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Miercuri dimineața au continuat lucrările 
Congresului Cooperativelor agricole de pro
ducție.

Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Birlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Leonfin Sălcjan, Ștefan Voitec, 
pleonți ai Comitetului 
C.C. al P.C.R., vicepreședinții 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
sală, conducătorii de partid și 
salutați cu puternice aplauze.

In cadrul discuțiilor iau cuvîntul tovarășii 
Tiberiu Mureșan. deiegat al Uniunii regionale 
București a cooperativelor agricole de pro
ducție, Viorel Uibaru, delegat al cooperativei 
agricole de producție din comuna Leecvne- m. 
regiunea Banat, și Petre Ghelose, delegat al 
cooperativei agricole de producție din comuna 
Romanu, regiunea Galați.

Tovarășul Vcsile Vilcu, care conduce ședința, 
anunță că la discuții s-au înscris un mare nu
măr de delegați și invitați, din care 53 au hiat 
cuvîntul. La propunerea prezidiului. Congresul 
•q aprobat sistarea discuțiilor.

Primit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezidiului Perma-

Leonte Râutu, 
membrii su- 

Executiv și secretarii 
Consiliului de 
La sosirea în 

de stat au fost

nent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri

Cuvîntarea a fost urmărită cu viu interes, 
fiind subliniată prin vii aplauze.

In continuare, tovarășul Victor Dusa a pre
zentat spre aprobare, din partea Comisiei de 
amendamente, propunerile făcute de delegați 
și invitați la Congres cu privire la proiectele 
statutelor.

Congresul a adoptat, pe rînd, în unanimi
tate, Statutul Cooperativei Agricole de Pro
ducție, Statutul Uniunii Naționale, uniunilor 
regionale și uniunilor raionale ale cooperati
velor agricole de producție, Statuiul Casei de 
Pensii a membrilor cooperativelor agricole de 
producție.

într-o atmosferă de mare însuflețire. Con
gresul a adoptat apoi Actul constitutiv al 
Umami No ți ow ale o Cooperative toi Agricole 
de Producție din Republica Socialistă România.

După închiderea primei părți a ședinței, în- 
tr-un cadru festiv, membrii prezidiului Congre
sului au semrrat acest document, care consfin
țește înființarea Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție.

Trecîr.du-se la ultimul punct de pe ordinea 
de zi, Congresul a ales, prin vot secret. Con
siliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, alcătuit din 205 membri și

(Continuare in pag. a 4-a)

0 interesantă competiție de cros
In vederea finalelor campiona

telor republicane de cros. f.S.M. din 
CI u i a inițial o reușită com
petiție de verificare la care au 
luat parte alergători de la Li
ceul nr. 4 și Banatul Timi
șoara, S.S.E. Oradea și de la 
cluburile clujene.

Cupa pusă în joc a fost ciș- 
tișată de foruial ia C.S.M. Cluj.

Au urmat în clasament: S.S-E. 
S.S.E. Oradea, 
și Liceul Ri

din Cluj. Au 
alergători. Re- 

4M m (născu ți 
Crișan; otțl 

Patiu; 600 
(1952) — I. Pușcaș; 1500 
(1950—51) — 1. Szekeli; 4000

Cluj, Banalul, 
Știința, Clujeana 
colae Bălcescu 
concurat 266 de 
zullate: BĂIEȚI:- 
1954) — 1. 
(1953) — I.

m 
m 
m

' S «jl

nr (juniori I) — R. Ruso, M. 
Popeșcu, Em. Cociș; 3000 m 
(semiiondiști) —- II. Mărușcă ; 
6000 nt (seniori) — Gh. Eghied, 
D. Săvescu. I. David; FETE: 
300 m (1954) — L. Mirza: 400 
m (1953) — N. Silaghi; 500 
m (1952) — V. Pătrutescu; 600 
m (junioare 11) — Em. Bozero; 
1000 m (junioare I) — A. la- 
cnb, M. loader; 1500 m (seni
oare) — I. Silai. (Prof. P. 
NAGH1 - coresp.)

® In împrejurimile sălii Flo- 
reasca a avut loc duminică pri
ma competiție de marș din acest 
sezon. In cele trei curse desfășu
rate au ieșit învingători : Ta- 
sile Bălănescu (Olimpia) Ia în
cepători 2 km, Nic. Zahiu (Me
talul) la juniori II 2 km, Silviu 
Odobasian (Olimpia) la juniori 
I 3 km. (N. D. NICOLAE-coresp).
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Irimiwl nostru special, RADE tDZKEXMl, comunică din zagreD

România a învins Austria cu 7-1 (2-0,2-0,3-1)
îh partida decishă pentru primele trei locuri ale clasamentului

Deși 
pentru 
hochei pe gheață, 
ceasul de Ia patinoarul 
«eșciak indica ora 10, în tribu
nele acestei Inimoase baze spor
tive se găseau miercuri dimineața 
cîtera mii de spectatori. Moti
vul? Peste cîtcva secunde urma 
să înceapă jocul dintre selecționa
tele României și Austriei, al că
rui rezultat era botărilor în lupta 
pentru ocuparea unuia din primele 
trei locuri in cla?amentnl grupei 
B.

Și numeroșii spectatori care au 
făcut o a Lil de matinală depla
sare nu au arat ce regreta. E- 
'hipa reprezentativă a țării noas
tre a jucat excelent, a creat faze 
de toată frumusețea, depășind în 
permanență selecționata Austriei, 
alcătuită din hocheiști cu o bună 
pregătire tehnică, din rînd urile 
cărora s-a remarcat în mod 
sebit
John. Dominând majoritatea 
pului și imprinrînd partidei 
ritm rapid, hocheiștii români au 
realizat o categorică victorie, cu 
scorul 
3—1).

Cîteva 
noastră, 
jocul ei 
niilor de atac, care 
randament sporit și care au exce-

era o ori neobișnuită 
amatorii întrecerilor de 

lotuși, cînd 
Med-

canadianul naturalizat

de 7—1 (2=0, 2—0,

cuvinte despre formația 
Ceea ce am reținut din 
a fost omogenitatea Ii- 

au dat un

ACTUALITĂȚI
CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE SPADĂ DE LA BUCUREȘTI

La sfîrșltul acestei săptămîni 
Capitala tării noastre va găzdui 
un important concurs internațio
nal rezervat spadasinilor. Parti
cipă reprezentativele Italiei, Po
loniei, R.D. Germane și Bomâniei.

Concursul va avea loc în sala 
Institutului politehnic din strada 
Ștefan Furtună.

SPERANȚELE PATINAJULUI 
ARTISTIC LA START

Tinărul alergător clujean Radu Rusu (în prim plan) este unul 
dintre favoriții întrecerii de cros a juniorilor de cat. I

Foto: P. Na «hi

întrecerile de patinaj artistic 
continuă azi de la ora 14.30, prin 
concursul republican al -speran- 
țeior-, dotat cu „Cupa Scinteu 
pionierului-, Iși vor disputa în- 
tîietatea sportivi din Brașov. Cluj 

‘ și București. In program figurea-

lat nu numai ;n atac, ci și în 
apărare. Linia I s-a dovedit foar
te eficace, ceea ce este îmbucură
tor dacă ținem seama de evoluția 
ei din ultimele jacuri, cînd a ra
tat foarte mult. Cît privește li
nia a II-a țin să subliniez în 
primal rind puterea ei de luptă, 
deci aportul dat în rezolvarea 
onor situații de apărare. In aceas
tă linie. Florescu a fost înlocuit 
chiar din prima repriză cu Tar- 
ciu, care a dat deplină satisfac-

|,e. Linia a 111-a a contat foarte 
mult pe experiența lui Ferenczi, 
cape a știut să organizeze bine 
jocul celor două tinere și rapide 
aripi, Bașa și Ștefan. Cel mai 
valoros compartiment al echipei a 
fost apărarea, în cadrul căreia 
s-a evidențiat Targa, în mare 
formă în meciul cu Austria. Bine 
au jucat Ionescu și Czaka, în

(Continuare în pag. a 4-a)

ză exerciții impuse și libere pen
tru seniori, juniori I, II și copii 
între 8 și 10 ani, ..............
perechi. întrecerile vor avea Ioc 
pe patinoarul „23 August44 din 
Capitală.

individual și

ECHIPA DE VOLEI DINAMO 
BUCUREȘTI (M) PLEACĂ ÎN 

' BULGARIA

In cursul acestei zile, voleiba
liștii echipei Dinamo București 
pleacă la Pernik (R.P. Bulgaria) 
unde sîmbătă, 12 martie, vor in- 
tîlni formația locală Minior, cam
pioana Bulgariei, in primul meci 
din sferturile de finală ale 
„C.C.E.". însoțiți de antrenorul 
S. Mihăilescu. fac deplasarea ju
cătorii : Berzei, Corbeanu, Schrei
ber, ririici, Bartha, Smere- 
cinschi, Mânu, Cozonici, Ganciu, 
Stoian și Dobre.

Pregătiri pentru marile competiții internaționale
de tir din 1966 — interviu cu antrenorul iedera! Petre CișmiOtu —

Fasă din meciul România—Austria. Făgăraș (dreapta) iși 
dispută pucul cu Wechselberg (nr. 15). In spate arbitrul sue

dez Wiking

Telefoto : Tanjug — Agerpres
I

Primul meci din 16-imile „Cupei României"

1966 înseamnă, pentru repre
zentanții tirului românesc, un 
an de mari posibilități de afir
mare pe plan internațional. Este 
cunoscut că în următoarele cinci 
luni vor avea loc campionatele 
europene de seniori (Lahti, 
Finlanda, 14—21 iunie), la ta
lere aruncate din șanț și din 
[turn (sheet), iar între 10 și 23 
iulie, orașul Wiesbaden (R. F. 
Germană) va găzdui campiona- 
Itele mondiale la probele de 
[glonț (pistol viteză, pistol preci
zie, pis.tol calibru mare, pușcă 

[seniori și senioare), talere arun- 
[cate.din șanț și sheet

în dorința de a relata citito- 
|rilor ziarului cîtevâ amănunte 
[privind pregătirile trăgătorilor 
|rafiiânf,'’arh'y'stat de vorbă cu

ing. Petre Cișmigiu, antrenorul 
federal-

— In ce stadiu de pregătire 
se află sportivii noștri ?

— Pe baza unui plan alcă
tuit de federație, cu multe luni 
în urmă, obiectivele principale 
fiind campionatele europene și 
mondiale, sportivii vizați pentru 
aceste competiții au început an
trenamentele încă din decembrie 
1965. Mai întîi s-a urmărit men
ținerea nivelului anterior de 
pregătire și perfecționarea unor 
deprinderi. Apoi, în ianuarie și 
în prima jumătate a lunii fe
bruarie trăgătorii au beneficiat 
de o perioadă de odihnă activă, 
timp în care s-a lucrat pentru 
îmbunătățirenepregătiriLfirire^-TOastrc (talere'șLgtenț) vor par-

ticipa la campionatele interna
ționale ale României din 1—â 
iunie-

— Ce ne puteți spune despre 
campionatele europene ?

— Vor lua startul cei mai 
buni taleriști și skeetiști din 
U.R.S.S., Suedia, Finlanda, R.F. 
Germană, Italia, Portugalia, 
Spania, Franța, R.D. Germană, 
Cehoslovacia, Belgia, Bulgaria, 

Taleriștii vor fi prezențt Grecia, Austria. Pentru noi, vor 
.internaționalele" U.R.S.S. fi primele „europene" la care 

vom concura și la probele pe 
echipe- Țara noastră are, Ia ora 
actuală, o formație omogenă. La

s-a participat la unele vînători. 
în martie și aprilie, în couținu- 
tul lecțiilor accentul va cădea 
pe intensificarea antrenamente
lor, scopul fiind ridicarea gra
dată, pe o treaptă superioară, a 
pregătirilor, în vederea prime
lor concursuri, premergătoare 
„europenelor11 și „mondialelor".

— Care sînt aceste competiții 
de verificare ?

la „internaționalele" 
(sfîrșitul lui aprilie), la Balca
niada de la Sofia (mai), iar tră-- 
gătorii de la armele cu glonț 
vor lua parte la un concurs la 
Moscova (10—-20 mai), la „Cupa 
țărilor latine" <19—22 mai, în 
Portugalia). în sfîrșit, loturile

Interviu consemnat de
C. COMARNISCHI

CĂLAN. 9 (prin telefon). — 
Peste 3 000 de spectatori au ur- 

: mărit cu viu interes aceasta pri
mă partidă oficială de fotbal din 
actualul sezon, care a opus echi
pei Victoria Cil an, clasată pe lo- 

, eul 11 în categoria C, seria Vest, 
I cmnoscuta formație bucureșteană 
Steaua. Oaspeții au practicat un 

I joc frumos, reușind să eîștige Ia 
j scor. \ ictoria lor comodă se da- 
[ torește jocului superior pe eare 
■ l-au practicat șr fermității cu 
; care a acționat apărarea, care a 
> reușit să respingă toate atacu
rile echipei locale. Cu toate că 
Steaua a eîștigat Ia scor, înain- 

I tașilor săi le putem reproșa fap- 
j tul că în unele perioade ale me
ciului n-au acționat cu suficientă 
concentrare în fazele de finali
zare, irosind astfel multe ocazii 
de gol. Dacă n-ar fi existat a- 
eeste deficiențe în jocul atacu
lui, scorni putea fi mai mare. 
Dar trebuie să spunem că și por
tarul echipei locale, Stoica, a fost 
intr-o formă bună, apărînd m.ilte 
șuturi periculoase. De notat că 
formația militară a avut nu mar
.—i- “J ... .. .

\ ictoria Călan a jucat mai 
decis la începutul primei reprize, 
dar după deschiderea scorului 
(Constantin, în min. 10) și în
deosebi după min. 16, cînd 
I.-ascău a ratat egalarea, n-a 
mai atacat cu toată vigoarea, 
așa cum făcuse pînă atunci. Fot
baliștii din Călan au cedai pasul, 
perm ițind oaspeților, să 
în voie.

După pauză Steaua 
sistent și reușește să 
prin Sătmăreanu (min. 
Chiru (min. 
format o lovitură 
cordată în urma 
mis de fundașul Galeriu asupra 
tui Voinea.

A arbitrat cu competență Al, 
rath — Oradea.

VICTORIA : Stoica — Grosu, 
Iliescu, Galeriu, Judele — Cula, 
Călin — Culenco, Lascău, Po
pescu, Vlad.

STEAUA: 
Uălmăgeanu, 
— Jenei, D. 
ceanu (min. 
stantin, Voinea, Rak si.

acționeze

atacă în- 
marrheze

75) și
80). care a trans- 

de la 
unui fault co-

11 tn a-

Huidu — Petescu, 
Cliiru, Sătmăreanu 
Popescu — Creini- 

75 Pavlavici). Con*

^GH.XnORANU-coresp.
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Stadionul din Deva, în grija 
Sfatului popular orășenesc, este 
lăsat în paragină (N. Sbuchea- 
eoresp.)

JOI

★

— Să mai zică cineva că nu acor
dăm nici un... sprijin stadionului !

Arbitrul de volei A. Mangiurea 
din Constanța nu se desparte de 
tranzistorul său nici la meciurile 
pe care le arbitrează. Astfel, în 
partida Farul—Știința Brașov, pre
ocupat de muzica ușoară, el n-a 
observat un punct marcat de 
chipa locală (C. Popa-coresp.)

I 
I
I

De Ia Cluj personalul 4001 șerpuia într-una, 
făcîndu-și parcă cu greu Ioc printre dealurile în
șirate de-a lungul drumului de oțel. După aproape 
două ore de drum, trenul a poposit 1a Huedin. In 
imediata apropiere a gării. îmi atrage atenția clă
direa impunătoare a liceului. Pe o fișie de as
falt, un grup de tineri cu sacoșe de sport tocmai 
se îndreptau spre ieșire. In urma lor un om mic de 
statură se grăbea să-i ajungă.

— Luați-o la pas, băieți! •
— Pînă veniți dv sîntem și 

punse unul dintre băieți și o 
semn și celorlalți să-l urmeze.

abecedarul jocului de baschet. Păcat insă că au 
stat numai un an și au plecat.

— Cu alte cuvinte, ei au contribuit în mare 
măsură la introducerea baschetului în liceul dv!

— Și da și nu! Au, intr-adevăr, un mare merit. 
Cel care a dus însă tot greul a fost...

— Profesorul de filozofie?
— Exact. După plecarea profesorilor de educa

- le spuse.
„încălziți" — răs- 
zbughi, făcindu-le

★

— Aproape zilnic acest c>m 
întrebat — îmi 
Constantin Banu 
pînă la sala de sport. Și nu trebuie scăpat din ve
dere că sala e cam departe...

— Pentru un profesor de 
ureche...

— Pentru un profesor de 
Dar profesorul pe care l-ați 
sala de sport este de fapt profesor de... filozofie.

— /' 1
— Să vă dau explicații. în urmă cu zece ani li

ceul nostru rămăsese fără profesori de educație 
fizică. Cu un an înainte, adică prin ’55. fuseseră 
doi profesori care-i învățaseră pe rnulți dintre elevi

despre care m-ați 
spuse directorul liceului, tov. 
— face de cîteva ori „naveta*

sport, e floare la

sport, poate cu da. 
văzut plecind spre

Cupa Tinărul

ierea

— Formidabil !
— Șutul ?
— Nu, twistul I

50 de tineri sportivi de Ia Rapid, 
Progresul, Viitorul, Metalul și Dinamo 
(București), Tractorul (Călugăreni)» 
Avîntul (Călărași) și Mecanizatorul 
(Roșiori de Vede) au participat dumi
nică la întrecerile de lupte libere do
tate cu „Cupa Tînărul dinamovist*. 
Trofeul a revenit luptătorilor de la 
Dinamo, care au acumulat cele mai 
multe puncte (29). O comportare re
marcabilă au avut și tinerii de la 
Tractorul Călugăreni, care au reușit 
să se claseze pe locul II cu 20 p. Lo
cul 3 a revenit celor de la Viitorul.

întrecerile s-au desfășurat la 6 ca
tegorii de greutate. Iată primii 3 cla
sați : cat- 52 kg ; 1. D. TINDACHE

★ I
I
I(după o

G. Oțet)

Unii activiști ai Consiliului raio
nal UCFS Zalău (regiunea Cluj) 
se preocupă numai de problemele 
echipei locale de fotbal 
scrisoare primită de la

S^£AU M
I» U» 

tma tos

Deh ! Ce să-ți spun !? E o chestie 
de... optică ! i

szizszi
CRAULISTII

1

Un liceu cu 20 de echipe 
de baschet

însemnări din Huedin

ție fizică, de activitatea 
școală s-a ocupat profesorul 
Țuța. fă rog să mă credeți că în materie de bas
chet i-a suplinit cit 
în liceul nostru 20

— Intr-adevăr, o
— Și nu numai 

din acest an. ca să 
echipa reprezentativă de băieți a liceului a ocupat 
locul II pe regiune, iar cea de fete — locul III.

baschetbalistică din 
de filozofie Ștefan

se poate de bine. Astăzi sînt 
de echipe de baschet. 
realizare vrednică de laudă. 

atît. La campionatele școlare 
amintesc doar un fapt recent,

OINĂ

dinamovist“
(Tractorul Călugăreni) ; 2. Tr. Ena- 
che (Dinamo) ; 3. C. Vîlcea (Viitorul) ; 
cat. 56 kg : I. SÎNTU (Dinamo) ; 2. D. 
Vlad (Tractorul) ; 3. I- Șerban (Rapid); 
cat. 60 kg : 1. S. GIGHIDIȘ (Dinamo); 
2. V. Albu (Rapid) ; 3. M. Malia (Vi
itorul) ; cat. 65 kg : 1- AL. BARBLJ 
(Mecanizatorul) ; 2. I. Dumitru (Viito
rul) ; 3. I. Cosac (Tractorul) ; cat. 
70 kg : 1. V. BARBU (Dinamo) ; 2. 
Gh- Rață (Progresul) ; 3. C. Stativa 
(Viitorul) ; cat- 75 kg : 1. FL. MIO- 
REANU (Dinamo) ; 2. Fl. Ivan (Trac
torul) : 3. T. Andronache (Progresul).

prof. V- STOIAN — arbitru
■■■■■■■ t

De mîine, finalele campionatelor 
la probele alpine

numai două zile după înche- 
întrecerilor fondiștilor,

VOLEI

Știința Galați

este

Tractorul Brașov 3-1
GALAȚI, 9 (prin telefon). In fața 

unei săli arhipline, studenții gălățeni 
au repurtat o meritată victorie în fața 
formației brașovene Tractorul cu 
scorul de 3—1 (9, 9, —10, 6). întîlni- 
rca a fost de un nivel tehnic ridicat, 
cu toate că oaspeții, cu excepția ce
lui de al treilea set, n-au jucat la va
loarea scontată- S-au remarcat Ozum, 
Iorga și Kramer de la Știința Galați 
și Szocs de la oaspeți (S. Constantines- 
cu — coresp.).

AZI, LA BRAȘOV, se joacă me
ciul masculin, restanță din etapa de 
duminică 6 martie, între echipele de 
categorie A (seria I) Știința Brașov și 
Rapid București.

rîndul „alpinilor 
finalele campionatelor 
de seniori. Probele se 
șura la Poiana Brașov 
mătorul
Sulinar : 
pe pîrtia Lupului : 
că — în Kantzer ;
întreceri iau parte 
niori din Brașov și 
hovei, campionii 
precum și o serie de juniori talentați 
ca Dan Cristea, V. Brenci, Gh. Vulpe, 
Elena Neagoe> Constanța Măzgăreanu.

AU FĂCUT PRIMII... PAȘI1
Ca în nici un alt 

satisfacții din cele mai 
de nivelul celor mai bune rezultate europene este mai viguroasă ca oricînd și 
aproape că nu a existat săptămînă fără ca vechile performanțe să nu sufere cel 
puțin cîte o corectură.

Să ne oprim puțin la cranliști, care ani de zile ne-au dat multă bătaie de 
cap. In numai două luni, atît Vladimir Moraru cît și Cristina Balaban au 
corectat absolut toate recordurile (de sală) de la 100 ni și pînă Ia 800 m. Noile 
cifre: 57,4 — 2:07,0 — 4:31,5 — 9:42,6 pentru Moraru și, respectiv, 
64,3 — 2:24,4 — 5:05,0 — 10:40,0 pentru Balaban.

Surpriza cea mare vine în special din partea lui Morarii. Ultimele sale 
rezultate ne conving, o dată în plus, de marile posibilități pe care Ie are 
recordmanul țării. Păcat însă că acest sportiv talentat nu reușește să transfere 
excepționala sa ambiție din pregătire și în conduita sa personală. Mai multă 
modestie și mai ales respect față de cei care ii îndrumă în viață șî în activi
tatea sportivă nu i-ar putea fi decît de folos... Cît privește pe Cristina Balaban, 
ea a muncit extrem de mult în această iarnă și rezultatele pregătirii ei multilate
rale nu au întîrziat să apară. Ne bucură îndeosebi timpul ei de la „sută“ 
(probă ce nu figura printre specialitățile sale), care îi creează premisele îmbu
nătățirii simțitoare și a recordului de la 100 !n spate. In plus, viitorul ei

an, performerii natației noastre continuă să ne ofere 
mari. Bătălia pentru recorduri, pentru apropierea lor

să-și dispute 
republicane 

: vor desfă- 
după ur- 

program : vineri — pe
slalom uriaș, sîmbătă — 

coborîre, dunnni- 
slalom special. La 
cei mai buni se- 
de pe Valea Pra- 
celorlalte regiuni,

Băieții puteau termina chiar pe primul loc, dar 
echipa unui liceu din Cluj a fost „întărili“ cu 
cîțiva elevi de la alte licee...

— După cum se vAde sînteți la... zi cu activi
tatea baschetbalistică !

— Dacă vreți, pot să 
fesorul de filozofie n-a renunțat la marea-i pa
siune, deși anul trecut <i 
elev, astăzi absolvent al Facultății de educație fi
zică și totodată...

— Un excelent baschetbalist!
— De unde știți ? I
■— N-are importanță. Să vă mai spun și eu ceva. 

Ion Gherman — noul <lv profesor de educație fi
zică a învățat baschetul de la profesorul de filo
zofie Ștefan Țuța. El era căpitanul selecționatei de 
baschet a liceului, iar 
profesorul de filozofie.

— Spuneați că nu-l
Țuța...

— I’eraonal nil... Ani

vă mai spun ceva. Pro

venit la liceu un vechi.

antrenorul acesteia era...

cunoașteți pe profesorul

fost martor însă la o dis
cuție în tren. Nu reușisem însă să aflu un .anu
mit lucru.

— Ce anume ?
— Dacă profesorul de filozofie se mai ocupă 

de baschet.
— Aveți prilejul s-o faceți chiar acum, dacă 

mergeți la sala de sport...

COSTIN CHIRIAC

Zilele trecute am făcut o vizită tov. 
Constantin Oprifcscu, secretarul Fe
derației române de oină, cu care am 
stat de vorbă despre cîteva probleme 
de actualitate.

— Cînd se va deschide, oficial, se
zonul de oină ?

— La 3 aprilie, o dată cu primele 
întreceri ale campionatului repu
blican. Regulamentul actualului cam
pionat are o prevedere nouă și anu
me : din regiunile București și Plo
iești, precum și din orașul București 
se vor caliiica, în faza de zonă, cîte 
două echipe. In consecință. In între
cerile zonale se vor întîlni 20 de 
echipe, iar pentru finala pe tară 
17—10 octombrie, la Bacău), se vor 
califica 10 formații.

— Alte competiții ?
— „Cupa campionilor 

programată între 24 și 
Constanta și Mangalia,

regionali",
26 iunie la 
la care au 

lost invitate toate reqiunile. De 
menea, pe plan local (la Ploiești, 
lăți, Brașov și In alte orașe) 
avea ioc o serie de concursuri 
minicale.

— De ce se va desfășura „Cupa 
campionilor regionali" în două loca
lități ?

— întrecerile vor avea loc după 
o nouă formulă. Astfel, echipele vor 
li împărțite in două serii, iar primele 
trei clasate din fiecare grupă se vor 
intilni intr-un turneu.

— Ce măsuri a luat colegiul în ve
derea formării de noi arbitri, de care 
se simte atîta nevoie ?

— Sperăm să rezolvăm această 
'problemă pînă Ia inaugurarea sezo
nului, Intruclt o serie de comisii 
raionale, orășenești și regionale ur
mează să inițieze cursuri de arbitri.

ase- 
Ga- 
vor 
du-

,7*VI. Moraru — autorul celei mai rapide curse pe „sută** ($7,4) din istoria 
natației românești.

Foto î A. Neagu

duel cu recordmana țării, Ingrid Ungur (care nu s-a „pronunțat" încă în acest 
vsezon), devine din ce în ce mai atractiv. Și să nu uităm că din urmă mai 
„vine" puternic tînăra 
performanță mai mult 
tea și ambiția acestei 
lizat de micuța Anca

Eda Schuler care, la vîrsta de 14 ani, a aj’uns la 1:08,6, 
decît promițătoare dacă ținem seama de conștiinciozita- 
sportive. Tot la capitolul satisfacții — acel 1:30,2 rea- 
Pop (9 ani, nou record pentru categoria ei de vîrstă). 

Ce ne facem însă cu ceilalți specialiști ai procedeului craul ? D. Deme- 
triad și G, Georgescu, care de mai mult timp se bucură de atenția și sprij'inul 
federației de specialitate, au rămas tot la 59,0 sec., ca și G, Gotter, care con
tinuă să bată pasul pe Ioc și în proba de 200 m, unde deține recordul oficial 
al țării. In sezonul de iarnă ei au beneficiat de condiții de pregătire dintre cele 
mai bune și cu toate acestea saltul atît de așteptat întîrzie. Să fie vorba de 
plafonare? Sîntem înclinați să credem mai degrabă că lipsa de perseverență, 
de totală dăruire (cu micile sacrificii inerente) sportului pe care l-au îndrăgit, 
constituie principalele cauze. Așadar.., (a.v.)

în 
di

al 
or

Dialog în așteptarea sezonului
z

— Avînd în vedere că se mai preș 
tează încă arbitraje slabe, ce va 
treprinde federația în această 
recție ?

— Cu ocazia fazelor superioare 
competițiilor din acest an se vor
qaniza consfătuiri cu arbitrii de cate 
qoria I, Ia care vor fi discutate ț 
lămurite interpretarea regulamentulu 
unificarea stilului de arbitraj precut 
și alte probleme.

—. Cu arbitrii de categoria a II- 
și a III-a ce se va întîmpla ?

-— Aceștia vor fi ajutați de arbiti 
de categoria I, la cursurile de împros 
pătare a cunoștințelor, din cadrul rc 
giunilor respective.

Discuția cu tov. C. Oprițescu s- 
încheiat. aici. Iubitorii sportului nos 
tru național așteaptă de la jucători 
de oină o comportare cît mai fru 
moașă în competițiile sus-menționate 
La realizarea unor partide spectacu 
loase pot și trebuie să contribuie ș 
arbitrii care, dovedind mai mult 
competentă, vor asigura întreceriio 
condiții bune de desfășurare.

TRAIAN IOANIȚESCU

Moi asociații și secții
pe ramură de spori,
BUZĂU. „Industria 

niește noua asociație 
în orașul nostru. Cei 
membri UCFS, înscriși 
practica voleiul, 
masă. ~ 
ales ing. N. Ferlic.

Un alt fapt demn de remarcat est 
acela că, zilele trecute, consiliul asocia 
ției Metalul 
unde tinerii 
tice sportul 
todic acest

sîrmei* se nu 
sportivă creat 

aproape 100 d 
în asociație, vo 

șahul și tenisul d 
Președinte al asociației a fos

a înființat o secție de l>,x 
buzoieni, dornici să prv.- 

cu mănuși, pot învăța . ■ 
sport.
M. DUMITRU —coresp. r

SLATINA. -— Recent, pe ling 
Școala generală nr. 1 din localitate 
luat ființă asociația sportivă Tinere 
tea. Pentru început, cei 80 de elev 
membri UCFS ca și ceilalți, vor f 
inițiali în atletism, handbal. tur’>- 
și volei. Sub conducerea profesorii, 
de educație fizică din școală și a con 
siliului ajsociațiiei, elevii au începu 

să-și amenajeze terenuri sportive sim 
ple.

C. GHIȚESGU—coresp.
BIRLAD. Numărul asociațiilor spoi 

live din raionul Bîrlad se ridică acut 
la 63. Zilele trecute, în trei comune- 
Coroeșli, Unțești și Ulea — s-au orga 
nîzat asociații sportive pe lingă școlii 
generale. In ultimul timp a crescut $ 
numărul secțiilor pe ramură de sport î 
asociațiile din raionul nostru. Astfd 
la liceele din Puiești și Murgeni s-a 
constituit secții de volei, handbal « 
baschet, care vor fi afiliate în curîn 
la federațiile respective.

S. ELIADE — coresp.

TC. LĂPUȘ. La I martie s-a înfi i 
țat cea tnai mare asociație sportivă di 
raionul Tg. Lăpuș. Este vorba d 
A. S. Forestiera care, la numai citer 
zile de la constituire, numără în rinii 
rile sale 900 de membri UCFS. Consilii 
asociației (președinte Roman Mureș in 
a întreprins măsuri pentru ca muncitor 
forestieri să poată practica la locuril 
lor de muncă diferite sporturi: șas 
haltere, volei ș.a.

I. POP —coresp,j



AȘADAR, PE DUMINICĂ!... DUPĂ TURNEELE FORMAȚIILOR
„Fotbalul" — și prin acest termen 

Jubitorii lui înțeleg campionatul ca
tegoriei A — reintră în actualitate 
săptămîna viitoare, cînd se va dispu
ta prima etapă a returului. Dar acti
vitatea oficială începe mai devreme, 
duminică 13 martie, cu un interesant 
prolog oferit de „16"-imile „Cupei 
României" (din program, o partidă, 
Steaua —- Victoria Călan, s-a și des
fășurat ieri).'—

Mai este nevoie de o prezentare a 
„Cupei", această competiție pasionan
tă și prin... surprizele sale ? Desigur 
că nu. Este cazul să amintim însă Că, 
o dată cu această etapă, întră în joc 
toate echipele de categoria A, ceea 
ce face ca meciurile să fie așteptate 
cu un mare interes.

Programul cuprinde multe partide 
echilibrate, datorită faptului că echi
pele de categoria B și mai mici be
neficiază de avantajul terenului, de 
multe ori hotărîtor intr-un meci de 
„Cupă". Amintiți-vă — nu e atît de 
îndepărtată — performanța realizată 
de echipa raională C.I.L. Blaj, care a 
scos din cursă chiar pe deținătoarea 
trofeului, Petrolul Ploiești. în plus, 
dorința de afirmare, dă de multe ori

aripi jucătorilor mai puțin consacrați 
în întrecerea cu maeștrii. Așa a fost 
victoria Arieșului Turda asupra Ra
pidului, sau aceea repurtată de Me
talul Reșița cu Dinamo București în 
finalele competiției!

Dorind deopotrivă succes fotbaliș
tilor din echipele de categorii inferi
oare, care s-au avîntat cu curaj în 
această competiție și au ajuns pînă 
în „16"-imi, ne preocupă, firește, 
comportarea formațiilor de catego
rie A, mai ales că ne aflăm la o săp- 
tămînă de începerea returului și nu 
la mult timp de o serie de impor
tante jocuri internaționale. Publicul 
din Medgidia, Aiud, Fălticeni, Cala
fat etc așteaptă meciurile cu multă 
nerăbdare. El nu are ocazia să vadă 
în fiecare zi o echipă din prima ca
tegorie a fotbalului nostru și, firește, 
vrea să rămînă cu o amintire plă
cută de la acest eveniment. Ceea ce 
obligă formațiile fruntașe să se pre
zinte la aceste întîlniri — oricare le 
sînt adversarii — cu formații com
plete, să se comporte de asemenea 
manieră încît să confirme „cartea de 
vizită" cu care vin în orașele res
pective.

RAPID ȘI PROGRESUL
RECENT S-AU ÎNAPOIAT ÎN ȚARĂ ECHIPELE

PROGRESUL, CARE AU ÎNTREPRINS TURNEE ÎN IRAN Șl IUGOSLAVIA. 
IATĂ MAI JOS IMPRESIILE ANTRENORILOR VALENTIN STANESCU Șl VIC
TOR STANCULESCU (RAPID), 
ASUPRA PARTIDELOR JUCATE.

DE FOTBAL RAPID

Șl

Șl PETRE MOLDOVEANU (PROGRESUL)

chipa noastră a făcut un joc bun. In
tr-adevăr. Progresul a practicat un fot
bal de calitate, mai cu seamă în prima 
repriză, cînd scorul a fost egal. Nu tre
buie uitat că Vojvodina este lider auto
ritar, cn 7 puncte avans în campionatul 
Iugoslaviei. Antrenorul Boșkov, fostul 
international iugoslav, a creat o echipă 
bună, alcătuită din jucători bine dezvol
tați din punct de vedere fizic, și în 
același timp posesori ai unei tehnici 
excelente.

La 1 martie am jucat a doua partidă 
la So m bor, cu echipa locală, ocupanta 
locului al patrulea în categoria B. Am 
cîștigat cu 1—0. printr-un gol înscris 
de M ateianu. In sfîrșit, după două zile 
am întîlnit la Subotîca formația Spar
tak și ani terminat Ia egalitate: 1—1 
(1—1). Pină min.
1 — 0 printr-un gol 
lungă, dar in min. 44 Măndoiu. vrînd 
să degajeze, a lovit greșit balonul și 
l-a trimis în poartă: autogol și... I—1 !

De-a lungul celor trei jocuri am cău
tat să folosim o formație-tip. care să 
se rodeze pentru campionat. In general, 
echipa a avut următoarea alcătuire : 
Mîndru — AI. Ceorgescm loniță (Măță- 
oanu), Peteanu. Măndoiu 
Prepurgel — Ța răi ungă, 
teianu, Baboie. Au mai 
Mafieuță, Oaidă și AI. 
Dintre jucătorii folosiți 
mod special Măndoiu, 
Mățăoanu, Prepurgel, 
lungă

In general turneul 
util. Echipele cu care 
o valoare bună. 
Ca atare au pus probleme dintre 
mai serioase atît atacului cît 
noastre. Dacă Progresul va 
de bine și în returul care se 
ne vom păstra locul fruntaș 
goria B.

In încheiere vreau să menționez pri
mirea călduroasă care ne-a lost făcută 
și excelenta calitate a arbitratelor

dintre cei mai buni jucători ai Rapidului 
in acest turneu, a scăpat spre poarta 
adversă. Deși a fost faultat in careu, 
conducătorul jocului n-a dictat sancți
unea cuvenită — penalii. Dorit Kraus 
a părăsit terenul. Are o entorsă la 
glezna piciorului sting. care îl face in
disponibil încă vreo 30 de zile. Spre 
slirșilul meciului lonescu înscrie un gol 
perfect regulamentar, arbitrul de cen
tru îl acordă dar apoi revine asupra de- 
tiriei. astfel că 
egalitate: 0—0. 
singurul arbitraj 
proșabile.

în sfirșit. în 
gat cu 2—1 (0—1) în fata 
D jar an. golurile noastre fiind înscrise 
de Dumitriu și lonescu.

In general, fotbalul iranian își bazează 
•acul pe calitățile fizice excepționale ale 
fotbaliștilor și pe voința lor. Aceștia 
nu cedează dectt la fluierul final, in
diferent de scorul cu care sînt conduși.

Formația întrebuințată mai mul! a fost 
următoarea: Andrei — Lupescu. Motroc, 
C. Dan, Creatu —■ Dinu, Georgescu 
(Jamaischi) — Kraus, Dumitriu, lo
nescu. Codreanu. Au mai fost folosiți 
portarul Răducantt. Oblemenco si Mihai. 
Cel mai bun compartiment — apărarea; 
mijlocașii — în nota 
plus pentru Dinu; din 
cidentare, Kraus s-a 
bine, iar randamentul 
lonescu și Codreanu < 
tor pentru perioada de 
ne aflam.

In afara meciurilor, 
zilnic antrenamente, a 
fost mai interesant la Teheran 
împrejurimi, iar noi, antrenorii, am avut 
consfătuiri cu antrenori ai echipelor ira-

Bilanț pozitiv
Iată-ne in sfîrșit acasă, după mai bine 

de două săptâmini de absență, timp in 
care am disputat patru meciuri la Te
heran, capitala Iranului, râs pun zi nd 
astfel invitației ce ne~a fast făcută de 
clubul Djavan.

După cum se știe, adversarul nostru 
in prima partidă a fost formația Dărui, 
clasată pe locul al treilea in campionatul 
ligii Teheran. (In Iran campionatul nu 

. este organizat sistem divizie ca la noi. 
ci se desfășoară pe ligi care lin de 
principalele orașe sau regiuni ale tării: 
se dispută apoi un turneu final intre 
ci ști gât oarele acestor ligi). Jocul, ter
minat cu 0—O, ne-a pas destule pro
bleme datorită oboselii (eram dupâ o 
călătorie de trei zile), a căldurii (peste 
20 de grade) și a altitudinii. Orașul 
Teheran se află pe un podiș, la 1200 
m înălțime și, in plin efort, fotbaliștii 
au resimțit nu o dată rarefierea 
Mai tîrzia insă ne-am adaptat.

Al doilea meci l-am disputat 
I pania echipei Ararat și l-am
cu 4—1 prin golurile marcate in prima 
repriză de Kraus, lonescu și Dumitriu 

i și, după pauză, de Dan Coe. El a 
transformat impecabil o lovitură liberă 

; din colțul sting al careului de 16 m.
Am fost invitați să jucăm a treia 

partidă cu selecționata țării care se 
j pregătește să intilneascu la 16 martie, la 
! Teheran, 
i jucat cu 
; am fost 
1 nică. La

meciul se termină la 
De remarcat că a fost 
slab, celelalte fiind ire-

44 am condus cu 
înscris de Țară-

ulliniul meci am cîști-
formatiei

ce au decis 
data de 13

DINAMO 
CIMENTUL MEDGIDIA - STIINTA TIMISOARA 
VAGONUL ARAD - DINAMO BUCUREȘTI 
MINERUL B. MARE - PETROLUL 
C.S.M. SIBIU - U.T.A.
FORESTA FĂLTICENI - FARUL 
JIUL PETRILA - RAPID
METALURGISTUL BUCUREȘTI - STEAGUL ROȘU 
A. S. AIUD - STIINTA CRAIOVA 
FRUCTEXPORT FOCȘANI - SIDERURGISTUL 
RAPID PLOPENI - DINAMO PITEȘTI 
DUNĂREA CALAFAT - STIINTA CLUJ 
ȘTIINȚA TG. MURES - CRISUL ORADEA 
CLUJEANA - PROGRESUL'BUCUREȘTI 
PETROLUL MOINEȘTI - SODA OCNA MUREȘ

Primele echipe sînt organizatoare și în caz de rezultat egal și dupâ 
meciurile se vor juca pe terenurile consumarea prelungirilor regulamen- 

jlor (cu excepția formației C.S.M. Si- tare, echipa care joaca în deplasare 
btu, al cărei teren este suspendat). se va califica pentru etapa următoare.

lată 
fentru

-f

sorții pentru „16"-imile „Cupei' programate 
martie :
BACAU - C.S.M.S.

aerului.

in com
ei ști gat

Neacsii. 
Unguroiu, M»- 
fosț folosiți 

Constantineseu. 
s-au impus în 

peteanu. lonită. 
Maieianu și TarS-

echipa Turciei. Selecționata a 
o ambiție deosebită, dar noi 
de departe superiori ca teh- 
un moment dat, Kraus, unul

obișnuită, cu un 
atac, pînă la ac- 
mișcat cel mai 

dat de Dumitriu. 
a fost satisfăcă- 
pregătire în care

a fost deosebii de 
am jucat au avut 

îndeosebi Vojvodina. 
cele

și apărării 
juca la lei 

apropie, 
în cate-

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI CATEGORIEI 0, EDIȚIA echipa a făcut 
vizitat tot ce a 

și în PETRE MOLDOVEANU
antrenor

Etapa a XlV-a, 3 aprilie
Minerul Baia Mare — C.F.R. Arad
Recolta Cărei — Arieșul Turda
G.S.M. Sibiu — Jiul Petrila

Ea.S.A. Tg. Mureș — G.S.M. Reșița 
[Minerul Lupeni — Gaz metan Mediaș 
ll«ig[Sirmei G. Turzii —- Clujeana 
[Vagonul Arad — A.S. Cugir

Etapa a XV-a, 10 aprilie
Jiul Petrila -— A.S.A. Tg. Mureș 

fe.J.R. Arad — G.S.M. Sibiu 
[Glujeana — Minerul Baia Mare 
[Arieșul Turda — Vagonul Arad 
[G.S.M. Reșița — Ind. Sîrmei G. Turzîi 
[A.S. Cugir — Minerul Lupeni 
paz metan Mediaș — Recolta Cărei

Etapa a XVI-a, 17 aprilie
B.S.M. Reșița — Recolta Cărei
Ind. Sîrmei G. Turzîi — Minerul Baia Mare 
EVz metan Mediaș — G.F.R. Arad 
(fluierul Lupeni — G.S.M. Sibiu
■ agonul Arad — Jiul Petrila 
■L.S.A. Tg. Mureș — Arieșul Turda 
jk.S. Cugir —- Clujeana

Etapa a XVII-a, 24 aprilie
B.S.M. Sibiu — Ind. Sîrmei G. Turzîi 
Recolta Cărei — Vagonul Arad
■ iul Petrila — A. S. Cugir 
ftricșid Turda — Gaz metan Mediaș 
B.F.R. Arad — Minerul Lupeni
Blujeana — G.S.M. Reșița
Minerul Baia Mare — A.S.A. Tg. Mureș

Etapa a XVIII-a, 1 mai
Baz metan Mediaș — A.S. Cugir 
Minerul Lupeni — Jiul Petrila 
B.S.A. Tg. Mureș — Glujeana
■ agonii! Arad — G.F.R. Arad
B.S.M. Reșița — Minerul Baia Mare 
■nd. Sîrmei 0. Turzii — Arieșul Turda 
Recolta Cărei — G.S.M. Sibiu

Etapa a XIX-a, 8 mai
■inerții Lupeni — G.S.M. Reșița 
|.S. Cugir — Recolta Cărei 
Minerul Baia Mare — Arieșul Turda 
■lujeana — Jiul Petrila
B.S.M. Sibiu — A.S.A. Tg. Mureș
■ agonul Arad — Gaz metan Mediaș 
■nd. Sîrmei G. Turzii — G.F.R. Arad

Etapa a XX-a, 75 mai

B’.S.A. Tg. Mureș — Vagonul Arad 
Rrieșul Turda — G.S.M. Sibiu
■ iul Petrila — Recolta Cărei
Baz metan Mediaș — Ind. Sîrmei 6.Turzii

Minerul Baia Mare — Minerul Lupeni 
G.F.R. Arad — Clujeana
G.S.M. Reșița — A.S. Cugir

Etapa a XXI-a, 22 mai

Clujeana — Arieșul Turda
A.S.A. Tg. Mureș — A.S. Cugir
Ind Sîrmei G. Turzii — Minerul Lupeni
Vagonul Arad — G.S.M. Reșița
Jiul Petrila — G.F.R. Arad
Recolta Cărei — Minerul Baia Mare
C.S.M. Sibiu — Gaz metan Mediaș

Etapa a XXlf-a, 29 mai

Recolta Cărei — A.S.A. Tg. Mureș
Caz metan Mediaș — Minerul Baia Mai- 
C.S.M. Reșița — G.F.R. Arad
Minerul Lupeni — Clujeana
Vagonul Arad — Ind. Sîrmei G. Turzii 
A.S. Cugir — C.SM. Sibiu
ArieșnI Turda — Jiul Petrila

Etapa a XXlII-a, 5 iunie

Clujeana — G.S.M. Sibiu
G.F.R. Arad — Arieșul Turda
A.S.A. Tg. Mureș — Gaz metan Mediaș 
Ind. Sîrmei G. Turzii — Recolta Cărei 
GȘ.M. Reșița — Jiul Petrila
Minerul Lupeni — Vagonul Arad
Minerul Baia Mare — A.S. Cugir

Etapa a XXIV-a, 12 iunie

G.F.R. Arad — A.SJL Tg. Mureș 
Jiul Petrila — Minerul Baia Mare 
Arieșul Turda — G.S.M. Reșița 
G.S.M. Sibiu — Vagonul Arad 
Gaz metan Mediaș — Clujeana 
A.S. Cugir — Ind. Sîrmei G. Turzii 
Recolta Cărei — Minerul Lupeni

Etapa a XXV-a, 19 iunie

Gaz metan Mediaș — Jiul Petrila
Ind. Sîrmei G. Turzii — A.S.A. Tg. Mureș 
Recolta Cărei — Glujeana
A.S. Cugir — G.F.R. Arad
Minerul Lupeni •— Arieșul Turda
G.S.M. Sibiu — G.S.M. Reșița
Vagonul Arad — Minerul Baia Mare

Etapa a XXVI-a, 26 iunie

Arieșul Turda — A.S. Cugir
G.S.M. Reșița — Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare — G.S.M. Sibiu 
Clujeana — Vagonul Arad
G.F.R. Arad — Recolta Cărei
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lupeni
Jiul Petrila — Ind. Sîrmei G. Turzii 

niene și mai ales cu Fevzi, cel care se 
ocupă de pregătirile selecționatei Ira
nului și ale formației Diafan.

VALENTIN STANESCU 
VICTOR STANCULESCU 

antrenori

7 zile în Iugoslavia
Timp de o săptămînl, Progresul Bucu

rești a fost oaspetele fotbaliștilor iugo
slavi. Am susținut trei meciuri, primul 
dintre ele fiind și cel mai greu: la 27 
februarie am jucat la Novisad cu Voj
vodina și am pierdut cu 3—O (0—0). 
In ciuda celor trei goluri primite, e-

p

Ținînd seama că programul con
cursurilor PRONOSPORT A-ll și B-ll 
de duminică 13 martie este foarte 
atractiv, datorită etapei din „Cupa Ro
mâniei" în care intră în joc și echi
pele noastre de primă categorie, pre
cum și a surprizelor care pot fi înregi
strate în campionatul italian, am ce
rut părerea actorului Radu Zaharescu 
care este și un pasionat jucător la 
PRONOSPORT. El ne-a dat următo
rul pronostic :

I. Jiul Petrila — Rapid 2 x
(Cupa României)

II. Minerul B. Mare — Petrolul 2 
(Cupa României)

III. Dinamo Bacău — CSMS Iași 2 1
(Cupa României)

IV. Metalurgistul Buc.—St. roșu 2
(Cupa României)

V. Vagonul Arad — Dinamo Buc. 2 
(Cupa României)

VI. Clujeana — Progresul Buc. I 2
(Cupa României)

VIL Cagliari — Milan 2
VIII. Foggia — Torino 1

IX. Juventus — Spăl 1
X. Lanerossi — Varese 1

XI. Lazio — Atalanta x
XII. Sampdorîa — Fiorentina 1

XIII. Napoli — Roma 1

Azi, trei meciuri 
în Capitală

Contînuîndu-și pregătirile în vederea 
partidelor oficiale, trei echipe buciireș- 
tene susțin azi meciuri amicale. Astfel, 
Ia stadionul Progresul, cu începere de 
la ora 15, se va disputa jocul Progre
sul—Constructorul; la Ciulești Rapid 
va întîlni pe Tehnometul (ora 15,30), 
iar Ia Dinamo, formația Dinamo Victoria 
va juca în compania echipei C.F.R. Ro
șiori (ora 15,30).

PRONOEXPRES

• Pentru a veni în ajutorul parti- 
cipanților care au jucat la concursul 
suplimentar PRONOSPORT-IIOCHEI, 
dăm mai jos rezultatele înregistrate 
pînă în prezent :

I- România — Norvegia 4—0 1
IL U.R.S.S. —R.D.G. 10—0 1

III- România — Ungaria 4—2 1
IV- Polonia — Suedia 2—8 2
V- România — Austria 7—1 1

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 10 din 9 martie 1966 au fost 
extrase din urnă următoarele numere:

31 37 43 33 8 4
Numere de rezervă : 49 36.
Fond de premii : 841 592 lei din 

care 74 324 lei raport la categoria I.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 16 martie 1966, orele 18,30 
la Cîmpia Turzii.

Premiul de 25 000 lei atribuit unei 
variante de categoria a II-a de la 
concursul Pronoexpres nr. 9, a revenit 
prin tragere la sorți participantului 
Irodeanu Ion din Galați.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport,



încheierea congresului România a învins Austria cu 7-1 (2-0,2-0,3-1) iri

COOPERATIVELOR AGRICOLE
BE PRODUCȚIE

(Urmare din pag. 1)

26 membri supleanți, precum și Co
misia de revizie alcătuită-din 13 
membri.

în prima sa ședință plenară, Consi
liul a ales Comitetul Executiv și Bi
roul său permanent. Președinte al 
Consiliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție a 
fost ales tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat.

Totodată, plenara a desemnat Co
mitetul Casei de Pensii a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Președinte al Casei de 
Pensii a fost desemnat tovarășul 
Vasile Vaida.

în ședința de constituire a Comi
siei de Revizie a fost ales președinte 
tov. Vintilă Marin.

Erou] Muncii Socialiste Gheorghe 
Gotna, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Sîntana, regiunea Crișana, a dat ci
tire textului Chemării adresate de 
Congres țăranilor cooperatori, tuiuror 
oamenilor muncii din 
țării noastre.

întrunind asentimentul 
entuziast al delegafilor, 
fost adoptată cu îndelungi ovalii si 
urale.

în această atmosferă de mare in
tra

suflețire a avut loc ședința de închi
dere a lucrărilor Congresului.

Tovarășul Vasile Vîlcu, președintele 
Consiliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, a 
rostit cuvîntul de închidere a lucrări
lor Congresului.

în sală domnește o atmosferă de 
mare entuziasm. Cei peste 9 000 de 
delegați și invitați, în picioare, a- 
plaudă puternic, ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, pentru continua 
înflorire a României Socialiste.

După încheierea lucrărilor, la ie
șirea din marele pavilion, conducă
torii partidului și statului au fost 
salutați de miile de participanți la 
Congres, printr-o caldă și entuziastă 
manifestare de dragoste. Conducă
torii partidului și statului s-ou foto
grafi as împreună cu aelegații și in
vitații din toate regiunile lorii, s-au 
întreținut călduros cu ei, urindu-le 
sănătate și spor Ia muncă. Minute în 
șir au răsunat ovații și urcle.

★

agricultura

unanim și 
Chemo rea a

Seara, In marea salo a Expoziției 
economiei noțicnaie. a avut loc un 
spectacol ce gală organizat in 
cinstea participanhior la Congresul 
Cooperativelor Agricc.e de Producție.

în partida decisivă pentru primele trei locuri

(Urmare din pag. 1)

ce Făgăraș s-a comportat 
Iui .obișnuită, fiind suferind, 
ce

sub 
Insă 
rea- 
an-

a contat cel mai mult în 
unui joc foarte buir ca

a fost excelenta . mobilizare, 
cu care au evoluat hocheiștii

timp 
nota 
ceea 
lizarea 
jsamblu 
ambiția 
români.

Dîrzenia cu care ei au abordat meciul 
s-a văzat chiar din primele minute, cînd 
atacurile rapide și succesive ale echipei 
noastre au „sufocat" pur și simplu se
lecționata austriaca. Minute întregi pu
cul a rămas în treimea de apărare a 
formației adverse și pe rind >zabo 1 
(min. 1) și Calamar (min. 
deschiderea scorului, trăgind 
piere j«e lingă poartă. Puțin 
însă, portarul austriac PregI 
«ni din plasă: în min. 4 Fereaczi trece 
âe linia de centru și j^uidabil.
înscriind primul gol. Dominăm in conti
nuare. dar majorarea scorului nu sur
vine deeît în ullimnl minat de joc al 
reprizei (min. 20) cină Tar cin pasează 
înapoi lui Farsa acesta trage imptf 
robii de la distantă: 2—O. in repriza 
secundă formația austriacă fonează rit- 
mu!. echilibrează joeuî cîleva minute 
«î St. John are • bună ocazie de a 
marca, dar Dumitraș îi „închide’ bine 
trnghmF*. Treptat echipa romanî își 
impune superioritatea și in min. 28 Io- 
nescu trage puternic de la distantă, 

' portarul respinge, iar Szabo l reia iik 
! plasă din apropiere: 3—0. O nouă ac
țiune a fraților Sz-abo ridică tribunele in 
picim 33 ei combină de ci-

2) ratează 
din apro- 

mat tîtziu. 
scoate pu-

ȘTIRI, REZULTATE
9 7

SOFIA. — Au început întrece
rile individuale din cadrul turneu
lui internațional feminin de tenis 
de masă de la Ruse. Iată primele 

-.uitate-: dublu : Folea, Toma 
(România) — Ranghelova, Doici- 
nova (Bulgaria) 3—0; Braiiunaite 
(R.S.S. Lituaniană), Kazakova jBul
garia) — Zongor, Petrani (Ungarie 
î—3,- Hristova, Nikova (Bulgar 
— Syrbec (Iugoslavia), Kazako 
(Bulgaria) 3—0; simplu : Syrbec 
Toma 3—0; Pauknerova (Cehoslo
vacia) — Borisova (Bulgaria) 3—0; 
Vilînger (Austria) — Boiadpeia 
(Bulgaria) 3—2,- Padaigite (R.S.S. 
lituaniană) — Doicinova 3—0.

CHIȘINĂU. — La Chișinău a 
avut loc tradiționala întilnire in
ternațională anuală de baschet 
dintre selecționatele masculine ale 
orașelor Chișinău și lași. Baschet- 
baliștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 82—54. Meciul 
dintre echipele de juniori ale ce
lor două orașe a luat sfîrșit cu vic
toria tinerilor baschetbaliști ro
mani cu 77—69.
MUNCHEN. — Rezultate înregis
trate în cadrul campionatelor de 
atletism pe teren acoperit ale R.F. 
Germane : masculin : 1 500 m — 
Prenner 3:50,4;
8:05,8 ,-

3 000 m — Girke 
înălțime — Schillkowski 

2,10 m ; prăjină — Lieșe 4,80 m; 
triplu — Sauer 16,02 m lungime
— Baumert 7,72 m ,- feminin : 400 
m — Helga Henning 58,6; înăl
țime — lulia Hans 1,67 m; lungime
— Heide Rosendahl 6,25 m.

ROMA. — Turul ciclist al Sardi
niei s-a încheiat cu victoria cu
noscutului rutier francez Jacques 
Anquetil, urmat de italienii Battis- 
tini la 35 sec și Vîcentini Ia 55 
sec

BONN. — Aflată în turneu în 
R. F. Germană, selecționata 
U.R.S.S. (tineret) de hochei pe 
gheață a jucat la Bonn cu o com
binată a cluburilor din Oberstdorf 
și Filssen pe care a învins-o cu 
scorul de 10—1 (4—1, 4—0, 2—0).

LONDRA. — Campionatul de 
cros al Angliei a fost cîștigat de 
atletul Ron Hill, care a parcurs 
distanta de 14,5 kilometri în 
46:21,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat Turner 46:21,0 și Hogan 
46:48,0.

PARIS. — 80 de concurenți 
s-au aliniat la startul tradiționa 
Lei competiții cicliste internațio
nale Paris — Nissa. Prima etapă, 
a cursei,, disputată între Mont- 
reau — d'Auxerre (143 km), a 
revenit la sprint italianului Du
rante, cronometrat în 3 h 36:37. 
Pe locul doi ș-a clasat Dan.celli 
(Italia) urmat de belgianul Merck, 
creditați cu timpul învingătoru
lui.

piCICM(Acerpre:

Reprezentativa de tenis de masă a Japoniei
învingătoare la Stockholm

Alergarea de cros este una din, formele de pregătire preferate de Jilrgen 
Mar (in prim plan), cel mai in formă semifondist al R.D. Germane, candidat 
la titlul de campion european pe 800 și 1500 m.

Foto: Zentralbild

teta ori din viteză și „11“ pătrunde 
rapid, șutind Jos, la colt: 4—0.

In ultima parte a meciului hocheiștii 
români fac un joc combînativ, cu tre
ceri rapide de puc, cu driblinguri spec
taculoase. Ei culeg aplauze la „scenă 
deschisă" și un... nou gol realizat de 
Varga (min. 42) la capătul unei fru
moase combinații : 5—0. In min. 47 
Stefanov este eliminat pe 2 minute, iar 
peste 40 de secunde sînt eliminați lo- 
neșcu și St. John. Acesta din urmă 
primește și o ,penalitate majoră" de 
10 minute (eu drept de înlocuire) pen
tru proteste. Deci, mai bine de un mi
nut raportul de forte pe gheață (£ăfă 
portari, bineînțeles) este de 4—3 în fa
voarea austriecilor- In această situație 
iimdașul Uachura reduce din handicap 
(min. 48): 5—1. In finalul partidei 
hocheiștii români domină cu, autoritate, 
mareînd încă două goluri prin Szabo 1 
(mia. 54) și Varga (min. 56).

Arbitrii suedezi WIRING și DAHL
BERG au condus corect formațiile-.

ROMÂNIA z Dumitra# — Czaka, lo~ 
nescu; Varga, - _
Calamar, Szabo 1; Pană, Florescu (Tar- 
ciu), Stefanov; ~ ~

AUSTRIA :
Bachura, Schager — Puschnig, St. John, 
konig; Kokl, IVeitgartner, Znenahlik t . 
Kirschberger, Wechselberg, .Bechleri

Cea mai mare surpriză a grupai B 
o constituie rezultatul dintre echipele 
Iugoslaviei și Angliei : 3—3 (3—2,
0—1, 0—0). Formația Angliei, clasată 
pe ultimul Ioc, a jucat foarte bine.

Alte rezultate din grupa B R. F. 
Germană—Elveția : 4—0 (0—0, O1— 0.
4—0); Norvegia—Ungaria: 5—2 (0£—2. 
1—0, 4—0).

Primele clasate *. 
10 p. (30—10) ; 
(20—10); 3. Iugoslavia 7 p. (W-—16) 
4. Norvegia 6 p. (22—-13).

Făgăraș Szabo H,

linșa, Fermczi, Ștefan. 
PregI — Keil, Knoll ;

1. R. F. ' Germană
2. România 8 p._

I
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
î

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — Pes
te 4 OOO de spectatori au urmărit, la 
Stockholm, dubla întîlnire internațio
nală de tenis de masă dintre echipele 
Suediei și Japoniei. Oaspeții au cîștigat 
la masculin cu 5—4 șj la feminin cu 
3—0. Iată rezultatele înregistrate în 
întîlnirea masculină : Takahashi—Al-

ser 0—2; Hasegawa — C. Johansson 
2—0 ; Kitamura—K. Johansson 1—2 ; 
Hasegawa—Alser 2—1 ; Takahashi— 
K. Johansson 1—2. j Kitamura—C. Jo
hansson 0—2 ; Hasegawa — K. Jo
hansson 2—0 ; Kitamura—Alser 2—1 ; 
Takahashi—C- Johansson 2—0.

In grupa A 
partide': R.D. 
(2—0, O—O, 
4—1 (0—0, ;

★
i s-au jucat numai două 

Germană;—Polonia 4—.0
2—0). Finlanda—S.U.A. 

3—1, 1—0).
★

sniper B este zi de o- 
b. în grupa A se dis- 
de. care sînt așteptate 
interes : Canada—(ie

și U.R.S.S.—Suedia.

Joi în caârnl 
dihnă. In schim 
pută două parii 
cu un justificat 
hoslovacia și U.R.S.S.—Suedia. Ambele 
jocuri sînt importante în lupta pentru 
titlul dfe campioană a lumii și a Europei.

pentru marile competiții 
internaționale de tir

di, l'H.I,
(Urmare din pag. 1)

y

talere aruncate din șanț avem 4 trăgă
tori cu multă experiență, posesori ai 
unei tehnici superioare (Dumitrescu 
Enache, Florescu, Popovici), iar. la 
skect lotul este format din trei finer 
(Marinescu, Sencovici, Diaconu) și do 
seniori (Danciu, Albescu). sportivi d< 
o valoare recunoscută.

— Si la Wiesbaden ?
— Alături de fruntașii tirului euro

pean vor avea un cuvînt greu de spn 
sportivii din S.U.A., Chile, Venezuela 
Japonia, Canada. Noi, pe lîngă compo 
nenții amintiți la probele de talere 
vom conta și pe aportul trăgătorilo 
de la armele cu glonț, cum sînt pisto 
larii Atanasiu, Tripșa, Giușcă și Rota 
ru, Olărescu, Margareta Enache (1; 
pușcă). La Wiesbaden se prevede o par 
ticipare record : 90G de concurenți dii 
aproape 60 de țări. De curînd am lua 
parte — la Wiesbaden — la o ședinț 
a Comitetului executiv al U.I-T. Ci 
acest prilej, m-am informat, la faț 
locului, asupra condițiilor de d«5®ji| 
șurare a „mondialelor". în prezeu 
îiitr-o pădure situată la 5 km depărtar 
de Wiesbaden, au loc lucrările de con 
struire a unui poligon special. Se vo 
amenaja 96 de linii pentru tragerii 
cu pușca și pistolul (la distanță d 
50 m)« 12 instalații pentru pistol vi 
teză și calibru mare, 2 standuri de ts 
lere, care vor fi folosite alternate 
După părerea mea, la tăiere și skee 
vizibilitatea va fi slabă, deoarece s- 
defrișat numai o mică porțiune di 
pădure. La fel și Ia pistol viteză.

— O ultimă. întrebare. Ce posibi 
lități întrezăriți, reprezentanților Ro 
mâniei la, Lahti și Wiesbaden ?

— Și la o competiție și la cealalt 
sportivii noștri vor putea concura c 
șanse Ia locuri fruntașe dacă în ră: 
timpul care a mai rămas se vor pa 
găti, ajutați de antrenori, cu toată st 
riozitatea. Sînt sigur că ei doresc i 
Lahti și Wiesbaden să adauge — pîn 
la J.O de la Ciudad de Mexico ■— 
victorii de prestigiu palmaresului tin 
lui românesc.

ion țiriac in două semifinale^ 
ale turneului de tenis de ia Cairo

CAIRO 9 (prin telefon). — Se cu
nosc ultimii opt jucători rămași în în
trecere pentru titlul de campion inter
național de tenis al R.A.U. Printre 
aceștia se află și campionul român 
Ion Țiriac, care l-a întrecut pe com
patriotul său Ilie Năstase în trei se
turi : 6—3-4—6, 6—4- Adversarul lui 
Țiriac în sferturile de finală ale pro
bei de simplu va li sovieticul Metre- 
veli, care l-a eliminat la luptă pe ma
ghiarul Gulyas : 6;—4, 5—7, 6—4. Alte 
rezultate : Graebner—Kalogheropoulos 
6—4, 6—2 ; Lejus—Kodes 6—4, 6—0 ; 
Ismail Tefei — Goven 6—2, 6—2 ; 
Fletcher—Mali 6—4, 6—2; Lundquist 
—Lihaciov 2—6, 6—0, 6—4 ; Montre- 
naud—McManus 6—4. 6—4.

Ion Țirtac este prezent în semifina
lele a două probe de dublu. La dublu 
masculin, împreună cu Gulyas- el va

întilni pe învingătorii partidei Grael 
ner, Riessen (S.U.A.)’ — Cotrill, Stor 
(Australia). în proba de dublu mix 
jucătorul’ român face pereche cu can 
pioana R.F. Germane, Helga Niesse 
Ei întîlnesc, în semifinală, cuplul I 
mail Tefei (R.A.U.) — Lea Perio 
(Italia).

Iată programul semifinalelor la sir 
piu feminin: Brossen (S.U.A.) •
Sturm (R-F.G.) ; Bașkeeva (U.R.S.S.)- 
Niessen (R.F.G.).

SPÂRTACHIADA DE IARNĂ

DIN m.s.

Ultimele meciuri din sferturile de finală
ale „C. C. E.u la fotbal

fotbal.

(4-0)!

(2-0).
MANCHESTER UNITED

Ieri, s-au desfășurat 3 meciuri revanșă din sferturile de 
finală ale „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" la 
Iată rezultatele :

PARTIZAN BELGRAD — SPARTA PRAGA 5—0 
în tur : 1—4.

REAL MADRID — S. C. ANDERLECHT 4—2 
în tur : 0—1.

BENFICA LISABONA
1—5 !! în tur : 2—3.

Partizan a jucat excepțional în prima repriză, surcla- 
sîndu-și adversarul. Golurile au fost marcate de Hasan- 
ghici (2), Kovacevicl (2) și Vasovici. La meci au asistat 
50 000 de spectatori. A arbitrat Rumianțev (Bulgaria).

în meciul de Ia Madrid, Real a condus cu 4—0 prin 
golurile marcate de Amancio (2), Gento din penalti și 
Veloso. Punctele belgienilor au fost înscrise de Jurion 
și Puis în ultimele două minute.

în „CUPA CUPELOR*, a treia echipă care a obținut 
calificarea în semifinale este Liverpool, învingătoare în 
meciul revanșă cu 2—0 (1—0), în fata formației Honved 
Budapesta (au marcat Lawler și St. John). în primul meci 
rezultatul a fost egal (0—0). Celelalte două echipe cali
ficate în semifinale sînt Celtic Glasgow și Borussia 
Dortmund. A 4-a formație din semifinale va fi cunoscută 
la 16 martie după jocul 1. F. C. Magdeburg — West 
Ham United (în tur 0-1).

Se cunoaște și prima semifinalistă în „CUPA ORAȘE
LOR TÎRGURI". Ea este Leeds United, care după ce a 
învins cu 4-—1 în primul joc pe Ujpesti Dozsa, ieri, la 
Budapesta, a terminat la egalitate: 1—1 (0—1).

★

ITALIA. — Ieri s-a jucat partida dintre Milan și 
Lazio (întreruptă de două ori pînă acum) din campiona
tul italian. Surprinzător, Lazio a obținut victoria cu 2—0!

SVERDLOVSK 9 (Agerpres). — I 
trecerife finale ale Spartachiadei de iar 
din U.R.S.S. au continuat pe pîrliile I 
gheață și zăpadă ale Sverdlovskuh 
Klaudia Boiarskih, campioană mondi; 
și olimpică Ia schi feminin, a cîștig 
proba de 5 km cu iii:i|>ul de 18:46,®. 
locurile următoare s-au clasat Alevli 
Koleina și Rina Terehina. Ivan tJrroi 
s-a dovedit cel mai bun fondist 
dista-nța de 15 km, fiincl cronometrat 
52:01,0, urmat de Uporov 52:08,0- 
Nîsedkin 52:08,0. In proba de co 
binată nordică, după efectuarea sărit 
iilor de la trambulină conduce luri J 
kov din Leningrad eu 221 puncte. J 
kov a corectat de două ori reco-rc 
trambulinei, săriturile, sale măsurind 
m și 80,5 m. -

Campioana mondială la patinaj vili 
Valentina Stenina a terminat victorioa 
în două probe ale Spartachiadei. Ea, 
cîștîgât cursa de 500 m cu timpul ' 
46,2 precum și pe cea de 1 500 tn. unH 
a înregistrat cea mai bună performar 
mondială după* Olimpiada de iarnă-, , 
la Innsbruck — 2:25,0.

1 2 3 4 Redacția și administrația: str Vasile Conta or. W. telefon 11.10.05, Interurban 72 șt 280. Telex: sportrow buc. 180, Tiparul: L P. .Inîormațta*, str. Brezolanu 23—25.
PREȚUL ABONAMENT ULUI: 1 luna: 6,50 lei» 3 luni: 19,50iei ;6 luni: 30 iei H -an i*’7 8; iei. " ?■ — pțțtoW 40 3'


