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Zilele trecute ne aflam pe una din 
străzile din preajma .Stadionului Re
publicii. Atentia ne-a fost atrasa de 

larma dintr-o curte. Curioși, ne-am lipit 
fruntea de despicâtura ^cîndurijor de la 
gard și am privit. Un grup de copii, băieți 
și fete, se jucau de-a... atletismul, dupâ cum 
cei din vecinătatea gării se joacâ de-a... 

I^tenul !
Unul dintre ei, nu mai mare de-o șchioapă, 

cu palmele duse la gură, era „crainicul* 
acestui concurs. Cu o voce care se voia gravă 
a ahunțat : „La săritura în înălțime vă în
cerca lolanda B a I a ș !". în același mo
ment, mai multe fetite, ba chiar și doi bă-

VI MARE
CAMPION?
NUMAI TALENTUL NU AJUNGE!
...este de părere ISLANDA BALAȘ3

iefei, s-au prezentat Ia „locul de concurs 
pentru
- Eu
- Ba
- Ba eu ! Că doar așa ne-am înțeles de 

la început! N-ai spus că tu ești-. Viorica 
Viscopoleanu ?

lolanda asculta cu atenție povestirea 
noastră. Un zîmbet i-a luminat fata.

„Am văzut și eu astfel de concursuri! 
Ba chiar am și participat lă citeva... Cu ani 
în urmă, la Timișoara, cînd eram doar...

săritură.
sînt lolanda ! 
eu !

f Continuare în. pag. a 2-a) '

Martie — luna campionatelor
și concursurilor republicane de schi
Ca în fiecare sezon, și în acest 
, cele mai importante concursuri 

caracter republican, precum 
finalele campionatelor republi- 

ne, sînt programate în luna 
artie. Începutul va fi făcut 
iar la sfîrșitul acestei săptă- 

cînd se vor disputa, în 
idegi, întrecerile pentru „Cupa 

probe alpine. Au 
echipele Dinamo,

im, 
K 
>mâniei44 la 
st invitate

S. Armata Steagul roșu și 
iința din Brașov, Carpați Si- 
ia, precum și selecționatele ora- 
or Baia Mare, 
>t sîmbătă și 
t în Bucegi, va 
ț ion al ul concurs 
ortive de elevi 
laia. Predeal și București. 
Primul campionat republican pe 
ul 1966 se va disputa de du- 
nică 6 pînă miercuri 9 martie 

pîrtiile Predealului unde ză- 
da se menține în stare foarte 
nă. Este vorba de campionatul 
fond la care, alături de schio- 
din Brașov. Bușteni, Rîșnov 

Sinaia, vor lua startul și cam- 
mii regiunilor Maramureș, Ba- 
t. Cluj, Suceava, Mureș-Auto- 
mă Maghiară, Hunedoara 
ișana.

Cluj ș. a. 
duminică, și 

avea loc tra- 
d intre școlile 
din Brașov,

„Alpinii46 au programat fina
lele campionatelor (slalom spe
cial, slalom uriași și coborîre) 
în zilele de 11, 12 și 13 martie 
la Poiana Brașov. Cu acest pri
lej sperăm că se va face și prima 
coborîre din acest sezon pe pîr- 
tia Lupului, amenajată excelent, 
dar rămasă din păcate, intactă 
pînă acum. în sfîrșit, seria con
cursurilor pentru seniori se în
cheie la 27 martie cînd, la Fun
data, se va disputa „Cupa Fe
derației44 la fond.

Concursurile pentru juniori și 
elevi sînt programate în perioada 
vacanței, adică 16—24 martie. în 
zilele de 16 și T7 se vor desfă
șura campionatele școlare, la 18, 
19 și 20 campionatele de ju
niori, iar la 22, 23 și 24 martie 
concursul republican 
toate urmînd să aibă 
iana Brașov.

Singurii care și-au
momentul de față activitatea sînl 
săritorii. Aflate la altitudine 
mică, trambulinele nu mai au ză
pada necesară pentru întreceri. 
Dacă totuși va ninge, săritorii își 
vor disputa la Poiana Brașov 
campionatele de seniori și de ju
niori.

încetat în
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Un rezultat de valoare mondială

P. PURJE: 1018 POPICE DOBORiTE
Duminică, la Cîmpina. în ca

drul fazei regionale a campio
natului republican pe echipe la 
popice. Rafinăria Ci capiu a a 
întrecut Petrolul Ploiești cu 
5 359—5 287 p.d. Ca acest pri
lej, maestrul sportului Petre 
Purje (Rafinăria) a- realizat 9 
performanță excelentă, doboriac 
din 200 de bile mixte. I 91S po
pice, cifră superioară recordului 
republican și celui mondial.

C. VÎRJOGHIE, coresp.
Rezultatul obținut de Petre

Purje întrece recordul ț 
ținu
p.d.]

de Cr. Vî
SI FCCOIuU

c
poate fî om- 
oarece — p< 
lui federație

el
j

Espanol Barcelona
regională. Acest rezultat iți păs
trează însă valoarea și demons
trează forma excelentă a lui P. 
Purje, ceea ce, în anul campio
natelor mondiale, nu poate decît 

el

a sosit ascara
să ne bucure. Să sperăm că 
și-o va menține și va repeta 
semenea rezultate valoroase.

a-

Băneasa, ora 
de aterizare își 
cursa TAROM

Aeroportul 
20. Pe pista 
face apariția 
de Roma, care aduce în Ca
pitală formația Espanol Bar
celona, precum și echipa Di
namo București, reîntoarsă 
din turneul întreprins 
Africa.

îi urmărim pe jucătorii 
la Espanol. Rînd pe rînd, 
scara avionului își fac apa
riția Carmelo, Mingorance, 
Granero, Bertomeo, Di Ste
fano, Riera, Sabate, Jose 
Maria, Martinez, Idigoras, 
Re, Rodri, Boy, Juan Ma
nuel.

Sînt 14. Dar de ce numai 
14 ? Răspunsul îl primim de 
la conducătorul delegației, 
dl. Jose Maria Armillias :

„După meciul de dumini
că, din campionatul spaniol, 
pierdut cu 0—2 în fața echi
pei Sabadel, lotul nostru a 
ajuns să aibă 11 jucători in
disponibili. Printre ei, Amas, 
Alvarez, 
Rovillia, 
alții, toți 
lona. Pe 
zentăm 
Argila, 
recent 
totuși

în

de 
pe

Ramoni, Navarro, 
Piris, Miralles și 
rămași la Barce- 

deasupra, ne pre- 
și fără antrenorul

care și-a prezentat 
demisia. Ce gîndesc 
despre meciul

PRIMELE DOUĂ ME
CIURI ALE RAPIDU

LUI IN IRAN
Icliipa Rapid București a sus- 
ut primele două meciuri din 
■neul pe care-I întreprinde în 
n.
Plieri, în prima partidă, echi- 

bucureșteană, a terminat la 
ilitate (6—0) cu echipa Dara! 

duminică, în meciul susți- 
t in compania formației Ara- 
, a terminat învingătoare cu 
>rul de 4—1 (3-1). Pentru Ra- 
! au marcat : Kraus, Ionescu, 
mitriu și Dan.

echipa noastră întîl- 
‘ Club din

Steaua" (pentru bărbați). întrece
rile vor avea loc între 1 și 7 mar
tie, în sala clubului Steaua (calea 
Plevnei 114).

Meciurile se vor desfășura nu
mai la probele de simplu femei și 
simplu bărbați.

Pentru azi, programul va începe 
de la ora 15.

C.S. Școlar — S.S.E. 1 2—1; Rapid 
—Unirea 20—0; S.S.E. 2 — Progre
sul 3—3 (au marcat Marca, Sigo- 
loș, Borza pentru S.S.E. și Gro- 
zuță, Tirsiratu, Butoi pentru Pro
gresul).

C. VASILIU-coresp.

DIN ACTIVITATEA 
HOCHEISTICÂ DE PESTE 

HOTARE

lîine,
?te formația Djavan 
iieran.

REUNIUNE PUG1LISTICĂ

Marți, de la ora 19, se va desfă
șura în sala I.T.B. din str. Gutten
berg o nouă reuniune pugillstică 

cadrul concursului republican 
calificare, faza orășenească.

în 
de

ÎNCEP DOUĂ
TIȚH

COMPE
LS TENIS

'imp de o săptămînă, iubitorii 
tisului din Capitală vor avea 
lejul să urmărească doua com
iții interesante. Este vorba de 
îcursurile dotate cu „Cupa 8 
rtie“ (pentru femei) și „Cupa

CAMPIONATUL CAPITALEI 
LA POLO JUNIORI

In etapa a Il-a a campionatului 
bucureștoan la polo juniori s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

o In drum spre Iugoslavia, 
unde va participa la campiona
tul mondial, echipa de hochei 
pe gheață a Poloniei a evoluat 
la Innsbruck în compania for
mației locale E. V. Innsbruck, 
pe care a învins-o cu scorul de 
6—2 (1—1, 2—0, 3—1). Punctele
învingătorilor au fost înscrise de 
Stefaniak, Kimorski și Ko
walczyk.

© La Pardubice (R. S. Ceho
slovacă) echipa secundă de ho
chei pe gheață a Cehoslovaciei 
a dispus de selecționata simi
lară a Suediei cu 3—0 (0—0,
2—0, 1—0).
• Echipa de hochei pe gheață 

a Bulgariei, înscrisă în grupa 
C la campionatul mondial, s-a 
retras în ultimul moment din 
competiție.

ro-
idei, 

reve-

miercuri ? Balonul este 
tund... în altă ordine de 
vreau să vă spun că 
nim cu plăcere în România, 
unde am fost primiți cu toa
tă amiciția"

O dată cu echipele Espa- 
nol și Dinamo București, au 
sosit și cei trei conducători 
de joc ai partidei de miercuri, 
arbitrii elvețieni Otmar Bu- 
nee Huber, Luigi Grassi și 
Otto Segginger.

M. T.

0
cu

asociație sportivă

activitate bogată

Zilele trecute am 
ciatia sportivă Straja din raio
nul Petroșeni. Am făcut cunoș
tință aici cu multe realizări da
torate muncii perseverente a 
consiliului asociației. Astfel, e- 
chipa de handbal băieți a ajuns 
pînă în faza intercentre a com
petiției dotată cu „Cupa Spor
tul popular4*, 165 de tineri au 
cucerit Insigna de polisportiv 
iar în prezent se desfășoară un 
concurs de volei în cadrul cam
pionatului asociației sportive. 
Printre sportivii remarcați se 
află Viorica Botiș, Victor Bra- 
șoveanu. E. Nemeș la handbal, 
Iuliana Marias și Mariana Po
me te seu la atletism. Ana Sibot 
și Grigore Cioflica la schi ș.a.

vizitat ase-

I. CIORTEA - coresp.

I

GEORGETA CERBEANU (C. S. ȘCOLAR) 
ÎN CONTINUU PROGRES: 1:20,6

LA 108 M FLUTURE
VL MORARU A ÎNOTAT 200 M LIBER ÎN

Duminică s-a încheiat cel de al 
doilea ciclu al concursurilor pen
tru copiii secțiilor de natație din 
Capitală. De data aceasta s-au 
prezentat la start sportivi în vir
ată de 13 și 14 ani, care — în 
linii mari — și-au îmbunătățit 
performanțele față de ultimele lor 
evoluții. Se desprinde în mod 
deosebit rezultatul Georgetei Cer
beanu (antrenor M. Mitrofan), 
care încheind proba de 100 m 
fluture în 1:20,6 a realizat cea 
mai bună performanță din țară 
în bazin aconerit. Rezultate teh
nice :

FETE — 100 m spate.: 1. 
Carmen Nicovîci (SSE 2) 1:29,0, 
2. Marina Franchia (SSE 1) 
1:29,9; 100 m bras: 1. Gabriela 
rinuțu (SSE 2) 1:31,4. 2. Liliana 
Burlacu (Dinamo) 1:33.4 ; 100 m 
fluture: 1. G. Cerbeanu (C. S. 
Școlar) 1:20,6 — performanță
superioară recordului republican 
detinut de Agneta Sterner cu 
1:21,1; 33 m spate: 1. C. Ni- 
corici 25,2. 2. Ioana Carto jan 
(Rapid) 25,4, 3. M. Franchia 
Q6,0 ; 400 m liber: 1. Ruxandra 
Gheorghe (Dinamo) 6:12.1. 2.
Mara Rahanu (Viitorul) 6:19,6; 
33 m fluture: 1. G. Cerbeanu 
22.8. 2. Gloria Voînovschi (SSE 
I) 23,0, 3. R. Gheorghe 23,8 ; 
33 m bras: 1. R Gheorghe 26,1, 
2. G. Onuțiu 26,5, 3. Anca Pop

2:07,0

m liber: I.
2. G Cer-

(Dinamo) 27,0 ; 33
R. Gheorghe 21,1,

21>2, 3. M. Franchia 21.2;
1. G. Cerbeanu

M. Franchia 1:59,2 ;
200 m bras: 1. G. Onuțiu 3:19,9, 
2- Mihaela Vasiliu (Rapid) 
3:20,1; .100 m liber: ]. G. Cer- 
heami 1:16,0, 2. M. Franchia 
1:1 ..1, 3. Angela Gorges (Steaua) 
1:17.4. '

m mixt: 
1:55,0, 2.

BĂIEȚI —- 200 m bras: 1. I. 
Slobodă (SSE 2) 3:13,2. 2. D. 
Păsărin (SSE 1) 3:17,5 : 100 m 
liber: 1. S. Cosmeseu (Steaua) 
1:11,4, 2. D. Tureanu (SSE 2) 
1:12.1 : 133 m mixt: 1. D, Tur- 
eanu 1:52,5,; 2. S. Cosmcscu
1:53.3; 33 m bras: 1. A Stan- 
ciu (SSE 2) 24,6, 2. I. Slobodă 

3. D. Păsărin 25,7; 3.3 m 
1. D. Tureanu 19,7, 2. A. 
(Steaua) 20,2, 3. G. Po- 
(SSE 1) 20,2; 33 m fiu- 

1. S. Cosmescu 22,6. 2. A. 
23,1 ; 100 m

24,9, 
liber: 
Adam
pescu 
ture:
Spinea (Dinamo) 
fluture: 1. L. Copcealău (Dina
mo) 1:27,5: 100 m spate: 1. M. 
Movanu (SSE 2) 1:20.4. 2. L. 
Adi (Dinamo) 1:21,1: 33 m spa
te: 1. S. Cosmescu 23.2. 2. M. 
Movanu 23.6S 3. E. Manolescu 
(SSE 2) 24,5: 100 m bras: 1. I. 
Slobodă 1:26,7, 2. A.
1:27.2; 400 m liber: 
mescu 5:40,7.

Staneitt
1. S. Cos-

Ion Sloboda (Ș.S.E. 2) s-a dovedit cel mai bun brasist al 
ultimului concurs de copii

Foto : A. Neagu

• Tntr-un concurs 
care a juniorilor și 
de la Steaua, C. S.
S.S.E. 2. Vladimir Moraru a par
curs distanța de 200 m liber 
în 2:07.0, performanță superioa
ră cu 2,2 sec. actualului record 
republican. Alte rezultate: E. 
Schuler 1:09.4 Ia 100 m liber 
(rec. personal), A. Sterner 1:18,0 
Ia 100 m fluture, M. Ionescu 
1:27,4 la 100 m
2:55,0 la 200 m fluture și M. 
Andrei 2:38,6 la
(rec. personal).

de verîfi- 
seniorilor 
Școlar și

bras, M. Rău

200 m spate

• P. Decuseară cu 156,93 p, 
Melania Treistaru (114,35 p),
M. Coricovac (96.05 p), I. Tlieș 
(94,0 p), L. Teodorescu (73.28 
p) și Dacia Schileru (85,84 p) 
sînt cîștigătorii primului concurs 
de sărituri desfășurat duminică 
in Capitală.



VOLEI

Completări la etapa de duminică
Pînă acum jocurile disputate în țară 

dădeau — de regulă — cîștig de cau
ză echipelor gazdă. Iată, însă, că du
minică această „tradiție" a fost infir
mată. Patru din echipele oaspe au 
reușit să obțină victoria. Iată, de alt
fel, cîteva amănunte din partidele pro
gramate în provincie.

Știința Cluj — Știința Galați (m) 
2—3. Jocul a fost foarte disputat în 
primele trei seturi. Clujenii, mai atenți 
în primul set, puteau cîștiga. în conti
nuare însă, și-a spus cuvântul pregăti
rea fizică superioară a oaspeților, aceș
tia cîștigînd clar ultimele două seturi. 
Cei mai buni au fost Kramer (Galați) 
și Rednic (Cluj). (Șt. Tămaș — cores
pondent).

Farul — Știința Brașov (m) 3—1. 
Formația gazdă, mai omogenă, s-a im
pus prin forța atacului. Cei mai buni 
jucători au fost Timirgazin și Popescu 
(Farul) și Chinzeriuc (Știința). (L. 
Bruckner — coresp.).

Progresul Brăila — Petrolul Ploiești 
(m) 1—8! După primul set (15—5) se 
părea că gazdele vor cîștiga ușor. In 
continuare însă, oaspeții și-au depășit 
adversarii sub toate aspectele. D. Ră- 
dulescu-Buc. a arbitrat slab, fără să 
influențare însă scorul. (L Baltag — 
corespondent).

Partizanul roșu Brașov — Dinamo 
București (f) 0—3. Dinamovistele au 
obținut o victorie comodă, fără să se 
întrebuințeze prea mult. Localnicele au 
greșit în atac, mai ales la preluare. 
Setul trei a avut o desfășurare mai in
teresantă. După ce au fost conduse cu 
8—0, brașovencele au egalat la 10 și 
au ajuns la 13—14. Cele mai bune — 
Lucia Vanea, Helga Bogdan (Dinamo),

BOX

„RINGUL
CENTRAL4

Ca ani îs cnsi cind un boxer era 
programat să evolueze pe -ringul cen
tral* (de pildă, la —Arenele Romane" 
sau la „palladium*), însemna că spor
tivul respectiv se bucura de nn mare 
prestigiu. Ca să ajungă pe acest ring, 
boxerul trebuia să fie sever verificat 
în reuniuni de... cartier. Idcea -rin
gului central" nu este, deci. nonă. Dar 
e atît de actuală și acum, ața că fede
rației de specialitate îi regerăm s-n 
pună, din nou, în practică.

Abordăm această problemă, gîndin- 
du-ne la gala de sâmbătă seara, din 
sala Floreasca de la care majorita
tea spectatorilor au pictat, așa cum 
scriam în ziarul de ieri, nemulțumiți. 
Intr-adevăr, cu excepția ultimei par
tide, toate celelalte an dat Ioc unor 
dispute confuze, de un nivel tehnic 
extrem de slab. Cui se datorește acest 
lucru ?

în primul rind antrenorilor, care 
au urcat in ring boxeri cu un bagaj 
foarte scăzut de cunoștințe tehnico- 
tactice. în al doilea rînd, federației de 
specialitate, care a admis antrenorilor 
să prezinte în ring pe cine cred de 

de vedere
cuvință. „Ringul central", de la sala 
Floreasca, a fost, astfel, gazda unor 
„improvizații" de pe urma cărora 
spectacolul a avut de suferit.

Constatăm, din nou, că antrenorii 
dinamoviști au răspuns la chemarea 
federației primind organizarea compe
tiției. în programul reuniunii au figu
rat nu mai puțin de nouă reprezentanți 
— în general bine pregătiți — ai clu
bului Dinamo București, în timp ce 
celelalte cluburi și, în primul rînd, 
Steaua, au avut o prezență... palidă. 
Programarea unor boxeri pe „ringul 
central" ar trebui să fie făcută mult 
mai judicios. Aceasta ar stimula pe 
sportivi la o pregătire mai atentă, ei 
știind că simpla prezență pe un ring 
central constituie un pas spre afir
mare. Or, în prezent, la „Floreasca", 
pot fi văzuți, deseori, boxeri de o 
valoare scăzută, unii dintre ei și fără 
perspective de progres.

Deci, pe „ringul central", ar trebui 
programați numai pugiliști de valoare, 
precum și juniori cu calități deosebite 
piHtru acest SDort.

R. CĂLĂRĂȘANU

Petrescu și Sultan (Partizanul). (T. Ma- 
niu — corespondent).

C.S.M. Sibiu — Știința Craiova (f) 
3—0. Cu un atac organizat și cu o 
forță superioară, sibiencele au cîștigat 
destul de ușor. Studentele au jucat 
crispat și au greșit multe servicii, iar 
blocajul a fost ca și inexistent. (I. Pie- 
traru — coresp.).

Penicilina Iași — Farul Constanța 
(f) 2-3 ! A fost un meci frumos, cu 
un final dramatic, cîștigătoarea fiind 
desemnată abia spre sfîrșitul setului 
cinci. De altfel, scorul cu care a cîști- 
gat Farul (15—13) este edificator. Gaz
dele au greșit mult în momentele hotă
râtoare și de aceste greșeli a.,profitat 
mai experimentata echipă, constănțea- 
nă. Din setul trei Elisabeta Goloșie 
(F) a jucat accidentată. (I. Deac — 
corespondent).

După etapa de duminică clasamen
tele arată astfel :

MASCULIN
1. Rapid 12 12 0 36: 6 24
2. Tractorul Brașov 13 11 2 35:16 24
3. Dinamo 13 10 3 35:12 23
4. Știința Galați 13 8 5 28:20 21
5. Steaua 12 8 4 29:15 20
6. Știința Brașov 13 6 7 22:27 19
7. Farul Constanța 13 5 8 17:30 18
8. Progresul Brăila 13 4 9 20:28 17
9. Petrolul Ploiești 13 4 9 18:32 17

10. știința Cluj 13 3 10 15:32 16
11. Știința Tim. 13 3 10 16:33 16
12. Minerul B. Mare 13 3 10 15:35 16

FEMININ
1. Rapid 10 10 0 30: 5 20
2. Dinamo 16 9 1 28: 6 19
3. Farul Constanța 10 7 3 24:16 17
4. C.P. București 10 5 5 21:21 15

5—6. Știința Cluj 10 4 6 18:20 14
5—6. C.S.M. Sibiu 10 4 6 18:20 14

7. Știința Craiova 10 4 6 17:25 14
8. Penicilina Iași 10 3 7 14:24 13
9. Part, roșu Brașov 10 3 7 11:24 13

10.. Metalul Buc. 10 1 9 8:28 11

Aspect din întîlnirea care a opus pe H. Stumpf (stînga) lui D. Chizdavu

HANDBAL’

Dinamo București (băieți)
și Progresul București (fete) conduc în „Cupa FJt.H.“

TIMIȘOARA ,28 (prin telefon de 
la trimisul nostru). „Cupa F.R.H." 
a continuat aseară prin meciurile 
etapei a Il-a. In partida de deschi
dere. Știința Timișoara a dispus de 
Dinamo Bacău cu scorul de 17—14 
(12—8). Timișorenii au jucat mai 
bine în prima repriză (atît în atac, 
cît și în apărare), cînd au și luat 
un avantaj hotărâtor. După pauză, 
dinamovișții atacă mai rapid, dar 
ratează multe ocazii printre care și 
o aruncare de ia 7 m (prin Mol
dovan). Punctele au fost înscrise 
de Gunesch 6, Stetitzer 4, Matei 
Sauer 3, Covaci 2, Ernest Sauer și 
Szabo pentru Știința, Moldovan 6, 
Horobăț 5, Gherhardt 2 și Coasa 
pentru Dinamo. A condus bine ar
bitrul Gh. Popescu (București).

In a doua întâlnire, Dinamo Bucu
rești a terminat învingătoare în 
fața echipei Steaua cu scorul de 
11—7 (7—4). A fost un meci fru
mos, cu multe acțiuni spectacu
loase. Dinamovișții au avut în per
manență inițiativa. După 20 de mi
nute, de pildă, ei conduceau cu 4—0. 
In continuare, cîteva neatenții în 
apărare au făcut ca diferența să.fie 
redusă: 6—4 pentru Dinamo. In 
repriza secundă se joacă într-un 
ritm rapid, dar se ratează mult la 
ambele porți. Au marcat: Popescu 
5, Fabian 2, Eftimie 2, Coman și 
Mureșan pentru Dinamo, Cristian

Vrei să devii un mare
(Urmare din pag. 1).

atîtîca, m-am jucat și eu de-a atle
tismul. Pe vremea aceea lineam mor
țiș să mă numesc.- Luiza l

(Cititorilor noștri mai tineri le 
sînt necesare poate cîteva cuvinte 
explicative. în perioada 1945—• 
1948 timișoreanca Luiza Ernst- 

Lupșa era cea mai bună atletă a 
noastră, multicampioană națională 
și recordmană la probele de vi
teză, lungime și pentatlon. Era 
deci firesc ca mulți dintre copiii 
de atunci să-și fi „disputat*... 
numele ei și cu atit mai mult Io- 
landa, care locuia cu ea in aceeași 
curte. Ba mai mult, Luiza este 
aceea care a adus-o pe stadion 
pe Iolanda, și i-a dezvăluit pri
mele „secrete" ale atletismului).

De fapt, a continuat Iolanda, copiii, 
și nu numai ei, cind încep să iacă 
ceva ce-i pasionează, se gindesc ca 
într-o bună zi să ajungă asemenea 
cutărui as al aviației, să egaleze 
gloria unui faimos fotbalist...

Acestea sînt visurile fiecărui copil, 
ale fiecărui tînăr; căci nu cred să 
existe vreunul care să nu se gîn- 
dească să facă CEVA in viață, care 
să nu vrea — cu demnitate — să 
ajungă CINEVA in societatea noas
tră. Am să vorbesc despre sport, 
marea mea pasiune ! Pentru a ajunge 

: performer in adevăratul sens al cu- 
; viatului, in atletism sau in indiferent 
. care altă ramură sportivă, nu este 
; suficient să visezi ci, în primul tind, 
' să VREI și SĂ LUPȚI pentru aceasta. 
i Toți marii campioni pe care-i cu- 
| nosc, de Ia noi și din alte țări, au

Foto: A. Neagu

5, Totan și Nodea pentru Steaua. 
A arbitrat I. Luchici (Timișoara).

După două zile de întreceri, în 
fruntea clasamentului se află Dina
mo București cu 4 p, urmată de 
Știința Timișoara 3 p, 3. Steaua 1 p 
și Dinamo Bacău 0 p. Marți au loc 
ultimele meciuri : Dinamo Bacău— 
Steaua și Știința Timișoara—Dinamo 
București.

POMPILIU VINTILĂ

TG. MUREȘ, 28 (prin telefon). 
Turneul fem'inin pentru „Cupa 
F.R.H." se desfășoară în localitate 
în mijlocul unui viu interes. Asea
ră, S.S.E. Sibiu a dispus de Con
structorul Timișoara cu 10—9 (2—5). 
Cele mai multe puncte au fost în
scrise de : Birțhermer 2, Chirilă 2, 
Topîrceanu 2 pentru S.S.E., Puș- 
cașu 4 pentru Constructorul. In al 
doilea meci, Progresul București a 
dispus categoric de Favorit Oradea 
cu scorul de 10—5. Cele mai multe 
puncte : Bogan 3, Oțelea 4 pentru 
Progresul, Macska 2 pentru Favo
rit.

In clasament conduce Progresul 
București, neînvinsă. Jocurile finale 
se dispută marți după următorul 
program: S.S.E. Sibiu—Favorit
Oradea, Progresul București—Con
structorul Timișoara.

ION VULCAN-coresp. • 

visat poate din copilărie la ziua în 
care aveau să urce treptele podiu
mului de onoare la Jocurile Olimpice 
sau la alte mari competiții. Dar nu 
s-au mulțumit să viseze, ci au MUN
CIT din răsputeri pentru a ajunge 
acolo. Si au ajuns fiindcă au DORIT 
aceasta și n-au pregetat în fața celor 
mai grele obstacole.

An de an tot mai mare este numărul 
copiilor și tinerilor care pășesc pe 
stadioane, unde găsesc astăzi totul 1 
Si materiale, și echipamente, și an
trenori, și medici și o atmosferă 
bună de lucru. Dintre aceștia, foarte 
mulți sînt bine înzestrați din punct 
de vedere fizic, .prind' imediat sen
sul corect al unui exercițiu, intr-un 
cuvînt sînt talentati. Din păcate, nu 
puțini sînt cei care consideră că, 

— avi nd aceste calități, prin care se 
și fac remarcați din masa colegilor 
lor —- performanta vine de Ia sine.

Dacă un tînăr calcă ne stadion, cu 
o asemenea mentalitate, oricît ar visa 
să ajungă ca Voinescu sau Ozon, ca 
Vernescu sau Mozer sau mai știu eu... 
nu va ajunge nimic I Asta înseamnă 
că. de fapt, el nu iubește sportul. 
Și a nu-ți iubi sportul pe care îl prac
tici, înseamnă că nici nu vei putea 
realiza ceva, că vei rămine toată 
viața un sportiv... anonim.

Prin 1918, cind începusem să obțin 
primele rezultate ca atletă,Luau mi-â 
dăruit o... pereche de pantofi cu cuie. 
Țin minte și acum clipa aceea. Erau 
ci, ce e drept, vechi, cu vreo două 
numere mai mari, dar îmi erau atît 
de dragi și toată ziua îi frecam cu 
cremă, chiar și pe talpă. Astăzi am 
văzut pe unii tineri, abia „ucenici' 
în ale atletismului, care, nu doresc 
decît pantofi cu cuie, marcă renumită, 
cu sau fără dungi și nici nu vor să 
se uite la alți pantofi vechi, dar în 
bună stare. Vă asigur că nici dintre 
aceștia nu vor crește performeri /...

Pentru a ajunge PERFORMER și 
nu un sportiv oarecare, unui tinăr 
i se cere PASIUNE, PERSEVERENȚĂ, 
RĂBDARE, MUNCĂ neobosită, EXI
GENȚĂ în tot ceea ce întreprinde, 
calități care pot transforma visele în 
REALITATE.

RUGBI

Tpropunere după „cupa primăverii
„Cupa Primăverii'1, competiție devenită 

tradițională, a permis anul acesta, mai 
ales prin regulile speciale de care am 
amintit la timpul cuvenit, nu numai o 
verificare a potențialului tehnico-tactic 
de care dispun Jucătorii cu puțin înain
tea începerii campionatului, ci și "Vizio
narea ftnor partide mai spectaculoase. La 
aceasta a contribuit direct înscrierea a 
numeroase încercări. Considerăm că apli
carea acestei reguli la competițiile rezer
vate tinerilor Jucători ar putea contribui 
la formarea unor deprinderi îndreptate 
spre practicarea unui Joc deschis, cu 
acțiuni „la mînău. Așa s-ar realiza o mai 

OFICIUL NATIONAL DE TURISM al
a îi ua să ț ăî

SEZON PERMANENT
la

EFORIE NORD
Agențiile și filialele O.N.T. au pus fu vînzare locuri pentru trata

ment în stațiunea EFORIE NORD, în serii de 18 zile, cu plecări în fie
care zi în funcție de solicitări.

Pentru odihnă s-au pus în vfnzare locuri și pentru perioade mai 
mici de 18 zile.

Cazarea în vile moderne și confortabile, cu încălzire centrală, tn 
camere cu 2 paturi sau apartamente prevăzute cu radio și televizor.

Tratamentele pentru boli reumatismale, ginecologice, ale sistemului 
nervos și respirator se fac în pavilionul GRAND, dotat cu instalații 
terapeutice moderne.

Categoriile și tarifele pentru pensiuni complete, plus tratament 
pe zi:

— categoria A — 4t Iei
— categoria I — 35 lei
— categoria a Il-a— 30 lei

Tarife reduse la cazare și masă pentru copii pină Ia 14 ani. 
508/« reducere la transportul C.F.R.
Informații și înscrieri Ia agențiile și filialele O.N.T. din întreaga 

țară. |

campion ?
A te mulțumi cu, să zicem, ocupa

rea primului loc la un concurs oare
care înseamnă iarăși prea puțin ! Tre
buie să lupți mereu ca acest succes 
să fie întovărășit și de un REZULTAT 
DE VALOARE. După părerea mea, 
unui atlet nu-i poate fi indiferenți 
dacă lese campion al țării cu 10,6 
secunde pe 100 m. Cu un asemenea 
rezultat nu se va putea „vedea" în 
nici un concurs internațional de am
ploare.

Pentru a putea ajunge performer, 
un tînăr sportiv nu trebuie sff'-se 
ÎNFUMUREZE la primul succes și 
nici să se CLATINE în fața insuc
ceselor. Pentru a obține victorii și 
rezultate înalte trebuie un antrena
ment intens, continuu, de calitate, o 
viață sportivă ordonată, fără con
cesii. Aceștia, sînt factorii care duc 
spre marile performanțe.

Antrenamentul trebuie făcut în 
orice condiții, pe timp frumos, dar și 
pe ploaie, chiar și atunci cind „n-ai 
chei" I Altfel, cum vei putea ajunge 
să-ți învingi adversarii și să te în
vingi, in primul tind, pe tine? 
Lucrez, de cltăva vreme, cu Vio
rica Viscopoleanu. Este un pumn de 
fată, dar cu o „inimă* mare, ani
mată de dorința de a fi azi mai bună 
decît ieri și mîine mai bună decît azi. 
Este o adevărată plăcere s-o vezi lu- 
crînd la antrenamente. Pe ger, pe 
ploaie, în zăduful verii, ea n-a h'p^ 
de la nici un antrenament și nu știe 
ce e oboseala. De aceea, sînt con
vinsă că 6,52 m, de anul trecut, nu 
vor fi pentru ea o limită. Aș putea 
da multe exemple de acest fel. Și 
din sportul nostru și din alte țări. 
Toți marii campioni nu cunosc 
„odihna". Pentru asta rămîne destulă 
vreme după ce termini cu sportul, 
după ce ai ajuns CINEVA în sport 1

Spune-mi, te rog, tinere din Ti
mișoara mea natală, din București, 
din Iași sau din Baia Mare. N-ai fi 
și tu fericit, peste ani, cind vei afla 
că într-o curte oarecare copiii se! 
joacă de-a sportul și își dispută nu
mele tău ? Măcar numai pentru aste 
merită să muncești pentru a ajunge 
un MARE CAMPION. Atunci, vine 
pe stadion să ne dăm mina!...

rapidă și mai bună pregătire a sportivi
lor din rîndurile cărora trebuie să-și îm
prospăteze cadrele echipele de catego
ria A.

1 Uf”* JEste o propunere care, aplicata dupiț 
un studiu atent, poate realiza o amelio-i 
rare sensibilă a manierei de joc din 
rugbiul românesc.

★
Rezultatul exact al meciului Farul— 

Constructorul din etapa finală a „Cupe 
Primăverii" este de 15—9 (3—3) îl 

favoarea echipei din Constanța, Ca atare] 
această formație ocupă locul 5 în clasa] 
meniul final, iar Constructorul locul â|



FOTBAL

LA BRAȘOV

Interes deoseftit
pentru al treilea meci 

Steagul roșu-Espanol Barcelona
BRAȘOV, 28 (prin telefon). — De 

luni dimineață, casele de bilete pentru 
meciul de miercuri au fost luate cu 
asalt. Nu numai de brașoveni, ci și 
de o mulțime de iubitori ai fotbalului 
din celelalte orașe din regiunea noas
tră. Pe scurt, cel de-al treilea meci 
Steagul roșu — Espanol este așteptat 
cu mare interes.

Terenul a fost nivelat și se prezintă 
în condiții optime de joc. A fost mă
rită capacitatea tribunelor metalice 
pentru ca la această partidă să poată 
asista un număr mai mare de specta
tori. Oaspeților, care și-au anunțat so
sirea în orașul nostru pentru luni 
noaptea, le-a fost asigurată cazarea la 
noul hotel Carpați. Cele două echipe 
sînt pe larg prezentate într-un frumos 
program editat de clubul Steagul roșu.

Ieri după-amiază, echipa brașoveană 
a făcut un ultim antrenament. Am în
cercat să obțin de la Silviu Ploeșteanu 
o declarație mai amplă despre acest

întîlnirea internațională de fot
bal din cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri” dintre echipele STEAGUL 
ROȘU și ESPANOL BARCELONA, 
care se dispută mîine, 2 martie, 
la Brașov, va fi transmisă pe pos
turile noastre de televiziune.

începe în jurul
turtle noastre 

Transmisia 
orei 14,30.

Știri
Dinamo București

s-a înapoiat neînvinsă
• ÎN ULTIMUL MECI : 1-0 (1-0) CU 

* SELECȚIONATA TUNISIEI

Echipa noastră campioană, Dinamo 
București, și-a încheiat, neînvinsă, tur
neul întreprins în Libia, Algeria și 
Tunisia. în ultima partidă, Dinamo a 
întîlnit duminică, la Tunis, selecțio
nata Tunisiei, pe care a învins-o cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin golul în
scris de Nunweiller VI în min. 23.

Fotbaliștii bucureșteni s-au înapoiat 
aseară în Capitală.

meci. Mi-a fost 
stegarilor a fost foarte reținut: 
trebui să depunem mari eforturi pentru 
a cîștiga acest meci. Ar fi greșit să 
credem că Espanol a „depus armele1*. 
Dimpotrivă__ “

Ce formație va alinia Steagul roșu ? 
Aceasta o vom afla abia marți seara, 
deoarece se pare că în echipă âu sur
venit unele indisponibilități. Ta ora 
cind transmit aceste rînduri am aflat 
că Ivăncescu este accidentat și că se 
așteaptă avizul medicului în vederea 
folosirii lui. Așadar, ultimele vești 
pentru cititorii noștri în ziarul de 
mîine...

imposibil. Antrenorul 
.Va

C. GRUIA — coresp. reg.

(

PREGĂTIRILE OLIMPIEI ORADEA

După o vacanță destul de îndelun
gată jucătorii echipei Olimpia Ora
dea și-au reluat pregătirile sub con
ducerea antrenorului Iosif Kecskei. 
Antrenamentele se desfășoară cu in
tensitate întrucît echipa orădeană, 
care nu se află pe un Ioc satisfăcător, 
vrea să părăsească zona periculoasă.

Calitatea pregătirilor ne face să 
credem că Olimpia va avea o com
portare frumoasă în returul care se 
apropie.

TREI ZILE
PÎNĂ LA TRAGEREA 

MĂRȚIȘORULUI

A. SEBEȘI • coresp.

ȘTIINTA TG. MURES ASTEAPTÂ 
MECIUL DIN „CUPA * ROMÂNIEI"...

Viitoarea adversară a Crișului Ora
dea în „Cupa României* este forma
ția Știința Tg. Mureș, care activează 
în campionatul regiunii Mureș - 
Autonomă Maghiară și ocupă locul 
al doilea în seria a doua. După ce 
au eliminat pe Progresul Reghin 
(2-1), Textila Sf. Gheorghe (2-1) și 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii (1-0), 
iâtă-i pe tinerii studenți în așteptarea 
unui ncu și puternic adversar.

1 Pregătirile au început de la 15 ia- 
Anuarie, sub conducerea antrenorului 
'M. Boci ar di.

C. ALBU - coresp.

Ce faceți în timpul liber?
PREFERINȚE... PASIUNI... INDISCREȚII!
Cei mai mulți dintre spectatori cu

nosc pe sportivii noștri sub un singur 
aspect: cel al evoluției lor pe tere
nurile sau în sălile de sport, în nns 
sau la masa de «ah. Intenția noa-iră 
a fost să urmărim cîțiva sportivi frun
tași dincolo de careul de pedeap?ă ~aj 
semicerc, în afara plasei sau corzilor, 
să le aflăm intențiile, preferințele și 
pasiunile care-i animă, în afara preo
cupărilor profesionale.

Preocuparea pentru completarea sau 
desăvârșirea studiilor concentrează aten
ția celor mai mulți.

— Anul acesta, mărturisește marele 
maestru Florin Gheorghiu, susțin cel 
mai dificil examen: „Statul". Timpul 
este foarte -neînțelegător1*, iar exigen
țele la nivelul pretențiilor noastre de 
viitori profesori.

Dacă Florin sfîrșește cu -«coala*. 
V'. Antoniu, campionul la semiușoară, 
de-abia începe să-i cunoască ...urcușul. 
De la primii pași făcuți iutr-a opta s-a 
și profilat cariera viitoare:

— îmi place enorm literatura si in
tenționez sâ derin profesor.

Satisfacțiile meseriei Tis are de Anto
nia sînt trăite de asistentul universitar 
Ion Ionescu: primele generații poartă 
deja amprenta „stilului ioneseian*. Con
tribuie la aceasta și faptul că profeso
rul e acum „en vogue". Conștient de 
solicitări, „dascălul*4 și centrul înaintaș 
rapid ist, își verifică serios pregătirea :

— Citesc mult în specialitate. Sîn- 
tem pretențioși, vrem sa fim in pas 
cu ultima noutate. E o exigență a 
noastră.

Fotbalul de calitate cere sacrificii, 
mănîneă limp, macină nervi, dar... 
timpul se forțează și voința se educă, 
pare să spună Nunweiller III, preocu
pat intens de sesiunea de iarnă a anu
lui III (I.C.F.) pe care o susține acum. 
Ion Tiriac intenționează să urmeze o 
nouă facultate, se simte atras de studiile 
juridice. Inginerul Mîndru vizează ac-

ine. pnnirr a’- 
îar acum des-

PRONOEXPRES

Numai pînă joi mai puteți cumpăra 
bilete pentru tragerea tradițională a 
Mărțișorului la LOTO.

Cele 20 de autoturisme de diferite 
mărci, excursiile simple și duble în 
număr nelimitat în U.R.S.S. pe ruta 
Kiev—Leningrad—Moscova, precum și 
premiile fixe în bani pentru 3 și 2 
numere cîștigătoare — în afara obiș
nuitelor cîștiguri în bani — fac aceas
tă tragere specială și mai interesantă.

în puținul timp ce a mai rămas; 
grăbiți-vă și cumpărați cît mai multe 
bilete pentru tragerea Mărțișorului la 
LOTO.

DEPUNEȚI -
BULETINELE DIN VREME 

LA CONCURSUL SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT — HOCHEI

Sîmbătă, 5 martie, se închide con
cursul suplimentar PRONOSPORT — 
campionatul mondial de hochei — care 
atribuie UN AUTOTURISM ca pre-

miu excepțional, în afara premiilor 
obișnuite în bani.

Meciurile incluse în programul con
cursului PRONOSPORT—HOCHEI se 
vor desfășura între 5 și 13 martie a.c., 
iar buletinele pentru acest concurs se 
pot depune pînă la 5 martie a.c.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 8 din 23 februarie 1966:

Categoria 1: 2 variante a 48.041 
Iei; Categoria a H-a: 9 variante a 
11.565 lei; Categoria, a IlI-a: 57 va
riante a 1.966 lei; Categoria a IV-a: 
420 variante a 343 Iei ; Categoria a 
V-a : 1.246 variante a 115 lei; Cate
goria a VI-a: 7.919 variante a 25 lei.

Cîștigători la categoria I: Popa 
Bucur Gheorghe din Craiova cu 6 din 
6, căruia i se mai atribuie și un pre
miu în obiecte în valoare de 5.000 lei 
și Dună Marin din București.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

Lh halea viitoare: cea de antrenor., 
f ur^ul special pe care l-am urmat 

mi-a dai orientarea generala. De-abia 
acum începe rdul meu. Ca să-l -jocu 
cum trebuie mai - am serios de învătat.

Pretutindeni, rerâte și materiale de 
specialitate răsfoite fugitiv între com
petiții. studiate cu interes și aplicație 
cînd programul se relaxează.

Limbile străine, în obiectivul tuturor. 
Ltilitatea lor în activitatea profesiona
lă și în turneele peste hotare a verifi
cat-o fiecare. Cei mai mulți cunosc 
bine o limbă de circulație (Viorel Mo
rțiu, V. Hnat, P. Mîndru). Țiriac. de 
«apte ori campion al României, înclină 
ea și în domeniul lingvistic, să reedi
teze performanta sportivă.

—- Rusa. germarm. maghiara si ita
liana îtni sini familiare. Acum vreau 
să-mi perfecționez sectorul franceză, 
spaniolă, engleză.

Alexandra Ni colan di 
tele, cifcnl limbii chinez 
cifrează hieroglifele jap<

— I nde avem nevoie de retușuri în 
pronunție, solicităm... specialistul, ne 
spune Ion Ionescu, preocupat intens -de 
r-ul graseiat* și nazalele franțuzești.

★
Și dincolo de această 

informație, de studiu: 
lui: literatura, teatrul, 
asato graful. consumate 
gust și predispoziții 
Dacă opereta, ușoară 
e genul preferat de NunweiE 
Mîndru și Voinescu. jazul. < 
alert, e savurat de Țiriac și 
€a un complimentar al muzicii — 
sul. Multi l-au văzut 
în ring, puțini I-au 
ud .eventual concurs 
met* i-ar aparține, 
k.o.

Inginerul Viere) 
impresia... „Valenciei* Iui Luis Maria- 

rămîne statornic adorator al muzi
cii lui \ erdi și Rossini și a valorii 
interpretative a baritonului Herlea. Voi- 
nescu e total cucerit de maniera de in
terpretare și capacitatea de transpunere 
a lui H. Salvador. La prima noastră 
șahistă, discoteca înregistrează un nu
măr impresionant de imprimări. Primea
ză Beethoven și Brahms. Dincolo de li
nia de aut, Ion Ionescu devine nostal
gic : iubește romanțele și cîntecele li
rice; incisiva Anca Racoyiță e cople
șită de muzica patetică a lui Bach,

— Opera e marea. tentație de cînd 
eram studentă, mărturisește Olga Sza
bo. Repertoriile teatrelor din Cluj și 
București le-am văzut integral de cîteva 
ori.

Cinematograful, o preferință univer
sală ; ca în orice domeniu intervin și 
aici preferințele. Petru Mîndru a in
sistat mult asupra rolurilor de compo
ziție ale Sophiei Loren, Anca Racoviță 
e irezistibil atrasă de... irezistibilul 
Bourvil, iar Antoniu comentează îndelung 
filmele lui Paul Newmamj și Alain 
Delon. Fiind în materie, își permite să 
sancționeze carențele sesizate la renu- 
miții actori cînd aceștia apar în ring: 
„Cineva acolo sus mă iubește", „Rocco 
și frații săi". Ion Ionescu vorbește cu 
adorație de Colea Răutu. De data asta 
pasiunea e reciprocă; e știut că ac
torul de la „Ciulești" urmărește pe 
băieți și în special pe Puiu, pas cu 
pas, considerîndu-se „de-ai lor" și «de-al 
Iui".

în literatură, cîte genuri atîtea posi
bilități de alegere. Tentat de necunos
cut. Hnat citește masiv literatură de 
călătorii. De altfel, drumurile lui Co- 
lumb, Magelan sau Marco Polo au fost 
străbătute în bună parte de handbalistul 
nostru. Anca preferă „Amintirile". Rug
bistul Viorel Moraru e captivat de proza

nevoie strictă de 
hrana suflrtu- 

muzîca și cine- 
de fiecare dut*ă 
tesaperamemale- 

«i reconfortantă. 
—-^IDer, Hnat. 

cu . ritmul 
i Antoniu. 

dan- 
pe Anîoeiu jucîsd 

văzut dansind. La 
o cupă -Jules Ri- 
Orice adversar —

Morarii. de=i sub

no.

=2 IN AJUNUL CAMPIONATELOR MONDIALE
Cu meciul susținut duminică împotriva Finlandei, 

jechipa reprezentativă de hochei a țării noastre și-a în
cheiat pregătirile pentru mondiale. Mîine dimineață 
lotul părăsește Capitala, pe calea aerului, îndreptîn- 
du-se spre Zagreb, locul de desfășurare a întrecerilor 
din grupa B, iar joi reprezentanții hocheiului nostru 
vor intra pe patinoarul „Șalata" pentru prima din cele 
7 dificile confruntări care-i stau în față, cea cu Elveția.

Partida cu Finlanda, în care echipa noastră a ob- 
Iținut un succes de prestigiu, a încheiat un sezon com
petitions! de pregătire pe care-1 putem aprecia pozitiv. 
Ocuparea locului I în barajul cu Franța și Italia, cîști- 
Igarea „Cupei Dunării', turneul în U.R.S.S., locul II 
[obținut la Universiada de la Torino, comportarea în 
[.Cupa orașului București' — toate acestea dovedesc 
Ică în actualul sezon reprezentativa noastră s-a ridicat 
[(pînă acum!) la nivelul așteptărilor, că hocheiștii 
[români sînt în progres față de anul trecut. Dar, cel 
[mai bun dintre rezultate este cel obținut în fața Fin- 
[landei. Este prima victorie reușită de formația noastră 
Bin fața unei participante la grupa A a C. M., în 
[ultimii ani. Este adevărat, oaspeții noștri de duminică 
[seară au sosit în Capitală în ziua meciului (au călă
torit cu avionul, venind de la Berlin), ceea ce a in
fluențat randamentul lor, dar explicația rezultatului 
[trebuie căutată în primul rînd în jocul bun a! echipei 
[române.
| Ce ne-a plăcut mai mult la jucătorii noștri ?

în primul rînd, puterea lor de luptă, ambiția cu care 
au jucat și pe care am dori-o prezentă în toate me
ciurile de la Zagreb. în al doilea rînd, vom sublinia 
buna pregătire fizică a echipei, echilibrul ei. Desigur, 
este evident pentru cine urmărește echipa noastră 
într-un joc că randamentul primei garnituri (cu frații 
Szabo și Calamar) este de obicei superior celui dat de 
echipă atunci cînd aceștia nu sînt pe gheață dar nu 
e mai puțin adevărat că în acest sezon liniile a II-a 
și a III-a au cîștigat valoric, s-au maturizat, că antre
norii Flamaropol și Tiron nu mai au ezitările din 
trecut atunci cînd, într-un joc greu, trebuie să-i tri
mită și pe ei pe gheață. Dar, fiindcă a venit vorba 
de aceste linii, trebuie să arătăm că, în centrul liniei 
a doua Ferenczi pare mai inspirat decît Tarciu ; că 
Bașa și Ștefan manifestă un ușor declin față de mij
locul sezonului, că progresele lui Florescu sînt umbrite 
de nervozitatea lui excesivă ale cărei urmări (elimi
nările,..) se pot repercuta negativ asupra echipei.

în legătură cu fundașii, doar o remarcă : pașii spre... 
constanță ai lui Vacar, acum unul din .stîlpii echipei".

La această oră, hocheiștii noștri își fac bagșjele pen
tru drumul la Zagreb. Sezonul e pe sfîrșite dar pentru 
ei ...greul de-abia acum începe. Următoarele 10 zile 
sînt cele care-și vor pune amprenta pe aprecierea ce
lor patru luni de activitate din această iarnă.

Le dorim drum bun și succes deplin I
R. U.

Iui Hemingway;
liaru le nes see e 
Olgăi Szabo. iar 
greacă și latină, 
Nicolau. Literatura 
rată de Ion Ionescti. De aici, 
indiciu pentru tendința 
din anonimat.

dramaturgia lui Wil- 
tonicul spiritual al 

literatura clasică, 
mirajul Alexandrei 
de aventuri e savu- 

un prim
lui de evadare 

Și fotbalul cere eroi !
★

Sînt recunoscute experiențele kine- 
eeiice ale lui Țiriac. L-am surprins 
pe campionul nostru cînd se întorcea 
dinlr-o asemenea expediție. Avusese o 
zi plină: trei iepuri, doi fazani și o 
vulpe. Deși l-a citit pe Turgheniev cu 
-Poveștile de vînătoare". n-a împru
mutat prea mult din fantezia eroilor a- 
cestuia. în primul rînd, sportivul e un 
realist ! împreună cu ifnat și Nodea. 
1 îriac formează terțetul care tulbură 
liniștea apelor. Pescari amatori, ei pe- 
irec ore în șir și în compania unditei.

— Ar cm și ieșiri de proporții. Vara 
plecăm toți trei cu corturile spre Bilca. 
' :. locul si cerul. Sînt momente unice!

Reverie ciută fiecare. n*»sia!gîe in- 
rearră doar unii. Cunoscutul portar Ion 

a încheiat marele capitol al 
activității sale, insă filele albumului 
-r: zilnic răsfoite. Se insistă asupra 
imaginilor; sînt imortaliza le, aici întîl- 
niri. de răsunet, faze unice. .

— Cind retrăiesc perioada 1952— 
1956 încerc un adevărat extaz. Sînt silf 
zorele momente cind iert echipei Steaua 
’ap:ul că se găsește pe locul...! Dar, 
cum spune l illon: „unde sînt: zăpezile 
de akăJaîâ?44...

L-am Întrebat dacă intenționează să-și 
scrie memoriile, in extenso...

— Deocamdată, nu. Simt că . n-am 
rup.:-o de finitiv cu fotbalul. Cind o. să 
întrevăd printre copiii pe care-i antrenez 
g-î viitor ...Iașin sau Carbajal, da.

ir
Am fortat și zona intimă : căsnicia.
— Ainîndoi sîntem sportivi (soția hand

baliste Ia Știinta) și avem programul la 
fel de încărcat, deci e normal ca pro
blemele din gospodărie să le rezolvăm 
împreună — Ion Țiriac.

— Peste puțin timp voi avea un copil, 
zîmbește fericită Olga Sz-abo. (Cu sigu
ranță că floretista noastră a propus și 
numele ; doar Pavlovici vorbea dinainte 
de Orlando al său, iar Constantin de 
viitoarea Cerasela.)

— Mă interesează aparatura 
Montez și demontez continuu, 
totul merge ca ceasul; puteți 
ficați, ne invită Hnat.

— Acum învăț cu soțul meu 
Curînd va sosi Wartburgul, șurîde Anca 
Răcorită.

— îmi ajut soția chiar în „stricta" 
—neîncreză- 

poate s-o

electrică, 
în casă 
să veri-

să șofez.

gospodărie și... văzîndu-mă 
toare, Ion Ionescu adaugă: 
mărturisească singură I

— Toate lucrurile dificile 
îmi revin. Așa înțeleg rolul 
în gospodărie, susține cu 
Ion Voinescu.

— Sînt consultat în toate problemele: 
de la rețetele culinare la estetica vesti
mentară. Sînt fericit cînd sugestiile sînt 
acceptate — Mîndru.

— Băiatul meu a trecut de vîrsta cînd 
spunea „tată“. Acum se recomandă cu 
seriozitate „MoranC și primește... vizite. 
Totuși, îl ajut să descifreze alfabetul; 
și cît e de fericit cînd în loc de palton 
spune balon.

— Nelu Nunweiller preferă să citeze 
din Rele : trebuie să iubești trei lucruri : 
mama, soția și onoarea de sportiv.

★
Deocamdată ne oprim aici. Făgăduim 

cititorilor continuarea acestor înseninări 
privind preocupările și pasiunile extra- 
sportive.

din casă 
bărbatului 
convingere

NUȘA NÂMĂEȘTEANU

Sxabo II se descurcă bine, deși 11 încadrează 3 jucători de cimp 
îinlar.dezi ți portarul...

Foto: N Aurei



Tinerii hocheiști români 
fia nou tavingâtoii In Budapesta I

Concursuri de atletism

România — Ungaria 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

BUDAPESTA, 28 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). Spre 
deosebire de primul joc, meciul al 
doilea dintre reprezentativele de tine
ret ale României și Ungariei a oferit 
o luptă deosebit de pasionantă, în 
care ambele formații și-au disputat 
cu multă înverșunare fiecare puc. Ar
bitrii austrieci Valentin și Moser au 
dictat numeroase sancțiuni de elimi
nare, fapt care a făcut ca spectacolul 
hocheistie să nu fie de calitate. Echipa 
noastră a jucat bine în prima repriză, 
combinativ, dar a ratat o serie 
situații alare. Scorul a fost deschis de 
echipa noastră prin Gal, în min. 16 
deși prin eliminarea lui Scheau ne 
aflam în inferioritate numerică (1—0). 
Diferența» a fost majorată în repriza a 
doua (min; 21) de către Scheau, care 
a tras fulgerător de la distanță (2—0). 
în repriza aceasta formația gazdă a 
dominat mai înalt, dar apărătorii ro
mâni au fost mereu la post. In ulti
mul minut al reprizei, la 0 învălmă
șeală la poarta lui Crișan (care a apă
rat excelent) Poth reduce din handi
cap- (1—2). Ultima repriză a fost cea 
mai frumoasă,, S-a jucat rapid, cu faze 
care au alternat, de la o poartă la 
alta. Scorul a fost pecetluit în min. 50 
de Boldescu, care a înscris de lâ dis
tanță (3—i). D.e menționat că. 
ultimele 16 minute, echipa- română 
fost în inferioritate numerică timp 
6 minute.

Echipa de tineret a țării noastre so
sește în Capitală marți la prînz.

de

m
a 

de

CĂLIN ANTONESCU
I

* • iu' ?
Ml--

MSB

Pregătiri
pentru campionatele
europene de tenis

de masă
Federația d» specialitate a R.D. Ger

mane a stabilit echipa care- va par
ticipa la campionatele europene de 
tenis de masă ce se vor desfășura la 
Londra între 13 și 20 aprilie. Lotul 
sportivilor- germani cuprinde pe: Doris 
Hovestadt. Gabriele Gaisler, Elke 
Richter (la femei) și Siegfried Lemke, 
Bernd Pirnack. Wolfgang Vater, 
Wolfgang Stein șl Heribert Zltzmann 
(la bărbați).

★
In v°devea campionatelor europene 

de tenis de masă, federația maghiară 
a selecționat in lotul masculin 5 spor
tivi : Harangi, Pignicki, Rozas, Papp 
și Fahazi. Echipa feminină va fi for
mată din trei jucătoare : Koczian, 
Jurik și Euteaes.

î

Ediția 1966
Ctipei Galea“

- ROMÂNfA, ÎN GRUPĂ 
CU R.D.G., SPANIA, OLAN
DA SI CEHOSLOVACIA -

P-VRIS 28 (Agerpres). — Ediția 1966 
a competiției internaționale de tenis 
de cîmp „Cupa Galea“, rezervată e- 
chipelor de tineret, va reuni selecțio
natele a 20 de țări. în urma tragerii 
la sorți, care a avut loc la Paris, 
echipa României va juca în zona ce
hoslovacă, la plsen, alături de forma
țiile R.D. Germane, Spaniei, Olandei 
și Cehoslovaciei. Echipa română va 
întîlni în primul meci pe cea a Spa
niei. Eliminatoriile se vor desfășura 
între 26 și 31 iulie. Echipele clasate i 
pe primul loc în cele 4 turnee zonale ; 
vor participa între 4 și 9 august la | 
turneul final de ia Vichy (Franța). 
Potrivit regulamentului, la „Cupa Ga
lea" sînt acceptați numai jucători 
născuți după data de 21 decembrie , 
1945.

pe teren acoperit
e în concursul internațional de at

letism pe teren acoperit de la Balti
more (S.U.A.) sportivii sovietici au 
obținut o serie de rezultate valoroase. 
G. Bliznețov a ctștigat proba de sări
tură cu prăjina cu performanța de 
5,03 m. Pe loeul doi s-a clasat ameri
canul John Uelses ■— 4,72 m. Cursa de 
două mile a revenit lui V. Kudinski 
(U.R,S.S.) cu timpul de 8:44,0^ urmat 
de Tom Laris (S.U.A.) — 8:44,2. Igor 
Ter Ovanesian s-a clasat pe primul 
loc la săritura în lungime rezulta
tul de 8 m. Alte rez^Itâtc.: săritura 
în înălțime femei: TaJMa? Cencik 
(U.R.S.S.) — 1,72 m.; 880 femei:
Marie Mulder (S.U.A.) ^.-203,55 o 
milă: Jim.Greelle (S,U,A^ — 4:01,6; 
Proba de săritură în înălțime bărbați 
a . fost - cîștigatăi de John Thomas 
(S.U.AJ GU- 2,08 m..

® Disputat Ia Lyon, meciul dintre 
echipele Franței și R.F. Germans s-a 
încheiat cu rezultatul de 69,5—65,5 
puncte în favoarea atleților francezi, 
în proba de 1 500 m, Michel Jazy a 
realizat timpul de 3:49,7 corectînd 
astfel cu o secundă și două zecimi - 
cea mai bună performanță mondială 
de sală, deținută de Jiirgen May 
(R.D. Germană). Alte rezultate : pră
jină: D’Encausse 5^09 m; triplu salt : 
Sauer 15,81 m; înălțime: SchiHkowski 
2,13 m; greutate: Colnard 17,32 m: 
400 m : Kinder 48,10 ; 3 900 m. plat : 
Bernard 8:05,0.

® Cu prilejul unui concurs interna
țional disputat la Toronto (Canada) 
sprintera americană Wyomia Tyus 
și-a făcut o remarcabilă

parcurs 
5,6 (cea 

mondială

I
IW■1

După cum am anunțat, la 24 februarie reprezentativa noastră masculină 
de handbal a susținut la Copenhaga, în cadrul turneului pe care îl între
prinde în prezent, un meci în compania selecționatei Danemarcei. Hand- 
baliștii români au obținut victoria cu 20—17, după un joc de nivel tehnic 
ridicat. In fotografie - o acțiune ofensivă a echipei noastre (jucătorii sînt 
în echipament complet de culoare închisă). Gruia (în stînga) a sărit 

pentru a arunca la poartă

Foto : Erik Petersen, Copenhaga

Noi dificultăți în organizarea meciului
Clay Terrell

I
i

făcut 
trare. Ea a 
50 yarzi în 
performanță 
acoperit). Rezultatul cel 
pînă acum 5,7 aparținea din 1957 corn- ' 
patrioatei sale Isabelle Daniels. Ma
deleine Manning (S.U.A.) a cîștigat 
proba de 880 yarzi cu timpul de 2:10,2 
(cea mai bună performanță mondială 
de sală). Proba de 1 000 yarzi s-a în
cheiat cu victoria canadianului Bill 
Crothers. cronometrat în 2:10.9. -
• Cu ocazia campionatelor pe teren 

acoperit ale B.D. Germane, Siegfried 
Hermann a stabilit cea mai bună per
formanță mondială de sală Ia 3 000 
m plat acoperind distanța în 7:19,9. 
Proba de 1 500 m a revenit Iui Jiirgen 
May în S:41,7, iar cea ele 400 m plat 
Ini Kocb în 47,9.

Turneul
de la

reln-
distanța de 

mai ' bună 
pe teren 

mai bun de

de tenis
Moscova

(Agerpres). — Proba 
din cadrul campiona- 
teren acoperit de la

CHICAGO (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă relatează că me
ciul de box dintre „greii* Ernie Terrell 
și Cassius Clay au va avea loc Ia 29 
martie In orașul Chicago, deoarece au
toritățile locale nu recunosc ca oficiale 
licențele celor doi pugilîști. Mai mult 
decît atît, forurile sportive dhr Chicago 
nu acceptă ca meciul să fie organizai 
de -NaticnaJ Sport Promotion Ine14, de
oarece această instituție sportivă este 
alcătuită numai din... doi membri în loc 
de 50 cum prevede regulamentul boxului

profesionist. Este posibil ca pînă 
urmă, noul campion mondial de box 
această categorie să fie desemnat la 
martie, în orașul Pittsburgh, care 
oferit să organizeze acest meci.

MOSCOVA, 28 
de simplu bărbați 
tclor de tenis pe 
Moscova s-a încheiat cu victoria jucăto
rului sovietic Alexandr Metreveli, 
l-a învins în finală cu 7—9,. 6—4, o—./T 
6—1 pe Leius. La feminin a cîștigat 
Galina Bakșeeva învingătoare cu 6—0, 
6—8, 7—5 în finala susținută cu Maria 
Kull.

cmc
4, 6—3,

Știri ® Rezultate © Știri ® Bezoltate

Tur de orizont în campionatele europene de fotbal

HELSINKI. Meciul de handbal mas
culin dintre reprezentativele U.R.S.S*. 
și Finlandei, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial (grupa 
,,G“), s-ă încheiat, cu scorul de 24—15 
(14—7) în favoarea handbaliștilor 
sovietici, care s au calificat în turneul 
finaL

a dispus de compatrioata sa Frances 
Lennan cu 6—2. 6—1.

® SĂRBĂTOARE LA NEAPOLE • „INTER" ÎN MARE FORMĂ ® LIVER
POOL ÎNVINSA • JUCĂTORII DE LA ANDERLECHT AU PĂRĂSIT TERENUL 
O BENFICA ÎN REVENIRE • ESPANOL A PIERDUT ® PRIMA ETAPĂ

A RETURULUI DIN CAMPIONATUL AUSTRIEI

de fotbal sînt în pli- 
în majoritatea tarilor

Campionatele 
nă desfă^u-ra-re 
europene. Un tur de orizont ne edi
fică asiiDra situației primelor clasate 
și a șanselor pe care le au unele for
mații neutru cucerirea titlului.

La Neapole, duminică, a fost o ade
vărată sărbătoare pe stadionul Sao 
Paulo... 80 0.00 de „tifosi" au jubilat 
pur și simplu cînd cu 4 minute 
înainte de fluierul final în jocul derbi 
cu Milan, echipa lor favorită a în
scris golul victoriei, prin Sivori. în 
același timp, simpatizantii formației 
„Inter" au părăsit stadionul San Siro 
satisfăcuti de victoria la scor (5—0) 
realizată cu Loggia. Mazzola, în mare 
formă, a marcat 3 goluri, iar Domen- 
ghini și Suarez pe celelalte două. Si 
Bologna a fost o performeră 
roasă în etapa de duminică a cam
pionatului italian prin victoria reali
zata în deplasare la Ferrara (3—0 cu 
Snal) Iată primele clasate :

valo-

1.
2.
3.
4.

Inte rn&zionale
Napolî
Milan:
Bologna

în campionatul
- care conduce

clasament — a fost învinsă cu 2—0

Angliei, Liverpool 
cu autoritate în

de Fulham, în timp ce celelalte frun
tașe au pierdut și ele puncte pre
țioase. Burnley a părăsit locul 2, 
prin înfrîngerea suferită (cu 4—2) 
în fața campioanei de anul trecut 
Manchester United, formație în care 
activează Law. Stiles, Charlton și 
alti internaționali. Leeds United a 
terminat la egalitate cu Sheffield 
United (I—1), în deplasare. Situa
ția în clasament este destul 
complicată deoarece fruntașele 
au un număr egal de jocuri:

Liverpool 47 p (31 j), Manchester 
United 39 p (30 j), Burnley 38 p 
(30 j), Leeds United 38 p (28 j) etc.

Întîlnirea dintre Anderlecht și 
Daring (din campionatul Belgiei) nu 
s-a terminat deoarece campionii nu 
au fost de acord cu decizia arbitru
lui la dictarea unui penalti și au 
părăsit terenul în momentul cînd 
conduceau cu 1—(1.

în campionatul Spaniei, fruntașele 
și-au păstrat locurile. Real a dispus 
de Sevilla cu 4—0, iar Atletico 
Bilbao cu 2—1. Espanol a jucat 
Sabadell unde a pierdut cu 2—0 
ocupă tot locul 9 în clasament 
21 p (golaveraj 27:40).

primul loc cu Sporting Lisabona. 
Ambele au 32 puncte, dar deocam
dată Sporting are un golaveraj mai 
bun •' 54:17, față ’ ~
ficăi. Pe locul 3 
cu 26 p.

în Austria s-a
Liderul clasamentului (Admira 
22 p) a terminat la egalitate (O—0) 
cu Weckert Innsbruck. Rapid (21 p)

de 56—23 al Ben- 
se află F. C. Porto

reluat campiouatuL 
cu

MADRID. Cel de-*al 18-lea cam
pionat de ciclocros, desfășurat în 
localitatea Beasain (Spania), a fost 
cîștigat de sportivul belgian Eric de 
Vlaeminck, cronometrat pe distanța de 
23 km cu timpul de lh02:37. Pe 
locurile următoare s-au clasat Graet- 
ner (Elveția) la 12 
(R.F.G.) la 4Q sec.

VARȘOVIA. în ziua a doua a tur
neului internațional de polo pe apă 
de la Bytom, echipa Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 6—5 (1—1, 3—2,
1— 1, 1—1) echipa Franței... Selecționa
tele Poloniei și Austriei au terminat 
la egalitate: 6—6 (1—I. 2—-2, 1—2.
2— 1).

sec.. Wolshoht

VIENA. Intr-un meci amical inter
național de handbal disputat la Viena, 
selecționata feminină a Austriei a 
vins echipa Bulgariei cu scorul 
9—4 (4—3).

în
de

de 
nu

de 
la 
și 

cu

PROGRAM INTERNATIONAL
MARȚI: în .Cupa cupelor": 

Honved—Liverpool (primul joc) ,-
MIERCURI: în ,C.C.E.“: Fere- 

ncvaros — Internazionale (în tur 
0-4); Sparta Praga—Pratizan Bel
grad (primul joc).

în .Cupa orașelor tîrguri": Stea
gul roșu Brașov—Espanol Barce
lona, Saragossa—Heart, Milan— 
Chelsea, Hannover 96—F.C. Bar
celona (toate jocurile sînt deci
sive).

în „Cupa balcanică": Lokomotiv 
Sofia — A.E.K. (ediția 1966).

• în cadrul 
atletism disputat pe 
Madrid, echipa Spaniei a 
scorni de 56—49 puncte 
secundă a Franței. Cu acest prilej., 
atletul Herisse a realizat cea mai 
bună performanță franceză de sală 
la săritura în înălțime cu 2,1-1 m.

unui 
teren

meci de 
acoperit la 
învins cu 
selecționata

a surclasat pe Wiener Neustadt 
(5—iar Austria (21 p) a terminat 
nedecis (1—1) cu Schwechat.

Nantes conduce în campionatul 
, , Franței cu Ml p (duminică 0—0 cu

în eampibâatul portughez — după Nice), iar Bordeaux (37 p) a învins 
o luptă îndârjită — Benfica împarte cu 2—1 pe Lens.

SOFIA. Turneul masculin de volei 
de la Sofia s-a închegat cu victoria 
echipei Ț.S.K.A. Cerveno Zname. care 
a realizat 3 victorii. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine, echipa 
de tineret a Bulgariei cu 2 p., Levski 
Sofia cu 1 v și Partizan Belgrad 0 v.

PARIS. In finala probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis pe teren acope
rit ale Franței, suedezul Jan Eric 
Lundquist l-a învins pe englezul Ro
bert Wilson cu 6—4, 6—4, 6—4. în 
semifinale : Lundquist-Leclecq 6—4, 
11—9, 6—1 , "
6—3, 6—4, 10—8. La simplu femei 
victoria a
Haydon Jones, care în meciul decisiv

Wilson — Contet

revenit englelzoaicei

4—6,

Ann

PARIS. în zilele de 11, 12 și 
martie vor avea loc la Varșovia 
crările Congresului A.I.B.A. (Asocia
ția internațională de box amator). Pe 
ordinea de zi figurează ca punct im
portant alegerea orașului care va găz
dui ediția din 1967 a campionatelor 
europene de box

BUDAPESTA.. într-un meci interna
tional amical de fotbal desfășurat la 
Budapesta,, ecliipa 1‘lonved Budapesta 
a terminat la egalitate 1—1 (1—1) cu 
formația austriacă Grazer A.K.

PRAGA. Schiorul sovietic Vorobiov 
a cîștigat cursa de 15 km din cadrul 
concursului internațional de schi de 
la Garrahov (Cehoslovacia) cu timpul 
de 57:18. Pe locurile următoare s-au 
clasat sportivii cehoslovaci Luptak 
57:20 și Gruby 57:25.

ROMA. Pugiliștii italieni vor avea 
în acest sezon, o intensă activitate com- 
petițională. în , primele trei meciuri, 
echipa selecționată a Italiei va întîlni 
formațiile. Franței, Bulgariei și Tur
ciei. La 19 septembrie, la Neapole, 
echipa italiană va primi replica selec
ționatei de amatori a S.U.A.
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