mondial.

LA ÎNTREBAREA dacă a ales definitiv în
tre cursa de 1500 m și 5000 m în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Tokio, cunoscu
tul atlet francez Michel lazy a răspuns î 
„Da, am ales definitiv 5000 m și întreaga

mea pregătire de acum Înainte se bazea
ză pe această hotărîre'.

CEI 11 MINERI vest-german! salvați re
cent în urma catastrofei de la Lengede au 
hotârit sâ facă prima lor ieșire în comun 
la., un meci de fotbal. Aceasta se va în
tâmpla 
rii din 
dintre 
bona, 
mineri ________ ______ _________ _____
nia soțiilor lor și a celor doi salvatori 
care i-au scos din galeria unde au stat 
îngtopați timp de 14 zile.

ȚĂRILE care vor trimite vapoare în por
turile Tokio și Yokohama cu prilejul Jocu
rile Olimpice de vară vor primi un su
pliment de bilete de intrare la întrecerile 
Olimpiadei. Organizatorii contează mult 
pe navele străine care vor putea găzdui în 
cabinele lor o parte a amatorilor de sport 
sosiți în capitala Japoniei. Pînă în prezent 
s-a anunțat că asemenea nave vor veni 
din Australia și Uniunea Sovietică.

la 4 decembrie cu prilejul îatîlnl* 
cadrul „Cupei campionilor europeni** 
Borussia Dortmund și Benfica Lisa* 
Conducerea clubului a Invitat pe 
sâ asiste la acest meci în compa*

POLIȚIA din orașul francez Brive a prins 
un spărgător urmărit de mai multe sâp* 
fătnîni. Acesta a reușit însă să fugă. Ur
mărit de pietoni, el a fost în cele din urmă 
culcat la pămînt prinlr-un placa) strălu
cit, executat după toate regulile artei rug* 
blului. Faptul nu a fost întîmplător întru- 
cît cel care a executat .
Barraut, fost pilier la 
lui Domenech.

CLUBUL brazilian de 
anunțat oficial că .l-a ,.__ ______
Garrincha. Uneia cluburi italiene au în
ceput să se intereseze de „cumpărarea' 
lui, dar tratativele merg greu întrucît 
suma cerută este extrem de mare.

SE PARE că cel mal vîrstnlc belgian care 
practică activ cultura fizică este Simon 
Hansen, din orășelul Ans. La virsta de 95 
ani Hansen întreprinde în mod regulat 
excursii turistice și joacă pelota, joc foar
te popular !n regiunile din Belgia în care 
se vorbește limba franceză.

Ziarul „Przeglad 
apare la Varșovia, 
detaliat al rezultatelor obținute 
sportivii din diferite țări la campiona
tele mondiale, desfășurate în anul 
preolimpic. în clasamentul alcătuit pe 
baza medaliilor de aur, argint și 
bronz, cucerite la aceste campionate, 
sportivii din R. P. Romînă ocupă lo
cul 5 in lume cu 6 medalii de aur, 
7 de argint și 2 de bronz, cîștigate 
la caiac-canoe, tenis de masă și lupte 
clasice.

Clasamentul pe medalii este urmă
torul : 1. U.R.S.S. 26 medalii de aur 
— 17 de argint și 17 de bronz: 2. 
S.U.A. 11 medalii de aur — 10 de 
argint 10 de bronz; 3. R. D. Ger
mană 7 medalii de aur, 8 de argint, 
6 de bronz; 4. Japonia 7 medalii de 
aur, 4 de argint, 1 de bronz; 5. R. P. 
ROM1NÂ 6 MEDALII DE AUR, 7 
DE ARGINT, 2 DE BRONZ: 6 R.P. 
Ungară 6 medalii de aur, 5 de argint, 
10 de bronz; 7. R. F. Germană 5 
medalii de aur, 10 de argint, 8 de 
bronz; 8. R. P. Polonă 5 medalii de 
aur, 8 de argint, 2 de bronz; 9. Sue- 

5 medalii de aur, 6 de argint, 3 
bronz; 10. Franța 4 medalii 

6 de argint, 4 de bronz.

Nouopașcin — Korcinoi. In clasame, 
pe primul loc se află la egaliti 
Gheller și Holmov cu 1,5 puncta.

Cea de-a 8-a rundă a campionat 
lui unional feminin de șah de 
Baku a adus o nouă schimbare 
clasament. Pe primul loc se a, 
acum Ala Kușnir, care a învins-o 
campioana țării, Tatiana Zalulo 
skaia și totalizează 5,5 puncte. Fot 
lideră a campionatului, Ceiakovska 
a pierdut la Kozlovska. Alte rezulte 
înregistrate: Vol pert — Kantorov 
1—0: Bîkova — Belavanet remii 
Ingantieva — Ranik 1—0.

HOCHEISTII JAPONEZI IN GR 
PA B LA INNSBRUCK

Selecționata de hochei pe gheată 
Japoniei a cîșligat cele doua meci; 
de baraj disputate cu echipa Austi 
lieî în cadrul turneului preolimf 
Hocheiștii japonezi au terminat înv 
gători cu scorurile de 17—1 și 17- 
calificîndu-se pentru turneul grupe: 
la J. de iarnă de la Innsbruck

placajul era Andre 
C.A. Brive, clubul

iotbal Botafogo a 
pus în vînzare' pe

d ia 
de 
aur

de
TURNEU 
BASCHET

INTERNAȚIONAL I 
MASCULIN LA TBILI

internațional masculin
CAMPIONATELE DE ȘAH

ALE U.R.S.S.

7zt runda a 2-a a turneului final 
campionatului unional masculin 
șah, marele maestru Gheller, iucînd 
cu negrele, l-a învins în 39 de mu
tări pe Taimanoo. Tot cu piesele ne
gre Baghiroo a reușit să-l învingă oe 
marele maestru Bronstein, S-au în
cheiat remiză partidele: Bondarevski 
— Spasski, Osnos — Holmov, Stein— 
Polugaevski, Averbach — Gufeld șl

al 
da

Turneul
baschet desfășurat in capitala R.S 
Gruzine a fost cîștigat de echi 
Dinamo Tbilisi care in ultimul ni 
a întrecut cu 72—59 (34—36) echi 
de tineret a R. D. Germane. A 
rezultate înregistrate în acest turni 
Burevestnik — Selecționata de tine 
a R. P. R. 82—67 (46—26); Dina: 
Tbilisi — Burevestnik 58—51 (24—21 
Sel. de tineret a R. D. Germane 
Sel. de tineret a R. P. R. 49— 
(27—17).
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