
tntîlnirea tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor 

și Mării Adriatice
Sîmbătă dimineața, la Gasa de 

cultură a studenților „Grigore Preo
teasa" din Capitală, s-a deschis în- 
tîlnirea tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice, inițiată în urma propunerii 
făcute de Uniunea Tineretului Munci
tor și Uniunea Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă.

La lucrările întîlnirii iau parte peste 
250 de tineri din R. P, Albania, 
R. P. Bulgaria Grecia, Italia,

KalidopouȘos, delegat din partea -------------------------- -R. P. F. Iugoslavia, R. P. Romînă,

adresat întîlnirii de la București.Maestra emerită a aportului lolanda 

precum și observatori din partea ti
neretului din Cipru.

Sint de asemenea prezenți oaspeți 
de onoare: deputați, academicieni, 
oameni de știință, artiști din țările 
regiunii Balcanilor și Mării Adria
tice, precum și numeroși ziariști ro- 
mî’ii șj străini.

Răspunzînd invitației Comitetului 
de pregătire. Ia întîlnire asistă 
Christian Echard, secretar general 
al F.M.T.D., Rolf Weissbach, secre
ft < F.M.T.D., Hans Dall, secretar 
a J.S.E.G., Sudhandhu Chaud- 
hui secretar al U.I.S.

In numele Uniunii Tineretului 
Muncitor și al Uniunii Asociațiilor 
Studenților, al' întregului tineret 
din R. P. Romînă, Nicolae Roman, 
secretar al G.G. al U.T.M, a salutat 
pe participanții la întîlnire.

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
' participanților la întilnirea tineretului și studenților 

dm țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice
N. S. llrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a 

trimis participanților la Intîlnirea de la București a tineretului și studen
ților din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice următoarea tele- 

> gramă de salut :

Dragi prieteni 1

Salut din toată inima pe participanții la Intîlnirea tineretului și stu
denților din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice. Este bine că 
tinerii din această regiune a Europei s-au întrunit în scopul întăririi păcii 
și prieteniei între popoare. Astfel de întîlniri oferă posibilitatea rriinu- 

; i nată de a vă cunoaște și a vă înțelege inai bine unii pe alții.
' Acum, cînd deasupra lumii norii pericolului de război au început
I să se împrăștie, capătă o însemnătate tot mai mare orice acțiune care 

urmărește dezvoltarea înțelegerii și a prieteniei între popoare. In această 
lume nu poți decît să te bucuri că voi, reprezentanții tinerei generații 
din țările unei regiuni considerată mult timp butoiul de pulbere al 
Europei, v-ați întrunit în numele țelurilor înalte ale consolidării păcii.

Popoarele din lumea întreagă cer să se ajungă la o înțelegere între 
guverne cu privire la dezarmarea generală și totală. Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat recent „Legea cu privire la o nouă și importantă 
reducere a forțelor armate ale U.R.S.S.1*. Sîntern convinși că această ho- 
tărîre va găsi un larg ecou în rîndurile popoarelor, 'inclusiv în rîndiirile 
tineretului de pe întregul glob.

Tineretul și studenții din țările regiunii Balcanilor și Mării Adria
tice pot să facă mult pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, în care să nu existe arma nucleară și arma rachetă, pentru 
dezvoltarea colaborării și a relațiilor de priețenie între popoarele aces
tor țări.

Urez din toată inima participanților la înalnire succese î:i învăță
tură și muncă spre binele («poarelor, în realizarea țelurilor nobile pe 
care vi le-ați propus.

M HPUSrtOv
Moscova, 30 ianuarie I960

Prin îndelungi aplauze delegații1 
la întîlnire au ale» tn prezidiu pe.;* 
Todi Lubonja, prim-secretar al 3.(3. 
al UnlunH Tineretului Muncii, și. 
Seva Tarifa, membru al Biroului 
<3.3. al Uniunii Tineretului Muncii 
(R. P. Abarda). Iran Abadjiev, 
prim secretar al <3.(8. al Uniunii Ti- 
neretuhtî (Jomunist Dimitrovist, și 
Alexandr lancov, (R. P. Bulgaria), 
Athaaasitt Kakoiants, deputat din 
partea partidului E.D.A, Alexandria

Balaș dă citire salutului sportivilor ro mini 

Partidului Uniunea Democratică, 
Nicolaos Indzes, deputat din partea 
Partiduhti Liberal, Andreas Koke- 
vis, deputat din partea Partidului 
Liberal Democrat (Grecia), Luca 
Valdesa, reprezentant al Federației 
Tineretului Comunist, Gianni Guis- 
cardi, din partea Mișcării Tineretu
lui Socialist, Domenioo Ceravolo. 
din partea grupului parlamentar al 
Partidului Socialist (Italia), Vlado 
Obradovici, membru al Prezidiului Ti
neretului Popular, și Fahrija lovano- 
vici (R.P.F. Iugoslavia), Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
și Ion Iliescu, președintele Comitetului 
Executiv al U.A.S.R. (R. P. Romînă).

In continuare, ședința a fost pre-

(Continuare in pag. 2—3)
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însemnări din „Cupa Prieteniei*
Ori de cite ori e vorba de pace Șl 

prietenie, sportul, mesager credincios 
al acestei cauze nobile a întregii ome
niri. e nelipsit

în vreme ce in sala .Gr. Preotea
să se rosteau cuvinte sincere în spri
jinul păcii și colaborării popoarelor 
care trăiesc in zona — tindea a 
„butoiului cu pulbere* — steaguri!- 
.Cupei Prieteniei" începeau să ilă
ture in fața sălii Eloreasca, pe aleea 
care duce spre sala Dinamo și la 
Institutul de Petro! si Gaze

De sîmbătă dupa-masâ, la lumina 
reflectoarelor, în sala Dinamo se des
fășoară întrecerile de tenis de masă, 
întreceri ale tinerilor, ale adolescen
ților. Al patrulea jucător european, 
valorosul Marcovici, demonstrează 
dtn plin înalta sa clasă dar asta nu-1 
împiedică pe Marin Antonescu să-l 
conducă cu 22—21. Fosta campioană 
europeană de juniori Mariana Ba- 
rasch cîștigă „fără emoții" la Evglie- 
nia Koiarova, dar se îmtujoreazn de 
emoții cînd micuța jucătoare bulgară 
îi strînge mîna, zîmbind cuceritor, ca 
un copii... Și nici nu e prea departe 
de această vîrsta.

★
Nu trecuse nici o jumătate de ora 

de la începerea întrecerilor ciad Ev 
glienia deveni .Jenicica* (Așa-i spu
ne bunica).

— Jenicica, e minunat filmul bul
gar „Legenda dragostei" — ii spune 
Aurelia Radu, noii sale prietene.

— E o coproducție bu!garo-ce- 
hoslovacă — precizează modest Jenia.

— Dar băiatul acela care sfrede
lește munții de stîncă penii u a da apă 
poporului însetat e bulgar. Ii țin min
te și numele: Apostol Karamitcv.

Surprinsă de .erudiția" cinefilă a 
Aureliei și de cunoștințele celorlalte 
prietene, care au văzut „Haiducii" 
și „Favoritul 13", Jenicica regretă că 
nu a putut vedea decît „Nepoții gor
nistului" și primește incintată invita
ția fetelor la... .Secretul cifrtilui".

ir
Ne întrerupe gazetarul și antreno

rul bulgar Țvetan Gheorghiev,
— Jenia, puțină încălzire...
Nu scap prilejul. Intru în vorbă. 

Țvetan admiră puzderia de talente. A 
fost vineri într-o altă sală, cu rimj.ț 
copii. Un nou prilej de reflecții :

— Geea ce admir in mod special 
la sportivii romi ni e stilul. Vezi dum
neata, intre nodul ăsta de fată, Ma

Salutul ștafetei sportivilor din R. P. R.
in numele sportivilor și al parti- 

cipanților la marea ștafetă care, în 
cinstea întîlnirii, a străbătut sute 
de orașe și sate din toate regiunile 
țării noastre, salutăm cu căldură pe 
participanții Ia Intîlnirea tineretului 
și studenților din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice.

Tineretul romîn salută cu bucurie 
tn capitala patriei sale dragi pe ti
nerii și studenții din Balcani și re
giunea Mării Adriatice, tineri de di
ferite convingeri politice, filozofice și 
religioase, reprezentanți ai numeroa
selor organizații de tineret și stu- 
denți, unite prin năzuința comună 
a popoarelor lor de a apăra pacea. 
Intîlnirea aceasta corespunde pe de
plin dezideratelor celor mai arzătoa
re ale tinerei generații ce trăiește in 
această parte a lumii și care do
rește să-și aducă contribuția la tran
sformarea regiunii Balcanilor și Mă
rii Adriatice într-o zonă a păcii, din 
care să fie eliminate armele nucle
are, o zonă a înțelegerii și bunei 
vecinătăți.

Tineretul iubește pacea, pentru că 
în condițiile unei vieți pașnice el 
poate să-și pună în valoare apti
tudinile sale, poate să-și realizeze 
cele mai îndrăznețe visuri. Cu mîi- 
nile lor puternice și cu mințile lor 

riana (Jandrescu — completez eu) 
intre excelenta gimnastă Elena Leuș- 
tean și — să zicem — Apolzan, e o 
punte de legătură. E stilul. Este ex
presia îndeminării sportivilor voștri, 
pe care eu. personal, am admirat-o în
totdeauna.

★

îmi pare ran că trebuie să plec. 
Ani promis să fiu la șah. Și e greu 
să părăsești o sală în clipa cînd crai
nicul anunță: „Se pregătesc Slava 
Ghercikoff și Adalbert Rethi..." O sa
lă în care entuziasmul spectatorilor 
încălzește inimile sportivilor

Vintul flutură exuberant steagurile 
de pe alee. Mă gindesc la minunata 
lumină spectrală albă, lumina prie
teniei, pe care culorile înfrățite ar 
putea-o emite sub puterea elanului 
păcii.

★

în sala de șah mă strecor tiptil. 
Lupta e dîrză. Cu o oră înainte de 
terminarea rundei nici o tablă nu are

IOAN GHIRILA

(Continuare în pag. 2—3)

/ uu, clc Spjî’tlVb bulgare Ev ghem a Koiarova și Virginia Pop va au pfi$ 
mu flori și chipurile lor. exprimă bucuria pentru acest gest de (frietfțiue,

4 pagini 25 uanî
--------— . ..k- -

agere, tinerii doresc să înalțe uzi net 
școli, locuințe, stadioane, lăcașuri de 
cultură. Dorim să ne întilnim cu ti
nerii din celelalte țări balcanice și 
adriatice în întreceri pașnice, pe see- 
nele teatrelor sau pe stadioane. De 
aceea, dragi prieteni, să găsim îm
preună căile spre o colaborare rod
nică, să ne unim eforturile pentru a 
contribui Ia alungarea norilor negri 
ai războiului de pe cerul omenirii.

Tineretul romîn, ca și întregul 
nostru popor, sprijină cu hotărire și 
își exprimă întreaga sa adeziune la 
politica de dezvoltare a colaborării 
prietenești între țările din Balcani 
și de transformare a Balcanilor într-o 
zonă a păcii, politică consecvent pro
movată de statul nostru democrat- 
popular.

Iată de ce tineretul și sportivii 
patriei noastre salută cu căldură a- 
ceasta întîlnire la care se vor discută 
probleme deosebit de importante pen
tru tineret, printre care și problema 
dezvoltării pe viitor a colaborării 
multilaterale între tinerii din această 
parte a Europei.

Avem în față nenumărate exemple 
cînd tinerii sportivi din țările noa
stre au colaborat în mod rodnic și 
creator, au legat frumoase și trai
nice prietenii. întrecerile Balcanice 
ia atletism, lupte, baschet, au con
stituit minunate prilejuri de cunoa
ștere și de stringere a relațiilor, do 
a ne manifesta cu hotărire drago
stea de pace, dorința fermă de a 
o apăra.

In zilele acestei ntffniri tinerii 
sportivi se întrec în cadrul „Cupei 
Prieteniei**. Nu ne îndoim că această 
competiție ișl va justifica intrutotut 
numele ce i-a fost dat, aducînd o 
prețioasă contribuție la dezvoltarea 
prieteniei noastre.

Urăm succes deplin întîlnirii tine
retului și studenților din țările re
giunii Balcanilor și Mării Adriatice, 

Trăiască și să se întărească pacea 
ți prietenia între popoare!

Trăiască colaborarea și înțelegere^ 
dintre tineretul și studenții din țării» 
regiunii noastre I

Citiți in paginile 2-3 amănunte 

in legătură cu desfășurarea 

întrecerilor din cadrul 

„CUPEI PRIETENIEI”



IlWTiLUriREA TINERET ULI
O' PIN TARILE KI GII Ml BALCANII

(Urmare din pag. 1)
ridată de Todi Lubonja, (R. P. Al
bania).

Au fost adoptate ordinea de zf ți 
programul desfășurării întîlnirii.

Primit cu vii aplauze, Virgil Tro- 
Un, prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
a prezentat raportul general 3 „Con
tribuția tineretului și studenților din 
regiunea Balcanilor și Mării Adriatice 
pentru transformarea acestei regiuni 
Intr-o zonă a păcii, denuclearizată, 
pentru lărgirea cooperării și dezvoltă
rii relațiilor de prietenie între tinere
tul și studenții din această parte a 
lumii".

După prezentarea raportului, în 
Mlă au intrat pe rînd ștafetele 
sportive din R. P. Albania, R. P. Bul
garia și R. P. Romînă, care au adus 
partidpanților la întîlnirea de la 
București salutul fierbinte al tinerei 
generații din aceste țări.

în ședința de după-amiază, prezi
dată de Ivan Abadjiev (R. P. Bulga
ria), au început discuțiile la raportul 
general.

Au luat cuvîntul Nicolaos Indzes, 
deputat al Partidului Liberal din 
Grecia, acad. Petco Stainov, vice
președinte al Comitetului pentru în
țelegere și colaborare în Balcani din 
R. P. Bulgaria, și Luigi Passoni, de
putat al Partidului Socialist Italian.

In cursul ședinței s-a dat citire 
unor telegrame și mesaje de salut 
sosite pe adresa întîlnirii de ta 
București din partea unor personali
tăți și organizații de tineret: Stepha
nos Stephanopoulos, deputat al par
lamentului grec, șeful Partidului So
cial Populist din Grecia, Stamatis 
Mercuris, deputat în parlamentul grec, 
președintele Mișcării pentru înțele
gere balcanică din Grecia, Alberto 
Iacometi, președintele Alianței recrea-

five culturale italiene (A.R.C.I.), 
precum și din partea Uniunii națio
nale a studenților ciprioți care stu
diază în Grecia, Uniunii studenților 
din Guineea cu sediul ta Paris, or
ganizației Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist de la școala medie 
din orașul Tolbuhin (R. P. Bulgaria), 
din partea unor organizații U.T.M. din 
Valea Jiului, organizațiilor U.T.M. și 
UA.S.R. a Universității „C. I. Par- 
hon" din București, organizației 
U.T.M. de ta Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie" și altele.

Lucrările întîlnirii continuă.
★

Sîmbătă seara, ta Teatrul de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne, Ansam
blul Uniunii Tineretului Muncitor a 
prezentat un spectacol în cinstea 
participanților la Intîlnirea tineretu
lui și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice.

Entuziaste întreceri în cadrul „

Partide interesante în prim

însemnări din „Cupa Prieteniei"
dia" — cum spun grecii. (,Cu sufle
tul in dinți"), — cu mina... goală 
și nu pot răspunde cum aș fi dorit 
acestor minunate daruri ale prieteniei.

Intervine căpitanul echipei bulgare:
— Ceea ce contează sînt sentimen

tele. Iar noi am simțit că sentimen
tele voastre sînt cu adevărat drujeskie 
— prietenești.

★
leii am revenit la tenis de masă. 

Dar n-am putut sta prea mult. Și' e 
greu să părăsești sala în plin con
curs. Merg cu spatele spre ușă. Nu 
mă îndur să plec. Micul Rethi a 
.scos" o minge grea și s-a repezit în 
aceeași clipă pentru a prinde stopul 
lui Marcovic. Marcovic aplaudă.

★
Plec. E aproape 7. Ce-o fi la bas

chet?

Steagurile a cinci 
țări străjuiesc intrarea 
institutului de Petrol, Ga
ze și Geologie din Capi
tală. De la ușă ne con
duce spre sala de joc un 
„ghid" sigur : șirul lung 
de fanioane multicolore...

Sîmbătă după-amiază 
au început aici întrecerile 
de șah din cadrul „Cupei 
Prieteniei". Partide intere
sante, public numeros. In 
prima zi iugoslavii n-au 
avut program de joc. Cei 
trei șahiști din țara veci
nă au luat parte la fes
tivitatea de deschidere, 
și-au notat începutul par- 
tidelor (pregătire pentru 
întîlnirile viitoare) și... au 
plecat la tenis de masă 
In aceste zile programul 
sportiv al Bucureștiului 
este foarte interesant. Iv- 
kov. Djurasevici și Parma 
n-au putut rezista tenta
ției. Mai ales că pînă joi 
tot șah o să joace...

In prima rundă am a- 
sista la meciurile Romi- 
nia — Albania și Grecia 
— Bulgaria. Șahiștii noș
tri au cîștigat cu 2—1, iar bulgarii 
cu 3—0. învingătorii, însă, au trebuit 
să se întrebuințeze serios. Tinerii șa
hiști albanezi au constituit o surpriză 
foarte plăcută. Duraku l-a pus în mare 
dificultate pe Drimer. Konci a rezistat 
cu succes lui Pavlov, iar Pustina s-a 
apărat strașnic în fața lui Ghițescu. 
Campionul Greciei, dr. A. Angos, deși 
a pierdut la Bogdanov, și-a demons
trat talentul. Cei doi tineri șahiști 
au jucat o partidă viu disputată. 
Avantajul a trecut cînd de o parte 
cînd de cealaltă. A ciștigat Bogda
nov... , .

Interesante au fost și partidele tur
neului feminin. Campioana Iugosla
viei, Iocici, a cîștigat la Nicolau. Re-

Campionul Greciei, dr. A. Angos, în 
Problemele 
danoy sini

ridicate de partida cu bulgar 
(evident) dificile...

prezentanta noastră a comis 
greșeală spre sfîrșitul întîlni 
deținea un avantaj poziționa 
derabil. Polihroniade - ' Ruși, 
o partidă de manevre Iu.-^i și 
tilități tactice. Romînca a cîș 
pion și și-a păstrat avantaji 
rial pînă ta întrerupere, scont 
realizeze în urma analizei d< 
Ceea ce de altfel i-a și reușit

Aseară au intrat în joc șal 
goslavi. Echipa noastră a sus 
meci decisiv cu formația B 
Polihroniade a întîlnit-o pe vt 
rivală Nicolau, iar Iocici s-a 
cu Kuzmanova. Asistăm din 
partide interesante și complica

In întîlnirea Bulgaria—Rom:

...Nu trecuse nici jumătate de oră de la începerea întrecerilor de tenis 
de masă, și Evghenia Kolarova deveni Jenicika" pentru Dana Pop, Au
relia Radu și Erna Max...

(Urinare din pag. 1)

Agenda manifestatior 
artistice-culturale 

din cadrul întîlnirii
Programul manifestațiilor artistice, 

culturale și sportive este deosebit de 
bogat. El a fost deschis sîmbătă seara. 
In sala Teatrului de Operă și Balet, 
unde, Ansamblul Uniunii Tineretului 
Muncitor a prezentat un spectacol 
festiv în cinstea participanților la 
Intîlnirea tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice. Folclorul nostru, interpretat 
cu multă măiestrie de tinerii compo
nent ai ansamblului, ca și punctele din 
programul dedicat artei popoarelor care 
iau parte la această Intîînire, a fost 
apreciat din plin, culegînd ropote de 
aplauze.

Un viu interes a stîrnit și Expo
ziția internațională de artă fotogra
fică, inaugurată ieri după amiază în 
holul Gasei de Gultură a Studenți
lor Grigore Preoteasa". Au expus ar
tiști amatori din Albania, Bulgaria, 
6ipru, Grecia. Italia, Iugoslavia și Ro 
mînia.

_ De asemenea, recitalurile interna
ționale desfășurate la Casele de cul
tură ale tineretului din diferite ra
ioane ale Capitalei au atras un nu
meros public.

Manifestațiile artistice șl culturale 
se anunță la fel de interesante și în 
continuare. Așa de pildă, la Facul
tatea de Științe Juridice va avea loc 
un simpozion pe tema „Folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice", 
după care cei prezenți vor face o vi
zită la Institutul de Fizică Atomică. 
Vom asista de asemenea la noi întîl- 
niri ale pârtiei pa riților cu tineretul la 
■Casele de cultură din Capitală.

Participanții la Intîlnirea de la 
București vor mai viziona spectaco
lul „Lăsați-mă să cînt" de la Tea
trul de Stat de Operetă și un specta
col muzical la Teatrul „0. Tănase".
. Intre timp, delegații ale tineretului 

și studenților din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice vor face vi
zite în țară, pe frumoasa Va'le a 
Prahovei și la Bkaz,

cartonul remizei sau al victoriei, 
tllnesc un prieten. îmi comunică 
sel:

— „Skipetarii" sînt revelația serii. 
Intr-adevăr, jucătorii albanezi sînt 
ținta admirației publicului din sală.

Șahistul grec Vergopoulos stă evi
dent mai slab în partida cu Stefanov. 
La mutarea 40, pe tablă apare „pli
cul". Dar numai pentru cîteva clipe. 
Zîmbind sălii, Vergopoulos cedează. 
Contrar obiceiului, partida nu se 
analizează. Cei doi .rivali" își 
besc în șoaptă, ca două vechi 
noștințe. Poate că au mai jucat
corespondență. In șah, un simplu c4 
pe e carte poștală poate 
tească de un prieten...

★
11 cunosc fie Nikitas 

căpitanul echipei grecești. 
Tare necăjit. Are tn mină
iar pe piept mai multe insigne. Pri
vește cînd fanionul, cînd insignele:

— îmi pare atît de rău că am ple
cat în pripă. „Me tin psihi sta don-

In- 
ve-

mai 
vor- 
cu- 

prin

să-ți amin-

Zimrunskis, 
E necăjit, 
un fanion,

— întrecerile continuă astă-seară prin două meciuri de mare interes
După cuvîntul de deschidere rostit 

de tov. Eugen Bantea, președintele 
F. R. Baschet, pe terenul de baschet 
al sălii Florcasca au rămas doar două 
din formațiile participante 1a „Cupa 
Prieteniei”: reprezentativele de tine
ret ale R.P. Romine și R.P. Albania, 
care au susținut meciul inaugural al 
acestui interesant turneu.

Pe baschetbaliștii albanezi i-am vă
zut deseori jucînd în țara noastră — 
cu prilejul bakaniadelor sau al altor 
competiții internaționale, — și eram 
curioși să urmărim evoluția selecțio
natei de tineret care, la antrenamente 
arătase că urmează evoluția ascen
dentă a „seniorilor”. In cursul parti
dei ne-am convins că tinerii baschet- 
baliști albanezi sînt în mare progres, 
practicînd un joc rapid, spectaculos 
si eficace. Intîlnirea a început de alt
fel în nota de dominare a echipei R.P, 
Albania care a înscris primul coș prin 
Vaso Saka. Apoi jocul se echilibrează 
și urmează o perioadă de dominare 
a selecționatei de tineret a țării noas
tre care realizează faze spectaculoase, 
mult aplaudate de numeroșii specta
tori aflați în sală. In repriza a doua 
este rîndtil sportivilor albanezi să do-

t ază din meciul selecțtonata tye tineret a R. P. Romîne — selecțio
nata de tineret a R. P. Albania cată a inaugurat „Cupa Prieteniei" la bas- 

w s Foto KJh, Dumitru

mine. Ei joacă din ce în ce mai bine 
și acțiunile lor sînt răsplătite prin a- 
plauzele publicului, îneîntat de fru
musețea meciului. Deși a cîștigat re
priza cu 28-20, echipa de tineret a 
R.P. Albania a fost învinsă de o for
mație care a știut să folosească avan
tajul înălțimii și care s-a arătat su
perioară în pregătirea tehnică. între
cerea, care s-a desfășurat într-un. per
fect spirit de sportivitate, a revenit 
astfel selecționatei de tineret a R.P. 
Romîne cu scorul de 61—40 (41-12), 
punctele fiind înscrise de: Cr. Po
pescu 11, Caragheorghe 11, Paraschi- 
vescii 2, Kiss 13, Tursugian 2, Prcdu- 
lea 2, Giurgiu 4, Toth 4, Balint 4, 
Duțescu 3, Dudescu 2, B. Popescu 3, 
pentru baschetbaliștii romîni și de 
Niko 9, Vaso 5, Renato 3, Biliar 3, 
Kosta 6, Filip 4, Fehmi 4, Ilo 6, pen
tru oaspeți. Arbitrii N. Ștefanov (R.P. 
Bulgaria) și Șt. Roșu (R.P. Română) 
au condus foarte bine.

In a doua întîlnîre a serii s-au în
trecut selecționata studențească a țării 
noastre și selecționata de tineret a 
R.P. Bulgaria. încă din primele mi
nute s-a văzut că partida va furniza 
o întrecere echilibrată și spectaculoa
să, lucru care a fost pe deplin confir
mat de-a lungul meciului. In prima 
repriză scorul a fost foarte strîns, nici 
una din formații nereușind să se dis
tanțeze. Gheorghiev, Dencev și mai 
ales pivotul Kamienatov realizează 
spectaculoase pătrunderi și aruncări 
de la semi-distanță, în timp ce Albu, 
Nosievici și Barau efectuează contra
atacuri rapide și eficace. In partea a 
doua a meciului baschetbaliștii romîni 
reușesc să ia conducerea scorului la o 
diferență mai mare, care se dovedește 
însă insuficientă pentru dîrzenia spor
tivilor bulgari. Ei izbutesc să refacă și 
în minutul 36 îi mai despart doar 
nouă puncte de echipa studenților ro
mîni, Aceștia au însă un finiș impre
sionant și în aplauzele publicului cu
ceresc o victorie frumoasă. In afara 
notei de mare interes produsă de spec
taculozitatea acțiunilor și evoluția sco
rului, am remarcat atmosfera de prie
tenie și sportivitate care a caracterizat 
desfășurarea întregii partide. Scorul 
de 84-70 ( 48-36) a fost realizat de: 
Nosievici 14, Barău 13, Popovici 18,

Cîrtan 6, Albu 4, Ionescu 11 
man 7, Sterescu 4, Bîlc 2, pe 
lecționata studențească a R.P. 
și de Milanov 6, Toy \ 1 
Dencev li, Vandalov 4. x>ri 
Popivanov 2, Belogradov 2 și 
narov 25, pentru selecționata 
ret a R.P. Bulgaria. întrecere; 
condusă cu competență de ari 
Ferencz și L. Vasilescu, am 
R.P. Romînă.

Turneul dotat cu ..Gupa Pri 
continuă prin meciurile ce se i 
fășura azi în sala Floreasca. 
mul cuprinde partidele dintre 
natele de tineret ale R.P. Bul; 
R.P. Albania (ora 18,30) și dii 
lecționata de tineret a R.P. Ro 
selecționata studențească a R 
mîne (ora 20). In perspectiv: 
jocuri interesante care vor ofe 
îndoială, spectacole frumoase.

D. STANGU

Valorosul jucător Vojislai 
lor sale deosebite, evoluțiile sc 
bucureșt^aii.
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Pregătiri, pregătiri, pregătiri...

trieteniei‘<

iile de concurs
una din cele trei partide nu a luat 
sfîrșit în timpul regulamentar de joc. 
Ghițescu, după ce a avut o poziție 
foarte bună la Bogdanov, n-a știut 
să exploateze posibilitățile de atac și 
a întrerupt într-o situație total de
zavantajoasă. In partida cu Tankov, 
Pavlov a sacrificat calitatea. Șahistul 
bulgar s-a apărat însă împotriva tutu
ror amenințărilor și deține la între
rupere avantaj material. Drimer are 
un final de turnuri mai bun în între 
rupta cu Ștefanov.

Șahiștii iugoslavi conduc cu 2—0 
în întîlnirea cu Grecia. Ivkov a cîști- 
gat la Angos, iar Parma la Psarou- 
dakis. Fostul campion mondial de ju
niori, marele maestru Ivkov, a jucat 
o partidă excelentă, rezolvînd cu 
multă abilitate complicațiile tactice de 
pe tablă.

In turneul feminin, Elisabeta Poli- 
hroniade a obținut a doua victorie 
învingînd-o pe Alexandra Nicolau. 
Partida Kuzmanova—Iocici s-a între
rupt într-un final de turnuri în care 
albul deține un pion în plus. Reali
zarea avantajului este însă proble
matică.

Concursul continuă astăzi cu un 
program deosebit de interesant. In 
cadrul „Cupei Prieteniei" se întîlnesc 
echipele Romîniei și Iugoslaviei. 
Spectatorii vor putea urmări parti
dele Ghițescu—Ivkov, Djurasevici— 
Drimer, Pavlov—Panna. Gel de al 
do meci opune formațiile Albaniei 
și oulgariei. Se va iuca de aseme
nea ultima rundă a turneului femi
nin: Nicolau—Kuzmanova și Iocici— 
Polihroniade. Dimineața va avea foc 
reluarea partidelor întrerupte aseară.

V. CHIOSE

Echipele R. P. F. Iugoslavia (băieți) și R. P. Romine (fete) 
învingătoare în competiția de tenis de masă

Un public numeros a fost prezent 
sîmbătă și duminică în sala Dinamo 
pentru a urmări întrecerile de tenis 
de masă la care iau parte tineri ju
cători și jucătoare din R.P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Romînă. 
Intîlnirile au fost disputate cu multă 
ardoare și indiferent de rezultatele 
înregistrate, tinerii concurenți au de
pus eforturi deosebite pentru o com
portare cît mai frumoasă. De la ju
ni. ' Virginia Popova (R.P. Bul-
gai pînă la Rethi al nostru și
valorosul jucător iugoslav Vojislav 
Markovic, toți s-au străduit să sa
tisfacă așteptările, lucru pe care l-au 
și reușit. Nu puține au fost momen
tele cînd învingători și învinși au 
părăsit braț la braț terenul de joc, 
legînd noi prietenii, începute uneori 
in focul întrecerii și continuate apoi 
pe băncile de odihnă, în pauzele din
tre meciuri.

încă de la prima partidă progra
mată, spectatorii au fost martorii unei 
Întreceri pasionante. Renumitul Mar
kovic primea replica juniorului bulgar 
Kirin. Fără a se impresiona de faima 
idversarului, Kirin a acționat cu vi
goare și de multe ori scorul, mai ales

'c a făcut din nou dovada calități- 
'mărite cu mult interes de publicul

Foto; B. Ciobanu

Intîlnirea de la București a tineretului 
un prețios aport la cea mai nobilă 

cauză a omenirii: pacea!
Sîntem animați de o caldă bucurie 

și în același timp de mîndrie că 
Bucureștiul nostru drag găzduiește 
Intîlnirea tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice.

Avem convingerea că această în- 
tîlnire va constitui un bun prilej de 
cunoaștere reciprocă, de legare a noi 
și trainice prietenii.

Tineretul nostru iubește pacea, luptă 
pentru ea, deoarece năzuințele și ela
nul creator în muncă nu se pot va
lorifica pe deplin decît în condiții 
de pace și de prietenie între popoare. 
Orice pas făcut în această direcție 
echivalează cu o victorie a popoare
lor lumii care luptă pentru destinde
rea internațională, pentru asigurarea

Sportivii ceferiști salută călduros 
pe tinerii veniți la București!

Intîlnirea de la București este o 
manifestație vie a întăririi legături
lor de prietenie și colaborare a tine
retului din aceste țări, care, împreu
nă cu popoarele lor, luptă pentru 
transformarea regiunii Balcanilor și 
Mării- Adriatice într-o zonă a păcii.

Sportivii din transporturi și tele
comunicații din Capitală și din în
treaga țară, reprezentați la Uniunea 
Sportivă Internațională Feroviară de 
către clubul sportiv Rapid, salută cu 
dragoste pe tinerii veniți în București,

Tinerii noștri sportivi întîmpină cu 
mult interes întîlnirea de la Bucu- 

în primul set, a fost egal, iar la sfîr- 
șitul meciului care a revenit sporti
vului iugoslav, primul care l-a feli
citat călduros a fost chiar Kirin. Re
plici dîrze au mai dat aceluiași Mar
kovic și jucătorii noștri Rethi, care 
a și cîștigat un set, Marin Antonescu 
care a condus în primul set cu 20—18, 
pierzînd la 22 și bulgarul Gerdgikov 
(a avut 19—16 și 20—18 fiind învins 
la 21).

în întrecerea fetelor, elemente foarte 
dotate și cu reale perspective s-au 
arătat, pe lingă Maria Alexandru și 
Mariana Barasch, alte două repre
zentante ale noastre, surorile Mariana 
și Victoria Jandrescu, precum și cele 
două junioare din R.P. Bulgaria, Ev
ghenia Koiarova, un noduleț de fată 
și Virginia Popova, tot atît de tinără.

Intîlnirile pe echipe au luat sfîrșit 
cu victoriile reprezentativelor de ti
neret ale R.P.F. Iugoslavia la băieți și 
R.P.Romîne la Iele.

Azi se vor încheia întrecerile indi
viduale care au început sîmbătă și 
au continuat ieri. Programul de astăzi 
începe la ora 17 tot în sala Dinamo. 
Primele jocuri vor fi semifinalele de 
simplu băieți. Apoi se vor desfășura 
în ordine cele cinci finale: simplu 
fete, simplu băieți, dublu fete, dublu 
băieți și dublu mixt.

C. COMARNISCH1

REZULTATE TEHNICE: echipe bă. 
feți: R.P.F. Iugoslavia tineret (Marko
vic 2 v., Teran 2 v., Kern 1 v.) — 
R.P. Bulgaria tineret (Gerdgikov 1 
v., Kirin, Antonov) 5—1. R.P. Ro
mînă tineret (Rethi 2 v., Covaci 2 v-, 
Angelescu 1 v. — București tineret 
(Gheorghiu 1 v., Bârbulescu, M. An
tonescu) 5—1. R.P.F. Iugoslavia ti
neret (Markovic 2 v., Teran 2 v., 
Kern 1 v)— București tineret (Gheor
ghiu, Bârbulescu, M. Antonescu) 
5—0. R.P. Romînă tineret (Rethi 
3 v., Covaci 1 v.. Angelescu 1 v) — 
R.P. Bulgaria tineret (Gerdgikov 1 
v., Antonov 1 v., Kirin) 5—2. R.P.F. 
Iugoslavia tineret—R.P. Romînă tine
ret 5—1: Markovic—Covaci 2—0, Te
ran—Angelescu 2-1, Kern—Rethi 0—2, 
Teran — Covaci 2—1, Markovic — 
Rethi 2—1, Kern—Angelescu 2—0. 
R.P. Bulgaria tineret (Gerdgikov 2 
v., Kirin 2 v., Antonov 1 v) — Bucu
rești tineret (Gheorghiu, M. Anto
nescu, Bârbulescu) 5—0. Clasament: 
1. R.P.F. Iugoslavia tineret 3 v., 2. 
R.P. Romînă tineret 2 v-, 3. R.PS 

unei păci trainice în lumea întreagă.
Studenții Institutului de Guițară Fi

zică din București, alături de întreg 
tineretul patriei noastre, urează din 
toată inima succes deplin acestor În
treceri sportive.

Să ne unim toate forțele noastre,, 
pentru a demonstra tuturor că tine
retul și studenții din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice urăsc 
războiul, că ei luptă cu hotărFe pen
tru întărirea legăturilor de priete
nie între popoarele lor. aducînd astfel 
un prețios aport la cea mai nobilă 
cauză a omenirii pacea !

I. S1CLOVAN 
Directorul Institutului 

de Cultură Fizică
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rești. Sportivii secției de popice au 
închinat întrecerile lor acestui eve
niment, iar baschetbalistele și fot
baliștii clubului nostru, Vor susține 
la 4 februarie jocuri în cinstea Intîl- 
nirii de la București.

Dorini succes deplin lucrărilor pri
mei Intîlniri a tineretului și studen
ților din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice ce se desfășoară în 
prezent.

ION GEORGESCU
Secretarul clubului sportiv 

Rapid București

Bulgaria tineret 1 v., 4. București ti
neret 0 v.; echipe fete: București 
lineret (Mariana Jandrescu, Victoria 
Jandrescu) — R.P. Bulgaria tineret 
(Virginia Popova, Evghenia Koiarova) 
3—0, R.P. Romînă tineret (Maria 
Alexandru, Mariana Barasch) — 
București tineret (Mariana Jandrescu, 
Aurelia Radu) 3—0, R.P. Romînă 
tineret — R.P. Bulgaria tineret 3—0: 
Alexandru—Popova 2—0, Barasch— 
Koiarova 2—0, Alexandru, Barasch— 
Popova, Koiarova 2—0. Clasament: 
1. R.P. Romînă tineret 2 ▼., 2. Bucu
rești tineret 1 v., 3 R.P. Bulgaria 
tineret 0 v.

Simplu băieți : sferturi de finală: 
Markovic—Angelescu 3—0, Rethi— 
Motancea 3—0, Teran — Gerdgikov 
3—1, Kern—Covaci 3—1 ; simplu 
fete: sferturi de finală : M. Alexan
dru—E. Răduică 3—0, V. Jandres
cu—E. Koiarova 3—0, M. Jandres
cu—V. Popova 3—2, M. Barasch— 
C. Crinteanu 3—0; semifinale: M. 
Alexandru—V. Jandrescu 3—0, M. Ba
rasch—M. Jandrescu 3—0; dublu 
băieți: semifinale: Covaci, Rethi— 
Antonov, Kern 3—0, Markovic, Te
ran—Gerdgikov, Kirin 3—0; dublu 
fete: sferturi de finală: Alexandru, 
Barasch—Velin, Vîrlan 3—0, Rădui
că, Radu—Berbecaru, Martin 3—0, 
M. Jandrescu, V. Jandrescu—Crintea
nu, Schonholm 3—0, Popova, Koia
rova—Ionescu, Zdrula 3—0; dublu 
mixt: semifinale-: Alexandru, Rethi— 
Răduică, Teran 3—0, Barasch, Co
vaci—Max, Lăzărescu 3—0.

I
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REZULTATELE ALERGĂRILOR 

DE IERI

Deși timpul a fost mai puțin prielnic, 
totuși reuniunea de ieri de la Băneasa- 
Trap s-a desfășurat în fața unei asis
tențe numeroase.

Din cauza vîntului care a bătut în tot 
cursul reuniunii și a terenului greu, 
cronometrajele realizate au fost mo
deste. Pentru aprecierea performanțe
lor, precizăm că a existat un coeficient 
de aproximativ 5—6 secunde. Dintre 
cîștigătorii alergărilor de ieri, cel mai 
bun cronometraj l-a izbutit armăsarul 
Hamefal, care a parcurs kilometrul în 
1’32,2.

Au mai ieșit învingători alți .doi cai 
din categoria întîi, Olteț și Vtftcmi.

La pariul ordine triplă s-a înregistrat 
o nouă cotă mare : 1194 pentru 1 leu.

Antrenament In... trei acte 
ta Dinamo

Vreo 2—3000 de speclaiori au ținut 
M fie prezenți la primul joc de veri
ficare al echipei Dinamo București, 
Acest mic examen public al dinamo- 
viștilor s-a desfășurat pe terenul II din 
parcul sportiv din șos. Ștefan cel Marc, 
în compania formației A. S. Pompierul 
din cat. B, și a avut trei acte, ca să 
■punem așa.

Primul act : Dinamo II — A. S. 
Pompierul II 0—2 (0—2).

Punctele au fost marcate de Coman. 
Garnitura secundă dinamovistă a fost 
depășită ca vigoare, ambiție și joc corn- 
binativ de a dona echipă a Pompieru
lui, din care Coman, Ștefan și Nițulescu 
au lăsat o frumoasă impresie. Din echi
pa dinamovistă am reținut pe Selymesi 
și în măsură mai mică pe Călinoiu ți 
Matei. Jocul s-a disputat în două re
prize a 30 minute.

Dinamo : Cozma — Szakacs II, Că- 
linoiu, Motroc — Gross, Dragomir — 
Selymesi (Koszegi), Koszegi (Biikosi), 
Biikosi (Matei), Szakacs I, Matei (Se- 
lymesi).

Pompierul : Bruckental — Ștefan, 
Zelenin, Nunweiller II — Nițulescu, 
Stanciu — Buzatu. Niculescu, Stănilă 
Coman, Luban.

Actul al doilea : Dinamo I — A. S. 
Pompierul I 3—0 (1—0). Au marcat : 
Ene și Cădariu (2). Durata : tot două 
reprize a 30 minute. Dinamo a folosit 

Nunweiller și Uțu resping un atac. Fază din meciul de arurenamen: 
Dinamo I — Pompierul I (3—0).

următoarea formație : Uțu — Popa, 
Nunweiller III, Panait — Al. Vasile, 
Nunweiller IV, V, Anghel, Cădariu, 
Ene, Eftimie, Semenescu. Varga n-a fost 
folosit fiind sancționat pentru că a în- 
tîraiat la antrenamentul precedent. De 
remarcat că Nunweiller III a jucat sto
per, post pentru care îl ți pregătește 
antrenorul Tr. Ionescu, urmînd ca cel 
de half stingă să fie preluat de un alt 
membru al... familiei de fotbaliști Nun
weiller, ieri foarte numeroasă pe teren 
(un portar de rezervă era pe tușă : 
Nunweiller V).

In această formație Dinamo a dovedit 
o mai bună pregătire, jucînd mai omo
gen și mai clar. In bune condiții de 
formă s-au prezentat Eftimie, V. An
ghel, Al. Vasile și Nunweiller III, 
Marchează o revenire : Popa, Cădariu, 
Ene și Panait. Pompierul a acționat 
destul de clar în apărare, dar atacul nu 
are destulă coeziune. Din formația 
Iordache — Olteanu, Ivan Buzeșan — 
Stoica, Szekely — Comșa, Ionescu, Vîl- 
cov, Staudt, Gh. Marin, am reținut prin 
pregătirea lor mai bună pe Stoica, Gh 
Marin și Ivan.

Actul al treilea : Dinamo I — Di- 
namo II 0—1. A marcat Matei. Jocul

II § M
REZULTATELE TEHNICE SINT 

URMĂTOARELE
I. Raluca (Ichim), Tatiana, Fedeleș. 

Cota: 2,60 - 11,20 lei.
n. Adriatica (Mihalacheh Himera, 

Flueră V. Cota: 3.60 - 88,40 - 11,40. Or
dine triplă: 1194,30 lei.

ni. Tufa (Oană), Bacciserai, Buian. 
Cota: 2,60 - 27,40 - 14,10 lei.

IV. Olteț (Toderaș), Pamfil, Eronin. 
Cota: 4,20 - 9,20 - 10,60 lei. Ordine tri
plă: 77,50 lei.

V. Vulcan (Bonțoi V.), Florida, O- 
rlent II. Cota: 3,10 - 25,20 - 13,70 lei.

VI. Hamefal (Tănase Gh-). Egoist, 
Baltag. Cota: 2,90 - 29,70 - 20,50 lei. Or
dinea triplă: 152.90 lei.

VII Energia (Ghinea), Săbărel, Haga. 
Cota: 3,10 - 16,80 - 16,60 lei.

REUNIUNILE VIITOARE
In cursul lunii februarie se vor or

ganiza reuniuni de trap in fiecare du
minică dimineața, la următoarele date: 
7 - 14 - 21 ți 28. 

a durat numai 15 minute. Echipele au 
jucat în formațiile de mai sus. In con
cluzie, un antrenament util, care a per
mis verificarea stadiului de pregătire 
a jucătorilor.

Vești din Cluj

Fotbaliștii de la Știința Cluj au luat 
vacanță. Ei au plecat la Sinaia, unde 
îți vor petrece timpul de odihnă. îna
inte de a pleca, echipa studențească a 
susținut un meci de antrenament în 
compania formației C.S.A. din locali
tate. S-au jucat două reprize a cite 
15 minute. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 7—4 (4—3) pentru Știința. Au 
marcat : Marcu (2), Snciu (2), Mun- 
teanu, Constantin și Mateianu respectiv 
Bujor, Vadaș și Orășauu.

Echipa ceferistă de categoria B din 
Cluj a jucat, de asemenea, un meci 
amical cu C.S.A. Meciul — 2 reprize 
a cite 30 miuute — a luat sfÎTșit cu 
scorul de 2—2 (2—1).

R. F1SGH, corespondent

Steagul roșu in vervă de joc

Intr-un decor de iarnă s-a disputat la 
Orașul Stalin meciul de verificare din
tre Steagul roșu ți Dinamo (echipă din 
campionatul regional). Fotbaliștii de la 
Steagul roșu, practicînd un joc frumos, 
cu multe șuturi la poartă, an ciștisat 

eu scorul de 7—1 (3—0). Autorii go
lurilor : Meszaros (4), Fusulan, Cam
po, David respectiv Sima. Iată formația 
Steagului roșu : Ghiță (Cerneanu) — 
Bîrsan, Zoharia, Cojocaru (Moarcăș) — 
Hidișan, Campo (Cojocarii) — Hașoti 
(Campo), Fusulan, Cane, Meszaios, Da
vid.

C. GRUIA 
corespondent

f&’onosDort
Iată cum arată un buletin cu 12 re

zultate exacte la concursul Pronosport 
nr. 5, etapa din 31 ianuarie 1960.

I. Napoli — Internazionale X
n. Genoa - Fiorentina X

m. Padova — Bologna 1
IV. Lanerossl — Sampdoria 1
V. Udinese - Roma X

VI. Bari - Spăl X
VII St. Etienne — Limoges 1

vm. Bordeaux - Racing Paris 2
IX. Nimes - Lycp X
X. Reims — Lens 1

XI. Sochaux - Nice 2
XII. Stade Francals - Monaco 1

La acest concurs au fost depuse a- 
proximatlv 626.000 variante.

★
La Pronosport - și pentru luna fe

bruarie 200.000 lei suplimentar.
La cererea participanților I.S. Loto- 

Pronosport a botărît să acorde șl In

luna februarie premii suplimentare tn 
valoare de 200.000 lei, printre care și un 
autoturism.

Toate variantele depuse la cele patru 
concursuri din luna februarie (con
cursurile nr. 6, 7, 8 și 9) participă deci 
la tragerea din urnă care va avea loc 
la sfiișitul lunii februarie.

Amănunte detaliate primiți la toate 
agențiile Loto-Pronosport.



*

*

Primirea de către tovarășul N. S. Hrușciov 
a delegației Partidului Muncitoresc Romin

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS, La 30 ianuarie, tovarășul 
N. Ș. Hrușciov, prim-secretar al C..C. al P.C.U.S., a primit delegația 
Partidului Muncitoresc Romin la Consfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din țările socialiste ale Europei cu privire la 
schimbul de experiență în dezvoltarea agriculturii   pe tovarășii: 
G'ieorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Moghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, Alexandru Birlădeanu. membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, și a avut cu ei 
o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietene.

La convorbire a fost de fată A. A. Epișev, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în R. P. Romînă.

CampionatulMîine începe în Capitală

O interesantă competiție internațională 
de tenis de masă de șah al U.R.S.S.

reluat
Joi are loc tragerea la 

din „CUPA

Au mai rămas puține zile pînă la 
reluarea activității oficiale de rugbi, 
mai exact două săptămîni. Intr-ade
văr, la 14 februarie se va da star
tul în noua ediție a „Cupei Grigore 
Preoteasa”, competiție tradițională, 
care in ultimii ani deschide sezonul 
de primăvară. In vederea stabilirii 
programului, organizatorii au con
vocat joi 4 februarie, la ora 17, la 
sediul comisiei de rugbi a orașului 
București, pe toți delegații echipelor 
bucureștene din categoria A, precum 
și pe reprezentantul clubului Petro
lul din Ploești. Cu acest prilej se 
vor comunica ultimele amănunte cu 
privire la desfășurarea întrecerii și 
se va proceda Ia tragerea la sorți 
a primelor meciuri.

Să vedem acum ce se petreoe în 
tabăra echipelor din prima categorie, 
ce pregătiri fac ele în vederea viitoa
relor întreceri.

3ste cunoscut faptul că formația 
Metalul MIG și-a decepționat anul 
trecut suporterii, printr-o comporta
re mediocră. De data aceasta, se 
pare că metalurgiștii sînt hotărîți 
să se reabiliteze în ochii susținăto
rilor lor. Pentru aceasta ei și-au în
ceput din vreme antrenamentele, pe 
terenul uzinelor Republica, accentul 
punîndu-se deocamdată pe pregăti
rea fizică- După cum ne-a informat 
prof, de educație fizică, Cornel Ne
gulescu, care se ocupă — momentan 
— de conducerea antrenamentelor, 
metalurgiștii contează acum pe ur
mătorul lot de jucători: V. Dăiciu- 
lescu și Gică Petrescu — fundași ;

E 
M-

Echipele bucureștene 
pregătirile •••

sorți a primelor meciuri 
GRIGORE PREOTEASA

C. Negulescu, P. Chirvase. și 
Teodorescu — aripi; I. Iliescu și
Popa — centri; Cernat, ȚenescuII, 
lancu și Crișan — mijlocași; V. 
Dragomir, M. Dumitrescu, V. Naca, 
M. Cristea, Voicu, Mușat, Eckert, 
Luscan, Scarlat, Radu Mircea, Or
ban, Dan Cotter, S. Griin și 
lase Toma — înaintași-

După cum se poate lesne 
avem de-a face cu un lot mai 
braț ca anul trecut, care ar 
produce o surpriză plăcută..-

O altă echipă ale cărei pregătiri 
sînt în plină desfășurare este C.F.R- 
Grivița Roșie. Feroviarii și-au înce
put antrenamentele de aproape două 
săptămîni, în dorința de a fi în 
formă chiar de la începutul sezo
nului. Antrenorii „15“-ului ceferist 
ne-au anunțat pentru acest an urmă
torul lot: Petre Buda — fundaș ; 
Valeriu Irimescu și Constantin Ro
taru — aripi; Mihai Țibuleac și Mi
hai Wusek — centri ; Mihai Oble- 
menco și Costel Stănescu — mijlo
cași; Traian Picu, Mircea Rusu, 
Viorel Moraru, Dan Stoenescu, Va
sile Mladin, Lică Cotter, Alexandfu 
Stanciu, Gheorghe Șerban — înain
tași. Aceasta ar fi formația de bază, 
căreia i se adaugă ca rezerve: Nico- 
lae Soculescu, Marin Ciobanu, Marin 
Bostan, Nicolae Vizitiu, Ovidiu Bu- 
țu, Teodor Witing, Dan Stoian, Sig
mund Grigoriev și Mihai Manole- 

Bineînțeles că feroviarii vor juca 
și în acest an rolul „primei viori”, 
deși rezervele lor nu sînt — cel pu
țin deocamdată — la valoarea titu
larilor.

Anas-

vedea, 
echili- 
putea

C. S. Tg. Mureș și Cetatea Bucur s-au calificat 
tu turneul final feminin

In- 
Di-

ORADEA, 31 (prin telefon). — 
cenînd de k>i 28 ianuarie, sala 
namo din localitate a găzfuit timp 
de iei zile întrecerile lazei i.iter- 
reg.ouaie a campionatului republican 
feminin de handbal în 7.

La acest turneu au luat parte patru 
echipe și anume : C. S. Tg. Mureș, 
G. S. S. Banatul Timișoara, I- Ț. 
Oradea și .Elevul” Petroșani. Superi
oare din punct de vedere fizic și mai 
experimentate, jucătoarele de la d S. 
Tg. Mureș au cîștigat toate cele trei 
jocuri disputate, cucerind astfel pri
mul loc în clasament și caiificîndu-se 
pentru turneul final de la București. 
O comportare meritorie au avut și 
handbalistele de la C.S.S. Banatul Timi
șoara, care în meciul decisiv (cu ju
cătoarele mureșene) au cedat — după 
ce scorul se menținuse echilibrat de-a 
lungul întregii partide — numai în 
ultimele două minute de joc. Iată re
zultatele înregistrate: Q. S. Tg. Mu- | 
res: 33—3 (15—3) cu „Elevul” Petro 
șa ni; 20—9 (8—4) cu I. T. O.; 11—7 
Î6—4) cu G. S. S. Banatul; C. S. S. 
Banatul Timișoara : 13—4 (7—2) cu 
I.T.O. ; 24—3 (13—0) cu „Elevul”
Petroșani; I. T. Oradea: 10—2 (4—1) 
cu „Elevul” Petroșani. Clasamentul 
general : I. C. S. Tg. Mureș 6 p.; 2. 
C. S. S. Banatul Timișoara 4 p. ; 3. 
I. T. Oradea 2 p. 4. „Elevul” Petro
șani 0 p

I

Zoltan Singer, coresp.
CONSTANȚA, 31 (prin telefon). — 

In sala sporturilor din localitate au 
avut loc, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, întrecerile celei de a doua faze 
interregionale a campionatului repu
blican feminin de handbal în 7. Din
tre echipele calificate din etapele an

terioare nu s-au prezentat la turneu 
decît formațiile Cetatea Bucur, Trac
torul Orașul Staliu și Spartac Con
stanța.

In primul joc, Tractorul Orașul 
Stalin a întrecut echipa locală Spar
tac cu scorul de 17—8 (9—3). In fi 
nala turneului (s-au jucat două me
ciuri, tur-retur) s-att întîlriit Ceta
tea Bucur și Tractorul Or. Stalin. Net 
superioară, echipa bucureșteană a cîș
tigat ambele întîlniri cu scorurile de 
13—6 (7—3) — primul joc — și 
18—5 (8—2) — cel de-al doilea.

Ion Vulcan—corespondent

Marti și miercuri va avea loc în 
sala din str. Mandeleev No. 34 un 
interesant concurs de tenis de masă, 
dotat cu „Cupa Voința”, La această 
competifie vor lua parte pe lingă o 
serie dintre cei mai buni jucători ro- 
mîni, doi sportivi iugoslavi (Teran și 
Kern) și trei bulgari (Gerdgikov, Ki
rin, Antonov). Markovic nu va juca, 
deoarece joi va participa la Buda
pesta la întîlnirea triunghiulară Bu
dapesta—Belgrad—Zagreb.

întrecerile „Cupei Voința" vor reuni 
la start următorii 20 de jucători: 
Teran, Kern, Gerdgikov, Kirin, An
tonov, Negulescu, Cobîrzan, Rethi, 
Popescu, Covaci, Pesch, Boltner, An
gelica Rozeanu, Lăzărescu, Gantner, 
Angelescu, Nazarbeghian, Sîndeanu, 
Iscovici, Pîrvu. Se va juca mai întîi 
un tur eliminatoriu, iar apoi cei 10 
cîștigători se vor întîlni îln cadrul 
unui turneu- La fel și cei 10 învinși 
Iată partidele eliminatorii : Negules
cu— N azarbeghi an, Cobîrzan—Ange
lica Rozeanu, Popescu—Iscovici, Re
thi—Antonov, Covaci—Sîndeanu, Bott-

ner—Kjern, Teran—Angelescu, Pesch 
—Kwin, Gerdgikov—Pîrvu, Gantner 
—Lăzărescu.

Meciurile se vor disputa mărfi între 
orele 9—13 și 16—21, iar miercuri 
între orele 16—21.

Turul ciclist 
al Egiptului

Cea de-a cincea etapă a Turului 
ciclist al Egiptului s-a desfășurat 
între Beni Suef și El Ghizeh, unde 
se află marile piramide. Victoria a 
revenit la sprint alergătorului german 
Bruning, care a parcurs 125 km în 
4 h 15:26,0.

In clasamentul general continuă 
să conducă Ampler (R.D. Germană) 
în 22 h 42:03,0, urmat de Muller (R.D. 
Germană) la 3:26,0 și Revay (R. 
Cehoslovacă) la 6:48,0.

Ieri a fost zi de odihnă la Cairo, 
iar astăzi se desfășoară etapa a șa
sea: Cairo-Suez (145 km).

(Agerpres)

Korcinoi și Lieberson, iar 
a cedat fără joc la Poltt- 
Liutikov l-a învins pe 

și Nei pe Samkovici. S-au

Leningrad 31 (Agerpres). Gel de al 
27-lea campionat unional de șah a 
continuat la Leningrad cu disputarea 
partidelor întrerupte din primele trei 
runde (vineri) și cu runda a 4-a 
(sîmbătă). Iată rezultatele îtiregia-i 
trate în cadrul întreruptelor: Sahan 
rov s-a recunoscut învins în partU 
dele cu 
Simaghin 
gaevski. 
Korcinoi,
terminat remiză partidele Smîslov— 
Simaghin, Samkovici—Smîslov, Ghel-î 
Ier—Petrosian, Averbach—Krogius*
Ta imanov—Bronstein, Krogius—Spas4 
ski.

In cea de a- patra rundă s-au 
înregistrat următoarele rezultate d 
Korcinoi—Nei 1—0, Krogius—Bagi
rov 1—0, Gurghenidze—Liutikov 1—0, 
Lieberson—Smîslov remiză, Poluga- 
evski—Samkovici remiză, Gufeld—i 
Simaghin remiză, Averbach—Suetin 
remiză. Restul partidelor s-au întrerupt

Etienne — Limo-

O etapă

Turneul U.E.F.A. pentru juniori 
în două serii ? 1-0, Stade Franțais — Mo

și St. “■

„calmă” în campionatul 
italian

Comisia de juniori U.E.F.A. (Uni
unea europeană de fotbal) studiază 
în prezent organizarea turneului de 
juniori U.E.F.A. în două serii. Mo
tivul : numeroase țări nordice și-au 
manifestat dorința de a participa la 
turneul juniorilor, dar din cauza ano
timpului nefavorabil ele nu se pot 
pregăti riguros și deci nu se pot pre
zentă la aceste întreceri la datele 
cînd au loc în mod obișnuit. In cazul 
cînd U.E.F.A. ar decide organizarea 
turneului de juniori, în luna mai sau 
iunie, țările nordice ar fi dispuse 
să-și înscrie echipele la această utilă 
întrecere a tinerilor fotbaliști. Dacă 
în ședința sa din 29 februarie comi
sia de juniori a U.E.F.A. va hotărî 
organizarea unui turneu pentru echi
pele de juniori din țările nordice, 
aceasta înseamnă că turneul juniori
lor U.E.F.A. se va desfășura în două 
serii: aceea din Austria (din apri
lie) și a doua pentru țările nordice, 
te o dată care ar urma să se stabi
lească ulterior.

Ienciennes — Le Havre 2-0, Angers 
Toulouse 2-* ”
naco 3-2 
ges 2-0.
1. Nimes
2. Reims
3. Racing
4. Nice
5. Limoges
6. Toulouse

In campionatul italian, cea de a 
XVII-a etapă n-a adus modificări 
esențiale în clasament. Jucînd pe te
ren propriu, atît Juventus cît și Mi
lan au cîștigat, obținînd puncte pre
țioase. Următoarele clasate, Interna- 
zionale, Fiorentina și Spăl au făcut 
meciuri egale, menținîndu-și locurile 
în clasament. Iată rezultatele com
plete ale etapei : Bari — Spăl 0-0, 
Genoa — Fiorentina 0-0, Juventus ■— 
Palermo 2-1, Lanerossi —■ Sampdoria 
2-0, Lazio — Alessandria 
lan — Atalanta 2-1, Napoli 
nazionale 1-1, Padova — 
2-0, Udinese —

februarie, Nice : O.C.G. Nice 
Real Madrid (tur) 
februarie, Barcelona : F.C. Bar* 
celona — Wolverhampton (tur) 
martie. Madrid : Real — O.C.G. 
Nice (retur)
martie, Frankfurt : Eintracht —< 
Wiener S.K. (tur)
9 martie, Rotterdam : Sparta — 
Rangers Glasgow (tur)
martie, Glasgow : Rangers — 

Sparta Rotterdam (retur); Viena: 
Wiener S.K. — Eintracht Frank
furt (retur).

Returul meciului F. C. Barcelona —• 
Wolverhampton nu a fost fixat.

HocheiștH clujeni au pierdut 
la Haviickuv Brod

31 (prin te- 
doua2-0, Mi-

— Inter- 
Bologna

1. Juventus
2. Milan
3. internaz ionale
4. Florentina
5. Spăl
6. Padova

Rom<a 3-3.
17 13 2 2 44:12 28
17 10 4 3 28:13 24
17 8 7 2 30:18 23
17 9 4 4 37:19 22

7 7 7 3 18:14 21
17 8 3 6 19:19 19

Racing a realizat scorul etapei

După o întrerupere determinată de 
32-imile „Cupei”, ieri a fost reluat 
campionatul francez prin disputarea 
celei de a 26-a etape. Meciul nul rea
lizat de liderul clasamentului „acasă”, 
(Nîmes — Lyon 2-2) și concludenta 
victorie a echipei Reims (5-1 cu Lens) 
au făcut ca diferența dintre prima și 
a doua clasată să se mai reducă cu 
un punct. Racing a realizat scorul 
etapei, întrecînd în deplasare, la Bor
deaux, cu 7-1 echipa din localitate. 
Nice a obținut, de asemenea, o pre
țioasă victorie în deplasare (2-1 cu 
Sochaiix), ceea ce îi permite să se 
mențină în plutonul fruntaș. In rest, 
două meciuri nule: Strasbourg — Se
dan 3-3, Rennes — Toulon 3-3 și pa
tru victorii ale echipelor gazdă: Va- drid. Această întîlnire va avea loc la

* Echipa de fotbal Vasas Budapesta 
este prima formație maghiară care va 
evolua anul acesta peste hotarele ță
rii. Fotbaliștii maghiari vor întîlni la 
17 februarie la Charleroi echipa „Dia
bies Rouges”. La 19 februarie echipa 
budapestană va juca în compania for
mației „Anderlecht”.

începe o nouă etapă 
în „Cupa Campionilor Europeni"

Etapa sferturilor de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni” va începe la 4 
februarie o dată cu prima ediție a me
ciului dintre O.G.C. Nice și Real Ma-

iar Dinamo și C. C. A. 
în cel masculin al campionatului

• • •

Ultimele două jocuri restante din 
seria echipelor masculine, a fazei 
orașului București a campionatului 
republican de handbal în 7, nu au 
stîrnit un interes deosebit, deoarece 
problema calificării în. turneul final 
era, în mare parte, rezolvată. Pentru 
ca echipa Rapid să se califice, în 
dauna formației C.C.A., cu care era 
la egalitate de puncte, trebuia: 1. 
C.C.A să piardă meciul cu C.S. Școlar; 
2. Rapid să învingă pe 
Deci, două rezultate greu de scon
tat !

C.C.A. avînd în față un adversar 
slab, fără pulere de luptă, a cîștigat 
la o diferență de scor apreciabilă, 

Odată încheiată a-

Dinamo.

38—17 (20—9).
ceasta întîlnire, lucrurile s-au limpe
zit și mai mult. Acum doar o vic-

torie la o diferență de scor „astro
nomică” putea să mai scutească e- 
chipa Rapid de... emoțiile barajului. 
Jucînd bine, cu mult nerv în atac și 
foarte atent în apărare feroviarii au 
cîștigat jocul cu Dinamo. Scorul de 
19—15 (12—8) reflectă în bună mă
sură raportul de forțe de pe teren, 
deoarece Dinamo, lipsită de aportul 
unor titulari și cu o apărare destul 
de penetrabilă, a evoluat în general 
sub nivelul obișnuit-

După disputarea acestor jocuri pe 
primele două locuri în clasament se 
află echipele Dinamo și C.C.A., care 
s-au calificat direct în turneul final 
al campionatului, iar pe locul al trei
lea Rapid care va participa la bara
jul ce va avea loc săptămîna acea
sta la București.

...... . .....—.. -.............................. .............................. .......—

Nice. lată de altfel, programul sfer
turilor de finală :

partidă 
turneu- 
R. Ce- , 
a ce<' 
în

hi- 
din 
Ba
cele 
Ni- 

tracek (3) iar ceilalți doi cîte unul. 
Pentru noi a marcat Takacs 1. In a- 
ceastă primă repriză, localnicii au 
fost mai buni, iar apărarea noastră si 
portarul Stafie (înlocuit la pauză cu 
Pușcaș) au evoluat sub valoarea lor. 
în repriza secundă jocul a fosi mai 
echilibrat, ambele echipe înscriind 
cîte un gol, prin Isa și Szabo I fn 
ultima repriză, jocul a fost egal, dar 
Iskra a mai marcat un punct, prin 
Hromacko, într-un moment cînd echi
pa romînă avea doi jucători eliminați. 

Meciul a fost condus de arbitrii k>J 
caii dr. Soner și Svoboda

Mîine seară (n.r. azi), Știința^ Cluj 
joacă la 
care în 
București 
partide susținute.

HAVLICKUV BROD 
lefon). — In cea de a 
pe care a susținut-o în cadrul 
lui pe care-1 întreprinde în 
hoslovacă, echipa Stiinta Cluj 
cu 7—2 (5-1, 1—1, 1-0)
formației Iskra. Echipa locală a 
cat întărită cu o linie formată 
jucătorii internaționali Nitracek, 
ranek și Nezara, care ati marcat 
cinci puncte ale primei reprize:

Jihlava cu echipa Dukla, 
acest sezon a evoluat la 

cîștigînd toate cele trei

LA_1N€HIO£RLA. EDIȚIE6
Intrecînd pe C.C.A. cu 90—68 (44—27)

Dinamo Tbilisi s-a calificat pentru turul următor 
Europeni” la baschet

asigurat o victorie netă, care îi cali
fică pentru turul următor al compe
tiției. Echipa campioană a Uniunii 
Sovietice a cîștigat cu scorul de 90— 
68 (44—27). Dinamoviștit au avut 
cei mai buni oameni în Minașvili, Le- 
java, Ugrhelidze și Kiladze, care au 
înscris cîte 13 puncte. Din echipa 
noastră au corespuns doar Novacek 
și Fodor care au marcat 22 și res
pectiv 17 puncte.

Cupei Campionitoral „i
TBILISI 31 (prin 

seară s-a desfășurat 
ciul retur Dinamo Tbilisi 
din cadrul optimilor de finală 
„Cupei Campionilor Europeni" 
baschet.

Gazdele au prestat un joc excelent, 
întreaga echipă dînd dovadă de o 
mare omogenitate, de o foarte bună 
pregătire fizică și tehnică. Luînd un 
avans de 17 puncte încă din prima 
repriză, baschetbaliștii gruzini și-au

telefon). — A- 
în localitate me- 

C.C.A. 
ale 
la
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