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Va reuși timișoreanul V. Costa 
(în imaginea noastră) să-și ia 
revanșa în iața lui Șoptereanu ?

*■ 4 pagini 25 bani

De azi și pissă duminică

ÎNOTĂTORII FRUNTAȘI 
PRIMUL EXAMEN AL ANULUI

După trei luni de muncă sus
ținută în care timp au... pulverizat 
pur și simplu majoritatea recor
durilor republicane în bazin a- 
coperit, cei mai buni înotători ai 
țării se prezintă, începînd de 
astăzi și pînă duminică, în fața 
unui prim examen: întrecerile fi
nale ale tradiționalului concurs 
republican de primăvară, un ve
ritabil campionat de sală.

Pe blocstarturi, vor urca cei 
mai talentați înotători din Bucu-

Primii pași au fost făcuți.
c

A

Ii așteptăm pe următorii
Pe urmele unei scrisori

sportive locomotiva din„Numărul membrilor asociației
Pașcani a crescut în mod simțitor, dar consiliul asociației nu se 

, preocupă ca tineretul să practice sportul preferat... în consi- 
" Iiul asociației sînt tovarăși care visează numai... fotbal. Asocia

ția avea secții de popice, lupte, gimnastică, haltere, box, hand
bal și schi. Dar, la ora actuală, în cadrul Locomotivei nu se 
mai discută alte probleme, decît numai despre... fotbal. Veniți 
și vă veți convinge..."

rești, Galați, Cluj, Cîmpia Tur
zii, Oradea, Arad, Reșița, Timi
șoara și Tg. Mureș. Și alături de 
ei, toate speranțele natației noas
tre, cei care nu au depășit încă 
vîrșta de 14 ani și au îndepli
nit standardurile impuse de fe
derația de specialitate. Este pen
tru prima oară cînd la această 
mare întrecere a înotătorilor noș
tri s-a dat prilejul și celor mai 
buni copii să-și desemneze noii 
șefi de promoții și, mai ales, să 
învețe cît mai mult de la cei 
pe care vor trebui șă-i înlocu
iască peste cîțiva ani.

Ce vom vedea în prima zi ? 
Probele cele mai spectaculoase, 
care readuc în actualitate cîteva 
dueluri pasionante.. Cum va re
zista A. Șoptereanu puternicului 
asalt al timișoreanului V. Costa, 
dornic să reintre în posesia re
cordului probei de 100 m bras ? 
Sau, pentru că tot sîntem' în 
domeniul acestui procedeu tehnic, 
ce replică va primi Gica Manafu 
din partea grupului brasistelor 
bucureștene, depășit serios în a- 
ceastă iarnă de talentata spor
tivă din Galați? Sînt numai două 
din „punctele de atracție" 
întrecerilor inaugurale ale
petiției. Dar aproape fiecare probă 
luată în parte ne poate oferi un 
„duel" asemănător: Cristina Ba- 
laban — Ingrid Ungur la 100 m 
liber> Giurasa — Șerban la 100 
m spate etc. Singurul favorit 
cert poate fi socotit VI. Moraru, 
la 100 m liber, cursă în care nu 
ar fi exclus să asistăm chiar la 
o performanță sub 5.7,0 sec.

Primele finale (seriile de cali
ficare sînt programate dimineața) 
vor avea loc la piscina Floreasca. 
de la ora 18»

ale
com-

Miercuri, 23 martie, s-au deschis la Bucu
rești lucrările celui de-al VTII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Marea sală a Palatului Republicii a reunit în 
această zi, într-o atmosferă de entuziasm tine
resc, pe delegații celor 2 250 000 de membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist. Cei 2 000 de 
delegați ai organizațiilor U.T.C. din întreaga 
țară — muncitori și lucrători ai ogoarelor, ingi
neri și tehnicieni, studenți, elevi, militari, în
vățători și profesori, cercetători științifici, oa
meni de artă — au adus cu ei freamătul muncii 
însuflețite a tineretului patriei noastre care, 
condus de partid, contribuie cu elan, alături 
de întregul popor, la înflorirea României 
Socialiste.

înaintea începerii lucrărilor, în sală răsună 
cîntece înflăcărate închinate partidului, vieții 
noi a țării noastre.

La Congres participă numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, vechi militanțl ai 
partidului, activiști de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, tineri din toate sectoarele 
de activitate, ziariști români și străini.

Sînt prezenți membrii delegațiilor a peste 
40 de organizații de tineret de peste hotare.

Ora 9. întreaga asistență întîmpină cu puter
nice aplauze și urale pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer,

Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil; 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec și alți conducători de 
partid și de stat, care iau loc în loja din dreapta 
prezidiului.

în loja din stingă iau loc șefii delegațiilor 
organizațiilor de tineret de peste hotare.

Primul secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Petru Enache, 
rostește cuvîntul de deschidere.

Congresul nostru — a spus vorbitorul — 
menit a face bilanțul activității organizației în 
ultimii șase ani și a chibzui asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru îndeplinirea sarcinilor 
noastre viitoare, constituie un eveniment de 
mare însemnătate în viața tinerei generații 
a țării.

Declar deschise lucrările Congresului si adre
sez un călduros salut tuturor delegaților și 
invitațiior care iau parte la Congres.

Exprimind cele mai profunde sentimente de 
dragoste față de Partidul Comunist Român, pă
rintele și conducătorul nostru iubit, permi- 
teți-mi, ca în numele dumneavoastră, — al 
uteciștilor delegați și invitați la Congres — să 
salutăm cu deosebită bucurie și recunoștință.

Azi, la ora 18, hi sala Dinamo

Se întîlnesc echipele de volei (tineret) 
ale României si Cehoslovaciei->

Am dat curs invitației și 
vizitat asociația sus-amintită. 
aflat că asociația sportivă Loco
motiva numără în prezent 2106 
membri UCFS, care își achită cu 
regularitate cotizația. Despre ac
tivitatea desfășurată în anul 1965 
vom da cuvîntul consiliului aso
ciației, 
dării de seamă:

„Trebuie arătat, chiar de la 
început, că dacă ar fi existat o 
^preocupare mai mare din partea 
tuturor membrilor consiliului s-ar 
fi obținut rezultate mult mai bune. 
Consiliul și-a axat activitatea mai 
mult pe fotbal, negii jind atletis
mul, tenisul de masă, luptele, 
triatele. Dacă ar fi existat mai 
multă preocupare am fi putut or
ganiza competiții sportive la mai 
multe discipline"...

Deci și consiliul asociației a 
ajuns la concluzia că s-a ocupat 
prea mult de echipa de fotbal 
care participă în campionatul ca
tegoriei B, neglijînd o sarcină

am 
Am

reproducing concluziile

La startul

principală, aceea a atragerii unei 
mase cît mai mari de membri 
UCFS în activitatea sportivă. Este 
adevărat, echipa de fotbal a adus 
unele satisfacții susținătorilor ei, 
terminînd prima parte a actua
lului campionat pe locul 6. Dar, 
cu o floare nu se face primăvară ! 
Cele cîteva competiții de atletism, 
de box și de trîntă au angre
nat un număr destul de mic de 
membri UCFS fată de cel care 
figurează în scriptele asociației. 
Și cheltuielile efectuate anul tre
cut au avut aceeași orientare. Pe 
lîngă suma destul de importantă 
cheltuită de secția de fotbal, doar 
pentru box s-au mai găsit 1214 
lei. Pentru restul secțiilor... dez
interes total. Această situație* de
loc îmbucurătoare, este și urma
rea faptului că s-a primit un aju
tor slab și sporadic din partea 
consiliului raional UCFS.

Bilanțul activității pe anul 1965 
a constituit un semnal de alarmă 
pentru consiliu. Au fost stabilite 
obiectivele și calendarul competi- 
țional care, traduse în viață, vor

Făcînd parte — așa cum am 
anunțat — dintr-un plan mai 
amplu de pregătire în vederea 
primei ediții a campionatelor eu
ropene de volei-tineret, care vor 
avea loc la Budapesta între 21 iu
lie și 2 august, partidele dintre e- 
chipele României și Cehoslovaciei, 
programate azi și mîine în Capi
tală, sînt așteptate cu interes.

Ieri» la ora prînzului, au sosit 
cele două formații oaspe. Prezen- 
tînd jucători și jucătoare cu o 
medie de înălțime foarte bună, 
cei doi antrenori, Vaclav Hafny 
(la echipa feminină) și Rostislav 
Voralek (la formația masculină), 
ne-au declarat că așteaptă din 
partea elevilor și elevelor lor o 
comportare bună, avînd în vedere 
și ultimele rezultate internațio
nale ale echipelor pe care ei le 
conduc. Amintim, de pildă, că for
mația feminină a întîlnit, în R.D. 
Germană, de patru ori la rîhd, 
formația de tineret a acestei țări. 
In două meciuri victoria le-a re
venit voleibalistelor germane, în 
celelalte două, formației ceho
slovace. Din echipa feminină fac 
parte : Marie Pejcora, Vladona

Jezkova, Jana Semecka, Miriam 
Koubusova, Marcela Pausova, Ja
roslava Sosova, Jaroslava Palec- 
kova, Eliska Korcekova, Zăena 
Rysova, Zuzana Mala, Lida Vin-' 
duskova, Milena Safavova.

Din lotul juniorilor fac parte : 
Ludvik Nemec, Jan Kubista, Ste
fan Simko, Dusan Madar, Jiri 
Necas, Milos Spitalsky, Vaclav 
Klimt, Stanislav Varcaba, Ladi
slav Miller, Frantisek Cltrpa, 
Frantisek Brdek, Frantisek Le
bedei. După cum ne-a spus antre
norul Voralek, trebuie urmărit, 
pentru talentul și pregătirea lui, 
Vaclav Klimt, de 12 ori selecțio
nat, pînă acum, în echipa de ju
niori a Cehoslovaciei.

Ieri după-amiază, cele două 
echipe oaspe au putut fi văzute 
în sala Floreasca, unde au făcut 
un antrenament de trei ore în 
vederea jocurilor de azi și mîine. 
Reamintim că partidele de azi se 
dispută în sala Dinamo, cu înce
pere de la ora 18. Cele de mîine 
— în sala Floreasca, începînd de 
la ora 17. Primele meeiuri vor fi 
cele feminine.

(Continuare în pag. a 4-a)
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„ZONA" DE LA TIMISOARA 
A CAMPIONATELOR DE 

JUNIORI LA BOX

„Cupei Flacăra1« V. POMPILIU

cei mai buni cicliști!
Duminică se va desfășura .... 

diționala competiție ciclistă do
tată cu „Cupa Flacăra".

tra-

La 
startul întrecerii se vor alinia 
cei mai văloroși rutieri din țara 
noastră în frunte cu membrii lo
turilor reprezentative. Vor fi, de 
asemenea, prezenți cicliști cu ex
periență și tineri alergători din 
cluburile sportive din Capitală, 
precum și din orașele Ploiești și 
Brașov.

întrecerea organizată de clubul 
sportiv raional Flacăra se va des
fășura pe șoseaua București— 
Ploiești (varianta Buftea). Star
tul se va da de pe șoseaua Buf
tea (lîngă aeroportul Băneasa), 
seniorii urmînd să plece la ora 
9,50. Ei vor avea de parcurs 
70 km. In programul întrecerii 
sînt incluse, de asemenea, probe 
pentru juniori (cat. I și a Il-a), 
semicurse și biciclete de turism.

Selecționata divizionară de fotbal
Vojvodina Novisad 2-1 (0-0)

divizie-Selecționtata noastră 
nară a susținut ieri un meci de 
verificare în compania 
Vojvodina Novisad, care conduce 
autoritar — cu 7 puncte — în 
campionatul Iugoslaviei. Organi
zarea acestui joc a fost bineve
nită, partida dîndu-ne prilejul de 
a trage primele concluzii în legă
tură cu pregătirea fotbaliștilor 
aflați în vederile selecționerilor. 
Desigur, în aprecierea jocului fur
nizat de echipa noastră vom ține 
seama și de faptul că jucătorii

echipei

s-au reunit în cadrul Iotidui 
pentru prima oarâ în acest sezon, 
ceea ce a influențat asupra omo
genității echipei, a jocnlui ei de 
ansamblu. De-a lungul partidei au 
putut fi văzute, din cînd în cînd, 
„rupturi", în sensul că s-a ac
ționat mai mult pe cupluri de e- 
chipă, între jucători care se .cu- 
noșteau" mai bine de la clubu
rile lor: Dridea—Badea, D, Po
pescu-—Creiniceanu, Gliergheli— 

Pîrcălab. Din această cauză, une
le atacuri ale echipei noastre au

pecetea șablonul ui. au fost 
anihilate ca

purtat 
ușor anticipate și 
atare de fundașii oaspeților. Acest 
lucru s-a întîmplat mai ales în 
repriza I. După pauză, fotba
liștii noștri au acționat mult 
mai bine, formația și-a refăcut 
într-o bună măsură omogenitatea, 
a 
a

acționat mai variat, mai decis, 
pus de-a binelea stăpînire pc

J. BERARIU 
C. MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)
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TIMIȘOARA 23 (prin tele
fon). în sala sporturilor au în
ceput întrecerile fazei de zonă 
a campionatelor republicane 
de box la juniori. Participă 
75 de pugiliști din regiunile 
Crișana, Hunedoara, Maramu
reș și Banat. S-au impus, prin- 
tr-o bună pregătire și un box 
spectaculos, tinerii loan Moca
nii (Banat), D-tru Tir on (Hu
nedoara), Lad. Varga (Banat) 
și Ion Saliștea (Maramureș). 
Cîteva rezultate din prima 
gală : cat. 45 kg : Urdea (M) 
b p. Horduț (C), Mocanu (B) 
b: ab. II Nariță (H) ; cat. 51 
kg: Tiron (H) b. ab. IIT Flo
rian (C> ; cat. 57 kg : Drăgol 
(M) b. p. Florea (H) ; cat. 
63,5 kg: Tacaci (M) b. p. 
Văriu (C), Varga (B) b. ab. I 
Kermi (H) ; cat. 71 kg : Dră
ghici (H) b. p. Kovacs (M) ; 
cat. 81 kg : Saliștea (M) b. p. 
Tătucu (B). (PETRU ARCAN— 
coresp. regional).

RECORD
200 m

MONDIAL LA
BRAS FEMEI

întîlnirii de nata- 
reprezentativele

In 
tie
U.R.S.S. și R.D. Germane, care 
se desfășoară la Moscova, in 
proba de 200 m bras femei, 
care a avut Ioc Ieri, campioa
na olimpică Galina Prozumen- 
șcikova (U.R.S.S.) a stabilit un 
nou record mondial, cu timpul 
de 2:44,6 ' ’ ' ' -
parținea

cadrul 
dintre

(vechiul record îi a- 
tot ei cu 2:45,3).

I
STEAUA 
NAPOLI(Continuare în pag. n 2-a)

Foto ; V. Bageacșutat sec și a înscris. Ghergheii retrimite în poartă mingea ricoșată din plasă.D ride a *

ROSIE BELC,PAD-
2-0, LA FOTBAL

@ Tot în ,,Cupa Europei cen
trale", în primul .ioc, la Buda
pesta, M.T.K. a dispus cu 1—0 
(1—0) de Slavia Praga,

ECHIPA DE FOTBAL
A U.R.S.S. ÎN IUGOSLAVIA

In primul tur al Cupei Eu
ropei centrale" la fotbal, echipa 
Steaua roșie din Belgrad a dis
pus cu 2—0 (0—0) de echipa 
italiană Napoli. Revanșa va a- 
vea loc la Neapole.

In prezent, reprezentativa 
de fotbal a U.R.S.S. își con
tinuă pregătirile în Iugoslavia:' 
Ieri, la Zagreb, echipa U.R.S.S. 
a jucat cu formația lo
cală Dinamo, cu care a ter
minat la egalitate : 2—2 (1-0)”

.. ieri, la Moscova, echipa 
Dinamo a dispus în primul 
joc de Levski Sofia cu 3-—& 
(1, 2, 12) l

ÎN SEMIFINALELE „C.C.E.» 
LA VOLEI FEMININ...
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TEtttS DE MASA i

TURNEUL PE CATEGORII:

ASTĂZI, LA BUCUREȘTI SI CONSTANTA, VOR FI DESEMNAȚI FINALISTII
1 9 1 5 7 } 9

ÎNTÎLNIRI ATRACTIVE 
LA „FLOREASCA"

Ne apropiem de sfîrșitul turneului 
'de box pe categorii. Galele ce se vor 
disputa astăzi, la București și Con
stanta, vor fi ultimele înaintea fina
lei, care va avea loc sîmbătă în Capi
tală.

Meciurile de astăzi din București

BASCHET

Cum se explică lipsa 
de formă a echipei 
Dinamo București...

Ce se întîmplă cu echipa Dinamo 
București ? Este o întrebare pe care 
cei ce urmăresc cu atenție activitatea 
baschetbalistică internă și-o pun din 
ea în ce mai des.

La sfîrșitul lui decembrie 1965, 
eînd dinamoviștii au pierdut parti
dele cu Rapid și Steaua, unii au 
fost înclinați să creadă că era vorba 
de un simplu accident și că perioada 
dintre tur și retur va aduce în ta
băra campionilor nu numai o redre
sare morală, ci și o revenire la forma 
din anul precedent, care lera adus 
multe satisfacții. Dar, după cum 
ușor se poate vedea, reluarea campio
natului nu a confirmat nici una din 
acele supoziții. Lucrurile merg chiar 
mai rău, dacă ținem seama că „5-ul“ 
dinamovist a scăpat ca prin urechile 
acului de înfrîngere, chiar pe teren 
propriu, în partidele cu Știința Cluj 
și Farul Constanța, Și de unde cu 
numai jumătate de an în urmă acea
stă echipă ne impresiona prin omoge
nitatea ei, printr-o ambiție și putere 
de luptă deosebite (dublate de o 
bună pregătire fizică), astăzi, forma
ția Dinamo este umbra echipei care 
a cîștigat mult rîvnitul titlu repu
blican

Cum poate fi explicat acest lucru? 
Jucătorii, antrenorii și condițiile de 
pregătire sînt aceleași. Ceea ce lip
sește acum este participarea conștien
tă la procesul de antrenament, lucru 
care se face tot mai simțit la majo
ritatea acestor sportivi. Cazuri de in
disciplină, de lipsă de respect față 
de antrenor și chiar de înfumurare 
caracterizează atitudinile celor mai 
mulți dintre jucători. Iată, deci, unde 
trebuie căutată cauza principală a 
slabei comportări din ultimul timp.

Unele din aceste lucruri nu se 
manifestă pentru prima oară și cu 
atît mai surprinzătoare apare tole
ranța conducerii clubului față de a- 
ceaștă situație. Mai ales că, nu peste 
mult timp, echipa bucureșțeană va 
participa la unele întreceri interna
ționale, angajînd peste hotare pres
tigiul baschetului românesc. Credem 
însă că a sosit vremea unor măsuri 
radicale, care -să readucă această 
formație valoroasă la locul cucerit 
cu atîta trudă.

(- v. -)

După campionatele de juniori la schi

SPERANȚE Șl... PROPUNERI
Timp de trei zile, 170 de juniori 

și junioare s-au întrecut la Poiana 
Brașov în cadrul finalelor campiona
telor republicane la biatlon, probe de 
fond și alpine.

BIATLONUL ARE REZERVE DE 
NĂDEJDE !

Prima ediție a campionatului re
publican de biatlon pentru juniori 
s-a bucurat de un succes deplin. Spu- 
nînd aceasta ne referim atît la faptul 
că la întrecerea inaugurală au luat par
te reprezentații a 6 cluburi și aso
ciații sportive (A.S. Armata, Steagul 
roșu, Dinamo și Tractorul din Brașov, 
Caraimanul Bușteni și selecționata ora
șului Gheorghieni), cît și la nivelul 
destul de ridicat la care s-a desfășu
rat această grea probă. Tinerii biatlo- 
niști au lăcut dovada unor incontes
tabile calități și a unor certe perspec
tive. Concludentă a fost precizia cu 
care au tras atît la poziția culcat, cît 
și la poziția în picioare : deși aveau un 

antrenament sumar, primii clasați au 

vor avea loc tot în sala Floreasca, 
începînd de la ora 18. Iată, în ordinea 
categoriilor, programul galei: C. 
Gruescu (Steaua) — D. Davidescu (Di
namo); N. Gîju (Steaua) — I. Lungu 
(Progresul); Șt. Mihalcic (Tg. Mureș)
— I. Marin (Cîmpulung); C. Stanei 
(Dinamo) — C. Negoescu (Olimpia); 
Al. Murg (Steaua) — I. Negru (Câmpu
lung); N. Deicu (Dinamo) — FI. Pă- 
trașcu (Craiova); I. Crăciun (Metalul)
— V. Gheorghe (Semănătoarea); I- 
Pițu (Mediaș) — I. Marin (Progresul); 
C. Ghiță (Dinamo) — I. Vișinescu 
(Cîmpulung); M. Mariuțan (Progresul)
— I. Manole (Cîmpulung); I. Olteanu 
(Dinamo) — M. Nicolau (Steaua); V. 
Trandafir (Steaua) — M. Constanti- 
nescu (Constructorul): V. Mariuțan 
(Dinamo) — N. Motoc (Farul).

MECIURI FRUMOASE. ARBITRAJE 
SLABE

CONSTANTA 23 (prut telefon).— 
Cea de-a treia gală a turneului a fost 
cea mai frumoasă. Cele 12 intilniri 
au plăcut îndeosebi pentru boxul cu
rat și tehnic practicat de sportivi. 
Peste nivelul celorlalte dispute s-au 
ridicat partidele dintre M. Dumitrescu
— Șt. Vituș, V. Antonin — M.

scut

o săptămînă bogată în competiții
Activitatea schiorilor continuă cu in

tensitate și acum, la sfîrșit de martie, 
cînd sînt programate o serie de impor
tante concursuri cu caracter republican. 
Azi și miine, de pildă, cei mai buni 
fondiști ai tării se întrec la Fundata în 
cadrul „Cupei A. S. Armata*. Aceiași 
participanți vor lua startul duminică 
dimineață, tot la Fundata, in probele 
tradiționalei competiții dotată cu „Cupa 
Federației*.

„Alpinii* juniori din Sinaia, Buș
teni. Predeal. Brașov, Cluj și Boia Stare 
vor lua parte, vineri și simbătă, pe pir- 
tiile din Bucegi, la cursele de slalom 
special și coborire cuprinse în progra
mul „Cupei orașelor*. De menționat că 
schiorului clasat pe primul loc la cobo
are i se va decerna și titlul de campion 
republican la această probă care nu s-a 
putut desfășura săptămîna trecută la 
Poiana Brașov.

O dată cu zilele însorite ale primă
verii, stadionul Dinamo a intrat și el, 
deplin, în drepturi. Terenurile de pregă
tire și întrecere, răspîndite în pitorescul 
parc sportiv din șoseaua Ștefan cel Mare, 
primesc din ce în ce mai mulți „oas
peți*. Iată-i, de pildă, pe voleibaliștii 
lotului republican de juniori — aflați 
în vacanță — exersînd, în drum spre 
terenul de antrenament, primele pase... 
pe piatră cubică. Un intermezzo al ne
răbdării sportive, de bun augur pentru 
noul sezon în aer liber.

Foto: P. ROMOȘAN

spart cele 4 baloane din primele 
focuri.

Desigur, pînă la performanțele de 
valoare internațională, actualii juniori 
mai au cale lungă. Dar, sprijiniți de 
secțiile de schi ale cluburilor și ale 
asociațiilor sportive, precum și de co
misiile regionale, dar mai ales mun
cind cu rîvnă ei vor parcurge cu pași 
repezi distanța ce.îi separă de frun
tașii biatlonului din țara noastră, a 
căror valoare este recunoscută pe plan 
internațional, îi vor putea înlocui cu 
succes. Ediția inaugurală a campiona
tului de biatlon a dovedit că această 
ramură a schiului place tineretului și 
că, asigurîndu-i-se condițiile necesare, 
poate fi practicată în proporții de 
masă. Este o concluzie foarte îm
bucurătoare și sîntem convinși că fe
derația, comisiile regionale și raio
nale, secțiile cluburilor și asociațiilor 
sportive vor ști s-o folosească.

Referitor la desfășurarea propriu-zisă 
a probei de biatlon facem remarca, 
valabilă de altfel și pentru întrecerile 
de fond,că de astă dată la disputa

Goanță și I. Hodoșan — C. Nicnlescu 
care au făcut, de-a lungul celor trei 
reprize, o adevărată scrimă pugilisti- 
că. Păcat însă că — din nou — ar
bitrii nu au fost Ia înălțime, Antonin 
și Ilodoșan fiind frustrați de victo
riile pe care le meritau cu prisosință. 
Iată rezultatele tehnice, in ordinea 
disputării partidelor: I. Ivanovici 
(Ciudanovița) b.p. I. Grăjdeanu 
(București); I. Nica (București) b.p. 
Al. Constantin (București); N. Puiu 
(București) b.p. C. Momoiu (Brașov); 
A. Majai Cluj b.p. O. Baciu (Cons
tanța): I. Hodoșan (Craiova) m.n. 
C. Nicalescn (București); Gh. Preda 
(Constanța) b.p. T. Felea (Galați): 
V. Mîrza (Cluj) m.n. Gh. Ionel 
(Brăila): M. Davidescu (București)
b.p. Șt. Vituș (Cluj) : Gh. Anton (Con
stanța) b.p. P. Vanea (București) ; 
Gh. Chivăr (București) b. ab. II V. 
Barbu Tg. Mureș): V. Antonio (Bucu
rești: m.n. M. Goanță (Craiova); T. 
Pintilie (Constanța) m.n. V. Neagu 
(Constanța).

Iată partidele -cap de afiș“ ale 
reuniunii de joi : V. Antonio — P. 
Vanea. I. Dinu — M. Dumitrescu 
și Gh. Chivăr — M. Cejecam.
L. BRUKNER și CH. GOLDENBERG

— coresp. —

In sfîrșit. duminici se va disputa 
și ultimul campionat republican al sezo
nului. Este vorba de campionatul de să
rituri pentru juniori care va avea loc 
pe trambulina mijlocie din Poiana Bra- 
sov.

pentru locurile fruntașe nu au luat 
parte, ca în anii trecuți, doar schiorii 
de la A.S. Armata și de la Dinamo, 
ci și reprezentanți ai cluburilor Steagul 
roșu și Tractorul care au și cucerit, 
de altfel, cîteva titluri de campioni. 
Este inutil să mai explicăm cît de im
portantă poate fi rivalitatea sportivă 
între sportivii mai multor secții ca 
mijloc de stimulare în pregătire.

„ALPINII-* —
CÎT MAI MULT PE ZĂPADĂ ’.

Conform așteptărilor, probele alpine 
au fost dominate de tinerii schiori din 
Brașov, Sinaia și Bușteni, care și-au 
„împărțit* locurile fruntașe. Dintre re
prezentanții celorlalte centre s-au 
evidențiat Alexandru Chiuzbăian din 
Baia Mare și Iudit Tomori din Cluj.

Ca observație generală asupra des
fășurării probelor de slalom uriaș și 
slalom special vom sublinia corecti
tudinea procedeelor tehnice folosite de 
mulți dintre finaliști. Este o consta

Rezultatele competiției
pentru copii de ia Craiova

La sfîrșitul săptămînii trecute, sala 
Dinamo din Craiova a găzduit un in
teresant concurs de tenis de masă. Au 
luat parte cei mai buni copii ai cen
trelor de inițiere din țară. La startul 
probelor de simplu fete și simplu băieți 
s-au aliniat 35 de concurenți și 18 con
curente. Cele două serii feminine au fost 
cîștigate de Nicoleta Spiridon (lași) 
și Marilena Tomescu (Craiova). La bă
ieți, în grupa I, primul loc a revenit 
lui' Arjoca (Craiova), la egalitate de 
victorii și de puncte eu Macovei 
(Iași). dar cu un setaveraj mai 
bun. In grupa a Il-a, a ieșit învingă-

POPICE

în zilele de 26-27 martie: prima etapă 
a fazei interregionale

Campionatul republican masculin pe echipe
Cu excepția Sucevei, toate regiuuile 

și-au desemnat reprezentantele în 
faza interregională a campionatului 
republican masculin pe echipe. Iată 
citeva amănunte de la întrecerile 
pentru calificarea în această fază a 
competiției.

• Pe arena Fabricii de zahăr din 
Roman și-au disputat întîietatea cele 
mai bune echipe din regiunea Bacău. 
După două zile de întreceri, primul 
loc în clasament a fost ocupat de 
formația Unirea F. Z. Roman cu 
4 977 p.d. (56), urmată, în ordine, de 
Hirtia P. Neamț 4 814 p.d. (99), Chi
mia Orașul Gheorghe Gheorghius 
Dej 4 793 p. d. (84), Cimentul Bicaz 

tare care face cinste antrenorilor res
pectivi.

Dar, schiul modern cere, poate chiar 
înaintea tehnicii perfecte, mult, foarte 
mult lucru pe zăpadă, capitol la care 
concurenții s-au dovedit deficitari. 
Cum se poate rezolva această proble
mă, ținînd seama de faptul că tinerii 
noștri schiori sînt fie elevi, fie în pro
ducție ? Propunerea am mai făcut-o 
cu un an în urmă și, din păcate, a 
rămas pe hîrtie, deși antrenorii se 
arătaseră satisfăcuți de sugestie. Este 
vorba de punerea la dispoziția schi
orilor a unui autobuz care să-i tran
sporte pe unii dimineața, pe alții după- 
amiaza (în funcție de orele de curs 
sau de producție) din oraș pînă la lo
cul de schiat (pe brașoveni pînă în 
Poiană, pe sinăieni pînă la Cota 1400). 
Considerind că este o soluție puțin cos
tisitoare și practică, așteptăm ca mă
car acum s-o vedem pusă în aplicare, 
în ceea ce privește Predealul, așezat 
la poalele Clăbucetului pe care func
ționează un teleferic, nu are nevoie de 
sugestii. Se cere doar ca la Ș.S.E. să 
se muncească cu mai mult entuziasm, 
să se depună un volum mai mare de 
lucru pentru ca numărul schiorilor de 
valoare să crească, umplînd „golul* 
existent în momentul de față, și pen
tru ca frumoasa tradiție a schiului pre- 
delean să renască.

D. STĂNCULESCU 

tor Ligheti (Satu Marc), urmat de Ga- 
vriș (Cugir), iar grupa a ILI-a a fost 
cîștigată de Colcer (București). Locul 
II : Dobai (Tg. Secuiesc). S-au mai re
marcat Naftali (Tg. Mureș) și Gcorgeta 
l’uiorea (Craiova).

Competiția a scos în evidență munca 
de pregătire desfășurată de antrenorii 
Bălan (Craiova), Simionescu (Iași), 
Verzar (Tg. Mureș), Zamfir (Brașov), 
Tulcea și Ardeleanu (București) și in
structorul voluntar <lr. Petcliiescu (Tr. 
Severin).

prof. VASILE POPOVICI

4 695 p.d. (117), Progresul Tg. Ocna 
4 610 p.d. (121), și Unirea C.F.R. Bacău 
4 508 p.d. (133). Cifrele din paranteză 
reprezintă bilele trase în... gol de 
jucătorii echipelor respective.

• Întîlnind într-un meci decisiv 
formația C.F.R. Constanța, jucătorii 
echipei Cimentul Medgidia au obți
nut calificarea.

• Locomotiva Iași cu 4 440 p.d.. 
Sănătatea Bîrnova cu 4 188 p. d. si 
Constructorul Bîrlad cu 3 978 p.d. — 
iată ordinea primelor trei echipe la 
etapa regională Iași.

★
în urma rezultatelor înregistrate, 

F.R.P. a alcătuit — conform regula
mentului — programul primei etape 
a fazei interregionale. întrecerile 
sînt eliminatorii și se vor desfășura 
în zilele de 26 și 27 martie, pe arene 
neutre, după cum urmează: Voința 
Oradea — Industria locală Baia 
Mare, la Cluj ,- Olimpia Reșița — Pa- 
rîngul Lonea, la OradeaIndustria 
sîrmei C. Turzii — C.F.R. Timișoara 
la Oradea; Constructorul București 
— Locomotiva Iași Ia PloieștiCon
structorul Craiova — Gaz metan Me
diaș la Pitești; Flacăra Cimpina — 
Cimentul Brăila la București; Uni. 
rea F. Z. Roman — Cetatea Giurgiu 
la Brașov; Gloria București — Ci
mentul Medgidia la Craiova ; Voința 
Tg. Mureș — reprezentanta regiunii 
Suceava la Baia Mare ; Petrolul Plo
iești — Progresul Pitești, la București.

Primii pași
au fost făcuți. 
li așteptăm 
pe următorii

(Urmare din pag. 1)

înviora activitatea sportivă. De altfel, 
primii pași au fost făcuți. Au fost or
ganizate întreceri la șali, tenis de masă 
și box fe care au participat numeroși ti
neri și vîrstnici. Tinerii boxeri și tenis- 
meni au luat startul în campiona
tul republican și este în plină desfă
șurare campionatul asociației la șah, cu 
75 de concurenți. început promițător!

Sperăm că o dată ou darea în folosin
ță a terenului sportiv din oraș pe ama
torii de sport de la atelierele R.M.R. 
Pașcani îi vom întîlni mai des pe pista 
dc zgură, la gropile de sărituri și arun
cări sau pe gazon. Dar, pentru aceasta 
consiliul asociației trebuie să se pre
ocupe de organizarea campionatului a- 
sociației la disciplinele sportive îndră
gite de harnicii ceferiști din Pașcani t



HANDBAL

am 
cererea

VEȘTI DIN TARA
• Cu aproape 
ndbalistele de
u început pregătirile —
a antrenorului lor, prof. E. Barta — 

vederea reluării campionatului. Lotul, 
care au fost promovate cîteva ju- 

are talentate (Rodica Rusu, Lucia 
drea, Maria Domșa, Angela Ciulavu 
Ioana Vlad), a și susținut două par- 
j de verificare. în aceste meciuri, 
.E. a dispus de două ori de Auto- 
id Craiova, la același scor (10—2) 

la Craiova, cît și la Petroșeni. 
tu Cornea, coresp.).

o lună de zile în urmă 
la S.S.E. Petroșeni 

sub condu-

Duminica trecută, în cadrul fazei 
nale a campionatului republican șco- 
s-au întîlnit echipele de băieți și fete 
liceelor din Babadag și Cogealac. 

ă întreceri pasionante, victoria a ro
it echipelor Școlarul Babadag. De-a 
ul partidelor s-au evidențiat : Ev- 
âa Panait, Violeta Rotaru, Mihai 

a și Vasile Cîrtoc (Babadag), Elena 
eseu, Constanța Paiu, Crist ea Mar
ii și Nicolae Bolea (Cogealac). (C. 
liceanu, coresp.).

Zilele trecute, s-au desfășurat, în 
ul campionatelor universitare pe in- 
ite, întrecerile studenților dc la In- 
itul politehnic din Iași. Au par
at 6 formații masculine, clasate 
inal în ordinea următoare: 1. Fac. 
îecanică ; 2. Construcții; 3. Hidro- 

4. Ind. ușoară ; 5. Chimie in- 
rială ; 6. Electrotehnică. Finalele, ur
le de sute de studenți, s-au încheiat 
rezultatele : Mecanica — Construcții 
17, pentru locurile 1—2, și Ilidro- 
ică—Ind. ușoară 18—7. S-au evi- 
iat în mod deosebit: V. Bedo (Me- 
*ă), I). Bacinschi (Construcții) și 
'rank (Hidrotehnică). Așteptăm or- 
: are-a întrecerilor și la celelalte in- 

(D. Diaconescu, coresp. reg.).

Nu de mult, la Călărași s-au dis- 
primole întîlniri amicale din acest 

i. ^Trei echipe ale Științei I.C.F. 
urnizat — în compania formațiilor 

— spectacole atractive. Iată re
țele meciurilor : Știința I.C.F.—Con- 

Călărași (f) 15—5, Știința I.C.F.— 
a Călărași (m) 30—15 și Știința 

II—Știința Călărași (juniori)
5. Dintre sportivii echipelor locale 
evidențiat: Rada Șerban (cu reale 

•tive de afirmare), Eugenia Nițu, 
a Lăsneanu, Ion Stan, Gheorghe 
Alexandru Trifan, precum și ele- 

- prezenți printre fruntașii la învă- 
ai Liceului nr. 1 — Gabriel Loz- 

, II ie Deculescu și Ion Rotaru, 
linescu, student I.C.F., anul IV).

Progresul—Lotul de juniori 3-0 (2-0)

Handbal ? Așa s-ar părea ! toate acestea, e... fotbal. Imagine din
meciul. Progresul — Lotul de juniori (3—0). Mingea, trimisă de Lupulescu 
în bară (min. 24), revine in teren. Mățăoanu nu vrea să iacă henț și ri
dică mina, făcind loc balonului.

SERIA I
locomotiva Iași — Minobrad Vatra 

Dornei
Metalul Rădăuți—C.F.R. Pașcani
C.S.M.S. Iași—Victoria Roman
Forest a Fălticeni—Ceahlăul P. Neamț
Unirea Negrești—Chimia Suceava

SERIA A II-A
Metalosport Galați—Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej
Siderurgistul Galați—Fructexport Foc

șani
Progresul
Dinamo
Oțelul

Brăila—Petrolul Moinești
► Bacău—FI. roșie Tecuci

Galați—Textila Buhuși
SERIA A III A

Constanța—I.M.U. Medgidia 
Constanța—Tehnometal București

Foto: Vasile Barbu
în meciul disputat ieri după 

amiază pe stadionul Republicii, lotul 
de juniori a realizat o partidă aplau
dată și a dat Progresului București 
o replică frumoasă. Scorul (3—0, la 
pauză 2—0 pentru Progresul) con
tează mai puțin. Aceasta pentru că 
jocul a avut caracterul unei verifi
cări, furnizînd antrenorilor Ola și 
Gorgorin datele necesare pentru pre
gătirile viitoare.

în general, juniorii au realizat faze 
spectaculoase atît în cimp cit și în 
fața porții. De ce n-au învins ? N-au 
avut destul calm în momentele deci
sive. De patru ori mingea a lovit 
bara în faze în care cei doi portari ai 
Progresului, Mîndru și apoi Igna, nu 
mai puteau interveni.

Cele trei goluri ale Progresului au 
fost înscrise de 
Țarălungă (min.
80).

PROGRESUL :

LOTUL DE JUNIORI: Coman — 
Cojocaru, Vigu, Anca, Ștefan — 
Pop, Dinu — Oprișan (min. 72 Neagu), 
Lupulescu, Dumitrache (min. 80 Ma
nca), Manea.

Următoarea verificare a lotului de 
juniori va avea loc duminică, la 
Cîmpina.

Portul
F arul
Marina Mangalia—Metalurgistul Bucu

rești
Rapid București—S.N. Oltenița
FI. roșie București—Electrica Constanța

SERIA A IV-A
Flacăra Moreni — Rapid Mizil 
Metalul lîrgoviște—Petrolul Ploiești 
S.S.E. nr. 2 București—Dinamo Buc. 
Poiana Cîmpina—Viitorul București 
Dunărea Giurgiu — Electrica Fieni.

SERIA A V-A
Știința București—Progresul București 
Muscelul Cîmpulung—C.F.R. Roșiori 
Oltul Rm. Vîlcea—Dinamo

București
Progresul Corabia—Dinamo 
Steaua București—Minerul

A ictoria Călan—Metalul Hunedoara 
Minerul Lupeni—Jiul Petrii a
A ictoria Tg. Jiu—Știința Craiova 
Progresul Strehaia—Elec tropu tere

Craiova
A. S. Cugir—Minerul Deva

SERIA A VILA
Electromotor Timiș.—Minerul Anina 
A agonul Arad—C.F.R. I.R.T.A. Arad 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Caransebeș
Metalul Ir. Severin—U.T. Arad.
Știința Timișoara—C.F.R. Timișoara

SERIA A VIII-A
I • <T»‘-sîiera Sighetul Marmației—Sătmă- 

reana
Steaua roșie Salonta—Minerul Bihor 
Olimpia Oradea—Minerul Baia Mare 
Recolta Cărei—Minerul Baia Sprie 
Crișul Oradea—Clujeana.

SERIA A IX-A
Chimica Tîrnăveni—Progresul Reghin 
Ind. sîrmei C. Turzii—Arieșul Turda 
Soda Orna Mureș
Gloria
Știința

Aiud
Mureș

Victoria

Pitești
Cîmpulung

Mafteuță, (min. 17), 
21) și Baboie (min.

Mîndru (min. 46 
Igna) — Al. Georgescu, Mățăoanu, 
Peteanu, Măndoiu (min. 46 Al. Con
stantinescu) — Neacșu, Mafteuță, 
(min. 46 Prepurgel) — Țarălungă, Ma- 
teianu, Unguroiu, Baboie.

i

9862 ici report la concursul 
ccial Pronoaprcs dc duminică

anunțat în numărul 
participant ilor vîn- 

buletinelor pentru concursul spe- 
ronoexpres s-a prelungit pînă sîm- 
26 martie a.e. (inclusiv). După 
probabilitățile, acest concurs spe- 
a avea cel mai mare fond de pre

ia introducerea Prono expres ului, 
resul marc pentru concursul spe- 
ronoexpres de duminică 27 martie 
te justificat de avantajele pe care 
;ră participanților. Dintre aceste 

j amintim :
Se atribuie suplimentar, din fond 
, 10 autoturisme (1 „Fiat 1300”, 
nault 10 Major44, 1 „Wartburg- 
12/1“, 1 „Wartburg Lux“ fără 
1 „Fiat 850“ și 5 „Trabant 601“), 
e, televizoare, frigidere, aspira- 
mașini de cusut, aragazuri, apa? 
e radio, biciclete ș.a. 
e extrag 22 de numere.
i cu 5 numere se pot 
is mc.
«oneursul beneficiază de 
îant report 209.862 lei 
re dă posibilitatea să se 
iul te premii mari, 
anteriorul concurs special 
(16 februarie) s-au atribuit 32.648 
în bani și obiecte, în valoare 
de 2.843.306 lei, dintre care 

lei au fost alocați din fondul 
Loto-Pronosport.

mai mare succes La înregistrat 
1 Penu George din București care 
o combinație de 60 variante a 
36 premii în valoare totală de 

7 lei. L-au urmat în ordine:

câștiga

un im- 
—, lu- 
înregis-

Prono-

A.S.
Bistrița—Â.S.A. Tg.
Cluj—Unirea Dej.

SERIA A X-A
Făgăraș—Rulmentul

— Faianța Sighișoara 
Steagul roșu. Brașov

Chimia
Tractorul Brașov
Metrom Brașov—
Gaz metan Mediaș—Textila Sf. Gheorgh©
Metalul Copșa Mică—C.S.M. Sibiu

• Prima etapă se dispută la 27 
martie.

Selecționata divizionară
Vojvodina Novisad 2-1 (O-O)

(Urmare din pag. 1)

Brașov

pe aripa dreaptă, în min. 55, Lambi l-a 
depășit pe C. Dan și a marcat pe lîngă 
Constantinescu: 1—0. Dar, nu s-au ter
minat bine îmbrățișările celor de la Voj
vodina pentru acest gol neașteptat (și, 
în orice caz, nejustificat de desfășura
rea de pînă atunci a meciului) și iată 
că am și egalat: Creiniceanu primește 
o minge și aleargă cu ea pînă în ime
diata apropiere a liniei de fund, de 
aici trimite balonul în fața porții, unde 
veniseră Dridea și Ghergheli. Un șut sec 
al primului și... 1—1 !

De aici, încep cele 10—15 minute în 
rare echipa noastră a desfășurat un joc 
valoros, cuceritor 
acțiunilor, 
tehnic. Și 
a echipei 
victoriei: 
beră, iar 
voie, mareînd imparabil. 
Iul unor acțiuni și mai 
au avut ecou în tribune, 
din pasivitatea de pînă 
pînd să încurajeze și să aplaude jocul 
echipei noastre. Din păcate, această pe
rioadă de joc bun a fost de scurtă du
rată. Este drept, selecționata a avut și 
în continuare inițiativa, și-a creat nume
roase ocazii, dar jocul n-a mai avut 
același dinamism și consistență.

Din echipa noastră s-au remarcat fun
dașii centrali, 
peste care 
Popa și 
mijlocul 
a cărui

ment valoros în jocul înaintării noas
tre. De la oaspeți, de departe cel mai 
bun jucător a fost portarul Panteliei, 
sigur în intervenții și de un calm... 
exasperant, Ne-au plăcut; de asemenea, 
fundașul Brîzici și înaintașii Takaci și 
Pa vii ci.

Arbitrul N,- Mihăileșcu a condus bine 
următoarele formații :

SELECȚIONATA DIVIZIONARA : 
Constantinescu — Popa, llălmăgeanu, 
C. Dan, Greavu — Ghergheli, D. Po
pescu — Pîrcălab, Dridea I, Badea, 
Creiniceanu.

VOJVODINA NOVISAD : Panteliei — 
iXestitchi, Brîzici, Vu cinici (din min. 
46 Radovici) — Sekereș, Alexici — 
Takaci, Sarici (din min. 46 
Pavlici, Radosav (din min. 46 
Pușibrk.

meci. Comportarea din repriza a ILa 
ne îndreptățește să spunem că selecțio 
nabilii au o pregătire fizică satisfăcă
toare pentru acest început de sezon. Ei 
au avut resurse să accelereze ritmul, să 
creeze momente de sufocare pentru echipa 
adversă, .deschizîndu-și astfel 
spre victorie.

Prima repriză a acestui meci 
lipsită de nerv, șl aceasta în 
rînd din cauza jucătorilor oaspeți 
n-au evoluat la nivelul locului pe 
îl dețin în campionatul iugoslav, 
peții s-au apărat, au trimis mereu 
gea în corner, au căutat să cîștige 
Echipa noastră a dominat, dar n-a ju
cat cu destul aplomb, n-a acționat di
rect pe poartă. Totuși, ocaziile de mar
care n-au lipsit. Una chiar în primul 
minut, cînd Pircălab a luftat însă. în- 
cercînd să preia pasa lui Badea, iar alta 
— la fel de favorabilă — în min. 12, 
ratată de Badea. Mai notăm în această 
repriză șnlul năpraznic al lui Popa, 
blocat cu dificultate de excelentul Pan- 
ielici, portarul Vojvodineî, precum și 
acțiunea din min. 40 (D. Popescu a 
executat un dribling prelungit), irosită 
de Creiniceanu.

Repriza a doua — și mai ales înce
putul ei — a avut cu totul alt aspect. 
S-a simțit că pe teren se joacă fotbal. 
La aceasta a contribuit și faptul că în 
niai puțin de 3 minute s-au marcat cele 
trei goluri ale partidei. Surprinzător, sco
rul l-au deschis oaspeții. La o acțiune

drumul

a fost 
primul 

care 
care 
Oas- 
mm 

timp.
prin impetuozitatea 

prin varietatea și nivelul lor 
în min. 58, în plină ofensivă 
noastre, se

Badea execută
Pîrcălab reia

Lambi),
Tribici),înscrie și golul 

o lovitură li- 
fulgerător din 
A fost semna- 
susținute- care 
publicul ieșind 
atunci și îuce-

un
și următorii

Tănase 
premiu 
cîștigători de autoturisme: Renault 10 
Major : A ieriu Constantin - București, 
Moskvici 403: Mihalache Constantin? 
București; Wartburg decapotabil: Maca- 
rie A asile-București, Wartburg Standard : 
Kiss Arpad-Praid. I lives Ludovic-Praid 
și Dunăreanu lon-Bîrlad, Fiat 600: Pa- 
velescu Napoleon-Vaideni Argeș. Ruda 
Ion-Timișoara, Bogdan Ilie-Bocșa și Te
reza A asile-București.

Cine vor 
special din 
vom avea după tragerea 
loc duminică 27 martie

Alexandru-Tîrgoviște 
de 119.451 Iei —

fi cîștigători la 
martie?27

Cil

concursul 
Răspunsul il 
care va avea 

la Cluj.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la tragerea 

LOTO din 18 martie 1966

Premiul suplimentar II : 4 a 18.981 
lei și 7 a 4.745 lei; categoria I : 
4 a 16.169 lei și 11 a 4.042 lei; cate- ; 
goria a H-a : 17 a 4.595 lei și 27 a j 
1.148 lei; categoria a IlI-a : 78 a 1.027 
lei și 113 a 256 lei; categoria a IV-a :
136 a 627 lei și 152 a 156 lei; cate
goria a V-a : 152 a 550 lei și 185 a
137 lei; categoria a Vl-a : 156 a 524 
lei și 209 a 131 lei; categoria a Vil-a : 
182 a 456 lei și 228 a 114 lei; cate
goria a VIII-a : 262 a 316 lei și 332 
a 79 lei.

Report Ia premiul suplimentar I: 
109.146 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

De Ia I.E.B.S
Ietele pentru cuplajul de fotbal 
A—CRIȘUL și RAPID—FARUL din 
tie de pe stadionul „23 August” 
s în vînzare la casele obișnuite : 
Vidu, Pronosport calea Victoriei 

genția C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu- 
dioanele Republicii, Dinamo, Giu- 
atinoarul „23 August” și la casa 

nou înființată în parcul halelor
Patinoarul „23 August" este deschis 

pentru patinaj public ZILNIC între orele 
18—20, iar duminică și între orele 9—12.

I J
Echipa de volei a asociației spor
tive Telefoane din Sibiu s-a pre- 
zentat, recent, la un meci, echi
pată in tricouri de diferite culori

(M LUPUyiU — coresp.)

Ilâlmăgeanu și C. Dan, 
grea s-a putut trece, 

activ la 
i Badea, 

un ele-

cu _
D. Popescu (foarte : 

terenului), Pircălab și 
mobilitate constituie

I I N
La meciurile oficiale ce au 
stadionul din Baia Mare, 
bilul de la A.S. Minerul nu per
mite corespondenților să intre în 
vestiare să ia formația echipelor. 
Așa s-a înttmplat și la meciul de 
cupă dintre Minerul și Petrolul 

Ploiești
BARBU — coresp.)

loc pe 
conta-

Voința București —Flacăra
0-1 (0-0)

Formația Flacăra Moreni din 
a susținut ieri în Capitală o partidă 

amicală cu Voința din campionatul oră
șenesc, seria a 11-a, pe care a învins-o 
cu 1—0. A marcat Popescu în min. 77.

Flacăra a folosit următorii jucători : 
Șerbănoiu (Mocanu) — Iordache (A- 
lexe). Albină, Dumitran, Bocin (Sandu) 
— Lăzârescu, Iofciulescu (Frîncu) — 
Baicu, Cîmpeanu, Popescu, Manta.

N. D. NICOLAE — coresp. |

Moreni

B
catcgoiia

J Ol
Desene de AL. CLENCIU

de lupte de pe str. I. Vidu,Sala _ - - . -a clubului bucureștean Progresul, 
are pardoseala deteriorată, in- 
greulnd desfășurarea antrena-

pardoseala deteriorată, 
desfășurarea 

mentelor

e Biletele pentru galele de box de 
tăzi și sîmbătă de la sala Floroasca 
găsesc de vînzare la casa specială 
str. Ion Vidu.

la vestiar : 
să ini rați,

inscripție potrivită 
care... încercați

O
.Voi 

lăsaji orice speranță!

— De ce nu-1 pui cu umerii pe» 
podea ?

— Aștept lntii s-o repare l

— Ce variație!
— De joc ?
— Nu, de... c



lucrările Congresului
RON CURM ÎNTINS

(Urmare din pag. 1) ordi-

de Nona Gaprindașvili!

prezența în mijlocul nostru a mem
brilor Comitetului Central, ai Comi
tetului Executiv și Secretariatului Co
mitetului Central în frunte cu se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu.

Salutăm, de asemenea, cu profundă 
stimă prezența la Congres a membri
lor Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri.

Adresăm un cald salut conducăto
rilor organizațiilor de masă, vechilor 
militanți ai partidului, activiștilor de 
partid și de stat, oamenilor de știință 
și cultură care iau parte la lucrările 
Congresului.

Noi vedem în această largă parti
cipare a personalităților de frunte 
ale țării la lucrările Congresului, a- 
precierea și dragostea de care se 
bucură Uniunea Tineretului Comunist, 
întregul tineret din partea partidului 
și statului, din partea tuturor celor 
care se ocupă de creșterea și for
marea tinerei generații a patriei.

In mijlocul nostru se găsesc oaspeți 
dragi de peste hotare, reprezentanți 
ai ornanizațiilor de tineret prietene, 
îngăduiți-mi ca, în numele dumnea
voastră, să-i salutăm cu căldură.

Prezența la Congres a stimaților 
noștri oaspeți de peste hotare este 
pentru noi o mărturie a sentimente
lor de prietenie care s-au statornicit 
și se dezvoltă continuu între organi
zațiile și tineretul țărilor noastre, a 
solidarității mișcării revoluționare și 
democratice a tineretului lumii.

Tuturor oaspeților de peste hotare 
le aducem calde mulțumiri pentru 
participarea lor la Congresul noștru.

Delegații aleg apoi în unanimitate 
prezidiul și celelalte organe de lucru.

Congresul a adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi :

1. Raportul Comitetului Central al 
U.T.C. cu privire Ia activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist în pe
rioada dintre Congresul al VLI-lea și 
Conqresul al VUI-Iea ale U.T.C. și 
sarcinile ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist pe baza hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

X Raportul cu privire la proiectul 
Statutului Uniunii Tineretului Co
munist.

4. Alegerea Comitetului Central 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Comisiei Centrale de Revizie.

Primit cu îndelungi și puternice 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae CeaușescH, care a adus Con
gresului salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. Cu- 
vintarea secretarului general al C.C. 
al P.C.R. a fost subliniată în repetate 
rînduri cu aplauze îndelungi, cu 
ovații entuziaste.

La primul punct al ordinei de zi, 
tovarășul Petru Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., a prezentat rapor
tul Comitetului Central al U.T.C.

în continuarea lucrărilor, delegații 
au aprobat o hetărite, propusă în 
Raportul CC al U.Ț.C, prin care 
prezentul Congres al Uniunii Tine
retului Comunist să se numeroteze 
Congresul al VUI-Iea al U.T.C Ho- 
tărîrea a fost votată în unanimitate, 
într-o atmosferă de viu entuziasm.

a]
a

La cel de-al doilea punct al 
nei de zi, Maria Apostol, președin
tele Comisiei Centrale de Revizie, a 
prezentat Raportul acestei comisii.

Au început apoi discuții la ambele 
rapoarte prezentate.

în ultima parte a ședinței de dimi
neață au luat cuvîntul delegații orga
nizațiilor regionale U.T.C. Dan Mar
țian (Oraș București), loan Dordea 
(Hunedoara), Mihai Vasile (Suceava), 
Constantin Preoteasa (Argeș), Ioan 
Popa (Oraș București) și Ioan State 
(Brașov).

în ședința de după-amiază, la re
luarea lucrărilor, a fost prezentat ra
portul Comisiei de validare, care a 
fost aprobat de Congres.

Din Raportul prezentat de Grigore 
Gheorghe (Bacău) a reieșit că, în con
dițiile reprezentării a 1100 de membri 
ai U.T.C. de către un delegat, la ar- 
tualul Congres participă cu 514 dele
gați mai mult decît la precedentul 
Congres, ceea ce reflectă creșterea 
numărului membrilor organizației re
voluționare de tineret din țara noas
tră.

Pentru contribuția deosebită pe care 
au adus-o la înfăptuirea operei de 
construire a socialismului, 286 de de
legați au fost distinși cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia. De asemenea, 8 delegați sini 
deputați în forul suprem al țării, Ma
rea Adunare Națională, 178 în sta
turile populare, iar 318 delegați au 
fost distinși cu „Diploma de onoare" 
a C.C. al U.T.C.

Din totalul delegaților, 269 au ab
solvit sau urmează institute de învă- 
țămînt superior, 798 sînt absolvenți 
sau urmează cursurile liceelor, șco
lilor tehnice și pedagogice, iar 582 
sînt absolvenți ai școlilor profesio
nale.

Exprimînd frăția dintre tinerii ro
mâni și cei de alte naționalități, strîns 
uniți in marea iamilie a României 
Socialiste, la Congres participă 1 752 
tineri români, 182 maghiari, 50 ger
mani și 16 de alte naționalități.

Componența Congresului — s-a su
bliniat în încheiere în Raport — ilus
trează caracterul larg al organizației 
noastre, precum și faptul că la lu
crările sale participă cei mai meri
tuoși uteciști, fruntași în munca pro
fesională, la învățătură și in activi
tatea obștească și care se bucură de 
prestigiu în rinduiile tineretului.

Au luat apoi cuvîntul: Andrei Do- 
brică (Dobrogea), Nicole ta Morar 
(Cluj), Ivan Augustin (Crișana), Ilie 
Lepădat (București), Ion Duțu (Plo
iești), Constantin Pitiș (Iași), Maria 
Grădinara (Bacăul, Iosif Walter 
(Mures-Autonomă Maghiară), Vasi- 
lica Chiscop (Galați), Nicolae Stofa» 
(Oraș Bucureștii, Ion Istrate (Maramu
reș). Frandsc Gobi (Banat), Mihai 
Gheorghe (București), Rodolfo Me- 
chini, președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Ștefan 
Negreț (Oltenia). B. N. Pastuhov, se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tiaeretului Comunist Leni
nist din U.R.S.S, Ion Cerlaciu (Bra
șov), Wanq Tao-i, membra al Secre
tariatului Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist Chinez, 
Balașa Ene (Oraș București), 
Gheorghi Atanasov, prim-secretar al 
Comitetului Central al UntenS Tine
retului Comunist Dimrtrovist din R.P. 
Bulgaria, Marius Guran (Oraș Bucu
rești).

Lucrările Congresului continuă.

BELGRAD 23 (prin telex).—In ultima 
zi liberă a turneului internațional de șah 
feminir care se desfășoară în capitala 
Iugoslaviei, a avut loe disputarea par
tidei amînate dintre campioana Româ
niei, Alexandra Nicolau, și șahista olan
deză Rita Vieeken. Această întîlnire a- 
vea o deosebită importanță pentru sta
bilirea primului loc în clasamentul tur
neului. lucind eu
Alexandra Nicolau a ci 
partidă, obținmd astfel 
în turneu 
dra Nicolau s-a ap 
jumătate punct de 
Gaprindașvili, care 
rile și nn joacă în

Vreeken a cedat, 
întreruptă cu șahista iugoslavă

I.azareviei a cîștigat întrerupta cu Nedel- 
kovicL

lata cum arată clasamentul turneului 
înaintea ultimei runde: Gaprindașvili 9 
puncte, Nicolau 81/,, Jocici 7%, Laza- 
revici 7, K. lovanoviei și Stadler 6, Ne- 
delkovici 5*/a, Belamarici și Eretova 5%, 
Ljiliak 4, 1 reeken și Bilek 3*/j, R. Io- 
v ano viei *4.

La Adelaida (Australia) s-a desl 
șurat un concurs de atletism cu par 
ciparea unor invitați din U.R.S. 
S.U.A., Australia etc. Jim Grelle 
cîștigat cursa de 2 mile în 9:34,0 
vingîndu-1 pe multiplul recordm 
mondial, Ron Clarke, clasat al doi] 
cu 9:34,5. R. Flowers (S.U.A.), în v 
stă de 18 ani, s-a clasat primul 
probele de 110 mg și 200 mg cu 1 
și, respectiv, 23,0.

Ager

Wou record european 
de natatie

MAR DEL PLATA. în runda a 
VIII-a a turneului international de 
șah de la Mar del Plata (Argentina), 
liderul clasamentului, Lajos Portisch 
(Ungaria), a remizat cu argentinianul

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După 
prima zi a întîlnirii de natație între 
selecționatele U.R.S.S. și R.D. Ger
mane, scorul este de 65—44 puncte în 
favoarea gazdelor. Cu acest prilej, 

fost stabilit un nou record european, 
in proba masculină de ștafetă 4x100m 
liber, echipa U.R.S.S. a realizat timpul 
de 3:37,0 (vechiul record era de 3:38,1 
și aparținea echipei R.D. Germane).

deosebită hotărî re,
știgat și această 

a opta victorie 
;i a patra consecutivă. Alexan- 

propiat astfel la numai 
actuala lideră. Nona 
și-a încheiat întilni- 
ultima rundă.
de asemenea, partida 

adler.

1) CUPA JULES RiMET“ 
IA fi îioii?

LONDRA 23 (Agerpres). — Federa
ția britanică de fotbal a cerut, tele
grafic, federației internaționale de spe
cialitate (F.I.F.A.) permisiunea de a 
înlocui -Cupa Jules Rimet“ care, după 
cum se știe, a fost furată duminică 
dimineață din palatul Westminster. 
F.I.F.A. n-a dat, pînă în prezent, nici 
un răspuns. «Noi sperăm să primim 
un răspuns în scurt timp în această 
problemă, pentru a confecționa o altă 
cupă“ a declarat un purtător de cu- 
vînt al federației britanice.

Alarmați de furtul -Cupei Jules Ri- 
met", organizatorii celei mai importan
te curse hipice din Anglia — „Marele 
Premiu Național" — care va avea loc 
sîmbătă, au luat cele mai serioase mă
suri de precauție. Pentru a evita dis
pariția trofeului care va recompensa 
pe învingătorul acestei tradiționale’ 
competiții, cupa de aur masiv a fost 
depusă imediat într-o sală din Liver
pool, unde este păzită zi și noapte. 
Cu citeva ore înaintea cursei, organi
zatorii vor transporta cupa la hipo
drom, intr-un automobil blindat.

Meciul Clay - Chuvdlo

rămînc ncoiicial
TORONTO 23 (Agerpres). — Comi

sia medicală din Toronto a găsit 
„apți“ pentru luptă pe boxerii de cate
gorie grea Cassius Clay (S.U.A.) și 
George Chuvalo (Canada), care se vor 
întilni. Ia 29 martie, în acest oraș. 
Un purtător de cuvînt al forului inter
național W.B.A. (World Boxing Asso
ciation) a declarat, cu acest prilej, că 
meciul nu este recunoscut ca oficial 
pentru titlul mondial. într-o altă de
clarație, McKenzie, reprezentant al 
W.B.A., a precizat că „... deținătorul 
oficial al-ceuturii, în versiunea W.B.A. 
nu este altul decît Ernie Terrell".

în ciuda faptului că meciul nu are 
un caracter oficial, el este așteptat cu 
mare interes de amatorii de sport ca
nadieni care consideră că Chuvalo are 
șanse de a ciștiga în fața lui Clay. 
Acesta a afirmat zilele trecute că nu 
a avut timp să se pregătească.

7

,,Postcronică“ la turneul

Nu vă oferim un interviu eu Ion 
Tiriac, ci o cronică. Din cele cîteva 
cuvinte schimbate cu autorul fru
moasei victorii din finala turneu
lui de la Alexandria, din pasajele 
citite în ziarele egiptene, am re
constituit «filmul meciului' Țiriac

mân poate cîștiga un asemene 
tu'ncu puternic, chiar dacă ten: 
sul nostru nu s-a afirmat încă p 
cea mai înaltă treaptă mondiali 

Deci, un ultim, obstacol; Ries 
sen. Jucător în plină formă, doi 
nic să se reabiliteze și el dup 
surprinzătoarea înfrîngere suferit 

■ la Cairo în fața lui Ilie NăsfâS
Acest Marty Riessen practică ti 
rusul specific jucătorilor de dir

Știri, rezultate

Iov cu 5*2 puncte și Julio Bolbochan 
(Argentina) cu 5 puncte.
DORTMUND. Clubul de fotbal Borus

sia Dortmund (R.F.G.) a propus datele 
de desfășurare a întîlnirii cu echipa 

West Ham United 
(Anglia) din ca

drul semifinalelor 
„Cupei cupelor". 
Primul meci ar ur
ma să se dispute la

4 aprilie la Londra, iar cel de al 
doilea — la 20 aprilie la Dortmund.

KIROV. La Kirov (U.R.S.S.) a avut 
loc ultimul concurs de patinaj vi
teză al sezonului. Iată primii clasați: 
masculin 500 m — Vladimir Gvoz- 
dețki 42,2; 1500 m — V. Ciaghin

Schwegber. Partida centrală a rundei 
s-a disputat între marii maeștri 
Reshevsky (S.U.A.) și Uhlmann 
(R.D.G.). După 23 de mutări arbitrii 
au consemnat rezultatul de remiză, 
în clasament conduce Lajos Portisch 
cu 6% puncte, urmat de Vasili Smîs-
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Tiriac briliant vainqueur du simple
Lechachov ef Mie Bafchema reraaorkaî te do.be mixta

.Țiriac învingător strălucit în proba de simplu" a scris în titlu ziari 
„Le progres Egyptien": care apare la Cairo

— Riessen, punct final în suita 
marilor întreceri disputate de așii 
sportului alb în R-A.U. Iată deci 
această cronică scrisă la persoana 
întîia în care are cuvîntul cam
pionul de tenis al României.

Cînd am intrat pe teren, pentru 
a disputa ultimul meci, cu ameri
canul Marty Riessen, eram mai 
decis ca oricind. Un singur gind 
mă anima: să cîștig 1 Deși adver
sarul meu se prezenta cu o „carte 
de vizită" respectabilă —■ un loc 
de titular în echipa de „Cupa Da
vis' a Statelor Unite, victorie a- 
supra lui Emerson (jucătorul nr. 1 
al hunii) — știam că am șansa de 
a termina crștigător. Nu mi-ar fi 
lost teamă nici de Torben Ulrich, 
învinsul lui Riessen în semifinală, 
fiindcă mar jucasem anul trecut cu 
danezul și cîștigasem. Și eu ve
neam cu un palmares de competi
ție bun: scosesem, printre alții, pe 
sovieticul Lihaeiov (revelația tur
neului de la Cairo) și pe Gulyas, 
învingătorul lui Lundquist. Să mai 
adaug că pe partea mea de tablou 
figurase și americanul Clarke 
Graebner, ieșit și el din cursă.

Doream o victorie nu numai 
pentru a-mi înscrie pentru prima 
oară numele printre cîștigătorii 
de mari turnee internaționale, dar 
și pentru a șterge impresia acelui 
eșec de la Cairo, unde — într-una 
din cele mai... proaste zile ale 
mele — pierdusem în fața sovieti
cului Metreveli. Voiam de aseme
nea, să dovedesc tuturor, aici, un
de se adunaseră campioni și cam
pioane din atîtea țări, ci un ro-

2:11,3; 3 000 m — Ciaghin 4:40,7; 
5 000 m — Geiderih și Habibulin 
8:06,8. Victoria a revenit lui Ciaghin, 
care a totalizat 182,469 p.

VARȘOVIA. Campionatul de ciclo- 
cros al Poloniei s-a desfășurat anul a- 
cesta Ia Lodz pe distanța de 25 km. 
Pentru a treia oară titlul de campion 
a fost cîștigat de tînărul Ceslav Po- 
leviak (22 de ani) membru al unui 
colectiv sportiv sătesc. La campionat 
au luat parte 180 de concurenți.

BRUXELLES. La Lummen (Belgia) 
a avut loc un concurs internațional 
de motocros. Iată primii clasați la 
cele două categorii: 250 cmc —
Wiertz (Belgia); 500 cmc — Geboers 
(Belgia).

colo de ocean — servicii în fort 
atacuri rapide la fileu, lovituri t 
din toate pozițiile, cu singur 
scop de a plasa o minge atlt 
puternică. Incit să nu mai poa 
ti reluată de adversar.

In iața unui „tun" de asemen 
calibru, nu puteam să uzez de 
ceeași armă, așa că mi-am ale 
antidotul ei. Mai exact, dou 
„pasinguî" și mingile scurte, 
prima am început, cu a doua i- 
dat adversarului meu lovitura 
grație în ultimul set.

Meciul n-a început prea 
pentru mine. Aproape că rț£^^ 
tea sta în fața „bombelo^fh 
Riessen, care nu-mi lăsau timp 
replică. Mai aveam un adversar 
plus, vîntul. care devia pasin 
rile mele, lovituri ce se cer t 
deauna precise. Pierd primul 
mai rapid decît aș fi prevăz 
2—6. Al doilea însă îmi oferă 
revanșă. îl oblig pe Riessen 
alerge mai mult, plasez și cite 
„scurte", încep să-i dereglez 
rul. 6—2 pentru mine. în al tr 
lea set, mergem „cot la cot 
la 3—3, cîștigîndu-ne fiecare : 
viciul, ti „iau“ apoi servi 
(4—3) și încep să servesc și 
tare, cu continuări la fileu : 5 
6—3.

La al patrulea set, practic 
mai aveam emoții. Deși brațul 
cepuse să mă doară, îmi spune 
să știu că o să cad jos și nu-1 
să-mi ia meciul!... Se repetă sil 
ția din setul trei: 3—3. Joc 
ghem de 20 minute... și 4 
„Scurtele" mele, alternate cu mi 
tari, îl macină pe Riessen. Am 
canul face eforturi serioase pe 
a prelua inițiativa. Eu nu-1 las. 
umărul drept julit Intr-un pi 
jon, dar nu contează. Folosesc 
cum întreaga mea gamă de 1 
turi pentru a nu lăsa nici o p 
bilitate adversarului. Mai pierd 
ghem, cîștig unul și încă un 
6—4. Terminat...

Marty Riessen vine la fileu 
mă felicite. Spectatorii aplaudă, 
stat 3 ore și 5 minute în trib 
pentru a urmări o luptă pe c 
puțini dintre ei poate, înțeleg 
cît de grea a fost. Cîștig în sfî 
această finală în 
cercasem o dată 
ani în urmă.

Acum, însă, 
tenis...
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