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Avînd în vedere că mandatul Marii Adunări Naționale și al sfaturilor 
populare expiră la 5 martie 1965 ;

Față de dispozițiile art. 28 și 52 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 

decretează: •
Art. unic. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională 

precum și pentru toate sfaturile populare vor avea loc la data de 7 martie 1965,

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej Președintele Consiliului de Stat, '
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 1

rostită Ia posturile de radio și televiziune
cu prilejul Anului Nou

h’gj tovarăși și prieteni,

este cîteva clipe vom rupe ultima filă din calenda- 
anului 1964.
.areînd hotarul a două decenii de la eliberarea țării 

‘ anul de la care ne luăm acum rămas bun a dat 
le bogate în înfăptuirea mărețelor obiective stabi- 
de partid, a înscris noi succese ale poporului nostru 
oate domeniile construcției socialiste. Lucrările re- 
,ei Sesiuni a Marii Adunări Naționale au înfățișat 

; ioul acestor realizări. A continuat să se dezvolte 
uonios și în ritm susținut întreaga eoonomie națio- 
lă ; prin munca entuziastă și perseverentă a ro unci
ilor, inginerilor, tehnicienilor, prevederile planului 
. stat pe anul 1964 au fost îndeplinite și depășite, 
rta țării s-a îmbogățit cu noi obiective industriale 

11 intrarea în producție a numeroase întreprinderi 
cate cu tehnică modernă ; alte întreprinderi și com
ate se află în construcție, urmînd să fie date în 

acțiune în anii 1965 și 1966.
'oate ramurile agriculturii au oontinuat să se dez- 
e, statul alocîrn

■eriale ; țărănimea muncitoare, lucrătorii din gospo- 
iile agricole de stat și stațiunile de mașini și trac- 
re au făcut ca și în acest an ogoarele să dea rod 
;at ; un mare număr de gospodării de stat și coope- 
ive agricole de producție au încheiat anul cu rea- 

■ iri remarcabile. S-au obținut noi progrese în ridi- 
. ea bunăstării oamenilor muncii — obiectiv funda- 
ntal al politicii partidului și statului nostru. Au fost 

, te măsuri de sporire a salariilor, construire de lo- 
ințe, lărgirea rețelei de învățămînt și sănătate, 
< volta re a științei, artei și culturii. La capătul aces- 

an de muncă, patria noastră se înfățișează mai 
noasă, mai bogată, iar în această minunată imagine 
care ne-o oferă este întruchipată munca fiecăruia 
tre noi.

Toate acestea sînt mărturii ale justeței politicii par
ului, căreia cetățenii țării noastre îi dau viață cu 
juziasmul propriu acelora ce se simt stăpîni deplini 
soarta și pe roadele muncii lor.

în acest scop înseninate resurse

l 1964 își trăiește ultimele clipe... 
:a de hotar dintre anul vechi, 
e încheie și cel nou, care bate 
i, găsește aproape fiecare casă 
strele luminate. Și, cu cit 1965 
>pie, inimile bat mai vibrant, 
.nultuos. Sportivii n-au fost nici 
•ți de emoțiile pe care le trăim 

in acest moment solemn, tradi-

ț'OR SAU... CANOTOARE ?

isferă veselă, antrenantă, în casa 
ului de fihn Mihai Bengeanu... 
de breaslă. Actori și actrițe, 

v ei — ce surpriză plăcută 1 — 
iJuă perechi de sportivi. Sînt soții 
i și Aurel Vemescu, Sonia și Paul 
an.
leț-ospectiva asupra anului care se 
' este pe terminate. începe un 

toi, acela al proiectelor.
cuvîntul Vemeștii 1 — răsună 

caldă a amfitrionului. Toată lu- 
ilaudă, semn că este de acord.

Vernescu își privește soția cu 
zîmbet în colțul buzelor. Par- 

rea să-i spună : de ce nu vor- 
pentru noi ? Dar Ana — Ana 
campioana noastră de schi — 

tie că Aurel vorbește mai con- 
■. Și apoi nu este el capul fa

in fine, Aurel Vemescu se

oiectele noastre pot fi cuprinse 
i categorii : o categorie care 
rezultate tot mai bune în în- 

■ internaționale, o altă catego- 
. proiecte se referă la uri eveni- 
>arte apropiat care va avea doc 
lia noastră...
im, așteptați un moștenitor! in- 
Sonia lovan.

.Sau moștenitoare — comple- 
gazda.
Spune drept, Aurel, oe vă do- 
intreabă Sonia,

Pe agenda anului 1964 
ale forțelor socialismului 
Crește rolul și influența 
în toate problemele majore ale contemporaneității, în 
întreaga dezvoltare a societății omenești. Alături de 
celelalte țări socialiste, Romînia s-a manifestat ca un 
factor activ al vieții internaționale, militînd cu perse
verență pentru promovarea principiilor coexistenței 
pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite, pentru 
instaurarea unui climat de înțelegere, prietenie și ••- 
laborare între popoare.

Republica Populară Romînă și-a lărgit continuu re
lațiile internaționale, bucurindu-se de prietenia și sim
patia popoarelor iubitoare de pace și progres.

au fost înscrise noi suooese 
și păcii din întreaga lume, 
sistemului mondial socialist

Dragi prieteni și tovarăși,

Acum, cînd trecem în revistă realizările anului care 
se încheie, permiteți-mi ca în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de 
Stat și al guvernului Republicii Populare Romîne să a- 
dresez cele mai călduroase urări de fericire, muncă 
spornică și sănătate muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, activiștilor de partid și de stat, bărbați și femei, 
vîrstnici și tineri, oameni ai muncii de toate naționa
litățile — tuturor acelora care nu.și precupețesc for
țele și energia pe vastul șantier al țării noastre în plin 
avînt.

Privim înainte cu optimism și încredere, convinși că 
noul an va aduce poporului nostru noi victorii în lupta 
Îientru înflorirea și prosperitatea patriei noastre socia- 
iste, iar pe plan internațional noi succese ale forțelor 

socialismului, democrației și păcii, destindere în rela
țiile internaționale, dezvoltarea colaborării pașnice din
tre toate țările.

Frumos și minunat este viitorul care stă în fața țării 
și a poporului nostru. Pentni înfăptuirea acestui viitor 
vă invit să ridicăm paharul și vă adresez tradiționala 
urare La mulți ani I

București, 2 ianuarie 1965.

O fază de atac din. meciul feminin de campionat Știința București — 
C.S.M. Cluj: Elena Florescu (Știința) străpunge cu ușurință blocajul 
clujean, defectuos organizat. (Citiți în pag. a 2-a relatările ’ despre partidele 

etapei de duminică)

nandbaliștii romîni peste hotare
HASSLOCH. — Echipa masculină 

de handbal Dinamo București și-a 
continuat turneul în R. F. " 
Ea a evoluat la Hassloch, în 
nia formației locale Palatinat, 
șurînd un joc de ridicat nivel 
spectaculos, dinamoviștii au 
victoria cu 21—9 (13—4).

★
LEIPZIG 3 (prin telefon), 

zentativa de tineret a orașului Bucu-

Germană, 
corn pa - 
Desfă- 
tehnic, 
obținut

Repre-

REVELION-1965!
— Eu îmi doresc o fată. Aș vrea să 

a văd canotoare... Ana — în schimb 
— își dorește un băiat...

— ...pe care să-l facă schior !? inter
vine tot Sonia.

Soții Vemescu se privesc rîzînd. Co
mesenii aplaudă. Tot amfitrionul are 
ultimul cuvînt :

— Noi vă dorim un băiat și o fată. 
In felul ăsta, proiectele familiei s-ar 
putea realiza sută la sută...

SUS, PE MUNTELE MIC...

Cei mai silitori dintre elevii sportivi 
de la școlile medii cu program special 
de educație fizică, aproape 300 la nu
măr, și-au petrecut Revelionul într-una 
din cabanele de la Văliug, de pe mun-

tele Mic. Decor adecvat momentului, 
cu o orchestră organizată ad-hoc, 
o mică tombolă, cu... epigrame și, 
înțelege, cu confetti...

Nota originală a Revelionului de 
Văliug au dat-o însă schiorii: la i 
la care cele 12 bătăi ale gongului ves
teau sosirea noului an, ei se aflau în 
fața cabanei, gata de start. Apoi, la o 
comandă, zeci de schiori s-au avînțat 
intr-un iureș amețitor pe pîrtiile Vă- 
liugului. Porție dublă pentru fiecare 
schior (a avut grijă tovarășul Benia
min, organizatorul taberei...) și cîteva 
melodii preferate pentru fiecare din 
„eroii" acestui plăcut intermezzo spor-

LA TELEFON, BEZIERS-UL !...
cu 
se

• la 
ora

Promptă ca deobicei, telefonista de 
la 07 ne-a dat repede legătura cu Be- 
ziers-ul, „cartierul general" al rugbiști- 
lor de la Grivița Roșie, în turneul pe 
care îl întreprind în Franța.

— Alo, Bucureștiul !.„
De la celălalt capăt al firului, am 

recunoscut vocea grăbită a anțrenoru- 
lui federal, prof. Aurel Barbu.

— Noroc și la mulți ani !
— La mulți ani 1
Cuvenite felicitări pentru cele cîteva 

rezultate bune obținute de rugbiștii de

rești și-a început vineri turneul îr» 
R. D. Germană. Ea a participat la 
tradiționalul turneu (fulger) de Anul 
Nou de la Berlin, alături de selecțio
natele orașelor Berlin, Leipzig, Copen
haga și Viena. Tinerii noștri handba- 
liști au infirmat toate pronosticurile 
specialiștilor și presei sportive de aid 
și au reușit excelenta performanță de 
a termina turneul neînvinși, ocupînd 
astfel primul loc. Valoarea succesului 
este și mai bine conturată de faptul 
că în rîndul selecționatelor celorlalte 
patru orașe au evoluat numeroși in
ternaționali, printre care : Haberhauffe, 
Pappusch, Zimmermann, Liebke, Mul
ler, Frischke, Petzold (Berlin), P. Niel
sen, M. Petersen, M. Nielsen, K. Pe
tersen, A. Andersen (Copenhaga), 
Kaldarasch, Langhof, Tiedemann, 
Eicliorn, Hblke, Franke (Leipzig) etc.

Echipa noastră a practicat un joo 
excelent, impresionînd spectatorii —< 
care au aplaudat-o îndelung — și pa 
cronicarii sportivi, care au avut apre
cieri elogioase la adresa ei. Handbag 
liștii romîni au prestat un joc precis 
in apărare și de mare circulație în 

combinații specta- 
la semicerc. Ei au 
rnat“ apărările ad-

obținute de Bucii 
cu Viena;

Gimnasta nr. 1 a țării noastre, Sonia 
lovan, intr-o postură mai puțin cunos
cută sportivilor noștri: cea de gos

podină...

tiv... (Continuare în pag. a 3-a)

Revelion în casa regizorului Mihai Bengeanu... In prim plan (dreapta) 
Ana Și Aurel Vemescu...

Foto: P. Romoșaa

atac, terminat cu 
culoase și precise 
făcut deseori „șah 
verse."

Iată rezultatele 
rești : 6—4 (4—2) cu Viena; au
marcat: Popescu 2, Goran, Marines
cu, Roșescu și Oțetea; 7—6 (2—3) 
cu Copenhaga; au marcat: Iacob, Po
pescu 3, Goran 2, Roșescu; 
(3—I) cu Leipzig; realizatori: 
5, Popescu, Marinescu, Oțelea; 
(3—1) cu Berlin; au înscris : 
nescu 2, Popescu, Goran și 
Celelalte rezultate: Viena — Copen
haga 5—4 (2—1), Leipzig — ~ 
haga 13—8 (9—3), Berlin — ' 
4—2 (2—2), Berlin — Viena 
(8—1), Leipzig — Viena 
(10—1) și Berlin — Copenhaga 
(4-3).

Formația noastră: Penu — ...
Oțelea, Goran, Roșescu, Popescu, Ma
rinescu, Paraschiv, Duca, Bratilovea- 
nu, Savu.

8—4
Iacob
5—2 

Mari- 
lacob,

Copen- 
Leipzig 

16—2 
15—5 
12—9

Iacob,

tF
Duminîcă 3 Ianuarie, jucătorii ro

mîni au evoluat la Leipzig, în com
pania liderului campionatului R.D.G.,. 
D.H.f.K. care a cîștigat meciul cu 
14—13 (10—8). Intîlnirea a prilejuit 
un joc viu disputat, pasionant, în 
cursul căruia echțpa noastră a prac
ticat același handbal bun ca și la 
Berlin, numai că a ratat foarte mult, 
chiar și un 7 m. In plus, au fost și

(Continuare în pag. a 2-a)



Nici o surpriză în prima etapă a noului an

ts i țS. i

FEMININ

C. P.
16—14, 
înfrîn-

DINAMO BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 3—1 (15—17,
17—15, 15—5). După severa 
gere suferită săptămîna trecută de 
campioane în fața Farului, evoluția 
lor era așteptată cu mult interes, mai 
ales că întâlneau o altă echipă aflată 
în cursa pentru locurile fruntașe ale 
clasamentului, C.P. București. Desfă
șurarea partidei a confirmat întru totul 
interesul manifestat de publicul aflat 
aseară în sala Dinamo. Intr-adevăr, 
timp de trei seturi am asistat la un 
meci deosebit de disputat, spectaculos, 
cu fina’.uri de-a dreptul dramatice. 
Campioanele au făcut adevărată risipă 
de energie, și-au pus in valoare toate 
calitățile pentru a șterge 
lăsată în etapa anterioară, 
ce voleibalistele de la C.P.B. 
și ele cu multa energie.

Că partida va fi pasionantă s-a 
văzut de la primele schimburi de 
mingi. Ambele formații au pus accen
tul pe loviturile în forță care însă nu 
și-au atins întotdeauna țelul, deoarece 
apărările (și blocajele și linia a doua) 
și-au făcut pe deplin datoria. Ca ur
mare, asistăm la faze de mare spec
tacol care aduc jucătoarelor aplauze 
la „scenă deschisă". Scorul alternează 
ia diferențe minime și spre sfîrșit 
Dinamo conduce cu 11—10. C.P.B. 
acționează însă cu mai multă hotărîre 
la fileu și realizează 14—13, pentru 
ca după „dueluri" spectaculoase Di
namo să aibă din nou avantaj: 
15—14. în final, C.P.B. realizează 
totuși punctele necesare victoriei în 
acest set.

Seturile al doilea și al treilea au 
o desfășurare asemănătoare. Avanta
jul alternează de fiecare dată. în fi
nalul celui de al doilea, C.P.B. con
duce cu 13—11 și 14—13 pentru ca 
pînă la urmă dinamovistele să se do
vedească mai sigure în apărare și să 
cîștige cu )6—14. De remarcat că în 
acest set Dinamo a condus cu 11—9, 
«Iar din cauza a trei greșeli de teh
nică — consecutive — a cedat puncte 
și a perm’s jucătoarelor de la C.P.B. 
să ia avantaj.

La scorul de 1—1 și după evoluția 
celor doua formații, șansele erau 
egale. Al treilea set începe în nota 
de superioritate a C.P.B.-ului care 
atacă cu insistență și obține 4—1. 
Scăderea ritmului face ca „zestrea" 
să fie pierdută foarte curând și tabela 
de marcaj indică 5—4 pentru Dinamo. 
Din acest moment se joacă mingile 
care vor decide rezultatul. Nieiuna din 
echipe nu reușește să se „desprindă" și 
doar către sfîrșit C.P.B. se „detașează'' 
la două puncte: 11—9. De aici începe 
să-și spună cuvîntul experiența unor 
jucătoare din echipa campioană. Doina

impresia 
în vreme 
au luptat

ffionosport
în urma omologării buletineloti depuse la 

-concursul Pronosport nr. 52 etapa din 27 
decembrie 1964 au tost stabilite următoarele 
premii :

Categoria I : 2,1 variante a 24.439 lei fie
care. Categoria a II a: 7,4 variante a 8.322 
lei fiecare. Categoria a III-a : 127,7 vari- 
«xinte a 723 lei fiecare.

Premiile întregi de categoria 1 au fost 
•obținute de Cîmpeanu Marin și Nedelcu 
lancu, ambii din București.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
REZULTATE EXACTE

1a concursul nr. 1 din 3 ianuarie 
Internazionale — Atalanta 
Bo-logna — Torino 
Genoa — Cagiari 
Catania — Fiorentina 
Juventus — Foggia 
Lanerossi — Roma 
Lazio — Mantova 
Messina — Sampdoria

IX. Varese — Milan
X. Angers — Lyon 

XL Monaco — Lille
XII. Toulon — St. Francai", 

Fond de premii ; 138.766 lei.

NUMERELE EXTRASE DIN URNA LA 
TRAGEREA SPECIALA LOTO CENTRAL 

DIN 1 IANUARIE 1965
Extragerile pentru premiile obișnuite în bană 
58 85 71 28 47 55 31 34 19 30 66 53 8 
Extragerile pentru premiile suplimentare în 

i obiecție și baiu
Extragerea I (3 din 90) 57 51 40. Extragerea 

•a Il-a (3 din 90) 58 72 35. Extragerea a 
III-a (3 din 90) 44 85 50. Extragerea a IV-a 
(4 ’ ““......................... .......  ‘
(4 
(4 
(4 
(5 
(5 
<5 
(5

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.

12

1965
1 
1 
X
2
1
1
1
x 
X
1 
X
1

90) 7 41 15 57. Extragerea a V-a
62 32 18 49. Extragerea a Vl-a
76 61 33 56. Extragerea a VJJ-a 
8 87 54 79. Extragerea a VIII-a 
12 79 14 7 50. Extragerea a IX-a 
35 67 9 70 84. Extragerea a X-a 
7 15 6 19 40. Extragerea a Xl-a

din
din
din
din 
din 
din 90) 
din 90)

, din 90) 65 43 42 52 75. Extrageiea a 
XH-a (5 din 90) 7 76 40 69 17. Extragerea a 
Xllka (2 din 90) 42 10. Extragerea a XlV-a 
(2 din 90) 44 49. Fond premii : 3.677.901 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT
Nr. 2

00)
90)
90)
90)

Etapa din 10 ianuarie 1965
I. At*alanta — ’

Cagliari —
Catania —
Juventus —
Mantova —__________
Milan — Genoa
Messina — Lanerossi 
Roma — Torino

- Sampdoria — Foggia
X. Bari — Modena

XI. Brescia — Napoli
XH» FokIovsi *■— Lecco

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.

Lazio
Bologna
Inter 
Varese 
Fiorentina

lvănescu liftează cu succes cîteva 
mingi, Lia Vanea trage decisiv și 
scorul devine 13—11 pentru Dinamo. 
Din nou cîteva greșeli (printre care 
o minge servită ușor și căzută în mij
locul întregii formații dinamoviste) 
și C.P.B. preia conducerea: 14—-.13 
și apoi 15—14. Un ultim efort al echi
pei Dinamo, ca și două greșeli de teh
nică ale formației C.P.B., aduc însă 
victoria campioanelor cu 17—15.

Ultimul set nu a avut istoric. De
moralizate după pierderea a două 
seturi în care au fost la un pas de 
victorie, manifestând și o oarecare 
oboseală, jucătoarele de la C.P.B. nu 
mai rezistă „tirului" necruțător al 
campioanelor și cedează clar.

Au fost folosite următoarele jucă
toare : Dinamo: Elisabeta Nodea, Lia 
Vanea, LUCIA VANEA. Rodica Cor- 
beanu, EELGA SCHREIBER, Viorica 
Herișan, ................... “ ”
DOINA 
C.P.B. : 
Popescu, 
PETRE, 
cine, ECATERJNA CRĂCIUN. Nicu- 
lina Gabor, Eugenia Turoaș, ILEANA 
COVACI.

A condus foarte bine arbitrul 
chim Niculescu. (d. st.î

PROGRESUL BUCUREȘTI 
VOINȚA CRAIOVA 2—3 (16-14, 
8, 10—15, 5—15, 2—15). După 
fă.șurarea primelor două seturi cîști- 
gate de bucureștence, se prevedea o 
victorie comodă a acestora, dar pre
gătirea fizică și mai ales puterea de 
luptă superioară a craiovencelor și-au 
spus pînă la urmă cuvîntul, dînd câș
tig de cauză Voinței. La începutul 
partidei Progresul a realizat puncte 
prețioase prin specularea apărării de
ficitare a craiovencelor. Linia I nu a 
blocat decît accidental, cu o singură 
jucătoare, iar linia a Il-a a rămas 
mereu prea în spate. în plus, atacul 
Voinței, care a condus în primul set 
cu 14—11, a greșit in momente hotă- 
rî trace. La reorganizarea întregului 
sistem de joc al craiovenilor au con
tribuit hotărâtor și din oe în ce mai 
clar: plasamentul judicios al 
11-a, de apărare și atacul 
eficace executat de Cornelia 
și Sorina 
fele pase distribuite de Stela 
ieailii

RAPID 
CLUJ 3—1 (15—5, 7—15, 15—8, 15- 
4). Neînvinse pînă în această etapă 
(pe locul 1 în clasament) studentele 
clujene porneau favorite în fața jucă 
toarelor Rapidului, care pierduseră a 
casă cu o etapă în urmă. Dar, ou ex 
cepția setului al doilea, meciul a fost 
la discreția Rapidului. Din evoluția 
bucureștencelor a ieșit în evidență: o 
clară concepție de joc, o repartizare 
bine chibzuită a paselor de atac pe 
ambele trăgătoare .ale fiecărei linii, 
o apărare cu un bun plasament. L.» 
studente ne-a surprins neplăcut nu 
numai jocul la întâmplare, cauzat în 
primul rînd de lipsa ridicătoarelor, dai 
și scăzuta putere de luptă. Ultima ca
racteristică este greu de explicat pen 
tru o echipă care ne deprinsese să 
lupte cu multă voință. De la învin
gătoare s-au remarcat Florica 
și Sonia Colceriu, iar de la 
Mon-ica Popa.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — 
CLUJ 3—1 (15—10, 13—15, 
15—9). A treia partidă feminină a pro
gramului din sala Floreasca a 
stituit o demonstrație grăitoare de 
cum nu trebuie să se mai joace 
voleiul: greșeli de 
atacuri afară sau în 
hotărîtoare) și, mai ales, multe pase 
imprecise la adversar. De altfel, fie
care echipă a... beneficiat de nume
roase asemenea pase. In plus, schim
burile de mingi am avut loc intr-un 
ritm... de vals lent. Trebuie spus, to- 
tuși, că Știința a reușit ieri o primă 
victorie în acest campionat, datorită 
faptului că a greșit mai puțin decât 
adversara sa.

C.S.M. Cluj ar putea să prezinte un 
atac care să pună la grea încercare 
orice echipă adversă, dar fără pase 
și fără mișcare în teren acest lucru nu 
este posibil.

DINU NICOLAU — coresp.

Rin „secretele" baschetului ammCdi.

MARILENA ȘTEFANESCU, 
IVANESCU, Marga Sorban ; 
Magda loncscu, Constanța 

Stela Totoreanu, ELENA 
Ana Zabara. Ileana Mără-

Martinescu, ca și

BUCUREȘTI
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ALTE REZULTATE: Farul Con
stanta — Partizanul roșu Brașov 3—0 
(0, 8, 10), C.S.M. Sibiu — Metalul 
București 3—1 (10, —14, 6, 9).

MASCULIN
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1—3 (8—15, 
6—15, 15—12, 5—15). O partidă care 
a deziluzionat din cauza slabei evoluții 
a gazdelor, aflate la a 5-a înfrîngere 
consecutivă de la începerea campiona
tului. Progrest»! a jucat în marea ma
joritate a timpului dezorganizat, a 
avut o apărare destui de penetrabilă 
și un atac care n-a reușit să-și regleze 
tirul decît în foarte puține momente. 
In schimb, studenții timișoreni au pro
dus o impresie Inimoasă, avînd per
manent inițiativa (cu o mică perioadă 
de „slăbiciune" în setul al treilea),or
ganized acțiuni eficace la fileu și fiind 
prompți în apărare. Introducerea lui 
Chezan (Progresul), în setul al treilea, 
nu a provocat decît un scurt reviri
ment, insuficient pentru evitarea în- 
frîngeril. Știința Timișoara a avut cei 
mai buni jucători în Coste (deosebii 
de activ, mai cu seamă, către finalul 
meciului), Costea, Scheitzner și Duțică. 
De la Progresul au corespuns doar 
Stamate si Cherebețiu. (N. M.).

ALTE REZULTATE : Știința Cluj — 
Constructorul Brăila 3—6 (15, 14, 8); 
Știința Galați — Minerul Bihor 3—0 
(8, 10, 9) ; Tractorul Brașov —
C.S.M.S. Iași 3—0 (4, 9, 7) ; Minerul 
Baia Mare — Farul Constanța 3—1 
(11, 9, —6, 4); Dinamo — Steaua 
3—0 (4, 6, 12) ; Petrolul Ploiești — 
Rapid București 0—3.

Mă aflu in Los Angeles de mai mul
te săptămini și locuiesc chiar in incinta 
Universității California. Săptăminal, de 
luni pină vineri, asist de la ora 8 pină 
la ora 20 la fel și fel de antrenamente, 
dar in special la cele de baschet. Iar 
sîmbătă și duminică urmăresc jocuri o- 
ficiale sau de verificare in localitate sau 
in alte orașe. Peste tot muncă, muncă și 
iar muncă. Toată lumea participă conș
tient și cu cea mai mare seriozitate la ori
ce gen de pregătire. Este de-a dreptul im
presionant să vezi cum toți jucătorii, de 
la cei de vîrstă fragedă (8—10 ani) 
pină la virfurile sportive, vin zilnic la 
antrenamente de cite 2l/2—3 ore (de o- 
bicei după-atniază între orele 15 și 18) 
și execută fără pic de șovăire un pro
gram destul de greu.

Cu prilejul vizitei sale in țara noastră, 
Red Auerbach, antrenorul lui Boston 
Celtics, îmi spunea că la antrenamente 
ei nu fac nimic deosebit. Atunci pur și 
simplu nu-mi venea să-l cred. Acum 
însă, m-am convins că lucrurile pe care 
le fac antrenorii de aici le facem și 
noi acasă. Numai că noi le facem din 
cînd în cînd. Jucătorii noștri se plîng 
adesea de prea mare efort înaintea unui 
joc, sau imediat, a doua zi, după meci. 
Am văzut la Newton a echipă de elevi 
(clasa X—XIl-a) făcind zilnic antrena
mente de 2'/2—3 ore, iar simbătă la 
ora 18,30 și duminică la ora 12,30 ju- 
cînd meciuri de verificare, l-am spus 
antrenorului impresia mea că jucătorii 
săi sini puțin cam obosiți. Și acesta 
mi-a răspuns zimbind: „Mîine (adică 
luni) voi face un antrenament mai 
ușor", lnir-adevăt, a lucrat mai pu
țin, doar o oră și jumătate, dar intensi
tatea antrenamentului a fost foarte 
mare /,.. Printre altele jucătorii au fă
cut de trei ori cite 10 reprize „joc de 
picioare” intre 25 și 40 de secunde, cu

HANDBAL^7
Rezultatele de ieri din „Cupa F. R. H
Competiția „Cupa F.R.H." a conti

nuat aseară în Capitală. In sala Flo- 
reasca au avut loc patru întâlniri, 
dintre care una între două formații 
masculine. De altfel, acestea au și 
deschis programul duminical.

Jocul Voința—-Rapid, pentru că de 
el este vorba, a fost foarte frumos, 
echilibrat și pasionant prin răsturnă
rile de scor intervenite pînă aproape 
de sfîrșit. în min. 14 Voința con
ducea ou 3—1, pentru ca în m’n. 29 
rezultatul să devină favorabil Rapi
dului (5—3). Imediat după pauză, 
din nou schimbare de 
cu un lot mai omogen, 
cerea cu 6—5 (min. 34) 
lată în min. 35 (6—6), reușește în 
continuare să mărească avantajul la 
11—9 (min. 52). In final, jucătorii 
de la Voința — grafie unor contra
atacuri bine dirijate — obțin victoria 
la o diferență neașteptat de mare 
față de desfășurarea de pînă atunci 
a meciului: 16—9 (3—5). Au mar
cat : Nițescu 6, Manta, Tănăsescu, 
Cernat, Nițulescu și Tursugîan cîte 2, 
respectiv Hausner 5, Lungescu 2, Biru 
și Barbu.

în prima partidă feminină s-au în
tâlnit Știința și Progresul: 14—4 (7— 
2). Studentele au dominat categoric 
printr-un joc combinativ, cu multe 
pasc bine dirijate. La Progresul s-au 
manifestat aceleași lipsuri; jocul echi
pei s-a caracterizat prin acțiuni indi
viduale, lipsite de viteză și vlagă. 
Realizatoarele punctelor: Dobîrcea.nu 4, 
Cîrl.’geainu, Tiriac, Virlan și Șramco 
cîte 2, Boia și Leonte, respectiv Ghiță 
2, V. Dumitrescu ș'i Zâne.

In continuare au jucat Confecția și

scor. Voința, 
preia condu
și, deși ega-

Campionatul de juniori al Capitalei
Partidele din cadrul celui de-al doi

lea tur al campionatului de juniori al 
Capitalei au continuat pe patinoarul 
artificial, fiind urmărite cu interes de 
un public format în marea lui majo
ritate din elevi, colegii celor ce își 
disputau întîietatea pe gheață.

Ultimele jocuri din anul 1964 s-au 
disputat miercuri după amiază, cînd 
echipa Steaua a întrecut fără emoții 
pe Dinamo cu 10—0 (6—0, 0—0, 
4—0). Superiori în tehnica patinajului, 
tinerii hocheiști de la Steaua au do
minat net în prima repriză, după care 
au încetinit ritmul în partea a doua. 
Abia în finalul meciului ei au avut o 
puternică revenire, cîștigînd la un scor

care reflectă diferența de valoare din
tre cele două echipe. în cea de a 
doua partidă, Olimpia, una din forma
țiile care manifestă o lăudabilă preo
cupare pentru jocul colectiv, a învins 
la limită — 3—2 (2—1, 1—1, 0—0) 
— pe Constructorul II, formație în ca
drul căreia eforturile solitare ale lui 
Sgîncă III și Ruxandariu nu au putut 
suplini lipsa de pregătire a celorlalți 
colegi de echipă.

Întrecerea continuă azi pe patinoa
rul ,.23 August", de la ora 16,30, cînd 
sc vor disputa următoarele partide : 
CONSTRUCTORUL îl—S.S.E. nr. 2 
fi OLIMPIA—DINAMO. ,ț\

nr.

li

darS.S.E. nr. 2. Prima a învins, 
greu, cu 17—12 (9—7), pentru că ti
nerele jucătoare de la S.S.E. nr. 2 
i*au dat o replică 
dîrză, luptând foarte 
mai ales în prima
lînd și pasînd tot timpul in atac. Pînă 
la urmă însă, calitățile fizice mai dez
voltate, pregătirea mai bună și matu
ritatea echipei Confecția și-au spus 
cuvîntul. Au marcat: Dumitrescu 8, 
Iordan 4, Dumitru 3, Rachina și Ca- 
zacu. respectiv Gheorghe 6, Butan 3, 
Imaridu 2 și Oancca.

In ultimul meci. Rapid a dispus 
la scor de 131ec.tromarmetica : 28—8 
(13—4). Au înscris: Heileșiu 10, Bo- 
țan 7, Popa 4. Constantinescu 3, Roth 
3 și Alcxe, respectiv Onghert 4, V. 
Florea 2, M. Florea și Kutscher.

surpri.nzător de 
mult în apărare, 

repriză, și circu-

Handbaliștii romîni
peste hotare

(Urmare din pag. 1) 

decizii de arbitraj care auunele 
dezavantajat-o în finalul meciului, cînd 
a condus cu 12—11 și 13—12 (Po
pescu și Roșescu au fost eliminați pe 
câte 2 minute, apreciere eronată de 
joc pasiv). Scorul s-a menținut strins 
tot timpul : 2—2, 8—5, 9—6, 9—8, 
10—8, 10—10, 11—11, 12—12... Punc
tele echipei au fost înscrise de Ma
rinescu 4, Popescu, Goran și Oțelea 
cîte 3. Am aliniat aceeași formație.

în continuare, echipa Bucu-reștiului 
va juca la Aue cu Wismu* (5 ianua
rie), Halte cu Chemie (7 ianuarie) și 
la Rostock, la 9—40 ianuarie, la 
„Cupa Mării Nordului", unde vor mai 
participa : C.K..D. Praga, Arild Oslo, 
Empor Rostock și Aufbau Magdeburg i

pauză de 15—25 
părare. De altfel, 
defensiv i se acordă 
sebit de mare.

Cum spuneam și mai sus, zilnic ; 
ficip la fel de. fel de antrenamente, 
văzut la tenis și baschet, de pildă, 
teva aparate ajutătoare foarte int< 
sânte, de real folos. Intr-una din 
am asistat și la antrenamentul 
Yang, recordmanul mondial la de. 
Ion. Este uimitor cit de conștiincios, 
crează. Cind am făcut cunoștință cu 
mi-a spus imediat: A I Ești din 
fetei cele blonde de la săritura în î 
ți mc. Minunată sportivă I

Dar să revin la baschet. U.C.i 
este cîștigătoarea de anul trecut a c 
pionatului universitar' Anul acesta 
plecat trei jucători de bază, dar i-a î 
cuit imediat cu rezerve de valoare aț 
piață. Doi dintre jucători ( au înălțimi . ' 
1,96 m) vor face cu siguranță vilv. 
Olimpiada de la Mexico. Detenta 
este de-a dreptul impresionantă.

Antrenamentele echipei sint acei ’■ 
ca la școală, zilnic intre orele 15—1 
Vineri și sîmbătă au jocuri, iarxj 
ca liber. Am asistat la 4 din joci 
lor, dintre care două în deplasare, 
clștigat 3 și au pierdut unul, in 
echipei din Illinois, pe care o consii 
drept cea mai puternică adversară.

Din minutul 5, de obicei, U.C 
joacă „presing" in zonă (1—2—1 
pe tot terenul, deși la ei se mai 
sește vechiul regulament cu teren 
atac și apărare, cu 10 secunde pei 
trecerea mingii in atac și fără reg 
celor 30 de secunde. Echipa este e. 
lentă in apărare, iar in atac parcă 
că pur și simplu... șah! Conducăt 
de joc indică cu ajutorul degetelol 
la mină un număr (care reprezintă 
din combinații). Ceilalți jucători 

iau imediat pozițiile, execută comb 
ția cu precizie și intr-un ritm din c- 
ce mai susținut. După ce se aruncă 
coș, urmărirea la panou oferă o l. 
greu de descris. Sar cîte opt juci 
deodată / Se marchează foarte pu 
puncte din acțiuni de sub coș: ma 
tatea se înscriu din voleibolări. ( * 
un jucător este lăsat să arunce nes 
gherit de la semidistanță și diste 
(asta se intimplă insă foarte rar) 
ți ii nea se inche'e de regulă cu coș. i 
— cum spuneam — aceste momente 
foarte rare și atunci bascheibaliști; 
runcă de multe ori la panou fiind c 
strict marcați, stinjeniți, Pivoții — 
sint in posesia mingii — au și i 
de a atrage spre ei pe jucătorii 
cimp adverși, pentru a pasa ime 
unui eventual coechipier rămas li 
La ultimul meci, împotriva echipei 
Oklahoma, State, pivotul de la U.C. 
a marcat: un coș din acțiune, 4 cc 
din voleibolări, 3 coșuri prin arun 
de la semidistanță și a transforma1 
aruncări libere din 12.

Alte „secrete" ? Wooden, antren 
șef de la U.C.L.A., mi-a spus că t 
constă in „concepția" (sau metoda) 
trenorului și... work, work, w 
(muncă, muncă, muncă). Wooden 
cotat printre cei mai buni antrenor 
echipe universitare din S.U.A. Este 
năr, chiar foarte iinăr, mult simpa. 
și apreciat. E o adevărată plăcere 
urmărești un antrenament. In afat 
cătorilor (excepție fac doar eu) ni 
nu pătrunde in sală. Se lucrează ir 
și fără nici o vorbă din partea sș 
vilor. Disciplină înainte de toate, î 
este pus la punct: mingi, echipe, 
aparate ajutătoare, iar sala luceș 
curățenie. Tot aici a lucrat anul h 
și Alexander Nicolici, antrenorul re. 
zentativei iugoslave, care a avui de u 
învăța. ■ '

în încheiere, doresc tuturor jucători-, 
lor, antrenorilor și celor care iubesc, 
baschetul, precum și sportivilor romîni 
cele mai bune urări de sănătate 
ricire pentru Anul Nou, cu sperau, 
1965 va fi un an mai rodnic in su 
pe plan intern și internațional.

VASILE POPESC

de 
in

secunde, pentru 
general, sistemi. 
o importanță d

Prof. EUGEN TROFIM, antrenor Los Angeles, decembrie 1964.

I

Primul concurs al
Noul an competițional la tenis 

masă începe la noi cu un concurs 
amploare rezervat copiilor. Este vorba 
de primul concurs al centrelor de 
copii, a cărui fază interregională Va 
avea Ioc vineri și sîmbătă în patru 
orașe : Onești, Brașov, Ilm. Vîlcea și 
Oradea. Vor lua 
din 30 de centre 
ția va reuni 104

de 
de

i’-te băieți și fete 
’®ere. Competi- 

concurenți din care
■ vu ?,C <•

centrelor de co
sînt a
cu ac

48 de jucătoare. întrecerile 
tate cu interes deoarece 
ocazie va putea fi apreciat modul 
s-a muncit, cum 
tirea în centrele 
de antrenori și 
în același timp 
și un prilej de 
elemente talentate, 
progres.

s-a desfășurat pi 
de ini ți ere con 
instructori volui 
partidele const 

depistare a tinei 
susceptibile



REVELION—1965!
De la F. R. Fotbal

In urma omologării rezultatelor jocurilor din turul campionatului 1964— 
, Ia categoriile A, B și C, au fost stabilite următoarele clasamente;

CATEGORIA A

DINAMO BUCUREȘTI 
STEAUA BUCUREȘTI 
tAPID BUCUREȘTI 
STEAGUL ROȘU BRASOV 
1S.M.S. IAȘI' 
’ETROLUL 'PLOIEȘTI 
’ARUL CONSTANȚA 
ȘTIINȚA CLUJ 
DRIȘUL ORADEA
J.T. ARAD
DINAMO PITEȘTI 
ȘTIINȚA CRAIOVA 
Ă1NERUL BAIA MARE 
’ROGRESUL BUCUREȘTI

CATEGORIA B

SERIA 1

5IDERURGISTUL GALAȚI 
CONSTRUCTORUL BRAILA 
DINAMO BACAU 
’LACARA MORENI 
’OIANA CIMPINA 
Wî LUL TIRGOVIȘTE 
STiiNȚA GALAȚI 
JNIREA RM. VILCEA 
J.F.R. ROȘIORI 
C.F.R. PAȘCANI 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
rRACTORUL BRAȘOV 
ĂETALUL BUCUREȘTI 
CHIMIA FAGARAȘ

SERIA A ll-A

RECOLTA CĂREI 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
ND. SIRMII C. TURZII 
HUL PETROȘENI 
/AGONUL ARAD 
1S.M. SIBIU 
4UREȘUL TG. MUREȘ 
4INERUL LUPENI
1.5. CUGIR
JAZ METAN MEDIAȘ 
CLUJANA CLUJ
1.5. M.D. SATU MARE 
1S.M. REȘIȚA
C.F.R. TIMIȘOARA

CATEGORIA C

SERIA EST

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
IEXTJLA BUHUȘI 
/ICTORIA PIATRA NEAMȚ 
’LAMURA ROȘIE TECUCI 
-’ORESTA FĂLTICENI
TEXTILA BOTOȘANI 
•RUCTEXPORT FOCȘANI 
RULMENTUL BIRLAD 
/11TORUL SUCEAVA 
AETALOSPORT GALAȚI 
’ETROLUL MOINEȘT1 
DINAMO MOLDOVA IASJ 
ĂETALUL RĂDĂUȚI 
CHIMIA ONEȘTI

SERIA SUD

13 10 0 3 28:12 20
13 7 4 2 21: 8 18
13 7 3 3 18:10 17
13 5 4 4 15: 8 14
13 6 2 5 17:18 14
13 5 3 5 16:13 13
13 5 3 5 14:17 13
13 4 4 5 21:18 12
13 3 6 4 11:12 12
13 4 4 5 16:21 12
13 4 3 6 16:20 11
13 4 3 6 11:22 11
13 3 2 8 13:24 8
13 1 5 7 6:20 7

13 7 3 3 19:11 17
13 8 1 4 22:14 17-
13 7 0 6 24:16 14
13 6 2 5 14:12 14
13 7 0 6 23:21 14
13 6 2 5 15:16 14
13 5 3 5 20:19 13
13 6 1 6 20:19 13
13 5 3 5 15:17 13
13 6 0 7 18:21 12
13 5 2 6 16:19 12
13 4 3 6 17:22 11
13 4 1 8 14:19 9
13 4 I 8 17:28 9

13 8 2 3 23:17 18
13 6 4 3 23:14 16
13 7 2 4 21:15 16
13 6 3 4 25:14 15
13 6 3 4 16:15 15
13 6 2 5 21:17 14
13 7 0 6 21:23 14
13 5 3 5 17:17 13
13 6 1 6 20:20 13
13 5 3 5 14:15 13
13 5 2 6 18:15 12
13 5 0 8 15:17 10
13 3 2 8 15:28 8
13 2 1 10 5:27 5

13 9 1 3 33:14 19
13 5 4 4 24:16 14
13 5 4 4 17:12 14
13 6 2 5 19:16 14
13 5 4 4 14:12 14
13 7 0 6 16:22 14
13 5 3 5 24:14 13
13 5 2 6 23:26 12
13 5 2 6 14:21 12
13 5 2 6 14:23 12
13 5 1 7 17:19 11
13 5 1 7 18:22 11
13 5 1 7 19:28 11
13 4 3 6 12:19 11

SERIA VEST

?ULMENTUL BRASOV 13 7 3 3 27:21 17
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 13 6 4 3 25: 8 16
'EXTILA SFT. GHEORGHE ’ 13 6 4 3 17: 8 16
•LECTRICA FIENI 13 7 0 6 23:12 14
4ETROM BRAȘOV 13 5 4 4 12:10 14
HARINA MANGALIA 13 5 3 5 20:11 13
JNIREA RACAR1 13 6 1 6 23:23 13
'EHNOMETAL BUCUREȘTI 13 5 3 5 11:16 13
’ICTORIA GIURGIU 13 3 6 4 16:17 12
ÎAPID MIZIL 13 4 4 5 15:20 12

' STRICA CONSTANȚA 13 4 4 5 20:27 12
>2ARA ROȘIE BUCUREȘTI 13 4 3 6 17:19 11

’ORTUL CONSTANȚA 13 2 6 5 16:26 10
’ROGRESUL ALEXANDRIA 13 4 1 8 11:35 9

SERIA NORD

Î.F.R. ARAD t 13 8 1 4 28:11 17
4ETALUL TR. SEVERIN 13 6 4 3 22:15 16
■LECTRbPUTERE CRAIOVA 13 5 4 4 20:18 14
4ETALUL HUNEDOARA 13 5 4 4 13:14 14
ĂINERUL DEVA 13 6 2 5 16:18 14
’ANDURII TG. JIU 13 5 3 5 18:14 13
EBA ARAD 13 5 3 5 23:28 13
41NERUL ANINA 13 6 1 6 16:18 13
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA 13 5 3 5 20:22 13
LUȘCELUL CIMPULUNG 13 6 1 6 13:19 13
'ICTORIA CALAN 13 5 2 6 17:18 12
LINERUL CIMPULUNG 13 5 1 7 16:23 11
RACTORUL CORABIA 13 3 4 6 14:21 10
LETALUL PITEȘTI 13 4 1 8 20:25 9

,.S. AIUD 13 8 1 4 35:19 17
lRIEȘUL turda 13 7 2 4 28:14 16
IHIMICA TIRNAVENI 13 6 3 4 21:15 15
LINERUL BIHOR 13 7 0 6 26:17 14
AIANȚA SIGHIȘOARA 13 6 2 5 18:16 14
TEAUA ROȘIE SALONTA 13 7 0 6 16:22 14
FOR IA BISTRIȚA 13 7 0 6 15:23 14
1INERUL BAIA SPRIE 13 6 1 6 22:20 13
ORESTA SIGHET > 13 6 1 6 22:23 13
INIREA DEJ 13 6 0 7 17:25 12
ODA OCNA MUREȘ 13 4 3 6 18:16 11
LAMURA ROȘIE ORADEA ii 13 4 3 6 18:26 11
LETALURGÎSTUL BAIA MARE .„.13 4 1 8 22:27 9
R.A. 2 TG. MUREȘ ", j.-.im „ rf.13 3 3 7 11:26 9

(Urmare din pag. 1)

la Grivița Roșie în acest turneu și a- 
poi... intrăm în temă.

— Revelionul, departe de eei de a- 
casă, a fost totuși plăcut pentru în
treaga delegație. Aici sîntem înconju
rați cu multă atenție, cu sentimente 
prietenști. Faptul că Grivița Roșie, 
cîștigătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni", anul trecut s-a comportat în 
general bine, ne-a mărit considerabil 
creditul în fața numeroșilor iubitori 
ai sportului cu balonul oval.

— Care a fost tema discuțiilor în 
pragul dintre anul vechi și cel nou ?

— Desigur, tot rugbiul... Aici, pe 
stradă, la hotel, la restaurant, în maga
zine, toată lumea vorbește numai de 
rugbi. în fine, toți cei care ne-au în
conjurat la masa de Revelion au subli
niat cu multă sinceritate că, după pă- 
reiea lor, „duelul" rugbistic romîno—7 
francez de-abia acum va începe... Tra
diția la care au ajuns întâlnirile dintre 
cele două reprezentative bucură ne
spus de mult pe cei de aici. Această 
bucurie și-au manifestat-o ți iubitorii 
sportului din Auch, și cei din Agen. 
Mai mult, în dese ocazii ni s-a spus 
că și alte echipe fruntașe ale rugbiu- 
lui romînesc vor fi primite cu același 
interes în patria Iui Jean Prat și a lui 
Michel Crauste...

— Pe cînd în țară ?
— în prima decadă a lunii ianuarie.
— Transmiteți tuturor jucătorilor 

Griviței Roșii călduroase salutări și la 
mulți ani I

— Vă mulțumesc. Avem însă și noi 
o dorință: să vă faceți ecoul gîndu-

Micul Mozer, față in față cu... Moș Gerilă... C'iteva întrebări (si răspunsuri) 
de rigoare și apoi, moșul va scoate din sacu-i plin, mult așteptatele cadouri...

Foto : P. Romoșan
tele său Nicolae, doi dintre fruntașii 
întrecerii socialiste toastează cu șdhista 
Maria Stancu. li urează acesteia noi 
succese în muncă și în sport. Aflăm 
că Maria a cîștigat partidele susținute 
pînă acum în cadrul primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Se și vede... campioană dar mai are 
încă numeroase adversare. Multe din
tre ele sînt prezente în această seară 
in sala de festivități în care are loc 
sărbătorirea Revelionului.

Frățilă, înaintașul dinamovist pe post de... ginere

rilor noastre și să comunicați celor din 
țară că așteptăm cu nerăbdare clipa re
vederii cu cei dragi, cu familiile și 
prietenii, cu tovarășii noștri de muncă...

T. ST.

PE ARGEȘ, LA ȘANTIERUL HIDRO
CENTRALEI

•— Bine ați venit I
Cu această urare i-au întîmpinat 

constructorii Hidrocentralei de pe Ar
geș pe oaspeții care veniseră să sărbă
torească împreună cu ei începutul 
noului an. Erau prezenți mineri, tu- 
neliști, artificieri, mecanici și electri
cieni, zidari și dulgheri. Muncitori și 
ingineri pe fețele cărora se citea bucu
ria evenimentului sărbătorit.

In ritmul valsurilor și al sîrbelor 
muntenești se legau noi prietenii. Fot
baliștii Constantin Chiciureanu și fra

Ne-am exprimat dorința să cunoaș
tem și alți sportivi și sportive veniți să 
sărbătorească sosirea Anului Nou în 
mijlocul tovarășilor lor de muncă.

■— Sportivi și sportive ? Priviți în 
jur. Majoritatea celor ere sînt prezenți 
aici nu au trecut de 30 de ani. S-ar 
jmtea să existe vreunul care să nu 
iubească sportul ? Dan Dumitru, Con
stantin Amariei, Marcela Toma, Marin 
Stoica sînt doar cîțiva dintre cei pen
tru care sportul a devenit prieten drag. 
Prinși în vîrtejul dansului sau așezați 
la mese alături de tovarășii lor de 
muncă, sportivii toastează pentru suc
cesele anului care vine.

Discuția ar fi continuat poate. Dar 
cînd se dansează, nimeni nu poate 
famine.... spectator! Este noaptea Re

velionului. Sărbătoare la care construc
torii Hidrocentralei de pe Argeș își 
urează reciproc noi succese, noi victorii 
însemnate.

A. CRI ȘAN
3|

ÎN MIJLOCUL FOTBALIȘTILOR

Gabriel Raksi de la Steaua a petrecut 
noaptea de Revelion în familie. în fa
milia Iui Ivan, fundașul dinamovist și 
adversarul lui direct din ziua de 27| 
decembrie. Au ciocnit câteva pahare 
cu vin în sănătatea celor prezenți, au 
discutat despre multe lucruri plăcute. 
Cu toții însă s-au ferit să scoată mă
car un cuvințel despre fotbal. Așa că, 
în familia Ivan toată lumea a fost bine 
dispusă...

...în primul minut al lui ’65, gîndu- 
rile lui Titus Ozon, antrenorul echipei 
Progresul București, erau îndreptate 
spre locul... 12, adică spre pasarea lan
ternei. De altfel, după cum ne-a de
clarat soția lui, o dată cu venirea anu
lui nou, Titus și-a recăpătat buna dis
poziție. Chiar astăzi, el poate fi găsit 
pe terenul mare al parcului din dr. 
Staicovici, conducând primul antrena
ment pe 1965...

...Dinameviștii bucureșteni au în
ceput de fapt Revelionul de miercuri, 
o dată cu nunta lui Frățilă. Soția sa, 
Cornelia, este studentă la I.S.E. Urări, 
masă mare, veselie. Martori la acest 
eveniment au fost toți frații Nunweil- 
ler <1/4 din echipă), O. Popescu, Uțn, 
Ivan, Pîrcălab și bineînțeles, cei doi 
antrenori : Angelo Nicnlescu și D. Ni- 
culae-Nicușor. De la toți (și de la 
noi) o urare pentru ’65 : un Frățilă —s 
junior I j

M. V.
★

Cum au sărbătorit fotbaliștii de la 
Steagul roșu Revelionul ? Cei căsăto
riți au stat acasă, iar ceilalți Necula, 
Nemeși, Zaharia și Ivăncescu, împreu
nă cu fostul lor coleg de echipă, Hai- 
du (portarul de la Steaua), au petreout 
la elegantul restaurant Carpați.

Ce să vă spun, toți au petrecut de 
minune și bineînțeles au ridicat un 
pahar în cinstea viitoarelor succese ale 
echipei Steagul roșu în ’65.

C. GRUIA-coresp. regional

Cei mai mici sportivi in întrecere
Tradițională competiție de patinaj 

artistic dotată cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie" a avut de data aceasta o for
mulă inedită de desfășurare : concuren- 
ții și-au dis-pwtat întiietatea numai la 
„libere". Scăpați de emoția figurilor de 
școală, patinatorii s-au avîntat miercu
rea trecută pe dreptunghiul de gheață 
artificială de la Floreasca în specta
culoase exerciții.

O altă noutate a competiției a con
stat în faptul că ea a fost rezervată 
numai copiilor, unii dintre ei aflîndu-se 
la primul concurs. In prima parte a în
trecerilor, cînd au concurat cei mai mici 
sportivi, am făcut cunoștință cu debu- 
tanții Giurgiana Ionel, Doina Mitricică, 
Valeria Buciumeanu, Atanase Bulete, 
George Popescu și alții, în execuțiile 
cărora am văzut dorința de a-și arăta 
talentul. Și mulți dintre ei au reușit...

Valoarea concursului a crescut o 
dată cu apariția pe gheață a unor cu
noștințe mai vechi, despre care în cro
nicile anterioare ne-am ocupat fugitiv. 
Miercurea trecută însă acestea și-au 
cucerit, prin frumoasa lor comportare, 
dreptul la comentarii mai detailate. în 
fruntea tuturor s-a. situat, Beatrice Huș- 
tiu, care a primit sufragiile publicului

și cele mai mari note din parte juriului 
de arbitri. Deși are doar 8 ani,fetița 
blondă patinează cu ușurință și în vi
teză, are grație în mișcare, stăpînește 
gama săriturilor simple și variate pi
ruete ; în plus execută și trei sărituri 
duble : Rittberger, Salchow și Lutz.

Aplauze meritate au primit din par
tea publicului și Doina Ghișerel, Adina 
Caimacan și Cristina Oană. Deocam
dată însă e dificil de susținut care din
tre ele e mai bună. Toate fac parte 
din buchetul speranțelor patinajului 
nostru. In progres s-au prezentat A- 
driana Preda, Carmen Paloschi, Ma
riana Ionel și Anca Tănase. Dintre bă
ieți ne-au plăcut Dan Morariu și Gh. 
Fazekaș (și-au împărțit locul I Ia ca
tegoria 9—10 ani), Costin Gelețu și 
Dan Săveanu. Nu putem încheia capi
tolul remarcărilor fără a aminti și pe 
cei mai mici sportivi: Roxana Con- 
stantinescu, Elisabeta Pistrui, Lucian 
Cozia și Gabriel Dobrescu, în a căror 
evoluție am întrezărit perspective de 
viitori performeri. Va trebui ca antre
norii să-și concentreze în continuare a- 
tenția asupra acestor tineri care au por
nit pe drumul măiestriei.

In ultima vreme s-a discutat foarte 
mult de arbitraj. Iată că din nou sîn-, 
tem nevoiți să aducem în discuție o-, 
biecțiviiatea acestuia. Au fost cazuri* 
cînd arbitrii au fost prea severi cu 
unii sportivi și foarte indulgenți în a-, 
precierea calităților altor patinatori. Cui' 
folosesc notele umflate ? In nici un caz- 
nu servesc mersului înainte al patina-1 
jului. Și încă ceva. Din cauză că la 
patinoarul Floreasca nu există un elec-, 
trocar, gheața pregătindu-se rudimen-1 
tar și a-nevo-ios, cu o sanie pe care este 
montat un butoi de apă cu sac, con-, 
cursul a început au» aproape o oră în- 
tîrziere. Și calitatea gheții a lăsat da 
dorit.

Iată acum pe câștigătorii categoriilor 
respective : cat. 7—8 ani: Roxana Con
stantin eseu (Steaua), Lucian Cozia, 
(Constructorul); cat. 9—10 ani: Doi
na Ghiișerel (S.S.E. nr. 2), Dan Mo
rariu (Steaua) și Gh. Fazekaș, 
(Steaua); cat. 11—12 ani: Beatricei 
Huștiu (Constructorul), Costin Gel-ețiu 
(Dinamo) ; juniori cat. a 11-a : Cristina. 
Oană (Dinamo), Dan Săveanu (Di-c 
name).

TR. lOANIȚESCQj



CEI MAI BUNI SPORTIVI DE PE GLOB IN 1964
Care a fost col mai bun sportiv al anului ? întrebarea aceasta revine — tradițional — la fiecare sfîrșit de sezon, 

interesînd pe iubitorii de sport din toate țările. Au devenit obișnuite anchetele și referendumurile presei 
avînd ca scop desemnarea acelor sportivi care s-au remarcat în mod deosebit in cursul unui întreg sezon. 

Criteriile sînt, desigur, relative... Pentru un amator de fotbal, orice ar fi, tot Pele rămine cel mai bun în lume, 
iar pentru pasionații tenisului, de pildă, australianul Roy Emerson — cuceritorul laurilor în toate marile turnee — 

este, fără doar și poate, sportivul nr.
1 în 1964. Obiectivitatea cere însă să 
fie luate în considerare, in primul 
rînd, acele sporturi care au o cir
culație mai largă în întreaga 
Și atletismul — „sportul tuturor 
turilor" — a avut totdeauna 
rința specialiștilor. în cele 17 
rendumuri organizate anual de 
ția de presă 
Korrespondenz* din Stuttgart, din 
1947 și pînă acum, numai de două 
ori au lipsit de pe primul loc repre
zentanții atletismului. Cu atît mai re
marcabilă este alegerea din anul 1964, 
de către redacțiile ziarelor sportive 
din 29 de țări, a unui înotător, în 
fruntea listei „celor mai buni": Don 
Scholtander. Atletismului îi revin însă 
celelalte două locuri fruntașe ale cla
samentului, prin Peter Snell și Bikila 
Abebe. Despre acești trei sportivi, care 
au cîștigat sufragiile presei în anul 
1964, vom scrie în rîndurite ce 
mează.

lume, 
spor- 
prefe- 
refe- 

agen- 
.Internationale Sport- 
din Stuttgart,

campion olimpic este prezent abia pe 
locul VI. Oerter și Hayes au fost 
preferați de susnumita revistă...

Dar palmaresul înotătorului-atlet 
(1,83 m — 75 kg) din Santa Clara 
este, totuși, convingător. Să «nai adău
găm că, la ora actuală, el deține 
cârdurile mondiale pe distanțele 
200 m, 400 m, 4x100 m și 4x200

Un adevărat buchet de latwi I...

Acolo unde au eșuat 
gători glorioși, a reușit 
etiopian Bikila Abebe...

Cînd — după patru ani 
ful său de la Roma — primul pe
Stadionul Național de ta Tokio, după 
clasica alergare a kilometrilor de 
șosea, a intrat Bikila Abebe, tribunele

ur-

DON SCHOLLANDER

ODon Scholtander are 18 ani. 
vîrstă la care succese de felul aceluia

obținut de blondul înotător american 
la Jocurile Olimpice de la Tokio pot 
părea surprinzătoare. Chiar și pentru 
aceia care s-au obișnuit cu ideea că 
la înot anii marilor performanțe sînt 
înainte de 20. Dar — să fim drepți — 
4 medalii de aur „pescuite" în bazinul 
olimpic, nu este ceva de toate zilele...

Studentul universității din Yale, 
membru al clubului de înot din Santa 
Clara, nici nu era prevăzut la 4 probe 
în echipa olimpică a S.U.A. cînd 
aceasta și-a luat zborul peste Pacific. 
Lă Tckio, însă, listele s-au mai schim
bat... S-au pus de acord cu timpii 
performanțelor lui Don Scholtander. 
După succesul său la 100 m și 400 m 
liber (singura probă în care plecase 
favorit) el a trecut să „întărească" 
și ștafetele americane de 4x100 și 
4x200. Rezultatul: tot atîtea medalii 
de aur, un succes fără precedent în 
natația mondială. (Cu 4 decenii în 
urmă. Johny Weissmuller — „Tari 
zanul" filmelor copilăriei noastre — 
colecționa 3 medalii de aur la Olim
piadă, dar pe program nu figurase 
decît o singură ștafetă).

Revenind la cele scrise în intro
ducerea la aceste rînduri, trebuie să 
menționăm că în cadrul anchetei în
treprinse de agenția de presă din 
Stuttgart, 28 din cele 29 de răspun
suri au conținut numele lui Don Schol- 
lander pe liste fruntașilor sportului 
în 1964. Și o curiozitate : compatrioții 
lui Scholtander nu-l creditează încă 
la cea mai înaltă valoare, deoarece 
în răspunsul transmis de revista ame
ricană „Sports-Illustrated", cvadruplul

LAUSANNE SPORT S-A CALIFICAI
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

ALE „CUPEI CLIPELOR"
Roma s-a disputat meciul 
dintre echipele de fotbal Lau- 
Sport (Elveția) și Slavia Sofia

deLa 
baraj 
sa n-n e 
din cadrul „Cupei cupelor". Echipa el
vețiană a obținut victoria cu scorul de 
3—2 (2—1), urmînd să joace in „sfer
turi" cu West Ham United.

PETER SNELL

„Alergătorul de oțel" — 
numit Chris Brasher, fostul 
olimpic în proba de 3000 m 
la Helsinki, actualmente ziarist spor
tiv. „Speli are un talent nativ cum 
rar se poate întâlni — afirmă Brasher. 
— Desigur mai există și alți atleți 
în lume cu asemenea posibilități dar, 
după părerea mea, nici unul nu s-a 
dăruit atletismului cu atîta pasiune 
cum a făcut-o Peter".

încă de pe băncile școlii, celebrul 
neozeelandez făcea dovada unor apti
tudini sportive demne de invidiat. Juca 
cricket și rugbi cu o ușurință deose
bită, cursele sale pe .^treisferturi" fă- 
cînd adevărate ravagii în rîndul apă
rărilor adverse. Iar cei care l-au cu
noscut mai bine susțin că dacă Pater 
și-ar fi dat cît de cit silința ar fi 
ajuns cu siguranță... campionul de 
tenis al Noii Zeetande 1

Incertitudinea a continuat pînă la 
întâlnirea cu Arthur Lydiard, cel care 
l-a pregătit și pe Murray Hallberg 
pentru medalia de aur în proba de 
5.000 m la J.O. de la Roma. Și munca 
titanică impusă de „bătrînul lup" (cum 
este denumit Lydiard în lumea atle
tică), sutele și miile de kilometri în- 
ghițiți sub ploaie, vînt sau arșița soa
relui i-au adus lui Snell cele trei 
titluri olimpice cucerite la Roma și 
Tokio, ca și recordurile sale mondiale 
pe distanțele de 800 m, 1 000 m și o 
milă.

„Forța și fuleul lui Snell sînt de-a 
dreptul impresionante — a declarat 
nu de mult Marcel Hansenne, un alt 
mare alergător al timpurilor. Cred că 
la ora actuală neozeelandezul este de 
neînvins pe distanțele lui favorite".

Se pare însă că aprecierile măgu
litoare aie specialiștilor nu-l mulțu
mesc pe Snelil, care — după cum a

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH DE IA HASTINGS

Florin Gheorghiu continuă să se numere

atâția aler- 
însă ostașul

de la trium-

re- 
de

campion 
obstacole

au izbucnit în urale. Ceea ce nu-i 
fusese dat nici unui alergător în în
treaga istorie a sportului, a fost cu 
putință pentru atletul african. Abia 
încheiat turul de pistă care-1 ducea 
spre consacrarea supremă, Bikila își 
începu suita de sprintene exerciții de 
gimnastică respiratorie, care — și ele 
—■ vor intra în literatura de specia
litate. Era vesel, proaspăt, după un 
asemenea efort... 2 h 12:11,2 anunța 
tabela electronică de afișa j — un timp 
fără precedent. Iar statisticienii aveau 
să calculeze mai târziu : adică, o me
die de 18,7 sec. pe 100 m și aceasta 
de 420 ori I

Se spune că în acele clipe de neui
tat, în tribunele stadionului din Tokio, 
Emil Zatopek (cîștigătorul maratonu
lui din 1952) s-a adresat lui Kitei 
Son (învingătorul din 1936) cu două 
cuvinte doar :

„Fantastic, Bikila!...“

printre protagoniști
LONDRA 3 (Agerpres). — Campio

nul romul de șah, Florin Gheorghiu, 
continuă să se numere printre prota
goniștii tradiționalului turneu de la 
Hastings (Anglia). După ce in runda 
a treia și a patra a făcut remize cu 
Pfleger (R.F. Germană) și Hindie (An
glia), reprezentantul Romîniei a reluat 
seria victoriilor, invingind în 37 de mu
tări pe englezul Littlewood și apoi — 
în 46 de mutări — pe deținătoarea tit
lului mondial feminin, șahista sovietică 
Nona Gaprindașvili.

Iată alte rezultate mai importante de

pînă acum: Gligorici — Pfleger ț/t—’/j, 
Gaprindașvili — Lee 1—0, Keres — 
Littlewood 1—0, Rocha — Pfleger 
’/2—V», Gligorici — Mardle 1—0.

In fruntea clasamentului, după 3 
runde se află marii maeștri Gligorici 
(Iugoslavia) și Keres,(U.R.S.S.), care 
totalizează fiecare cîte 5l/2 puncte. Pe 
locul trei se află FI. Gheorghiu (Ro- 
minia) cu 5 puncte, urmat de Pfleger 
(R.F. Germană) cu 4 puncte (și o par
tidă întreruptă cu englezul Lee). Hindle 
(Anglia) și Nona Gaprindașviili 
(U.R.S.S.) au cite 2’/i.

Orivița Roșie -Dczicrs 6-6, la rugbi
După cum se știe, cel de-al treilea 

joc din cadrul turneului întreprins în 
Franța de rugbiștii de 1a Gri vița Ro
șie a fost inițial programat pentru 
ziua de 27 decembrie, cu fruntașa 
campionatului francez, echipa din Be
ziers. Dar, după o amânare din cauza 
zăpezii, partida a avut loc pînă la 
urmă în ziua de 1 ianuarie.

Peste 12.000 de spectatori au ur
mărit o dispută de ridicat nivel teh
nic, deosebit de dinamică și foarte 
spectaculoasă. La căpătui celor 80 de 
minute, tabela de marcaj a indicat un 
rezultat de egalitate: 6—6. în con
vorbirea avută cu antrenorul federal 
Aurel Barbu și cu maestrul emerit al 
sportului Viorel Moraru, aceștia ne-au 
făcut o scurtă „cronică" a meciului:

„După două amînări, partida cu for
mația Beziers, singura echipă fran
ceză neînvinsă în actuala ediție a 
campionatului, a început cu o peri
oadă de dominare a jucătorilor biicu- 
reșteni. In min. 5, 1a o combinație 
pe partea dreaptă, după o grămadă 
ordonată, Coste! Stănescu îl deschide 
pe Moraru, urmează o pasă la Țîbu- 
leac și acesta înscrie ta colț o încer
care netransformată de Irimescu : 
3—0. Riposta francezilor este promptă. 
In min. 15, excelentul mijlocaș Danos 
realizează o lovitură de picior căzută

șt echilibrează scorul. Apoi, după o 
greșeală a jucătorilor noștri la tușă, 
francezii beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă și fundașul Dedieu înscrie. 
La reluare, în min. 47, la o obstruc
ție, Irimescu execută o lovitură de 
pedeapsă și scorul devine, din nou, 
egal. Urmează un joc strîns, . mptă 
pasionantă între cele două înaintări. 
Minutele au trecut insă fără ca rezul
tatul să mai poată fi schimbat și ar
bitrul francez Gireaud a fluierat sfc 
silul acestei partide în care Griviu' 
Roșie a avut — așa cum subliniau 
toate ziarele franceze — o compor
tare excelentă.

înaintașii noștri și-au disputat de 
la egal la egal baloanele cu puterni
cul pachet francez, avînd chiar o ușoa
ră superioritate; 
au desfășurat un 
compartimentele, 
de treisferturi".

jucătoriii bucureșteni 
joc complet pe toate 

atacînd și cu linia

★
Sîmbătă, Grivița Roșie a susținut ta 

Avignon ultimul joc din cadrul tur
neului întîlnind o selecționată locală. 
Resimt i nd u-se după meciul susținut 
numai cu o zi înainte la Beziers și 
prezentînd cîteva indisponibilități, Gri
vița Roșie a fost întrecută de selec- • 
ționata Avignon cu 14- 11 (6—11).

declarat-o chiar el — mai 
atins un obiectiv: „recordul 
bert Elliot ta 1.500 m, care 
sește din colecție" I...

BIKILA ABEBE

are de 
lui Her- 
îmi lip-

pe lista 
olimpic. 

Spiridon Louis, păstorul grec, învin
gător în prima ediție a Jocurilor Olim
pice din era modernă, finlandezii 
Hannes Kolehmainen și Albin Sten- 
roos, argentinienii Zabala și Cabrera, 
Kitei Son, Emil Zatopek și Alain 
Mimoun. Ei și-au făurit prin dîrzenie 
și efort victorii care rămîn înscrise 
în cartea de aur a sportului. Să te 
arăți cel mai bun, cel mai călit, cel 
mai rezistent pe distanța uriașă de 
42,195 km este într-adevăr o încunu
nare fără seamăn pentru un sportiv. 

Dar, oricît de strălucitoare au fost 
performanțele acestor „eroi" ai Olim
piadelor, oricît de constante 'au fost 
performanțele lor și după victoria 
olimpică, nici unul dintre ei n-a reușit 
să repete succesul, să ajungă de două 
ori campion al întrecerii supreme. In 
dramatice curse, descrise apoi în co
loane de foileton și pagini de cărți, 
Zabala, Zatopek, Mimoun și-au văzut 
năruite speranțele la a doua încercare. 
„Maratonul olimpic nu se oîștigă de 
două ori...* — devenise un adevăr 
de necontestat.

Multe nume celebre stau 
învingătorilor în maratonul

ȘTIRI EXTERNE
GASTON ROELANTS A CÎȘTIGAT 

CROSUL DE LA SAO PAULO

Pentru a doua oară consecutiv, atletul 
belgian Gaston Roelants și-a înscris 
numele pe lista învingătorilor tradițio
nalului cros internațional care se desfă
șoară în fiecare an în seara zilei de 31 
decembrie pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo. Sute de mii de spectatori 
înșiruiți pe trotuare, de-a lungul tra
seului, au urmărit întrecerea în care 
marele favorit Roelants a confirmat 
întru totul pronosticurile. După cîțiva 
kilometri alergați în pluton, Roelants 
s-a detașat, cîștigînd fără dificultate. 
Clasamentul: 1. Gaston Roelants (Bel
gia) — 7,400 km în 21:37,7; 2. Ma
riana Cianeros (Spania) 21:46,3; 3. 
Ther Felland (Norvegia) 21:52,3; 4.
Manoel Oliveira (Portugalia) 21:52,4; 
5. Antonio Ambu (Italia) 21:56,5; 6.
Mike Wiggs (Anglia) 22:03,0; 7. No- 
gueiro Azevedeo (Brazilia) 22:05,0.

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEAȚA
A U.R.S.S. A CIȘTIGAT TURNEUL

DE LA COLORADO SPRINGS

• Echipa 
pe gheață 
cîștigat turneul internațional 
Villars (Elveția). Echipa cehoslova
că
(2 — 0, 0 — 0, 3—1) echipa cana
dienilor care activează în Liege.

cehoslovacă de hochei 
Slovan Bratislava a 

de la

a învins în finală cu 5 — 1

„CUPA CELOR 4 TRAMBULINE"

• Competiția de sărituri cu schiurile
pentru „Cupa celor 4 trambuline" a 
programat cea de a doua „manșă" : 
concursul de la Garmisch Partenkir- 
chen. Victoria a revenit finlandezului 
Erkki Pukka, care a totalizat 216 punc
te. El a fost urmat în clasament de 
Heini Ihle (R.F.G.) — 215,9 p. și de
Hewat Kug (R.F.G.) 215,2 puncte. în 
clasamentul general conduce norvegia
nul Brandtzaeg cu 440,7 puncte, urinat 
de Piotr Kovalenko (U.R.S.S.) —
428,4 p. și Heini Ihle (R.F.G.) 416,6 p.

• în stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Oberstaufen (R.F. Germană) a 
început primul mare.concurs internațio
nal feminin de schi al sezonului. In 
proba de slalom, uriaș (1300 m) victo
ria a revenit elvețienei Therese Obrecht 
(cu timpul de 1:28,32) care a reușit să 
o învingă pe campioana olimpică Ma- 
rielle Goitschel (Franța) — 1:29,11. 
Austriaca Christi Haas s-a clasat pe 
locul trei cu 1:29,15 urmată de Giusti- 
na Deinetz (Italia) — 1:29,55.

dă s-au întîlnit Lazarcvici și Zatulov 
skaia. Șahistei iugoslave, care totaliza 
2 puncte, îi era suficientă o remiză pen
tru cî.știgarea barajului, deoarece ea a- 
vea un coeficient mai bun în turneul 
candidatelor de la Suhumi. Deși a avut 
negrele, Zatulovskaia a jucat foarte bine 
și a reușit să cîștige în 28 de mutări. 
Iată clasamentul final : 1. Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) 2‘/2 p; 2. Milunka Lazarevici 
(R.S.F. Iugoslavia) 2 p; 3. Tatiana Za-- 
tulovskaia (U.R.S.S.) 1 >/2 p.

• Campionatul unional masculin de 
șah a continuat cu disputarea partide
lor din runda a 5-a în care s-a înre
gistrat una din cele mai mari surprize 
de pînă acum : fostul campion mondial 
Mihail Tal a pierdut la Lutikov în 34 
mutări. In clasament continuă să con
ducă Bronstein și Korcinoi cu cîte 3.5 
puncte și cîte o partidă întreruptă, ur
mați de Krogius cu 3,5 puncte.

PE SCURT

A luat sfîrșit turneul triunghiular de 
hochei pe gheață de la Colorado Springs 
^S.U.A.) dotat cu cupa „Brown". In 
ultimele două zile s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate (în partidele retur): 
U.R.S.S. — Canada 7—5; R,S. Ceho
slovacă — Canada 3—3. Cupa a reve
nit echipei U.R.S.S. cu 3 meciuri cîș- 
tigate din 4 posibile, (hocheișțli sovie
tici au pierdut meciul 'retur 5—3 cu R.S. 
Cehoslovacă) urmată de R. S. Ceho
slovacă și Canada.

• In cel de-al treilea meci al preli- re propriul său record mondial de vi- 
minariilor campionatului mondial de 
hochei pe gheață, disputat la' Geneva, 
echipa R.F, Germane a învins cu scorul 
de 7—6 (3—1, 2—4, 2—1) selecționata 
Elveției. Echipa vesț-germană va juca 
acum pentru calificarea în grupa A cu 
reprezentativa Norvegiei.

• Echipa de hochei pe gheață cana
diană H.C. Ottawa, și-a început turneul 
în Europa. în primul meci disputat 
la Zurich, canadienii au învins selec
ționata orașului cu .scorul de 5—0 (3—0, 
2—0, 0—0).

• La Nowa Târg,. îfl apropiere . de 
Cracovia, s-a disputat meciul amical de 
hochei pe gheață dintre reprezentativele 
R.P. Polone și Norvegiei. Hocheiștii 
polonezi au desfășurat un joc mai bun, 
cîștigînd cu scorui.de 6—1 (3—0, 1—0, 
2-1).

ULTIMA TENTATIVĂ A LUI CAMP
BELL A . REUȘIT

in sfîrșit, automobilistul britanic 
Donald Campbell a .reușit să-și doboa-

teză pentru bărcile cu motor. De data 
aceasta pe apele lacului australian 
Dumbleyung n-au mai stat în fața sa... 
stolurile de rațe, sălbatice care l-au fă
cut zilele trecute să rateze stabilirea 
unui nou record ai lumii și temerarul 
pilot a obținut o medie orară de 446,615 
km. Vechiul record mondial era de 
418,990 km. Campbell deține și recordul 
mondial automobilistic de viteză cu o 
performanță de 648,628 km.

ȘAHISTA ALLA KUSNIR ESTE 
VIITOAREA ADVERSARĂ A NONEI 

GAPRINDAȘVILI

• La Moscova a luat sfîrșit turneul 
de baraj pentru desemnarea viitoarei 
adversare a Nonei Gaprindașvili, cam
pioană mondială de șah. In ultima run-

• Statisticienii japonezi au ■' ‘N 
oficial că în perioada Jocurilor
pice de vară, orașul Tokio a fost vizi
tat de 50 612 turiști. Această cifră este 
cu 40 la sută superioară celei înregis 
trate în 1963.

• Echipa masculină de handbal a 
orașului Zagreb a terminat pe prinuij 
loc în competiția internațională dispu
tată în Berlinul occidental. Handbaliș■■ 
fii iugoslavi au obținut victoria în toa
te cele 3 meciuri susținute invingind ir 
ultimul joc cu 14—9 echipa orașului 
Zurich. Clasament: 1. Zagreb 6 p; 2 
Berlin 4 p; 3. Zurich 2 p; 4. Paris 0 p

a Pentru prima oară federația de 
automobilism din U.R.S.S. va organiza 
în acest an un raliu internațional la 
care au fost invitate toate firmele de 
automobile din lume. Cpmpetiția cu
prinde două etape. Prima etapă va în- . 
cepe ta 5 martie pe rida Litovsk— 
Moscova via Minsk. în cea de a dour 
etapă, care măsoară 1800 km, plecarei 
și sosirea se vor efectua la Moscova

• Recordmanul mondial în proba df
10 000 m australianul- Ron Clarke ?■ 
eșuat în tentativa sa. de a corecta re 
cordul mondial al probei de 2 mile,- de 
ținut cu timpul de 8:26,4 de atletu 
american Bob Schul. Evoluînd pe pisf 
de gazon a stadionului din Sydney* 
Clarke a parcurs această distanță‘ w 
8:40,0. ■■ h. . : ... Ir

(Agerprcs) '
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