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LEGISLATURI A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Ședința de ieri 

dimineață
Joi dimineața au fost relua

te lucrările primei sesiuni a 
celei de a Vl-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La intrarea în sală, depută
ții si invitații au întîmpinat 
cu îndelungi șl puternice a- 
plauze pe conducătorii de par
tid și de stat, tovarășii Nâcolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
iMănescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec.

în sală se aflau numeroși 
invitați — activiști de partid 
și de stat, conducători ai in
stituțiilor centrale și ăl orga
nizațiilor obștești, personali
tăți ale vieții economice, ști
ințifice și culturale, precum 
și șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noastră.

De asemenea, erau prezeințl 
’ ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

La începutul ședinței, depu
tatul Tudor Drăganu, ales 
președinte al Comisiei de va
lidare, a prezentat raportul a- 
cestei comisii. în unanimitate, 
Marea Adunare Națională a 
validat prin vot deschis man
datele celor 463 de deputați 
aleși la 2 martie. Președintele 
de vârstă, deputatul Petre 
Constantinescu-Iași, a decla
rat constituită Marea Aduna
re Națională a Republicii So
cialiste România.

S-a trecut apoi la alegerea 
Biroului M-A.N, pentru cea 
de a Vl-a legislatură, în baza 
propunerilor adoptate de Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român șl 
Plenara Consiliului Național 
el Frontului Unității Socialis
te, cit și a consultării unul 
număr mare de deputați din 
mai multe județe ale țării, 
deputatul Dumitru Balalia a 
propus alegerea ca președinte 
al Marii Adunări Naționale 
pentru cea de a Vl-a legisla
tură a deputatului Ștefan 
Voitec, iar ca vicepreședinți a 
deputaților Mia Groza, Gyor- 
gy Kovacs, Ilie Murgulescu și 

^Gheorghe Necula. Marea Adu- 
wnare Națională a ales apoi 

prin vot secret, prin buletine, 
această componență a Birou
lui Marii Adunări Naționale.

în continuarea lucrărilor 
sesiunii a luat cuvîntul tova
rășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
care, în numele Biroului Ma
rii Adunări Naționale, a adre
sat calde mulțumiri pentru 
încrederea și cinstea acordată 
și a încredințat pe deputați 
că nu va fi precupețit nici un 
efort pentru îndeplinirea în
datoririlor ce revin Biroului 
în cadrul actualei legislaturi.

în continuarea lucrărilor 
Marea Adunare Națională a 
aprobat următoarea ordine de 
zi:

— Alegerea secretarilor Ma
rii Adunări Naționale;

— Proiect de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socia
liste România;

— Proiect de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Regulamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale;

— Alegerea comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale;

— Alegerea Consiliului de 
Stat;

— Proiect de lege pentru 
modificarea Legii nr. 20 din

(Continuare in pag. a 4-a)

TOVARĂȘUL NICOLĂE CEAUȘESCU 
A FOST REALES PREȘEDINTE 

AL CONSILIULUI DE STAT

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.
Doresc, în primul rînd, să vă mulțumesc călduros pentru 

încrederea ce mi-ați acordat-o, alegîndu-mă în înalta func
ție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România (aplauze îndelungate, puternice). Vreau să ex
prim în același timp mulțumiri din partea tuturor membri
lor Consiliului de Stat pe care i-ați investit astăzi cu încre
derea dumneavoastră.

Am convingerea că sînt în asentimentul dumneavoastră, 
al tuturor, adresind de Ia tribuna acestui inalt for al tării 
cele mai vii mulțumiri întregului nostru popor pentru votul 
aproape unanim acordat la 2 martie Frontului Unității So
cialiste (aplauze vii). In această impresionantă manifestare 
vedem expresia adeziunii depline a întregului nostru popor 
la politica internă și externă a partidului și statului, expre
sia hotărîrii tuturor celor ce muncesc de a-și consacra și în 
viitor energia, elanul, forța creatoare înfăptuirii neabătute 
a acestei politici.

Asigurăm pe toți cetățenii patriei că Marea Adunare Na
țională și Consiliul de Stat vor acționa cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea vastului program de înflorire multilate
rală a României, pentru accelerarea mersului înainte al po
porului nostru pe drumul socialismului și comunismului 
(aplauze puternice). Steaua cea călăuzitoare a întregii noas
tre activități va fi linia politică marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român, care se află la temelia platformei cu 
care Frontul Unității Socialiste s-a prezentat in alegeri, rea
lizarea țelurilor majore ale partidului și statului atit pe plan 
național cit și internațional.

în calitățile pe care ni le-ați încredințat în cadrul Con
siliului de Stat — organ ale cărui atribuțiuni sporesc in 
mod deosebit în conformitate cu noile hotăriri adoptate de 
Marea Adunare Națională — ne vom strădui să muncim 
în așa fel incit să ducem la îndeplinire in cele mai bune 
condiții îndatoririle de mare responsabilitate ce ne revin 
în conducerea treburilor țării. Vă asigur — și sînt convins 
că exprim părerea tuturor membrilor Consiliului de Stat — 
că vom pune toată puterea noastră de muncă în slujba in
tereselor poporului. în slujba desăvârșirii construcției so
cialismului în patria noastră, că vom acționa neobosit pen
tru a contribui la triumful cauzei socialismului, democra
ției și progresului social, la victoria păcii și colaborării in
tre popoarele din întreaga lume. (Deputății și invitații se 
ridică, aplaudă puternic și îndelungat).

Ședința de ieri după amiază
La începutul ședinței de 

după-amiază, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a comunicat numele 
președinților, vicepreședinți
lor și secretarilor comisiilor 
permanente ale M.A.N. aleși 
de către membrii comisiilor 
respective.

S-a trecut apoi la alegerea 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, al Biroului Marii 
Adunări Naționale și al unui 
mare număr de deputați din 
toate județele țării, tovarășul 
Jon Gheorghe Maurer a pro
pus ca președinte al Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P C.R.

Intr-o atmosferă de, puter
nică însuflețire deputății Ma
rii Adunări Naționale și invi
tații aflați în tribune au pri
mit propunerea cu aplauze 
puternice, îndelung repetate.

Au fost propuși apoi, în 
eplauzele adunării, vicepre
ședinții și membrii Consiliului 
de Stat al Republicii Socia- 
lișie România,

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate, prin vot 
secret, cu buletine, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

Rezultatul votului a fost 
primit într-o atmosferă de 
mare entuziasm. Deputății și 
invitații se ridică, aplaudă 
puternic, îndelung.

Primit cu vii și prelungite 
aplauze a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Trecîndu-se la următorul 
.punct de pe ordinea de zi, 
deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, 
a prezentat Raportul acestei 
Comisii asupra proiectului de 
lege pentru modificarea Legii 
nr. 20 din 9 decembrie 1967, 
privind organizarea și funcțio
narea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Ro- . 
mânia.

Proiectul de lege a fost dis
cutat pe articole și supus în 
întregime votului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea pentru modifica
rea Legii nr. 20 din 9 decem
brie 1967 privind organizarea 
și funcțiorarea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
anunțat pe deputați că a pri

mit scrisoarea adresată Marii 
Adunări Naționale de către 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer cu privire la depunerea 
mandatului Consiliului de Mi
niștri. în scrisoare se arată că 
ținând seamă de prevederile 
Constituției, potrivit cărora 
Marea Adunare Națională a- 
lege Consiliul de Miniștri pe 
durata noii legislaturi, în pri
ma sa sesiune, Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România își depune man
datul pe care l-a primit de 
la Marea Adunare Națională 
în cea de-a V-a legislatură.

Marea Adunare Națională a 
aprobat depunerea mandatu
lui Consiliului de Miniștri. 
Luînd cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân și Plenara Consiliului 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste au hotărît să pro
pună pentru funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. în ședința 
de azi Consiliul de Stat a a- 
nalizat această propunere, și-a 
însușit-o și supune Marii A- 
dunări Naționale investirea în 
funcția de președinte ai Con-
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Consiliul de Stat 
al Republicii

Socialiste România
NICOLAE CEAUȘESCU
Em»! Bodr.aroș
Manea Mănescu
Dixrrtnj Petrescu
Ștefoe P «terii

Preșecm-e e CorcXutui ce Stat 
Vxeoreșec—e ai Consiliului ce Stat
V cepreșec *’e oi Cons .u ui de Stat
V ;ec*e?ec **e a Consiliului ce Stat 
. cepreșe-c -•« ci Consiliului ce Stat 

Ve-o- Corcitului de Stat :

Ion Anton
Gheorghe Bâheanu 
Aurel Bozgen
Constanța Cioata
Ion Coatan 
!on Cosma
Constantin Daicovku 
Constantin Drogări 
Eduard Etsenburge- 
Sutana Gîdea
Ion Giuvocov 
Arbor,ase Joja
Caro! Kîrâfy 
Reman Moldovcn '
Gheorghe Pană 
taa Pcpescu-Pvturi 
Cristotar Simionescu
Ion Spctorelu
Zaaaria Stanca 
Constantia Stătescu 
Gheorghe Stoica
Ludovic Takocs

TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER 
A FOST REALES PREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România
ION GHEORGHE MAURER — președintele Consiliului de 

Miniștri

Ilie Verde» prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Janos Fcxekcs v:cecreședi"‘e al Consiliului de Mi
niștri

Gheorghe Rodulescu vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Leonte Răutu vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

losif Banc vceoreședinte al Consiliului de
Miniștri A

Emil Drăgănescv v cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Mihai Marinescu vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Ion Patan vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Comeliu Mănesc- ministrul afacerilor externe

Ion lonită ministrul forțelor armate

Comei Onescv ministrul afacerilor interne

Ion Stă.nescu președintele Consiliului Securității 
Statului

Maxim Bergh:cnu președintele Comitetului de Stat al 
Planificării

Virgil Pîrvu ministrul finanțelor

Nicolae Agochi ministrul industriei metalurgice

loan Avram ministrul industriei construcțiilor 
de mașini

Alexandru Bocdă ministrul industriei chimice

Nicolae Toader ministrul petrolului

Florian Dănâioche ministrul căilor ferate

Ion Baicu ministrul transporturilor auto, navale 
și aeriene

Mihai Bălănescu

Ion Crăciun

Bujor Almășai

Octavian Groza

Dumitru Moiora

Mihai Suder

Simian Bugh'ci 

Aurel Moga

Petro Lupu

Matei Ghigiu

Nicolae Bozdog

Gheorghe Cioară 

Ștefan Bălan 

Adrian Dimitrlu 

Nicolae Murguieț

Pompiliu Mar.ovei

Nicolae Giosan

ministrul poștelor și telecomunicațiilor

ministru! industriei ușdare

ministrul minelor

ministrul energiei electrice 

ministrul industriei construcțiilor 

ministrul economiei forestiere

ministrul industriei alimentare

ministrul sănătății

ministrul muncii

ministrul construcțiilor pentru 
industria chimică și rafinării

ministrul comerțului interior

ministru! comerțului exterior

ministrul învățămîntului

ministrul justiției

președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice

președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii

Gheorghe Gasfon Marin președintele Comitetului pentru Prețuri

Petre Blajovicl președintele Comitetului pentru Pro
blemele Administrației Locale

Comunist — ministru pentru problemele tineretului

Președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindica

telor — ministru
Președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de

Producție — ministru
Primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului

ZIARELE DE AZI PUBLICĂ:
• Cuvintarea tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
e RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE
O TEXTELE LEGILOR ADOPTATE IERI IN CADRUL LUCRĂRILOR

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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Duminică

Vălenii de Munte

START PE 1969 ATENȚIE LA JO UTSOS!

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

își Încep actlvl- 
participlnd la e-

PEPINIERĂ OLIMPICĂ NOTA 10

In cei aproape 11 ani care au 
trecut de la înființarea Clubului 
sportiv școlar, performanțele re
marcabile n-au ocolit secțiile 
sale. Așa cum era statuat inițial, 
acest club a constituit realmente 
un pasaj al elementelor de per
spectivă către loturile reprezen
tative. Un deziderat împlinit in
tr-o bună măsură și demonstrat 
de realități : atleta Mihaela Pe
neș, scrimerul Mlhal Tiu, caia- 
ciștii Mihai Țurcaș și Viorica 
Dumitru, canoistul Marian Io- 
nescu, prezenți la întrecerile ul
timei ediții a J.O. și-au făcut u- 
cenicia în secțiile Clubului spor
tiv școlar.

Mulți alți sportivi consacrați, 
deocamdată doar pe plan națio
nal, dar vizind și ei un loc în 
lotul României la viitoarea edi
ție a Olimpiadei, atlețil Silviu

Hodoș, Gheorghe Cnstnrhr, îno
tătorii Angel Șoptereaan. Vla
dimir Moraru și Agneu Sterner, 
poloistul Grain Nnvac, piwLaazW 
Petre Mihaluc. hnodanașMi Vic
tor Samungi, Gheorghe Gorac 
sau Gheorghe Roșesev — ea să 
nu-I amintim declt pe cei mai 
reprezentativi — au fost șl ei. 
pin* nu de mult, .eleni- antre
norilor care activează tn aniesl 
club rezervat tineretului Rafia».

★
Ultimul bilanț (Cifrici pe anal 

1968, amintit ca ocazia plenarei 
a demonstrat eâ pin ia man . or 
succese este b4Utontă arum de 
noi și noi generații de tineri, a- 
proape aoe de sportivi lețitlBBatL 
Astfel In cursul anului trecut, 
reprezentanții Clubului sportiT 
școlar au cucerit î2 de titluri de 
campioni naționali și au eorec-

Suporterii elevelor din e- 
er.ipa de buchet a Scolii 
sportive din Brașov, cam
pioană republicani la ju
nioare în ediția trecută, o 
cunosc bine pe această fată, 
ca pe una din componentele 
de bază ale cvintetului bra
șovean. Colegii și colegele 
ei, elevi ai Liceului „Uni
rea", o cunosc ca pe pose
soarea unor note care ar 
faze cinste oricărui carnet.

Da~, să începem cu în-

Motociciiștii 
tatea pe 1963 
tapa inaugurală a concursului 
republican de motocros, pro
gramată duminică 16 martie la 
Vălenii de Munte. Prima con
fruntare șl, deci, primele emo
ții dintr-un nou sezon compe- 
tițional, care se anunță bogat in 
întreceri interne și internațio
nale. Emoții au insă și local
nicii — iubitori ai sportului — 
întrucît în această pitorească 
localitate se desfășoară pentru 
prima oară o întrecere motoci- 
clistă de amploare. Cît privește

mi- 
pen- 

sau 
vara

REGIZORUL
>ntrn de-

4 duzina
Juriul se retrăsese 

liberare, Din vreo c .....___
de filme Bportlve trebuiau reți
nute doar cinci pentru a fi a- 
pol diferențiate valoric și premi
ate. o masă rotundă dominată 
de figura autoritară a maestrului 
Gopo, de argumentele imposibil 
de combătut ale lui Geo Salze- 
scu, de sobrietatea lui Savel SUo- 
pul, de exigența profesională a 
lui Ov. Gologan. Cite criterii nu 
intrau în acest complex joc al 
aprecierii; Imagine, sunet, mon
taj, comentariu, mesaj etc. O su
medenie de chițibușuri pe care 
specialiștii le întorceau pe o par
te și pe alta. Mi-am spus opinia 
(consultativă, de altfel), am aprins 
o țigară șl așteptam plin de cu
riozitate să văd cum se soldea
ză această dispută de argumente, 
care se Încinsese și se prelungea, 
parcă în ciudă-mi. între timp, 
îmi arunc privirea prin sala des
tul de drăguț ornamentată — și 
o opresc asupra ușii care mă 
frapează cu geometria-1 de gea
muri. Prin pătratele de sticlă, în 
spatele ușii, zăresc un băiețel 
care se foia încoace și încolo, de 
parcă își aștepta rîndul la cine 
știe ce mare examen... De ce-i 
fi dînd tîrcoale? Cum disputa de 
aici nu lăsa șă se întrevadă per
spectivele unei concilieri rapide, 
mă îndreptai agale spre ieșire. 
Cînd am deschis ușa. puștiul a 
tresărit privind pe lingă mine 
înăuntru.

— Așteptați pe tăticu’ T — II 
întrebai iscoditor.

Se roși pînă în vîrful urechi
lor, prlvindu-mă mustrător, Își 
împinse pieptul înainte șl repli
că :

— Nu, aștept verdictul. Am ve
nit special pentru asta la Bucu
rești. Sînt din Oțelul Roșu. Mă 
cheamă Marius Margan și sint 
în clasa a Vl-a. Avem un film 
în concurs. V-a plăcut 7

— Nu ești eumv» 
„Cotitura* ?

— Nu, sini regizorul prod.t- 
țlei „Locuri »i locuri* - 
rectă cu gravitatea o: 
meserie, apăsind pe 
glzor. V-a plăcut T

N-am putut et-ml 
tul...

— Interesant, dar 
„verdictul*, așa eă

nu eu Bac

totuși, ce te-« deterr r_at a*-ți a- 
legi o »temenea temă r

La noi, tn Oștiul Beșu. ua 
mare număr de pionieri tadrl«e«~ 
excursiile in munți. Ișa petrec 
timpul in mijlocul nasn-L în u- 
nitatea de pionieri de ia $cca^ 
generală nr. 1, de a ctret artTsl- 
tate răspunde tovartșul Btaacaec- 
adjunct Mihai Dr4ahlet. shri 
mulți cinefili am steri care ae<3- 
vează In cadrul cercului .Crava
ta roșie*. Ideea tvmulgi ue a 
fost dată de tovarășul taenwelar 
Emil Ataliaș. Iar noi. cam cutre
ierăm munții tn lung șl-n lat. am 
cules imagini referitoare la spoi
turile pe care le putaua pmetiea 
pe Înălțimi, am redat morrer.-^* 
de/bucure unice pe care wattul 
drumețiile le pot etes* șt M-act 
pus In contrast eu uaete aspecte 
nedorite din Viața ItaeeSeet

Cercul noetra de CteeAtl cere-— 
cravatelor roșii. pregătește un 
nou film. BMgtaPe ao *ăaa cu
lese și se lucrează perna intent 
in laborator.

— Ce subiect tratați, de aceas
tă dată 1

— Secret praf ionel ,
Discuția ae-e toai taMBMMi de 

încheierea delibertrCor. într-a- 
devăr, filmul sportiv al mieilor 
cinefili din Oțelul Roșu se ata 
printre eele premiate Nu «ta: 
avea rost să reluăm cenversa-ua 
Trebuia să-1 las pe Martos să-și 
savureze bucuria succesului I

A. BREBEANU

mă ec- 
Lul de 

cuvtatul re-
e-jerl

tie 3 
eta 
ije a

Straniu 
înainta? care 

să marcheze. 
nu de două,
la rînd, într-o par-

speci- 
obiș-

Și nu 
ci de

r» W

eniorului — onoarea cuve
nită !“ Toate sporturile 
fac reverența de rigoare, 
își scot pălăria, și spun 

luptelor : „Poftiți în față 1“ Lo
cul întîi în „panoramic" i se 
cuvine de drept acestei disci
pline care de mulți ani aduce 
în 
cu 
rii 
de

bolul 
drum 
veni 
lor...

mai «re de ftrdMtut u» 
foarte lung pentru a de- 
măcar ordonanța lupte-

★

sipetul nostru de trofee piese 
valoare autentică. Luptăto- 
nu aruncă pe masă, alături 
strălucitoarele medalii olim

pice sau mondiale, și niște cer
tificate de paupertate ca să-și 
amplifice succesul. Măreția per
formanțelor lor stă în modestie, 
iar marea mulțumire pe care 
ne-o produc își are rădăcinile 
în eterna lor nemulțumire față 
de ei înșiși.

Întorși aseară de la Mar del 
Plata, așii saltelei nici nu vor 
avea timp să-și desfacă baga
jele, fiindcă duminică se dă 
startul într-o nouă ediție a 

campionatului național pe echi
pe.

Competiția beneficiază de un 
record, poate unic în istoria 
sportului: DOU ĂZEC1 DE ANI 
DA R1ND VICTORIA A RE
VENIT FORMAȚIEI DINAMO 
BUCUREȘTI la mare luptă cu 
Steaua.

Acum, însă, va fi ceva mai 
greu: regulamentul prevede o 
dispută tur-retur și hazardul, 
sau întîmplarea, invocate dese
ori, au — deci — conturile 
epuizate.

Etapa inaugurală abordează 
o geografie largă, care poate 
veni și ea în ajutorul celor care 
ar căuta să explice cauzele suc
ceselor notorii ale luptătorilor 
români. Așadar, la „clasice", 
cele patru triunghiulare se vor 
disputa la București, Lugoj, 

Tulcea și Reșița, iar la „libere" 
în București, Brăila, Tîrgo- 
viște și Cluj. Aproape ca într-o 
etapă de fotbal. Numai că fot-

s portivii universitari cu
nosc efervescența a două 
campionate cu semnifi
cații clasice : la atletism 

și schi. Din păcate, oamenii 
amfiteatrului nu dețin un rol 
de hegemon pe stadion, eum se 
întîmplă frecvent în alte tari 
cu sport avansat. La noi, facul
tatea reprezintă, de cele mai 
multe ori, startul spre perfor
manță și nu momentul ei de 
zenit, ca — de pildă — în An
glia, Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite, Franța.

Vorbind despre mari cam
pioni ai universității, nu-ți vin 
în minte, la atletism, mai mult 
de două, trei nume: Mihaela 
Peneș, Șerban loan, Dan Hidio- 
șanu. Iar la schi, nici atît. Poa
te n-ar fi lipsit de semnifica
ție să amintim că Roger Ban
nister, „regele" alergării pe o 
milă, a abandonat sportul in 
clipa cînd a terminat faculta
tea. Probabil conform princi
piului „fiecare lucru la timpul 
potrivit”. Ca în romanul lui 
Maurois, „Climate”.

★

Reîncepe rugby-ul, cu dis
puta Dinamo — Steaua 
(în care Grivița Roșie va 
încerca, și ea, o luas-e 

de cuvint), iar la baschet, de 
asemenea, un mepi Dinamo — 
Steaua urmează să hotărască 
dacă turneul final al competi
ției mai are sau nu sens. Dacă 
cîștigă Dinamo, atunci con
cursul care urmează va fi ° 
simplă formalitate. Poate. însă. 
o să învingă Steaua, ca să mai 
învioreze această întrecere des
fășurată, ani de-a rîndul, 
tr-un total anonimat.

în-

★

DE LA UN BUT LA ALTUL

la 
în- 

■A—frunta, la Galați, pe. .. 
Udișteanu, iar Penicilina 

joacă, în București, cu Dinamo. 
Ieșencele sint poreclite, pentru 
agilitatea și mobilitatea lor, 
„japonezele din Moldova". Si 
le vedem, deci, la lucru.

Două mari derby-uri 
volei: Steaua îl va 
frunta ‘

Valeriu CHIOSE

• Duminică începe returul 
campionatului, cu întrecerile de 
divizia A și seria I a diviziei B. 
Continuă, de asemenea, meciu
rile din campionatul de juniori.

în divizia A, etapa cuprinde 
meciurile Dinamo — »U“’ Timi
șoara. Grivița Roșie — Farul 
Constanta. Politehnica Iași — 
Steaua, Agronomia Cluj — Pro
gresul. Rulmentul Bîrlad — Con
structorul și Știința Petroșeni — 
Gloria (la Deva). In Capitală 
se va juca un singur meci de 
„A“ duminică, partida Grivita 
Roșie — Farul fiind programată 
pe ziua de 19 martie.

• în seria I a diviziei B se 
vor disputa duminică jocurile 
Olimpia — Construcții, Politeh
nica - S.N. Oltenița și Rapid- 
Vulcan.

• Campionatul de tineret-re- 
zerve va începe de-abia pe data 
de 30 martie, din cauza lipsei 
de terenuri practicabile.

ceptriuL O cheamă EMEȘE 
1SZAKJ și este în Clasa a 
X-s. Practici baschetul încă 
ăi» fecala elementară. A 
iadrdfit acest sport, dedi- 
ciadu-i eu pzs.une multe 
dta orele sale libere. A cu
noscut, prin el, de multe ori 
euforia succesului: a im
bricat tricoul de campioa
nă, e «ruî scrisfacția unor 
victorii iniemssiionale îa fa
rd și peste hotare.

Dar E meșe a înțeles ci 
t» orice discipli-.ă sporti vă 
este necesari, pe lingi o 
muscă intensă la euîrena- 
nes'.e, ți o înc'.tă pregătire 
tnfe!«etua-d. O dată înțelease 
această veche noutate, pro
fesorii eu dr-af satisfacția 
să ec**e*-.--ere ts majorita
te nuezzi acte —-zxime in 
carnet.

Firi g fi descsripiuici de 
ssceesela obținsde, ea a rd- 
sas hicrers tceesți buei 
eBicpd, aceea» fasi tsasM. 
ea niște ochi acari, lumieoți, 
ta care arLgcae st la-nmaie 
aw* sraxtAOadti n.fcte<a 
dcaae :ir«. dar p cele ele ho- 
tirira uestrtșssuzste de c se 
«amăra •scem pmxtre pri- 
rtaia. CurssateLe es jurice 
ăcrixti da realizare per- 
anctală oecesrid rmt'nă 
fcajtc tzxlză nrjzssi* 
ffPxrT*. Tvi? ci
-cțrez.ată x» edevir, ilui- 
trsS ca certctudcte de ta- 
■“rzT't e» aeîirîîcte pro'etio- 
asli ți rponiri.

gazdele, asociația sportivă Lo
comotiva Ploiești și forurile din 
Vălenii de Munte, aflăm că ele 
sint animate de ambiția de a 
se achita cit mai bina de sar
cina de organizatori.

La start sa vor prezenta cîte- 
va zeci de concurenți, repre- 
îentind cluburi și asociații spor
tive din București, Brașov, Re
șița, Cimpina, Ploiești și Pitești. 
Printre ei, cunoscuții »ași“ Puiu 
Ovidiu, Ervin Seiler, Cr. Do- 
vids, Otto Ștefani, Șt, Chițu, M. 
Dănescu, P. Paxino și alții care 
se pregătesc în vederea con
cursurilor de amploare din țară 
și de peste hotare.

PESTE

A mai rămas o lună 
pînă la meciul de la Atena, 
veritabilă probă a focului de 
care depinde, în mare 
sură, pentru noi ca și 
tru preopinențt, „a fi 
a nu fi" în Mexic,
viitoare. Așa stînd lucrările, 
n-aveam nici un motiv să 
mă lansez în considerații 
anticipative, dacă nu-mi a- 
trăgea atenția o notă laco
nică din ziarul de ieri. Acel 
3—3 obținut de selecționata 
Greciei la Tel-Aviv repre
zintă un rezultat oarecare; 
în dispute simetrice, palma
resul nostru conține isprăvi 
mai răsărite, pe lingă — ce-i 
drept — unele dimpotrivă. 
Ceea ce m-a făcut să tresar 
a fost, în contextul informa
ției cu pricina, hat-trickul 
lui Joutsos, 
men de 
nuiește 
o dată, 
trei ori
tidi internațională, în de
plasare, la început de sezon ! 
Asia, vedeți dumneavoastră, 
e de natură să incite cît de 
cît la reflecție...

Mărturisesc că aud pen
tru prima oară numele băie
țașului atacant din patria 
lui Achite; nu știu dacă ac
tivează la Ethnikos, la Olym- 
piakos sau la Panathinaikos; 
poate că deține sceptrul gol- 
geterilor din campionatul 
țării sale, după cum n-ar fi 
exclus si se afle la întîia 
performanți mai acătării. 
Grecii, in genere, au simțul 
porții și, mai ales, pasiunea

plasei — fenomene lesne ex
plicabile, dacă ne gîndim la 
tradiția cetății și la frecven
ța năvoadelor pescărești pe 
litoralul Ueladei...

Dar încă n-am apucat să 
explic satisfăcător de ce mă 
îngrijorează isprava lui 
Joutsos. Fără cea mai vagă 
tendință de imixtiune în 
treburile specialiștilor, am 
impresia că Dan, Sătmărea- 
nu, Dumitru Nicolae, Boc, 
Barbu, Deleanu și ceilalți 
„defensivi" susceptibili de 
selecție pot alcătui un baraj 
destul de eficace în fața ori
cărui atac, chiar în zi bună. 
Problema problemelor rămî- 
ne, parcă, ac.eea a golului 
(pluralul mj se pare prea 
ambițios) pe care... n-ar 
strica să-l dăm nai I Deo
camdată — deși e cam de
vreme pentru concluzii fer
me — Dumitrache se com
place în ratări milimetrice, 
Pîrcălab își caută zadarnic 
umbra eroică din meciul cu 
Spania, Domide prinde cu
raj în prelungiri (cu toată 
circumstanța atenuantă a 
Unei opoziții „metalice"), 
Lucescu, Sorin Avram și 
restul de 2—3 extreme n-au 
încă aripi corespunzătoare 

— și așa mai departe.
Deci — dincolo de avertis

mentul indirect adresat de 
misteriosul Joutsos buturi
lor noastre — întrebarea 
este : cine va înscrie pentru 
noi, in aprilie, la poalele 
Acropolei ?

BLOCAJ
Despre sportivitate.

Dan DEȘLIU

Em. F.

Doui jocuri, dispuute sdp- 
ttaainB traeutd la Iași ți Ba
cău. soldata cu victorii la 
limită aie gazdelor în dauna 
a două candidate la titlu 
(este vorba de echipa femi
nină Rap'd și de cea a dî- 
namovișulor bucureșteni) au 
constituit dominanta activită
ții iaierae. Coasemr.înd latu
ra surprinzătoare a acestor 
succese care rafluesțează ho
tărâtor itipta pentru suprema
ție cred că o analiză mai 
atentă ar merita nu atit evo- 
luțule protagoniștilor, cft îm
prejurările și atmosfera în 
care au fost obținute victo
riile.

O asemenea retrospectivă 
readuce în discuție pentru a 
nu știu cita oară, modul cum 
sint tratate diferite formații 
în unele săli din țară. S-ar

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE
Sz apropie deschiderea seaaaaa- 

lui competlțior.al la ci ~ ?--■
tieriL antrenorii și artztr 's - -
aceste zile, ultimele iwriMtoî- 
Care sînt nout**Ue Incepătuia* Be 
an competițior.al î

• Lotul de fruntași ai svano- 
lui nostru cu pedale sjle sjwl — 
cu bagajele făcute — cua ‘j czre 
va putea lua șartul am Alper. 
Cicliștii antrenat! de praf. NTratt r 
Voicu (C. Grîcare. V. TuBar. V. 
Selejan, G. MoieeaoB. L Casata 
IL N. Ciumeti. Em. Bawu AL Sa- 
fronie ș< C. decan) rcr partici
pa la competițiile ln-.emar:na> 
„FLECHE ALGERIENNE* (E—SI 
martie) și .TOUR DANNABA* 
(1—8 aprilie), după care toc pleca 
în Franța (numai ( rutierii pen
tru a concura Ia .TOUR DL" 
SUD-OUEST*. In carul ta care 
conducătorul delegației (>»<. the 
Istrate) va reuși să coeuauctr 
clteva competiții și pentru p ?- 
tarzi, in Algeria vor pleca 
două săptămini și frații 
și Florian Negoeseu.

Georr»

va 
tn

• Un alt lot de cicliști 
Ia 20 martie, o deplasare 
garia. la .CUPA PLEVEN*. pro
gramată în zilele de 22 și 23 mar
tie. Este vorba de alergător.: pre
gătiți de Ion Vasile (la care *-au 
adăugat și rezervele primului
Ion Ardeleanu, Fr. Gera, N. Da
vid, Si. Cernea, Gh. Moldoveana. 
Th. Puierity,' W. Egyed, W. Zie
gler, D. Nemțeanu, Gh. Ciutneci 
și A. Suciu. Cei mai buni » ru
tieri din acest lot vor evolua apoi 
în .TURUL BELGIEI*, dup* care 
se vor prezenta la Varșovia, la 
startul celei de a 23-a ed_:4 a 
.CURSEI PĂCII-.

• s-

■a

LAVODERM
emulsie alcoolică pentru curățirea misiilor de ir-puriiăti 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.). Procfic^ înlo
cuind excelent săpunul, apa ți prosopul. Utilizabil în once loc 
ți în orico condiții, curăță oiiinile in maximum 2 mintia.

LAVODERM
de vînzare la magazinele O.GL. din țară, în tuburi a 60 gr. 
conținut net.

LAVODERM
produs al întreprinderii .METALOCHIM" — Brașov.

Conferinței comitetului fede
rației.

• Reaznt a fost analizat de 
către Biroul F.R. Ciclism memo
riul înaintat de către ștefan Su
ciu. Luind în considerație com
portarea sa din ultima vreme, 
precum și asigurările date de că- 
trț organele sportive brașovene șl 
de conducerea întreprinderii Dez
robirea — la care muncește în 
prezent Șt. Suciu — s-a hotărît 
ridicarea suspendării acestui ru
tier. El va putea participa la 
competițiile interne, urmind ca 
eventuala sa Includere In repre
zentativele țării să facă obiectul 
unei noi discuții în biroul fede
ral.

• A expirat suspendarea ciclis- 
tulul brăilean Cristian Tudoran.

părea că, dorind cu orice preț 
ca purtătorii culorilor locale 
să termine învingători, anu
mite grupuri de spectatori 
uită că la cîțiva pași de ei 
are loc totuși, o întrecere 
sportivă și nu o încleștare 
oarbă, că mai presus de orice 
trebuie respectat un regula
ment. legile nobile ale spor- 
•.ivi'.â’ii și ehiar... adversarul.

Nu se poate pretinde privi
torilor să încurajeze, din po- 
litețe, numai reușitele echi
pei oaspe, după cum n-am pu
tea concepe ca întîlnirea să 
aibă Joc într-o tăcere mor- 
mîntaiă iar, eventual, finalul 
să fie subliniat de cîteva 
aplauze. N-ar sta în firescul 
lucrurilor ! Dar de la spriji
nirea leală a echipei simpa
tizate pînă la alterarea — 
subliniez, de către unii spec
tatori — a noțiunii de încu
rajare, în sensul intimidării 
și .forțării" mîinii arbitrilor, 
amenințării jucătorilor sau, 
aidoma operelor bufe, prin le
garea fileului cu o sfoară de 
care se trage la momentul 
oportun pentru a simula a- 
tineerea lui, ori ascunderea 
mingilor la încălzire, este, un 
adevărat abis !

S-a vorbit, după meciul de 
la Bacău, și poate pe bună 
dreptate, despre „ieșiri* re
probabile ale jucătorilor di- 
namoviști. Fără a-i scuza, nu 
pot trece cu vederea că la 
această stare de lucruri a 
contribuit direct climatul de 
tensiune creat în sala dip 
Bacău de unii spectatori în- 
fierbîntați, care, de la în
ceput, au însoțit evoluțiile 
bpcureștenilor cu insulte, gro
solănii (asemenea fapte s-au 
petrecut și la Iași) mergînd 
pînă la a-i stjnjeni în joc! 
Firește că este de dorit ca 
nervii jucătorilor să nu ce
deze chiar în asemenea îm
prejurări, ca sportivii să-și 
apere șansa cu calm, cu ele
ganță. Este știut însă că o 
atmosferă total potrivnică

creează premisele ripostelor, 
pierderii stăpînirii, reacțiilor 
necontrolate de apărare. Ase
menea situații duc la degra
darea jocului, aducînd preju
dicii considerabile 
însuși.

Echipele vizate, 
Viitorul Bacău și 
Iași, au o recunoscută valoa
re, la care adăugîndu-șe și a- 
vantajul terenului, se înțele
ge ușor posibilitatea obținerii 
unor rezultate favorabile. în 
condițiile anormale create cu 
prilejul unor jocuri din săli
le proprii — la care, trebuie 
spus, contribuie absența spa^ 
țiului reglementar dintre as..." 
tență si teren, neglijențele și 
lipsa de fermitate a organi
zatorilor — victoriile obținu
te sint contestate.

Pentru a curma definitiv 
situații de acest gen, Federa
ția de volei are datoria să 
examineze cît de curînd și cu 
obiectivitate cele petrecute. 
Acolo unde faptele sîr.t con
firmate, măsurile de ridicare 
a dreptului de organizare nu 
trebuie să întîrzie.

Să nu uităm că în defi
nitiv sportivitatea — din te
ren și tribună — este con
diția sine qua non a oricărei 
întreceri.

voleiului

în speță 
Penicilina

Marcel RUSESCU

0-3 (-7, -11, -11)
Ieri la Cluj s-a desfășurat 

partida de volei dintre forma
țiile feminine UNIVERSITATEA 
și RAPID BUCUREȘTI. Victo
ria a revenit pe merit campioa
nelor cu 3—0 (7, 11, 11). S-au re
marcat : D. Meseșan de la „U”, 
respectiv Marta Szekely și E. 
Florescu de la Rapid.
P. RADVANY, coresp. principal

SEZONUL COMPETIȚIONAL 1968-1969
IN... TURNANTE Șl LINII DREPTE

Sezocu] competițicnal 1968- 
1MB se distinge prin două cate
gorii de concursuri : unele cu 
caracter intern (cupele : Dina
mo. Cutezătorii, 30 Decembrie. 
Campioaaiele naționale etc.) și 
altele cu caracter extern, dis
putate pe piste artificiale in 
străinătate.

Dacă asupra primei categorii 
de ccmpetiui nu putem trage 
concluzii, datorită instabilității 
permanente a temperaturii și 
deci, a unor piste improprii ob
ținerii de performanțe (pista de 
la Tușnad poate fi comparată 
cu un teren de fotbal mlăști
nos), cea de a doua categorie 
de concursuri permite o serie 
de observații tonice și critice.

Astfel, In decurs de 5 luni, 
s-au efectuat un număr de 8 
deplasări In străinătate și a- 
nume :

— Două perioade de pregătire 
de cite 2 săptămini, ale clubu
rilor Dinamo București și Di
namo Brașov, la Berlin și, res
pectiv, Zakopane, ambele în
cheiate cu participări la con
cursuri internaționale.

— Șase deplasări, prin fede
rația de specialitate, dintre care 
3 de seniori (lot național) și 3 
de juniori (lot preolimpic) la 
Inzell, Innsbruck, Leningrad și 
Berlin.

Din punct de vedere compe-

titiv, rezultatele alergătorilor 
români nu au fost cu mult sub 
cele ale unor parteneri străini, 
în mod special, unul dintre tim
pii înregistrați de Victor Soti- 
rescu (Dinamo București) ni se 
pare deosebit de valoros. Ast- 
fel. pe distanța de 500 m, el a 
realizat 43.5 sec (concursul fi
ind ciștigat cu 42.1), timp care 
reprezintă al 14-lea la Olim
piada de la Grenoble—1968. (La 
campionatele mondiale de la 
Oslo 1967, alergători cunoscuți 
ca Zimmerman, Kees Verkerk, 
F. A. Mayer, Notet și Nilson 
au fost cronometrați Intre 42,3- 
44.2).

Dacă reținem faptul că Vic
tor Soți r eseu a concurat la In
zell la 5 ore după ce a ajuns 
in localitate, după o călătorie 
de 50 de ore cu trenul in pe
rioada viscolului din ianuarie, 
considerăm că timpul obținut 
este promițător.

Ceilalți component! ai loturi
lor de seniori au reușit să Îm
bunătățească un număr de 20 
recorduri națiqnale. principalii 
autori fiind : Crista Tracher, 
Maria Tașnadi, Dan Lăzărescu, 
Andrei Okoș și Victor Sotires
cu. Ultimii doi au corectat și 
recordurile naționale la 10 000 m 
și, respectiv, 1000 și 1500 m du
pă ce acestea au stat neclintite 
timp da 14 ani.

Un fapt pozitiv îl constituie 
preocuparea federației de spe
cialitate pentru lotul preolim- 
pic. Performerii lotului pre- 
olimpic sint : Roxana Salade, 
Rodica Nimereală, Sanda Băr- 
bulescu, Gheorghe Varga, Mi
hai Bărbulescu și Laurențiu 
Căplescu. Aceștia au reușit să 
doboare 28 de recorduri națio
nale, dintre care 11 numai Lau
rențiu Căplescu (Dinamo Bra
șov), la Zakopane. O mențiune 
specială trebuie acordată însă și 
lui Ladislau Schreitthofer (CSM 
Cluj), care Ia Tușnad a reușit 
performanța (și marea surpri
ză) de a-1 învinge pe L. Că
plescu la toate probele. Fără 
a diminua nimic din prestigiul 
și valoarea acestuia din urmă, 
trebuie să constatăm că, în fie
care an, în ciuda condițiilor 
precare, apar noi talente în pa
tinaj, ceea ce denotă că 
zervorul" pe care îl 
noasțră este imens.

acasă, nu au fost suficient de 
generoși cu colegii lor. Poate 
că sistemul „prin rotație" va 
trebui abandonat, federația ur- 
mînd a se fixa asupra unui nu
măr stabil de antrenori com- 
petenți. în acest sens, îmi per
mit să atrag atenția asupra a 
trei elemente deosebit de va
loroase, care prin performan
țele lor sportive, seriozitatea și 
competența unanim recunoscu
tă, pot constitui „indicatori 
sintetici” pentru posturile de 
antrenori. Aceste trei persona
lități sportive ar fi : Vladimir 
Bulat, Titus Sarea și Emilian 
Papuc, care în prezent nu acti
vează la nici un club.

★

„re- 
posedă țara

în afara faptului 
noiembrie federația 
antrenoare sovietică 
schimb de experiență cu spe
cialiștii noștri, au fost trimiși 
antrenori în străinătate, pentru 
a-și îmbogăți bagajul tehnic. 
Păcat însă, că aceștia, întorși

că în luna 
a invitat o 
pentru un

«ăf
In concluzie, consider că a- 

ceste prime condiții oferite pa
tinatorilor de către conducerea 
CNEFS și continuarea lor 
prin proiectarea (sperăm și e- 
xecutarea) primului patinoar 
artificial de viteză din țară, vor 
constitui elementele de bază 
pentru ca într-un viitor apro
piat să putem aspira la măcar 
una din cele 30 de medalii o- 
limpice.

ing. Ion NIMEREALA
membru in Comitetul federal
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Două informări (ambele 
prilejuite de reluarea activită
ții competiționale), una a Co
legiului central ele antrenori 
și alta a Colegiului de ar
bitri, au format, zilele trecute, 
obiectul unei conferințe de 
presă, organizată, la 
său. de F.R. Fotbal.

Centralizînd datele 
de observatorii federali 
cînd o sinteză, antrenorul 
Emerich Vogi a apreciat, din 
capul locului, că, în pofida 
greutăților produse de intem
periile iernii, returul diviziei 
A a luat un start satisfăcător. 
Cinci terenuri din opt au ofe
rit condiții normale de între
cere sportivă, influențînd în 
bine nivelul calitativ al unor 
partide. La atest destul de 
important capitol, al terenuri
lor, pe o ciudată poziție de 
antiteză s-au situat exemple
le oferite de starea gazonu
lui de la Dinamo și a aceluia 
de la Ciulești, care, deși se 
află Sub același soare, s-au 
prezentat, în ziua reluării 
campionatului, în condiții to
tal diferite: în timp ce pri
mul a fost perfect uscat, ca 
urmare a măsurilor luate 
din vreme de gospodarii clu
bului din șos. Ștefan cel Ma
re, cel de-al doilea a avut 
nedorite similitudini cu un 
patinoar sau, pe anumite por
țiuni, cu o pistă bună doar 
pentru., motocrosiști.

Am considerat necesară a- 
ceastă paranteză la referatul 
antrenorului Em. Vogi pentru 
a spune că, în aceste condi
ții, meciul programat pe sta
dionul Ciulești s-a desfășu
rat mal mult sub semnul în- 
tîmplării, jucătorii Progresu
lui și Politehnicii Iași ter- 
minînd jocul epuizați. Ca și 
cum (să luăm doar cazul Pro
gresului) cele 4 meciuri pe

sediul

culese
și fă-

care le susține de la 5 la 
16 martie nu constituie un 
program suficient de încărcat, 
oare solicită serios potenția
lul fizic.

Trecînd la alte aspecte ri
dicate de prima etapă a re
turului, Em. Vogi a relevat 
ca un fapt îmbucurător con
cepția ofensivă care a stat Ia 
baza jocului prestat la foarte 
multe echipe, indiferent de 
așezarea lor inițială, în teren. 
Așa se explică, de altfel, și 
victoriile realizate în depla
sare, de formațiile Steaua 
(la Pitești), Rapid (la Ploiești) 
și Crișul (la Constanța), ulti
ma din ele amenințată mai 
mult decît celelalte cu retro
gradarea, dar care dorește să 
se salveze jucînd fotbal și 
nu utilizînd mijloace proprii 
antijocului. în schimb, evolu
ția 
mo 
reș 
iar
Argeș și Farul ca total ne
corespunzătoare.

Analizînd, în ansamblu, 
etapa și în funcție de fac
torii jocului, Em. Vogi a sub
liniat faptul că majoritatea 
echipelor au în acest început 
de sezon o bună pregătire 
fizică (Steaua, Dinamo Bucu
rești, Rapid, U.T-A^ Crișul, 
Progresul etc.), ceea ce, din 
păcate, nu este cazul ți la 
Farul, F. C. Argeș, Petrolul, 
Universitatea Craiova și Va
gonul. Potențialul ridicat Ia 
acest factor (fizic) a permis 
unor echipe — spunea Em. 
Vogi — să compenseze unele 
lacune tehnico-lactice. ineren
te la început de sezon.

Jucătorii din lotul repre
zentativ s-au bucurat, firește 
de o atenție specială din 
partea observ a lorilor. Nîajori-

echipelor Petrolul, Dina- 
Bacău și A.S.A. Tg. .Mu- 
a fost apreciată ca slabă, 
aceea a formațiilor F. C.

ta tea lor, a spus Em. Vogi, 
s-au prezentat duminică la 
un stadiu mulțumitor. Excep
ție fac Domide și Dembrov- 
schi, dar amindoi ți îndeo
sebi primul, au de partea lor 
circumstanțe atenuante, fiind 
indisponibili o perioadă, pe 
motiv de accidentare (Domi- 
de) sau de boală (Dembrov- 
schi). Ceva mai slab se pre
zintă în momentul de față 
petroliștii Mocanu și Grozea 
ți nesatisfăcător Barbu, Kallo 
și Dobrin.

Observatorii au dat referin
țe bune despre o serie de 
jucători af’.ați ți ei în aten
ția selecționerilor: Uifălea- 
nu. Oprea, Ivăncescu, Gyorfi, 
Râdacano, Dan, Năsturescu. 
Ghiță, Lupulescu ș: Axente. 
Toți aceștia au fost și ei 
con votați la primul antrena
ment în comun programat 
pentru săptămina viitoare la 
București, (Din grupul lăr
git. de 30 de jucători. se va 
alcătui apoi Iotul care va 
face deplasarea la Istanbul 
pentru meciul de verificare 
cu Fenerbahce, de la 2 apri
lie). Pentru aceleași zile 
(17—19 III) a fost convocat 
la BucuraM șj lotul de tine
ret (sub 31 de ani), aLat in 
pragul meciului ce la Udine 
cu reprezentativa s miUră a 
Italiei. Locui de tineret va

G. NKZOLAISCU

U" CRAIOVA
INDISC REȚII-

LA 21 MAI
Bucurîndu-se de simpatiile 

publicului — 10 000 spectatori la 
Sibiu, stadion arhiplin la Tîr
goviște — și mai puțin de sim
patiile federației care n-a reu
șit să găsească un teren mai 
de doamne ajută (ce autoritate 
are F.R.F. I), „Cupa României” 
și-a mai desfășurat o fază. 
Fără să ne ofere surprize de
osebite, ci doar chinurile unor 
formații de „prim rang* în 
fața unora mai anonime, op
timile de miercuri au desem
nat pe cele „8* rămase în cursa 
pentru cucerirea trofeului. Pină 
la 21 mai, cînd vor avea loc 
sferturile de finală, federația 
și echipele au scăpat de griji. 
Pină atunci, sau mal bine spus, 
pină cînd se vor trage la sorți 
partidele, va fi liniște. Mai pu

„SFERTURILE*
țină liniște (sperăm) la unele 
cluburi care au tras din greu 
să se califice (U.T.A., Steaua) 
și poate și mai puțină la acelea 
care au părăsit arena destul 
de șifonate.

Orice s-ar «pune, „Cupa", cu 
toate neajunsurile ei — pro
gramare In viteză șl la date 
puțin convenabile — ne-a pri
lejuit destule concluzii asupra 
formei și potențialului unor 
formații. Ne-a dat ocazia să 
constatăm pofta de joc a unor 
selecționabill și— seriozitatea 
cu care privesc unii antrenori 
ți conducerile unor secții a- 
ceastă competiție. Fără să lun
gim vorba, complezența Crișu- 
lui față de Farul este cusută 
cu— ață albă, orădenii prefe-z

rînd, după opinia noastră, să-și 
păstreze forțele pentru jocu
rile de campionat. Partidele de 
miercuri au mai scos In relief 
slaba eficacitate a atacanților 
de la Progresul, Dinamo (Du- 
mitrache, la Tîrgoviște, a fost 
asul ratărilor), Steaua, Jiul ș.a. 
O surpriză plăcută Chimia Su
ceava (divizia B), o echipă su
dată, eu o mare forță de luptă

și care, sîntem Siguri, șl în 
sferturile „Cupei* va da mul
tă bătaie de cap divizionarei A 
pe care o va întîlni.

In sfirșit, pină în luna mal 
se vor zvînta (sperăm) și tere
nurile, ferindu-ne de spectacole 
de genul celui de miercuri (vezi 
fotografia) de la București.

Cr. M.

ÎN COMPLETAREA CRONICII...
Fotoreporterul nostru AU

REL NEAGU vă oferă o su
gestivă mărturie în legătură 
cu condițiile în care s-a ju
cat partida A.S.A. Tg. Mu-

reș—Chimia Suceava, din ca
drul optimilor Cupei Româ
niei la fotbal.

Credem că nu mai est» ne
voie de nici un comentariu...

ÎN CUPA BALCANICĂ
In cua da 3 apriAe ax. 

Universitatea Craiova debu
tează in actuala ediție a Cu
pei Balcanice lmercluburi. In 
primul joc, craiovena vor în- 
tiini echipa Iugoslavă Bor.

Chiru — 2 etape 
suspendare

Comisia de disciplină, luind 
In discuție atitudinea avută de 
fotbalistul Chiru fată de con
ducătorul partidei A.S.A. Tirgu 
Mureș — Chimia Suceava, a de
cis suspendarea pe două etape 
a sus-numitului jucător.

• A tent uri film a
Rapidu-iu, dupd medul eu 
Dunărea Giurgiu. I» drum 
spre Capitală pe șoseaua na- 
tională, viscolul p zipeda cu 
blocat autobuzul echipei fe
roviare la km 40. Privită la 
început ca un divertisment, 
ca o glumă a naturii, tntlm- 
plarea a cdpdtat accente dra
matice pe măsura scurgerii 
timpului. Ora 9 seara, ora 
10, ora 11... Cînd au văzut 
rapidiștii că... gluma s-a în
groșat, au pornit la drum pe 
jos. pe șosea, ajungind după 
cițiva kilometri de marș noc
turn, pe viscol, la I.A.S. Uzun. 
Aici, neavînd unde să doar
mă, rapidiștii au stat de vor-

DESENE CITITORI

Să mai zică cei de la Colegiul central al antrenorilor 
cd jucătorii mei nu sint în Jormă* l

Desen i ENE IOAN — Sibiu

De astăzi, la Poiana Brașov,
V

STUDENȚII IȘI DISPUTĂ TITLURILE
DE CAMPIONI NAȚIONALI LA SCHI

REZULTATELE „CUPEI ȘCOLII SPORTIVE REȘIȚA"

Aproape 100 de schiori, cei 
mai buni practicanți ai acestui 
sport din rindul studenților, 
iși dispută, timp de 3 zile, înce- 
pind de astăzi, titlurile de cam
pioni naționali universitari.

Pîrtiile Poienii Brașov, gazdă 
tradițională a acestor pasionante 
dispute, vor primi de astă-dată 
studenți schiori din Brașov, 
Cluj, Timișoara, Iași, Oradea, 
Tg. Mureș. Petroșeni și Bucu
rești, printre aceștia figurind 
numeroși concurenți clasați, de 
regulă, printre fruntașii compe
tițiilor cu caracter republican. 
Este vorba, de pildă, de Mihaela 
Sandu, Elena Neagoe, Ioana 
Belu, Iudith Tomori, Liana Ble
bea, N. Crețoi, V. Juncu, D. Ar- 
ghiropol ș.a.

Programul competiției, a că
rei organizare este asigurată 
de Ministerul învățămîntului, 
U.A.S.R. și F.R.S.B., prevede 
ca astăzi să se dispute, pe Su- 
linar, spectaculoasa probă de 
slalom uriaș, atît pentru băieți, 
cit și pentru fete. Concomitent, 
în Poiană, vor lupta pentru 
locurile fruntașe, fondiștii : bă
ieții pe distanța de 15 km, iar 
fetele pe 5 km. Simbătă dimi
neață. vor avea loc cursele de 
slalom special și „non-ștop“-ul 
la coborîre, iar duminică dimi
neață dificila pirtle a Lupului 
va fi gazda întrecerii la cobo
rîre. Către ora prînzului, cei 
mai buni vor primi răsplata 
performanțelor lor, în cadrul 
festivității de premiere,

(Olimpia), juniori II, 3 km : 
C. Bălteanu (Olimpia), senioa
re, 5 km : H. Dietrich (C.S.M.), 
junioare I, 3 km : B. Csilik 
(Olimpia)), junioare II, 3 km : 
L. Pșnescu (C.S.M.). (A. RU- 
DEANU — corespondent)

bd toaxd noaptea bs sala de 
mesa a IA-S.-ului. Glumeții 
spun ci tn acea noapte fi-a 
p-epdru Rapidul frumoasa 
victoria da la Ploiești.

• Entuziasmat de evoluția 
Crișului la Constanța, antre
norul VICTOR ST AN CU
LES CU, observator federal la 
partida Farul — Crișul, ne 
declara acum cîteva zile la 
redacție: „Dacă scapă primă
vara aceasta de retrogradare, 
echipa orâdeană nu mai cade 
10 ani din divizia A l Ta
lentul evident și tinerețea ju
cătorilor de la Crișul sint o 
garanție pentru cei puțin un 
deceniu'.

• Duminică dimineața, pe 
Giulești. După ce, în prima 
repriză, NEACȘU îl maltrata
se evident pe Lupulescu, 
bucureșteanul a avut, în a 
doua parte a jocului, o re
plică uluitoare la un fault al 
ieșeanului asupra sa. „Tova
rășe arbitru — a strigat ca 
din gură de șarpe mijlocașul 
Progresului — mi omoară 
Lupulescu 1”

Cea mai bună glumă a a- 
cestui început de campionat!

• lntilnire, duminică 9 
martie, in trenul rapid 22 cu 
antrenorul VALENTIN STA- 
NESCU. Bucuros că Rapid a 
învins pe Petrolul, antrenorul 
brașovean ne-a făcut urmă
toarea mărturisire i „Ii ajut și 
acum, cum pot, pe rapidiștt 
Miercurea trecută am scos 
sufletul din ploieșteni și Ra
pidul i-a bătut duminică, în 
„optimi* ; o să-i alerg cît pot 
pe clujeni și Rapidul o să-i 
aibă gata pregătiți de bătaie 
duminica viitoare*.

• In timpul meciului Poli
tehnica Galați—Vagonul, din 
„16“-imile Cupei, un cor al 
nesportivității a început s<I 
cînte refrenul 1 „Bențu ia bă
taie, Bentu ia bătaie...” Arbi
trul bucureștean, insă, tare de 
inimă, a avut curajul să acor
de, în min. 85 (!}, un gol oas
peților (gol egalizator}, sfi- 
dind amenințarea pe note 
care i se cîntase. Bravo ar
bitru !

M. POPESCU

în îndeplinirea actuală și de 
perspectivă a obiectivelor acti
vității de educație fizică și 
sport din țara noastră, sarcini 
importante revin federațiilor, 
organe republicane de specia
litate ’ " ' ~
baza 
prin 
lui", 
buții 
mai 
sarcinile încredințate, crescînd 
astfel răspunderea și contribu
ția lor.

— Ce s-a făcut pină acum in 
această direcție ? Ce măsuri 
practice au fost luate pentru re
glementarea activității federa
țiilor ? Cum se reflectă aceste 
măsuri și cum au acționat — la 
rindul lor — federațiile sporti
ve ?

întrebările, și nu numai cele 
enunțate, au o largă circulație 
in lumea sportului nostru nu 
numai pentru că, pină acum, 
unele răspunsuri au intirziat sau 
n-au ajuns peste tot acolo unde 
era necesar, ci și pentru că — 
poate tocmai dingaceste cauze
— există încă unele neclarități 
și interpretări contradictorii, 
ceea ce stinjenește munca de 
îndeplinire a unor obiective în
semnate ale sportului de per
formanță.

In dorința de a elucida pro
blemele privind atribuțiile ac
tuale ale federațiilor, ca și mo
dul in care acestea acționează 
pentru realizarea lor, redacția 
ziarului „Sportul* s-a adresat 
tovarășilor conf. dr. EMIL 
GIIIBU șl prof. MARIN BÎR- 
JEGA. vicepreședinți ai Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, cu rugămintea
— la care răspunsul a fost 
prompt — de a împărtăși citito
rilor și. în primul rînd, activiș
tilor sportivi din toată țara, si
tuația existentă la această oră, 
măsurile luate de CNEFS și, 
bineînțeles, ce rămine de făcut 
in viitor.

• Răspunderea pentru pregă
tirea și selecționarea sportivilor 
la Jocurile Olimpice și la ce-

pe ramuri de sport. Pe 
indicațiilor de partid, ca și 
prevederile „Legii sportu- 
federațiile au primit atri- 
mai largi și posibilități 
mari de a rezolva

lelalte mari competiții interna
ționale • Noi atribuții acor
date birourilor federale e Ho- 
tărirea din 20 februarie a.c. 
• Orientarea unitară in defi
nitivarea statutelor și regula
mentelor federațiilor.

De la adoptarea „Legii spor
tului", Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport a 
manifestat permanent preocu
pare pentru îndeplinirea pre
vederilor referitoare la federa
țiile sportive, luînd o serie de 
măsuri pe linia acordării unor 
mai largi atribuții acestor or
gane republicane cu caracter 
obștesc.

Astfel, Încă In februarie 1968

mele elaborate de federațiile 
sportive sint obligatorii atît 
pentru comisiile *pe ramu
ră de sport cîi și pentru con- 
siliiio locale, cluburi și asociații 
sportive. Tot în acest regula
ment, definitivat și difuzat de 
CNEFS in septembrie 1968 
sa menționează că comisiile ju
dețene pe ramură de sport; or
gane ale consiliilor locale pen
tru educație fizică și sport, au 
o dublă subordonare : consi
liilor locale și federațiilor.

Dorim să mai amintim că 
încă din august 1967 problemele 
legate de afilierea secțiilor, le
gitimarea și transferarea spor
tivilor, au fost trecute exclu-

ffDERAJIILOR DE SPECIALITATE
Convorbire cu tovarășii conf dr. EMIL GH1BU și prof. MARIN 
BIRJEGA, vicepreședinți ai Consiliului National pentru Educație 

Fizică și Sport

Liana Blebea, una din favoritele campionatelor studențești
AUREI.

Peste 60 de concurenți, apar- 
ținînd secțiilor de schi ale 
C.S.M., Olimpia și Școala spor
tivă din Reșița, au luat, startuj 
în competiția tradițională dotată 
cu „Cupa școlii sportive”. Tro
feu] a fost cucerit de juniorul 
Tunsu Munteanu de la C.S.M.. 
care i-a învins, după dispute 
pasionante, pe principalii ,fa- 
voriți. O. Luncu și I. Suciu. în
trecerea a constat într-o cursă 
de slalom special. Cîșțigătorii 
celorlalte probe : slalom spe
cial fete : Mariana Trestian 
(Școala sportivă), fond 10 km
ssnioti : V. Ionescu (Olimpia), 
juniori I 5 km : E. Demeter

plenara CNEFS a stabilit mă
suri concrete în scopul aplicării 
directivelor privind creșterea 
posibilităților de rezolvare di
rectă a sarcinilor ce revin fede
rațiilor, precum și pentru orien
tarea unitară a federațiilor în 
definitivarea statutelor și regu
lamentelor proprii. Menționăm 
faptul că după mulți ani fede
rațiilor le-au fost create con
diții să-și desfășoare activita
tea după statute și regulamente 
proprii, în concordanță cu spe
cificul fiecărei ramuri sporti
ve. în prezent, biroul federal, 
președintele 
rul general, 
antrenori și 
au atribuții 
mai bine precizate.

Una din măsurile luate pen
tru întărirea autorității fede
rațiilor a fost creșterea con
tribuției acestora în acțiunea 
de selecționare și pregătire a 
sportivilor noștri pentru Jocu
rile Olimpice din 1968. Rezul
tatele obținute de sportivii ro
mâni la ultimele concursuri o- 
limpice, atestă printre altele și 
eficiența acestei măsuri. Tot în 
acest domeniu este cazul să 
precizăm că planul de acțiuni 
pentru J.O. din 1972, adoptat 
recent de CNEFS, are la bază 
propunerile și planurile proprii 
întocmite de fiecare federație.

S-a trecut, de asemenea, la 
consultarea efectivă a federa
țiilor în elaborarea diferitelor 
acte normative, în acest fel 
materialele prezentate în orga
nele de conducere ale CNEFS 
reflectînd și poziția federați
ilor. Astfel s-a procedat în a- 
nul 1968, la adoptarea sistemu- 
•lui competițional republican 
îmbunătățit, la elaborarea ori
entării și formelor de pregă
tire și perfecționare a cadre
lor ș.a. Au fost puse în prac
tică măsuri de simplificare a 
formelor de angajare a chel
tuielilor bugetare ale federa
țiilor, iar recent, prin Hotă- 
rirea CNEFS din 20 februa
rie 1969, se precizează că, în 
baza aprobării birourilor fede
rale. secretarii generali ai a- 
cestora primesc noi atribuții, 
fiind împuterniciți cu executarea 
directă a cheltuielilor din bu
getul federației. Trebuie subli
niat și faptul că in regulamen
tul de organizare și funcționare 
a consiliilor județene, munici
pale și orășenești pentru edu
cație fizică și snort se preci
zează că instrucțiunile și mu

federației, secreta- 
colegiul central de 
antrenorul federal 
și responsabilități

siv în atribuțiile federațiilor, 
în sfirșit considerăm că înfiin
țarea de noi federații (patinaj, 
judo, modelism), precum și în
tărirea aparatului tehnico-ad- 
ministrativ al unor federații, 
constituie realizări care au spo
rit posibilitățile de cuprindere 
a diversității și specificului fie
cărei ramuri de sport.

Acestea sint cîteva din mă
surile luate de CNEFS pen
tru aplicarea prevederilor re
feritoare Ia lărgirea atribuți
ilor federațiilor sportive.

Conform directivelor în vi
goare, Birourile federațiilor vor 
supune spre aprobare conduce
rii CNEFS planurile de dez
voltare în sporturile respecti
ve, calendarul republican com
petițional anual intern și inter
național, orientarea meto
dică a procesului de instru
ire sportivă, bugetul, schema și 
planul valutar, înscrierea e- 
chipelor naționale sau de club 
Ia marile competiții interna
ționale, precum și loturile, în 
ansamblul lor, care participă 
la aceste mari întreceri, lista 
sportivilor și tehnicienilor pro
puși pentru a primi diferite 
distincții.

* In general — concluzii îm
bucurătoare • De ce, totuși, 
sini semnalate unele deficiențe 7 
® Abordări diferite, practici cu 
caracter de rutină • De ce nu
mai 11 federații și-au definiti
vat regulamentul și statutul ? 
® Este nevoie de innoiri și in 
stilul de muncă ! ® Atribuții 
largi numai pentru selecționa
rea șl pregătirea echipelor na
ționale ?

Această importantă acțiune 
de lărgire a atribuțiilor, de a- 
cordare a unor multiple res
ponsabilități federațiilor de spe
cialitate nu a fost încheiată, 
ea se află în curs de perfecțio
nare. Se pune, desigur, firesc 
întrebarea : de ce rezolvarea 
deplină a acestor probleme nu 
a fost posibilă pină acum ?

Unii secretari generali de fe
derații nu au reușit încă să 
mobilizeze forțele organizato
rice și de specialitate vădit spo
rite ale birourilor federale, să 
realizeze o planificare judici
oasă a activității diferitelor or
ganisme proprii. De asemenea, 
nici organele de conducere ale 
unor federații n-au desfășurat 
o activitate sistematică și e- 
ficientă. în această privință, 
este adevărat că Biroul 
CNEFS n-a reușit să determine

îmbunătățirea stilului de muncă 
al tuturor organelor de con
ducere a federațiilor, în con
formitate cu reglementările 
menționate. într-o acțiune de 
deosebită însemnătate — elabo
rarea regulamentelor de func
ționare și a statutelor proprii — 
care, în general, s-a desfășurat 
cu răspundere, se constată, to
tuși, că numai 11 federații și-au 
întocmit și și-au trimis în țară 
proiectele de statut și regula
ment, pe care — pe baza propu
nerilor organelor teritoriale — 
le-au definitivat. Trebuie să a- 
rătăm 
nu a 
rativă 
țiunl.

O altă dificultate în aplica
rea prevederilor referitoare la 
lărgirea atribuțiilor federați
ilor este aceea că documentele 
care stabilesc toate aceste lu
crări nu sint suficient de bine 
cunoscute și însușite de către o 
parte din activiștii federațiilor, 
uneori chiar de către aparatul 
salariat al acestora. Consta
tarea este valabilă și în cazul 
unor secții din cadrul 
CNEFS și ea arată, printre 
altele, că nu s-a reușit să se 
asigure o instruire temeinică 
aparatului din secțiile CNEFS 
și din federații privind modul 
in care trebuie aplicate hotărî- 
rile luate in plenara din fe
bruarie 1968.

Așa se explică și unele de
ficiențe, greșeli și nemulțumiri 
- e drept, în cazuri izolate - 
care au existat în aplicarea 
prevederilor, îndeosebi ca ur
mare a abordării diferite - de 
către secții și federații — a unor 
probleme economice sau pri
vind calendarul sportiv Inter
național.

Printre constatările care vor 
trebui să determine măsuri co
respunzătoare se înscrie și 
aceea că mărirea atribuțiilor 
federațiilor este privită, de re
gulă, mai ales prin prisma as
pectelor legate do pregătirea 
loturilor republicane — inclusiv 
calendarul competițional inter
național - omițindu-se celelalte 
laturi ale activității în care fe
derațiile au largă autonomie și 
competență de rezolvare (cam
pionate și concursuri republi
cane, perfecționarea cunoștin
țelor cadrelor tehnice. îndru
marea comisiilor județene pe 
ramură de sport, îndrumarea 
de specialitate a secțiilor din 
cluburi și asociații ș.a.).

Rezultă, din toate acestea, 
că deși au fost luate măsuri 
importante este necesar ca în 
acțiunea de acordare a unei mai 
mari autonomii federațiilor 
sportive să se depună eforturi 
în continuare pentru găsirea 
ceipr mai bune și eficiente căi 
de îndeplinire a prețioaselor 
prevederi izvorîte din docu
mentele de partid și de stat.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport a sta
bilit, recent, noi măsuri pentru 
înlăturarea deficiențelor sem
nalate. Printre acestea mențio
năm cele referitoare la simpli
ficarea în continuare a forme
lor de executare a sarcinilor ce 
revin federațiilor, în scopul 
creării condițiilor necesare ca 
acestea să acționeze și mai o- 
perativ, precum și Ia transmi
terea cu mai multă operativi
tate către birourile federați
ilor. a hotărîrilor organelor de 
conducere a mișcării sportive 
precum și a normelor de stat 
care reglementează diferite as
pecte ale activității sportive.

Acordînd toată atenția pro
blemelor referitoare la lărgirea 
atribuțiilor federațiilor, la creș
terea răspunderii acestora — au 
subliniat în finalul discuției in
terlocutorii noștri — Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, ca organ central de 
specialitate, va analiza perio
dic activitatea acestora pentru 
dezvoltarea ramurilor de sport, 
pentru orientarea procesului de 
instruire sportivă și asigurarea 
pregătirii Ioturilor care repre
zintă sportul românesc în com
petițiile internaționale.

Silviu FLQRESCU

că nici Biroul CNEFS 
urmărit rezolvarea ope- 
a acestei importante ac-
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Ședința de ieri dimineață

(Urmare din pag. 1)
9 decembrie 1967 privind or
ganizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România; 

Consiliului de— Alegerea 
Miniștri;

— Alegerea 
suprem;

— Alegerea 
general;

— Proiect de I .112 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Economic;

— Proiect 
înființarea, 
funcționarea 
rării;

— Proiect r_____
Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă Ro
mânia;

— Proiecte de legi pentru 
adoptarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima se
siune.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, au fost aleși, prin vot des
chis, secretarii Marii Adunări 
Naționale, deputății Ion Cîr- 
cei, Aurelia Dănilă, Constan
tin Dăscălescu, luliu Fejes, 
Ton Mărgineanu și Gheorghe 
Năstase.

în vederea trecerii la urmă
toarele două puncte ale ordi
nii de zi, la propunerea Bi
roului Marii Adunări Națio
nale, deputății au ales o co
misie specială care să exami
neze proiectul de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituție și care, totodată, 
să prezinte Marii Adunări 
Naționale propuneri corespun
zătoare de modificare a Re
gulamentului său de funcțio
nare.

La cel de al doilea punct 
al ordinii de zi, deputatul 
Constantin Stătescu, secreta-

Tribunalului

procurorului

lege privind

de lege privind 
organizarea și 
Consiliului Apă-

de lege privind

rul Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege pentru modificarea 
unor articole din Constituția 
Republicii Socialiste România, 
iar deputatul Traian Ionașcu 
a prezentat raportul Comisiei 
speciale alese de M.A.N.

La discuția asupra Proiec
tului de lege au luat cuvîntui 
deputății Emil Bobu și Mir
cea Rebreanu.

După dezbaterea pe articole 
Proiectul de lege a fost supus 
în întregime votului deputat
ion Marea Adunare Naționa
lă a adoptat prin vot secret, 
cu bile, Legea pentru modi
ficarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste 
România.

în contiruarea ordinii de. 
zi, deputatul Traian Ionașcu 
a prezentat Raportul comisiei 
alese de M.A.N. privind Pro
iectul de lege pentru modifi
carea unor articole din Regu
lamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale. 
Proiectul de lege a fost dez-

bătut apoi pe articole și su
pus votului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cn 
bile, Legea pentru modifiea- 
rea unor articole din Regula
mentul de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale-

Au fost alese apoi comisiile 
permanente ale actualei legis
laturi, Comisia constituționa
lă, Comisia economico-finan- 
ciară; Comisia pentru indus
trie, construcții și transpor
turi; Comisia pentru agriaul- 
tură și silvicultură; Comisia 
pentru învățămînt, stiintă și 
cultură; Comisia pentru sănă
tate, muncă și asigurări soci
ale; Comisia pentru consiliile 

\ populare și administrația de 
stat; Comisia pentru proble
mele de apărare; Comisia 
pentru politică externă; Co
misia juridică.

La amiază, comisiile perma
nente alese de Marea Adunare 
Națională s-au întrunit în șe
dințe de constituire.

Ședința de ieri după-amiază
lUrmare din pag. 1)

siliului de Miniștri a tovară
șului Ion Gheorghe Maurer.

Propunerea făcută a fost 
primită eu aplauze prelungite 
de deputați și invitați.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a rostit o cuvîntare 
Și a prezentat lista guvernu
lui.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate, prin 
vot secret, guvernul Republi
cii Socialiste România.

Rezultatul votului a fost 
primit cu vii aplauze-

La propunerea Biroului

M.A.N., Marea Adunare Nați
onală a ales prin vot secret 
Tribunalul Suprem al Repu
blicii Socialiste România și 
pe procurorul general al Re
publicii Socialiste România.

Președinte al Tribunalului 
Suprem al Republicii Socia
liste România a fost ales to
varășul Emilian Nucescu.

Procuror general al Repu
blicii Socialiste România a 
fost ales tovarășul Augustin 
Alexa

Lucrurile sesiunii continuă.
(Agerpres)

LUPTĂTORII ROMÂNI S-AU ÎNTORS

ASEARA DE LA MAR DEL PLATA
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NE VORBEȘTE ANTRENORUL EMERIT

CE E NOU ÎN LUMEA
■ PROPUNERI Șl LUCRĂRI ROMANEȘTI PRIMITE FAVORABIL 
IN ORGANISME INTERNATIONALE ■ DISPOZIȚII PRIVIND 

ECHIPAMENTUL SPORTIV
De curînd, la Zurich, a avut 

loc prima ședință a Comitetu
lui Tehnic al Uniunii Interna
ționale de Tir — în noua sa 
componență. Cum, din cadrul 
acestui organism face parte și 
inginerul Petre Cișmigiu, an
trenor federal, la înapoierea în 
București, l-am rugat să ne 
pună în temă cu unele din pro
blemele discutate cu cei mai 
buni specialiști da tir din lume.

— La lucrări au luat parte 
domnii Michael Tipa (S.U.A.), 
președintele nou ales al Comi
tetului Tehnic, Anatoli Bogda
nov (U.R.S.S.), Miroslav Ha- 
merle (Cehoslovacia), Otto 
Horber (Elveția), Severino Rosa- 
Clot (Italia) și Bjorn Schull- 
strom (Suedia).

— Ce subiecte mai importan
te au fost abordate ?

- Fiind vorba de prima re
uniune de Ia constituire, după 
J.O. din Mexic, agenda a fost 
destul de încărcată. De pildă, 
un punct important a fost cel 
privitor la modificarea statutu
lui U.I.T., în sensul de a se pre
ciza mai clar sarcinile ce revin 
fiecărui organism. Astfel. Co
mitetul Tehnic ar trebui să de
cidă in ultimă instanță asupra 
tuturor problemelor cu carac
ter tehnic. Aceasta, ca urmare 
a propunerii făcute de forul 
nostru de specialitate, propune
re care a găsit un asentiment 
unanim. De asemenea, a fost 
definitivat regulamentul de dis
putare a întrecerilor de pistol 
standard, considerat, de acum 
înainte, ca o probă clasică, cu
prinsă în programul campio
natelor europene (chiar din 
1969) și mondiale.

— Relativ la unele controver
se ivite în jurul unor decizii 
ale arbitrilor, s-a ajuns la vreo 
soluție ?

- Este adevărat că, Ia ultl-

mele J.O., au existat o serie de 
nepotriviri între măsurile luate 
de arbitrii de teren și hotăririle 
juriului de apel. In special cînd 
a fost vorba de echipamentul 
trăgătorilor de pușcă. Faptul a 
dat loc la nemulțumiri și con
testații. De aceea, Comitetul 
Tehnic a analizat și a dat o 
nouă redactare — clară și expli
cită — referitoare la echipamen
tul țintașilor (grosimea și capi
tona jele hainelor de tragere). 
Noile dispoziții vor intra în vi
goare la 1 ianuarie 1970.

— Cum a fost primită lucra
rea prezentată de dv. tratind 
despre normele și regulile pen
tru construcțiile poligoanelor de 
concurs ?

— Materialul, discutat în prl-

PETRE CIȘMIGIU

TIRULUI?
mă formă, a fost apreciat fa
vorabil, urmînd ca la viitoarea 
ședință să fie definitivat.

— Dacă despre europenele la 
probele de glonț știm că vor 
avea loc in vara aceasta, la 
PIsen, ce noutăți ne-ați adus în 
privința mondialelor de anul 
viitor ?

— Domnul Michael Tipa ne-a 
informat că ele se vor desfășura 
intre 17 și 26 octombrie 1970. la 
Phoenix, statul Arizona, din 

S.U.A. Se așteaptă ca un nu
măr de peste 1 000 de concu- 
renți să participe la toate cele 
20 de probe. Tot delegatul ame
rican ne-a comunicat că. în 
toamna aceasta, între 6 și 13 
octombrie, orașul Phoenix va 
găzdui o competiție importantă, 
o adevărată repetiție a mondia
lelor din 1970.

Echipa masculină de handbal 
Universitatea Cluj a plecat in 
Polonia pentru a participa la 
turneul internațional ce va avea 
loc in localitatea Mielecz. ( a 
competiție mai iau parte echi
pele Stahl Mielecz, Flota Gdy
nia și Tatran Preșov (Cehoslo
vacia). Universitatea Cluj va 
întilni în ordine pe Stahl Mie
lecz (vineri). Flota Gdynia (s.m- 
bătă) și Tatran Preșov (dumi
nică). Luni, 17 martie, forma
ția clujeană va evolua la Cra
covia, in compania echipei stu
dențești A.Z.S.

IUGOSLAVIA - JAPONIA
5-4 LA TENIS DE MASĂ
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CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

FINAL APLAUDAT

Forfota din holul aero
portului Băneasa a atins 
aseară apogeul în clipa în 
care s-au aprins luminile de 
carnaval ale pistei de ate
rizare. Zeci de glasuri, mar
cate de emoție, se întretăiau 
sub cupolă, cunoscuți și ne- 
cunoscuți își adresau, cu aer 
de mare noutate, același cu- 
vint:

— Sosesc I
Șt, intr-adevăr, pasărea 

de otel readucea în țari, 
pe căile nevăzute ale văz
duhului, delegația de spor
tivi români, participantă la 
campionatele lumii de lupte 
greco-romane și libere din 
Argentina. Reveneau, aco
perii de glorie sportivă, 
campionii mondiali Gh. 
Berceanu și Simion Popes
cu, medaliata cu argint — 
C. Turturea și bronz — N. 
Neguț, colegii lor care — de 
această dată — n-au urcat 
pe treptele podiumului de 
premiere. Oficialitățile spor
tive, membrii biroului fede
ral, familiile și prietenii 
sportivilor, cu brațele încăr
cate de flori, așteptau cu 
nerăbdare ivirea celor dragi. 
Momentul apariției lor în 
ușa avionului a fost sa
lutat cu îndelungi și entu
ziaste aplauze.

Ne-am strecurat printre

numeroșii suporteri ai lup
tătorilor și am găsit un loc 
unde l-am putut aborda 
înaintea tuturor. Deși obo
siți de lunga călătorie pe 
ruta Mar del Plata — Bue
nos Aires — Rio de Janei
ro — Madrid — Paris — 
București, băieții erau, to
tuși, veseli, exuberanți. 
Erau, fără doar și poate, 
sub efectul euforizant ol re
vederii cu familiile, cu casa. 
Primul asaltat: Gh. Ber
ceanu. Cu alură de copil (ce 
vreți, are doar 19 ani), iute 
ca o veveriță și volubil ca 
un crainic-reporter, campio
nul mondial privește tot 
timpul peste umărul nostru, 
căutind pe cineva.

— L-am zărit pe maestrul 
Iile Marinescu. Vreau să-i 
dau medalia de aur. O să-i 
facă, cu siguranță, mare 
plăcere...

— Dar noud ce ne poți 
oferi 1

Minusculul.. . Hercule 
ride ca de o glumă bună.

— $tiu eu ce vă trebuie. 
Aflați că prima mea decla
rație nu se va referi la suc
cesul de la Mar del Plata, ci 
la grija cu care privesc 
întrecerile campionatelor 
europene de la Modena. 
Este — am învățat încă de 
pe acum acest lucru — mai

ușor să realizezi o perfor
manță, decît s-o păstrezi.

Nicolae Neguț, medaliat 
cu bronz, își îmbrățișează 
soția și-i oferă florile pri
mite în dar. Se uită atent 
la Mihaela, și apoi 
tește :

— Peste vreo trei 
teptăm un copil...

Campionul lumii, 
Popescu, un 
pe lingă Berceanu, leit 
tachon, este gata să ne 
pe... printre degete, 
tuși...

— După festivitatea 
premiere, în zilele de odih
ni care au urmat, stăteam 
in camera de la hotelul 
Punta del Este și mă gîn- 
deam: cite mii de ore de 
muncă, cîte strădanii, ce 
drum lung și anevoios tre
buie să parcurgi pentru a 
afla această clipi de feri
cire I

Tumultul creștea cu fie
care clipă. Felicitați, îmbră
țișați, sărutați, Berceanu, 
Popescu, Turturea, Neguț și 
colegii lor dispăruseră în 
mijlocul grupurilor de entu
ziaști suporteri.

— Nu-i nimic, de mîine 
îi vom revedea, fără difi
cultate, Î7> sălile de antre
nament I

PATRU ÎNOTĂTORI ROMÂNI
LA BERLIN

ne șop-
luni aș-

Simion 
veritabil Pat 

Pa- 
sca- 
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f~z.«eur«!CAMPI(HATElEEUROPENEDEBOX
Din inițiativa Asociației Pre

sei Sportive de pe lingă Uni
unea Ziariștilor, aseară a avut 
loc o conferință de presă cu 
tov. Gh. Guriev, președintele 
F.R.B. și al Comisiei de orga
nizare a campionatelor europe
ne de box ce se vor desfășura 
la București între 31 mai și 8 
iunie. D-sa a prezentat ziariști
lor o informare asupra pregăti
rilor efectuate pentru găzduirea 
acestei competiții, a relatat as
pecte de la recenta ședință a 
Comitetului executiv șl a Bi
roului regional european AIBA; 
care a avut loc la Londra, șl a 
răspuns la unele întrebări ale 
redactorilor de box. Spicuim ci- 
teva date culese cu acest pri
lej i

O Comisia de organizare a 
C.E. de box a trimis invitații 
tuturor federațiilor europene. 
Au răspuns 28, mai puțin Malta 
și Gibraltar.

• Lotul României va fi defi
nitivat — în principiu — după 
desfășurarea finalelor campio
natelor naționale ce se vor dis
puta între 4 șl 13 aprilie. Ulti
mele verificări internaționale 
vor fi meciurile de Ia 22 mar
tie (România — Bulgaria, la Si
biu) și 25 martie (București - 
Berlin, la București).

• La 29 mai va avea loc la 
București ședința Comitetului 
executiv și a Biroului regional 
european al AIBA.
• Jurămîntul arbitrilor va fi

depus de un reprezentant al 
României (din cei 25 de arbitri, 
3 vor fi din țara noastră) cu 
prilejul ceremoniei de deschi-'» 
dere a C.E. “
• In 

ționale 
medalii, 
clasați), 
Comisia 
pentru cel măi tehnic boxer, 
cupe primelor trei federații cu 
cei mal multi campioni și o 
cupă celui mai tlnăr boxer me
daliat
• Secretariatul tehnic al C.E. 

este alcătuit din M. Clucă. P. 
Epureanu și scoțianul A. Hen
derson.
• La 

August" 
guri de 
chiar 15
• Reprezentanților presei le 

vor fi oferite cele mal bune 
condiții de lucru : tribună spe
cială, mașini de scris, cabine 
de transmisii, telefoane, tele
xuri etc.
• Meciurile se vor desfășura

afara premiilor tradi- 
(centura de campion, 

diplome pentru primii 
vor mai fi oferite de 
de organizare : o cupă

complexul sportiv „23 
vor fi montate 12 rin- 
antrenament, eventual 
dacă va fi necesar.

PE RINGUL DIN CONSTANȚA,

Algeria: 16-16

pe patinoarul artificial ,,23 Au
gust- care nu va fi acoperit.
• Conducerea juriului C.E. 

este alcătuită din președintele 
AIBA — Russel, secretarul ge
neral al AIBA — Banks și pre
ședintele Comisiei de organiza
re — Gh. Guriev.

SURPRIZEI DE
Cit de capricios este fotba

lul, cit de incert este orice re
zultat, s-a dovedit din nou 
miercuri seara la Glasgow. Mi
lan, care pornise spre Glasgow 
cu șanse minime după scorul 
alb realizat In primul med, a 
învins pe Celtic și s-a calificat 
in semifinalele C.C.E. ! Di
mensiunile surprizei de la 
Glasgow slnt mari. Mai întâi 
pentru că Celtie se află într-o 
formă remarcabilă, tn campio
nat conduci nd detașat în cla
sament, în timp ce Milan trece 
printr-o pasă neagră (10 jocuri 
egale tn campionat). Avlnd la 
bază aceste argumente, în an
cheta publicată zilele trecute de 
ziarul nostru, toți cei 8 specia
liști europeni au Indicat drept 
cîștigătoare a trofeului pe Cel
tic.

Lăslnd Insă la o parte ele
mentul surprizelor, sferturile 
de finală ale C.C.E. au consem-

Patru tineri înotători români. 
Anca Mihăescu, Liviu Copcea- 
lău, Emil Manolescu și Gb. Lu- 
pu au plecat la Berlin însoțiți 
de antrenorul Cr. Vlăduță. Ei 
vor lua startul într-un mare 
concurs internațional rezervat 
înotătorilor născuți în 1954 (și 
mai mici).

Aplauze au răsunat aseară. In 
tribunele patinoarului .23 August”, 
pentru laureațil celui de al trei
lea concurs internațional de pati
naj artistic al tinerelor speranțe. 
Un concurs încheiat printr-o reu
șită deplină, mai ales în ceea ce 
privește nivelul valoric arătat do 
patinatorii din cele 9 țări parti
cipante.

Un dublu succes au Înregistrat 
cel doi reprezentanți al Poloniei. 
Lor le-a revenit victoria atît in 
proba masculină cit șl în cea 
feminină. TInărul școlar din Byd- 
gocz, Jacek Tascher, a rămas 
Pe primul Ioc al clasamentului, 
cu tot asaltul declanșat de prin
cipalul său rival. Cristian Greiner 
(R.D.G.), cel mat bun la libere 
(note între 4,0 și 5,0). Pe locul 
trei — Octavian Goga, care șl-a 
apărat șansele cu aceeași dîrze- 
nie.

Iată clasamentul final, la bă
ieți : 1. J. Tascher (Polonia) 8—
643.8 p ; 2. Cz. Greiner (R.D.G.) 
14—635,8 p ; 3. O. Goga (România) 
28—601,3 p; 4. S. Levin (R.S.F.S.R.) 
32—576,3 p; 5. M. Klausner (R.D.G.) 
31—588,1 p ; 6. P. Augustovici (Ce
hoslovacia) 37—574,2 p ; 7. P. Pro- 
haska (Cehoslovacia) 48—534,7 p ;
8. L. Cozia (România) 56—506,4 p;
9. B. Haritonov (R.S.F.S.R.) 63—
478.9 p ; 10. G. Kamaras (Ungaria) 
70—452,3 p ; 11. A. Kanev (Bul
garia) 77—276,5 p.

In întrecerea feminină, schim
bări s-au produs pe locurile 2—3 
ale podiumului, unde finlandeza 
Pia Maria Linden a cedat o treap
tă. ca și In a doua jumătate a 
clasamentului, româncele Gabrie
la Voica și Mirela Goleanu avan- 
slnd cîte un loc, prin reușite e-

voluții. Cel maj bine notate au 
fost Knoll (4.6—4.9) și invingâ- 
toarea. Lucynska (4,5—4,9). Cla
samentul : 1. Elisabeta Lucynska 
(Polonia) 12—654,6 p ; 2. Stefi
Knoll (R.D.G.) 16—639.2 p ; 3.
Via Maria Linden (Finlanda) 25— 
622.1 p ; 4. Doina Mitrlcieă (Ro
mânia) 30—618.9 p ; 5. Liliana Ile- 
hakova (Cehoslovacia) 30—618,1 
p : 6. Helii Gazvoda (Iugoslavia) 
41,5—611,4 p ; 7. Petra Sobania 
(R.D.G.) 42.5—608,1 p ; 8. Gabriela 
Voica (România) 58—544,5 p ; 9.
Kristina Homolya (Ungaria) so
sea,6 p ; 10. Galina Titova 
(R.S.F.S.R.) 70—537,8 p ; 11. Mirela 
Goleanu (România) 83—513,5 p ; 
12. Cornelia Picu (România) 83— 
516,8 p ; 13. Susana Avedisian 
(R.S.F.S.R.) 86—504,2 p ; 14. Eva 
Drumeva (Bulgaria) 98—466,0 P-

Cupa oferită de ziarul „Sportul" 
pentru cea mai bună performan
ță românească la punctajul total 
revine Doinei Mltricică, In ace
lași timp, ziarul nostru a oferii 
„Cupa sportivității" lui Octavian 
Goga, pentru abnegația arătată, 
el continulnd să concureze în ciu
da accidentului suferit.

La sfîrșitul concursului; [ 
clasați au luat parte la o 
monstrație, In cadrul căreia 
evoluat și campionii noștri 
seniori Beatrice Huștiu, Gheorghe 
Fazekaș și perechea Letițla Păcu- 
raru — Dan Săveanu.

ZAGREB, 13 (Agerpres). - 
La Zagreb s-a disputat meciul 
internațional de tenis de masa 
dintre selecționatele masculine 
ale Iugoslaviei și Japoniei. Ju
cătorii iugoslavi au obținut vic
toria cu scorul de 5-4. De re
marcat că deținătorul titlului 
european, iugoslavul Șurbek. nu 
s-a acomodat cu stilul japone
zilor, pierzind toate meciurile 
susținute. Rezultatele tehnice 
ale acestei întîlniri : Stipaneic
— Takahashi 2—1 ; Șurbek — 
Koeda 1-2 ; Korpa - Fukushi
ma 1-2 ; Șurbek — Takahashi 
0—2 ; Stipaneic — Fukushima 
2—1 ; Korpa — Koeda 2-1 : Șur
bek — Fukushima 0-2 : Korea
- Takahashi 2-1 ; Stipaneic - 
Koeda 2—0.

TENIS. Baranquilla (Columbia)) 
dublu, bărbați : Cox, Curtis (An
glia) - Nieto, Poogres (Colum
bia) 6-0, 6-1; Kodes. Kukal
(Cehoslovacia) — Odgen, Gonza
les (Columbia) 6—0, 6—1 ; t 
Leslie Turner (Australia), 
Heldman (S.U.A.) — Isabel 
quera, Aminta Van cler

Kukal
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DE HOCHEI PE GHEAȚA
CE DECLARA ANTRENORUL CANADEI

Ieri dimineață, echipa de ho
chei pe gheață a Cehoslovaciei 
a plecat, pe calea aerului, la 
Stockholm pentru a participa 
la campionatele mondiale. Cu 
o seară înainte, într-un meci 
amical, desfășurat la Praga, 
echipa Cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 2—1 (2—0, 0—1, 0—0) 
echipa Canadei. După acest joc, 
antrenorul echipei canadiene, 
Jackie McLeod, a făcut urmă
toarea declarație coresponden
ților de presă : „Cred că echipa 
U.R.S.S. are cea mai mare șan
să de a cuceri, din nou, titlul 
mondial. De asemenea, echipa 
Cehoslovaciei, ai cărei jucători 
patinează foarte bine și au o 
tehnică superioară, poate can
dida Ia titlu. Echipa mea se află 
în revenire de formă. Dacă 
băieții se vor aclimatiza repede 
cu patinoarul din Stockholm, 
pot obține rezultate deosebite 
în intilnirile directe cu princi
palele favorite, echipele URSS 
și Cehoslovaciei".

Echipa de hochei pe gheață 
a S.U.A. ș'-a încheiat turneul 
în Cehoslovacia, jucînd la Par
dubice, cu reprezentativa de ti
neret a țării gazdă. HocheișȘii 
cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 6—1 (8—0, 1—0, 
2-1). *

Echipa de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. a susținut un meci 
amical la Karlstadt cu o selec
ționată a Suediei. Hocheiștil 
sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 7-4 (1—2, 4—2, 
2-0).

*

La Geneva au continuat în
trecerile campionatului euro
pean de hochei pe gheață (ju
niori), rezervat echipelor din 
grupa B. Selecționata Elve
ției a întrecut la scor : 12—2 
(2—1, 4-0, 6-1) formația Un
gariei.

primll 
> de-

au
de

Radu VOIA

ECHIPA DE BASCHET
A R. D. GERMANE

LA BUCUREȘTI
Reprezentativa masculină_

baschet a R. D. Germane, afla
tă actualmente intr-un turneu 
In Bulgaria, va «usține in săp- 
tămina următoare două partida 
la București. Urmează ca fe
derația noastră de specialitate 
să anunțe adversara care va fi 
opusă echipei oaspete.

de

(Panama) 6-0, 6-1; Helga Nles- 
sen, Almut Sturm (R.F. a Ger
maniei) — Marilyn
(S.U.A.). Mlml Kanarek (Nica
ragua) 4—6, 6—1; 6 4; Virginia 
Wade (Anglia), P. Bartkowitz 
(S U A.) — Lenka Kodes (Ceho
slovacia), Isabel Fernandez (Co
lumbia) 6—0, 6—1.

BOX. Anvers (Belgia): după 
campionatele naționale, federația 
de specialitate a selecționat pen
tru „europenele* de la București 
pe Abspoel (pană); Haeck (semi- 
ușoară), Nlelandt (ușoară), Fou- 
cart (semimljlocle) șl Deruyter 
(semigrea); Bâzlers (Franța)_: 
campionii amatori al Franței (în 
ordinea categoriilor, tocepind cu 
muscă) • J. Blhin; A. Cosentino; 
A Laine, D. Azzaro* E. Rodri- 
guez, A. Mallaerts, c. Clerget, H. 
Moreau. B. Varennes șl A. Victor.

ATLETISM. Auckland (Noua 
Zeelandă), aruncare* diacului : 
Robin Tait 62,63 m (record națio
nal, cea mal buni performanță 
a sezonului).

ȘAH. Vladimir (U.R.S.S.) t tn 
meciul de baraj pentru titlul U- 
nlonal : Lev Polugaevskl — Alek
sandr Zalțev remiză (prima par
tidă).

RUGBY 13. Paris (Franța): 
Franța — Țara Galilor 17—13 
(«-«.

/

tNCEPlND Dl ASTĂZI

FLORETIȘTII ROMÂNI PARTICIPĂ

LA CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
La sfîrșitul acestei șăptămînl 

floreta românească va fi pre
zentă la două mari competiții 
internaționale : „Cupa campio
nilor europeni”, băieți și fete. 
Data desfășurării este comună : 
14—15 martie.

Echipa floretistelor de la 
Steaua, își va apăra trofeul cu- 
cferit anul trecut la Torino, o- 
rașul care găzduiește și actuala 
ediție a competiției. în acest 
scop au făcut deplasarea Olga 
Szabo, Ecaterina Iencic, Ileana 
Drimbă și Suzana Ardeleanu. 
în continuare, floretistela de la

Steaua vor participa la con
cursul dotat cu „Cupa Martini’’.

Floretiștii, reprezentînd tot 
echipa Steaua, finaliști ai ace
leiași competiții, au plecat la 
Paris, unde vor încerca, de data 
aceasta, să Încheie întrecerea pe 
primul loc. Lotul cuprinde pe 
I. Drimbă, M. Țiu, I. Falb, Șt. 
Ardeleanu și C. Bunicelu.

In continuare, floretiștii vor 
participa la „Cupa Adrien Rom
mel", care anul trecut a fost 
ciștigată de campionul nostru 
olimpic, I. Drimbă.

CORESPONDENTĂ DIN LONDRA, DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, C. ALEXE

*

LA GLASGOW? ELEVII LUI RAMSEY S-AU IMPUS CU AUTORITATE

CONSTANȚA, 13 (prin tele
fon). — Reprezentativa de box a 
Algeriei, a evoluat aseară în 
sala Sporturilor din localitate, 
ntîlnind - de data aceasta - 
selecționata secundă a țării 
aoastre, în componența căreia 
iu intrat și cîțiva boxeri de la 
Clubul sportiv Farul. Fără să 
se ridice la un nivel spectacular 
ieosebit, meciurile au fost to- 
uși extrem de disputate. Re
zultatul final este 16-16, scor 
zare oglindește echilibrul per
fect dintre cele două formații.

în prima partidă, Mihai «u- 
el l-a întîlnit pe Mezden Nor- 
line, un pugilist foarte înalt 
>entru categoria semi-muscă. 
fum era normal. Mihai a cău- 
at insistent lupta de aproape, 
le unde a punctat serii prelun
ge la corp, aeumulînd un a- 
■antaj substanțial care i-a adus 
i meritată victorie la puncte. 
Constantin Gruiescu n-a reușit 
ecît un meci nu) în compania 
ui Tlaiba Talmi, deși a atacat 
nai mult decît boxerul alge- 
ian. Talmi a impresionat prin 
ileza de execuție și prin eschl- 
ele datorită 
mite dintre 
ului.

O partidă 
antă, au furnizat Ion Pițu șl

cărora a evitat 
atacurile adversa-
dinamică. paslo-

Lablob Rabah. S-au schimbat 
lovituri extrem de dure, incit ne 
așteptam ca unul din boxeri să 
fie scos din luptă. Dar nu s-a 
întîmplat așa, ambii sportivi 
avind resurse suficiente ca să 
termine meciul in min. 9 de 
luptă. Aceasta, nu înainte însă 
ca Labiob să fie numărat de 
două ori de arbitrul Aii Rișat, 
in repriza secundă. în ultimul 
rund, algerianul a avut o puter
nică revenire, echilibrînd si
tuația. astfel că arbitrii au con
semnat pe buletinele de punctaj 
o perfectă egalitate.

Celelalte rezultate : cat. mus
că : Salmi Taib (A) b.p. Traian 
Cerchia (R) ; cat. cocoș : Rah- 
mani Abdelkader (A) b.p. C. 
Dumitrașcu (R) ; C. Șoșoiu (R) 
b. ab. I Boualt Mustapha (A) ; 
cat. pană : M. Dumitrașcu (R) 
egal cu Bennour Mohamed (A) 
— decizia îl nedreptățește- pe 
boxerul algerian ; cat. 
ușoară : A. Iliescu (R) 
Kazi-Tani Raout! (A).

în meciuri amicale : 
migrea : P. Cojocaru 
b. ab. II A. Stoianovici (Farul) 
șl P. Pîrvu (Steaua) b. ab. II 
Gh. Preda (Farul).

R. CALARAȘANU
C. POPA, coresp. principal

ALTE COMPETIȚII
• In Cupa cupelor : Freja 

Banders — F.C. K61n 0-3 (in 
tur 1-2). F.C. K61n s-a califi
cat în semifinale.

• In Cupa orașelor tirguri : 
Newcastle United — Victoria 
Setubal 5-1 (primul joc tn sfer-

finală).
campionatul englez : 

Queens Park

nu-și închipuia că un gol al lui 
PraU va aduce victoria și ca
lificarea echipei lui Nereo Roc
co. Jocul ofensiv și deplasarea 
constituie, In orice caz, o ori
entare bună. Antrenorii și chiar 
jucătorii a-azi convins că prin- 
tr-un joc strict de apărare, vic
toria sau calificarea nu se poa
te obține, că bazindu-se pe o 
asemenea tactică, fotbalul va 
avea numai de pierdut !

Privind tabelul echipelor ră
mase in semifinale vom remar
ca prezența deținătorilor titlu
lui (Manchester United), a celor 
două mari performere din 
sferturi (Milan și Ajax) și un 
out-sider foarte periculos 
(Spartak Trnava — lider deta
șat în campionatul Cehoslova
ciei).

Ce ne vor oferi semifinalele? 
Indiferent de programul ce va 
fi stabilit prin tragere la sorți, 
ambele meciuri vor fi desigur 
atractive și nici un rezultat nu 
va mai surprinde. Nici chiar o 
finală (să zicem — încercînd un 
pronostic) între Ajax Amster
dam și Spartak Trnava...

Urmăream meciul Anglia— 
Franța de pe poziția unui 
neutru și totuși îi compăti
meam pe jucătorii oaspeți, 
care în repriza secundă erau 
complet demoralizați de lovi
turile ce le primeau din par
tea adversarului dezlănțuit 
și însetat de victorie, de go
luri. Deoarece meciul s-a 
terminat tîrziu și n-am pu
tut da prea multe amănunte 
în corespondența precedentă, 
voi relata acum ceea ce s-a 
întîmplat pe .Wembley*.

Fotbalul englez și, mai ales, 
ce', francez n-au reușit, în 
ultima vreme, mari rezultate. 
Dar interesul pentru această 
partidă a rămas la Londra 
nealterat 85 000 de specta
tori au înregistrat ceasurile 
de control de la porțile ma
relui stadion. La Londra, și 
luni și marți a plouat zdra
văn, cum s-a întîmplat, de 
altfel, și în timpul jocului. 
Terenul a fost, din această 
cauză, foarte moale. La fluie
rul arbitrului maghiar I. Zsolt 
echipele

în următoarea alcătuire : AN
GLIA : Banks — Newton, J. 
Charlton, Bobby Moore, Coo
per — Mullery, Bell — Lee, 
Hurst, Peters, O’Grady. FRAN
ȚA : Carnus — Djorkaeff, 
Bosquier, Lemerre, Rostagni 
— Bonne!, Michel — Herbert 
Loubet, Simon, Bereta. Schim
bări nu s-au făcut.

Meciul a debutat cu cinci 
minute de joc echilibrat, apoi 
englezii au început să atace 
tot mai periculos, în special 
pe aripi, în zonele noilor ex
treme Lee și O’Grady, pe 
care presa îi consideră nece
sari în Mexic. în min. 9, 
din poziție excelentă, Lee a 
re.uat cu capul pe lingă bară, 
la o centrare excelentă a lui 
Peters. După un minut, Bel! 
a .găsit* poarta cu o bombă 
de la 2C m, dar portarul 
francez a fost la post. în 
min. 15, Peters a șutat de la 
3—4 metri, însă un adversar 
a scos de pe linia porții. 
" ' ' presau puternic. Ex-

driblau excelent, în 
creau

Gazdele 
tremele 
viteză,

semi- 
egai cu

cat. se- 
(Steaua)

fiparul 1 F. ^Infofaiajia”, sir, Hrezoianu or 23—25, București

turi de
• In 

Leicester 
Rangers

bune situații.au intrat pe teren

Hurst, in mare dispoziție de joc, înscrie cel de-al treilea gol în poarta lui Carnus. Fază din
meciul Anglia — Franța, 5—0 Telefoto I A.P.—AGERPRES

nat un lucru îmbucurător, în 
ce privește jocul ofensiv al e- 
chipelor care joacă în depla
sare. în majoritatea cazurilor 
o victorie în deplasare era pur 
șl simplu de neconceput, oas
peții fiind o victimă sigură in 
fața gazdelor. Iată însă că a- 
ceastă etapă a arătat că atunci 
cînd între două formații nu 
există o prea mare diferență de 
valoare, echipa gazdă nu este 
cîștigătoare de drept. Cine ar 
fi putut crede că Benfica (după 
ce cîștigase cu 3-1 la Amster
dam) va pierde la același scor 
pe teren propriu î $i revenind 
din nou la Milan, putem spune 
că nici cel mai optimist „tifoso”

Se părea, totuși, că vechea 
meteahnă a atacanților englezi 
persistă. în min. 17, Beli, în 
min. 16, 18, 28 și 31, Hursi 
— cel mai avansat atacant — 
au ratat situații dintre cele 
mai favorabile. Scorul a fost 
deschis abia în min. 33, cînd 
O’Grady a reluat imparabil 
centrarea fundașului Cooper, 
„prelucrată" cu inteligență 
de către Beli. Francezii au 
reușit în prima repriză cî- 
teva atacuri mai clare, însă 
doar două s-au încheiat cu 
șuturi (min. 23 Michel, re
flex formidabil Banks ; min. 
43 Herbert).

După pauză, gazdele s-au 
Impus cu autoritate în fața 
unui adversar doborît moral 
de golul al doilea, care a ve
nit foarte repede, incapabil 
de a riposta. Și a urmat se
ria altor goluri: ___
Hurst din 11 m la un 
clar asupra lui Peters, 
în poziție de a marca ; 
50, tot Hurst; min. 76, 
la capătul unei acțiuni 
sonale de toată frumusețea 
și în min. 81, Hurst din nou 
din 11 m la faultul evident 
comis de Rostagni asupra lui 
Beli. Reprezentativa Angliei 
a făcut o repriză excelentă, 
imprimînd prin dezlănțuiții 
Lee și O’Grady un ritm sus
ținut. Spre sfîrșit, francezii 
au încercat golul de onoare. 
Dar jocul individual, driblin
gurile excesive și pasele gre
șite i-au împiedicat să con
cretizeze. Doar în minutele 
60, 62, ~ ’ 
reta și 
poartă, 
post.

Deci,

min. 47, 
fault 
aflat 
min. 
Lee, 
per-

75 și 87 Loubet, Be- 
Herbert au șutat la 
însă Banks a fost la

Anglia a învins cu 
5—0. A revenit oare echipa 
lui Ramsey la valoarea de 
altădată 7 A apus cumva 
steaua lui Bobby Charlton ? 
La aceste întrebări vom în
cerca să dăm răspunsul în
tr-un articol viitor.


