
Tovarășul N. S. HRUȘCIOV 
și-a început vizita în Franța

MESAGER AL PĂCII
Franța, gătită sărbătorește și pli

nă de entuziasm, l-a întîmpinat 
pe N. S. Hrușciov.

„BUN VENIT, PREȘEDINTE HRUȘ
CIOV, SOL AL PAC 1 !“ Cu aceste cu
vinte înscrise pe pancartele înșirate 
de-a lungul șoselei care leagă aeropor
tul Orly de Paris este salutat înal
tul oaspete sovietic. Steagurile roșii 
sovietice și steagurile tricolore fran
ceze flutură alături pe străzile Pari
sului, la intrarea în parcul Tuilleries și 
în fața Palatului Luvru, pe frontis
piciul tuturor instituțiilor și clădi
rilor capitalei Franței în pbnă sărbă. 
toare. Ma-e imense de cetățeni din Pa
ris au ieșit cu dragoste în întîmpina- 
rea lui N'kita Sergheevici Hrușciov. 
Pe aeroportul Orly, înaltului oaspete 
sov e'ic — abia sosit — i s-a făcut o 
prim re entuziastă.

Vizita pe care o întreprinde N. S. 
Hrușciov în Franța este un remarcabil 
eveniment politic, despre care opinia 
publică internațională este încredin
țată că va exercita o influență poziti
vă în ceea ce privește dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări. în di
recția îmbunătățirii continue a situației 
internaționale. Această vizită capătă o 
importanță cu atît mai tnare. cu cit 
ea precede tratativele la cel mai înalt 
nivel pe care capitala Franței — Pa
risul — le va găzdui în luna mai.

Personalitățile politice Și de stat 
din lumea întreagă consideră vizita 
tovarășului Hrușciov în Franța ca o 
călătorie care se încadrează în proce
sul destinderii c? se manifestă în re
lațiile dintre Est și Vest, proces con
siderabil dezvoltat prin istorica călă
torie întreprinsă de conducătorul de 
stat sovietic — anul trecut — în 
S.U.A.. ca o contribuție activă la cau
za păcii. „VIZITA LUI HRUȘCIOV 
IN FRANȚA, arăta fostul prim-mi- 
nistru Mendes-France, ARE LOG IN 
CADRUL SERIEI DE INTfLNlRI 
DIPLOMATICE LA NIVEL ÎNALT, 
CARE CARACTERIZEAZĂ ACTIVITA
TEA INTERNAȚIONALA ÎN ULTI
MELE LUNI. ASTFEL, sublinia a- 
cesta. SE VA PUTEA EFECÎUA O 
MUNCA RODNICA PENTRU A PRE
GĂTI VIITOAREA CONFERINȚA LA 
NIVEL ÎNALT, PENTRU A APROPIA 
MOMENTUL ÎN CARE VA FI POSI
BIL SA SE ABORDEZE IN MOD 
EFICACE PROBLEMA DEZARMĂRII 
Șl SA SE UȘUREZE GĂSIREA SO
LUȚIILOR CELORLALTE PROBLE
ME ÎN SUSPENSIE".

Este semnificativ faptul că persona
lități și ziare de cele mai diferite cu
rente politice s-au pronunțat în spriji
nul vizitei lui N. S. Hrușciov, consi- 
derind-o „CA O CONTRIBUȚIE IM
PORTANTA LA DESTINDEREA IN
TERNAT ON ALA", la întărirea prie
teniei dintre poporul francez și cel so
vietic. lată de ce. nu întîmplălor. zia
rul „Combat" a relevat că : „MOS
COVA NU ȘI-A PRECUPEȚIT EFOR
TURILE PENTRU A CREA UN CLI
MAT PROPICE REALIZĂRII O-

BIECTIVULUI DE A REÎNSUFLEȚI 
ALIANȚA FRANCO-SOVIETICA". De 
asemenea, ziarul „L'Humanite" într-un 
articol sublinia că „VIZITA LUI 
HRUȘCIOV CORESPUNDE SPIRI
TULUI PĂCII Șt ÎNTĂRIRII RELA
ȚIILOR FRANCO-SOV! ETICE" 

într-adevăr, prietenia dintre cele 
două țări are rădăcini adinei. In a- 
nul 1922, Vladimir llici Lenin saluta 
în cadrul unui interviu apropierea care 
se contura tot mai mult între Franța 
și Rusia Sovietică. Această apropiere 
între ambele state s-a cimentat de-a 
lungul anilor și în mod deosebit în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial pe cimpul de luptă împotriva hit- 
lerismului. Oamenii sovietici și fran
cezi, partizanii sovietici care luptau 
în maquis și ostașii regimentului (în 
care erau francezi și sovietic:) din 
„Normandie-Niemen" au întărit con
siderabil prietenia franco-sovietlică.

Dar forțele negre ale războiului'rece 
nu se astîmpără însă. Ele vor să tulbure 
prieteniile intre popoare. Periculoșii re
vanșarzi de la Bonn amenință cu ar
ma atomică și uneori nu se sfiesc să 
vorbească deschis despre poftele lor 
aventuriere, întunecînd astfel, pe ici 
pe colo, seninul cerului și încereînd să 
îngreuieze, sub o formă sau alta, re
lațiile internaționale dintre state.

Cu prilejul întrevederilor dintre cei 
doi conducători, Hrușciov și De Gaulle, 
vor fi discutate multiplele probleme 
ale situației internaționale actuale. A- 
ceste discuții vor porni desigur de la 
faptul că popoarele Uniunii Sovietice 
și Franței, ca și celelalte popoare iu
bitoare de pace din lume, sînt intere
sate în întărirea păcii, în realizarea 
dezarmării generale și totale, în con
tinua destindere a relațiilor interna
ționale.

Franța democrată, cu glorioasele sale 
tradiții de luptă revoluționară a mase
lor îl aclamă astăzi cu entuziasm pe 
conducătorul sovietic, pe eminentul 
om politic și de stat, Nikita Serghee
vici Hrușciov. Aceasta înseamnă dra
gostea poporului francez față de solul 
păcii, adeziunea față de luptătoarea 
consecventă pentru asigurarea unei 
păci durabile în lume — Uniunea So
vietică.

Poporul romîn urmărește cu deose
bită satisfacție și încredere călătoria 
Pe care Nikita Sergheevici Hrușciov o 
întreprinde în Franța. El consideră a- < 
ceasță călătorie, cît și întrevederile și ! 
discuțiile ce se vor purta, ca o nouă i 
contribuție de importanță istorică la ' 
continua destindere a relațiilor dintre 
Est și Vest Poporul nostru și alături 
de el sportivii patriei urează celor doi 
conducători rezultate rodnice pe dru
mul asigurării și consolidării păcii, 
sperînd că întrevederile dintre președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele Franței vor 
contribui la succesul întilnirii condu
cătorilor celor patru puteri.
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La „poarta Bărăganului
Despre plenara consiliului 

raional U. C, F. S. Filimon Sirbu

Au venit oameni 
' dirt mai toate co
munele raionului, 
l-am cunoscut a- 
proape pe toți. Și pe 
gazde. Activiști ai
sfaturilor populare din raion, președinți 
de asociații sportive, profesori de edit- 

(Mie fizică, directori de școală... Unii, 
'.foarte tineri, alții, oameni vîrstnici. 
) Membri ai consiliului raional U.C.F.S., 
\ invitați. S-au Intilnit să discute, să 
lanalizeze șt să hotărască măsuri pen- 
jtru ca sportul să meargă șt mai bine 
!irt raionul lor. în cele citeva ceasuri 
) petrecute împreună cu acești iubitori 
lai sportului, am ascultat multe lucruri 
[interesante. Ne-au impresionat deosebit 
cuvintele unuia dintre participanți 
„Acum cîțiva ani, aici, la poarta Bă
răganului de altădată, aproape că nici 
nu se vorbea despre sport",.. Și, încă 
ceva. Mulți dintre cei care.au luat cu- 
vintul, au amintit cu mindrie că întreg 
raionul „Filimon Sirbu" este colecti
vizat, că belșugul pătrunde tot mat 

(mult în casele oamenilor. Au vorbit 
»șî despre preocupările de astăzi ale 
țce'or care au intrat în marea familie 
la colectiviștilor. Toate acestea au o 
[mare legătură cu sportul. Fără aceste 
'transformări, la „poarta Bărăganului" 
ț sportul ar fi fost practicat doar de 
[cîțiva tineri.
| Ce au spus însă participanta la ple- 
\nara consiliului raional U.C.F.S. despre 
-dezvoltarea sportului în raionul Filimon 
Sirbu? Multe lucruri frumoase, lată, 
peste 9000 de colectiviști au deve
nit membri ai U.C.F.S. (au fost sub
liniate succesele obținute de asociațiile 
de la G.A.C. Dedulești, Jirtău, Plă- 
șoiu, Oprișenești, Perișorii...); la com
petițiile de mase sînt înregistrate ade
vărate recorduri de participare (la cele 
două ediții ale Spartachtadelor s-au 
prezentat mai bine de 20.000 de par- 
ticinanți); in satele și comunele raio
nului terenul de sport a devenit locul 
de îniilnire a mii de tineri (se re
marcă, prin bogata activitate competi
țională desfășurată, asociațiile sportive 
Avînlul Filipești, Recolta Mircea Vodă, 
Mecanizatorul S.M.T. Făarei care, de 
altfel, au fost premiate de consiliul 
regional U-C.F.S.). Oamenii iubesc 
sportul. îl practică, îl sprijină. In 1968 
cotizațiile încasate s-au ridicat la 6624 
lei. Anul trecut: 80.0001 Cuvinte de 
laudă pentru activiști sportivi, cum 
sînt I. Hristu, I. Corciu, Zainea Pan- 
țuru, Mircea Zara. I. Cristea. Ce pă
cat că cel din Băltenj, Ulmu. Batogu, 
Găiseanca și din alte comune nu le-au 
urmai exemplul.

Am notat multe aspecte interesante 
din viața sportivă a raionului Filimon 
Sirbu. Da. într-adevăr. sportul a de
venit un bun prieten al colectiviștilor. 
Oamenii nu s-au adunat însă numai

Reîncepe campionatul categoriei A la handbal în 11
La sfîrșitul acestei săptămîni acti

vitatea competițională la handbal în 
II se va relua în mod oficial prin 
disputarea primei etape a returului ce
lor două campionate (masculin și fe
minin) de categoria A. Ambele între

ceri sînt interesante de urmărit, îndeo
sebi în ceea ce privește lupta pentru 
cucerirea titlurilor de campioni. Ne 
așteptăm deci, ținînd seama și de in
tensele pregătiri făcute de majorita
tea formațiilor participante, ca încă

de la primele partide, care vor avea 
loc duminică, să asistăm la dispute 
dîrze și echilibrate.

De altfel, legat de aceste partide 
vom preciza că în prima etapă a re
turului sînt programate întîmiri de
cisive în lupta pentru ocuparea locu
rilor fruntașe, cum ar fi aceea dintre 
echipele masculine Chimia Făgăraș, 
actual lider, și Dinamo Orașul Sta
lin. Important este însă ca jocurile să 
se desfășoare la un nivel 
tactic superior, în așa fel 
să ofere numeroșilor iubitori 
balului în 11 din diverse 
țării, spectacole sportive de 
iitate- Pentru aceasta este necesar ca 
echipele să renunțe la joct.l obstruc
tionist în apărare și la „tactica" de 
așteptare în atac, caracteristice goa
nei după puncte și care s:ade mult 
din nivelul spectacular ai jacurilor de 

a- 
Și 
în

tehnic și 
îneît ele 
ai liand- 

>*așe  ale 
bună ca-

handbal în 11. In ceea ce plivește 
pararea, im rol de seamă revine 
arbitrilor, care în tur s-au adiitat 
general bine de sarcina lor.

In fotografia noastră o fază dinIn fotografia noastră o fază din jo
cul Dinamo București—C.S.M.S, lași 
disputat anul trecut. Cele două echipe 
se vor întîlni și duminică la București 
iii cadrul primei etape a returului.

așa, să vorbească despre succese. S-a 
prezentat o dare de seamă care a sub
liniat și multe deficiențe în munca 
sportivă. Altele le-au arătat partici
panta la plenară. Cum să nu critici 
cu hotărire asociații (Vizireru. Sătuc, 
Drogu, Plopu, Strimbu) care de am 
de zile nu au or ga'uzat o adunare ge
nerală, sau altele (Galbena, Ciineni. 
Grădiștea, Suțu) unde nu există .decîl 
o echipă de fotbal 1 Sau. slaba cali
tate a orelor de educație fizică pre
date in unele școli ? Participa/ițu la

plenară au criticat- 
așa cum se cuve~ 
nea munca nesa» 
tisfăcătoare desfă*  
șurată pe Unia com*  
plexului G. M. A» 

trecut normele doar 
'14 tineri), ca și activitatea depusă 
pentru cuprinderea elementului ferru-r 
nin în activitatea sportivă. Vorbitorii 
au tntrebat multe: De ce mai sini 
gospodării agricole colective fără a- 
sociații sportive? Unde este puternica 
echipă de oină de la Surdila Greci?. 
De ce a fost abandonată frumoasa.

(Intr-un an și-au

'TAN GIRLEȘIEANU

(Continuare tn pan. a 2-a)

Concursurile de primăvară la schi 
plină desfășurare

M. Bucur (Carpafi Sinaia), ciftigătorul „Cupei Valea lui Carp' 
Foto: D. Stănculescfli

La sfîrșitul săptămînii trecute Btt- 
cegii au găzduit tradiționalul concurs 
de schi organizat de comisia de spe
cialitate a regiunii Ploești, dotat cu 
„Cupa Valea lui Carp". Timpul mi a 
fost tocmai favorabil, deoarece ceafa 
a persistat în ambele zile de concurs. 
Pe de altă parte, sîmbătă zăpada a 
fost foarte moale (din cauza ploii 
din ajun), iar duminică înghețată (în 
urma gerului de peste noapte). Con- 
curenții au știut să înfrunte însă a- 
ceste neajunsuri și s-au străduit să 
aibă o comportare cît mai frumoasă 
in acest important concurs cu carac
ter republican, care s-a bucurat de 
un succes desăvîrșit.

Proba de slalom special a fost cîș- 
tigată cu 71.3 secunde de Mihai Bucur 
(Carpați Sinaia). El a fost urmat 
în clasament de I. Letca (Dinamo 
Orașul Stalin) 72.2, M. Etiache (C.C.A.)
76.2, I. Secui (Caraimanul Bușteni)
76.3, I. Zangor (C.C.A.) 76.3 și K. 
Gohn (Dinamo Orașul Stalin) 80.3.

La juniori clasamentul a fost urmă-

Halterofilii de la C.C.A. 
evoluează în R. D. Germană

Ieri dimineață echipa de haltere * Casei 
Centrale a Armatei a părăsit Capitala, în— 
dreptîndu-se spre R. D. Germană. Halterofilii 
militari vor întîlni sîmbătă la Dresda pu-. 
ternica formație a clubului Vorwârts. Din 
echipa halterofililor de la C.C.A. fae parte 
Ion Panait (categoria cea mai ușoară), Tîbe- 
riu Roman (cat. semimijlocie), Laxăr Baroga. 
(cat. semigrea). Silviu Cazan (cat. grea) «i(cat. 
alții.

La Belgrad: meciul feminin 
de șah lugoslavia-Romînia

cursul zilei de mîin*  urmează să plec*

(Continuare- în pag. a 4-a)

C. C. A

In .
la Belgrad echipa reprezentativă feminină de 
șah a țării noastre, în vedere*  întîlnirtt*  
R. P. F. Iugoslavia-R. P Romînă, care începe: 
la sfîișitul acestei săptămîni. Din echipa 
noastră fac parte Margareta Teodoresca — 
campioana țării — Elisabeta Polihroniade», 
Maria Desmireanu, Elena Rădăcină, Elena-. 
Ududec ș. a. Meciul te dispută la opt meH- 
tur-retur.

Duminica, la Floreasca>

T. S. K. M. O. Moscova 
la baschet

Evoluția baschetba liștilor de la 
TS.K.M.O. constituie evenimentul 
sportiv cel mai important din Capi
tală, de la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Renumiții jucători moscoviți vin la 
București aureolați de recenta victo
rie obținută în campionatul Uniunii 
Sovietice. Militarii au cîștigat detașat 
titlul de campioni unionali fără să 
cunoască îrifrîngerea.

Echipa T.S.K.M.O. va întîlni dumi
nică seară, în sala Floreasca, forma-
ția campioană a țării noastre — G.G.A- 
Campioana Uniunii Sovietice de-

Buourești echipa saț 
care nu vor lipsi deci! 
Zubkov, Bocikarev, Se-

plasează Ia 
completă din 
internaționalii 
menov și Volnov,

In lotul bucureștenilor pregătirii»' 
sînt în toi- După cum ne-a declarat: 
prof. C. Herold — antrenorul milita
rilor — campionii noștri vor prezentai 
duminică efectivul lor *complet,  la cărei 
se adaugă doi jucători tineri: Cojo»>
caru și Gotigaru. In ce privește pa 
Novacek, care a fost indisponibil țn 
ultima vreme, el este acum pe depila 
restabilit,

care.au
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R.P.R. la pistol

La cuplajul de duminica trecută din Capitală âu fost marcate 
11 goluri

5-9 E, așa mai merge I Astfel de porții ar fi de dorit să ni se servească tot mai des 
Desen de N. NOVAC

OTE, ȘTIjRI
i de duminică a categorici A, 
marcat un progres general în 

! privește nota de sportivitate 
Tată de jucători pe teren, a 
-ibrită de atitudinea reprobabilă 
listului Horațiu Moldovan de la 

Cluj. Iată ce s-a întîmplat: 
îinute înainte de sfîrșitul parti- 
ința—Farul, la un corner, Ho- 
loidovan a fost jenat de Stra- 
„enervîndu-se“ l-a lovit inten- 

cu capul pe jucătorul constăn- 
rbitrul Ștefan Geac l-a elimi- 
Moldovan din joc, iar clubul 

a anunțat federația că l-a sanc- 
pe acest fotbalist cu stispenda- 
două etape.

jdmisibil ca Ia scurt timp după 
:rația a hotărît sancționarea e- 
ră a unor fotbaliști care au co- 
ateri de la disciplina sportivă, 
ător să nesocotească îndrumă- 
le și să-și lovească adversarul, 
i Moldovan nu a învățat nimic 
aste sancțiuni ? Gestul lui MoJ- 
este cu atît mai grav cu cît 
>dus în timpul unui meci, care 
i acel moment — după cum a 
mat în raportul său arbitrul 
ac — a decurs în limitele spor-

Luni și marți timpul n-a vrut să 
țină seamă de... calendar, de intra
rea „oficială**  în primăvară. Vîntul și 
frigul păreau să spună mai curînd că 
denumirea concursului „Gupa Primă
verii" nu-i prea potrivită. Miercuri, 
însă, în ultima zi de întreceri, vremea 
s-a îmbunătățit simțitor și acest lucru 
l-au simțit mai ales trăgătorii de la 
skeet care, cu o zi înainte, în manșa 
I, rataseră numeroase talere. Profitînd 
de această zi călduroasă, ei s-au stră
duit să refacă handicapul și în mare 
măsură unii dintre ai au reușit.

La pistol calibru mare nu ne aștep
tam la rezultate excepționale, mai ales 
că era primul concurs din acest an. 
Totuși, G. Maghiar (Dinamo) ne-a 
adus o satisfacție deosebită. El a 
corectat cu 4 puncte vechiul record al 
R.P.R., record care data din anul 
1958 și care pînă în prezent nu fusese 
decît egalat de două ori. Cifra dg 579 
puncte (vechiul record 575) este deo
sebit de semnificativă și ea deschide

ciem măsura disciplinară lua- 
mpt de clubul Știința, dar a- 
nu e de ajuns. Trebuie luate 
în stare să prevină asemenea

UN MECI Șl PATRU CON ST ATARI
cadrul pregătirilor în vederea 

i campionatului categoriei B, 
Baia Mare a primit duminică 

Recoltei Cărei. Partida s-a în- 
cu un rezultat surpriză: 2—1 
pentru Recolta.

chipele de categoria A au pro: 
t pentru azi partide amicale de 
ament. Astfel, Progresul se va 
} la Moreni, unde va juca cu 
1 din localitate; Petrolul a per- 
un meci Cu Carpați Sinaia, la 
; Rapid va juca cu doi adver- 
o epriză cu Electromagnetica, 

. echipa de juniori, iar Di- 
Bacău va evolua la Galați în 

nia dinamoviștilor din localitate.

E greu să descrii bucuria minerilor 
din Lupeni, ca și decepția sutelor de 
suporteri ai Jiului, la sfîrșitul partidei 
de duminică. Meciul, unul din cele 
mai importante din etapa a 14-a a 
campionatului categoriei A, se înche
iase — după un joc dinamic și foarte 
interesant ca desfășurare cu un 
scor care a întrecut orice așteptare. 
Scorul final de 4—0 a redat Minerului 
speranțele evitării ultimului loc. în a- 
celași timp, însă, a pus echipa Jiului 
într-o situație foarte dificilă, din care 
nu poate ieși decît printr-un deosebit 
efort colectiv, al jucătorilor, antreno
rului și conducerii secției.

Această întîlnire a pfilejtiit 
constatări importante, valabile 
toate echipele.'

cîteva 
pentru

jucători să înțeleagă că nu-i de glu
mit și că meciul, oricît de important 
este, trebuie disputat în limitele regu
lilor de joc. Și așa a fost. La reușita 
întrecerii a contribuit deci în mare 
măsură șî arbitrajul. Subliniind acest 
lucru, nu facem decît să acordăm Iau*  
dele cuvenite celor trei arbitri, de Ia 
care însă, așteptăm și pe viitor com
portări tot atît de bune.

Credem că nici nu mai este nevoie. inaiiiiao uu a jucat pc
să niai insistăm asupra rolului unui nici de ce a-tacanți ca T< 
arbitraj competent și autoritar în des- ~ 
fășurarea sportivă și calitativă a unui 
joc.

prin modul cum este alcătuită și — 
de aici — prin lipsa totală de putere 
de finalizare și de concretizare. Ne-a 
surprins foarte mult făptui că un înain
taș bun, cum • — ■
fundaș, iar un

esfe Crăciun, a jucat 
fundaș verificat ca 

Tîlvescu sau mijlocașul Cosmoc a 
Aceste improvizații

UL DE FOTBAL RAPID — 
NERUL SE DISPUTA PE 
TADIONUL REPUBLICII

| . i în ciuda „mizei" mari a 
I * | lui. a importanței 
------! tuația din coada

Dinamo-U.T.A. dimineața 
pe „Dinamo" —

ida dintre Dinamo București 
va avea loc Ia ora 11 dimineața 

ionul Dinamo, iar cea dintre Ra- 
Minerul Lupeni la ora 16 pe 

nul Republicii. In deschidere la 
din urmă meci se va. disputa 

: de verificare a Iotului de ju- 
il.R.P.R.
iletele pentru meciul Dinamo— 
, care se va disputa duminică 

11 pe „Dinamo" se pun în vin
zi la casele obișnuite.
ibrii susținători ai clubului Di- 

î ' pot procura bilete indivi- 
î >aza cuponului nr. 2 și a 
dur de membru cu cotizația la 
letele se pot ridica de la casa 
îului Dinamo, vineri și sîmbătă. 
iletele pentr.u jocul Rapid — Mî- 
care are Ioc duminică pe Sta- 
Republicii, se pun în vîrfcare 

azi la: agenția Pronosport (calea 
ei 9), agenția C.C.A. (bd. 6 

■), Stadionul Republicii, Stadio- 
13 August", Stadionul Ciulești și 
io, precum și la casa specială 
r. I. Vidu.

?i

meciu- 
:i lui perftrti si- 

___ i clasamentului, 
totuși jocul a avut, în general, o des
fășurare normală. Jucătorii și-au dis
putat cu deosebită ardoare șansele și 
atunci cînd unii dintre ei au devenit 
prea... zeloși (și acest lucru s-a petre
cut în primele minute) arbitrajul ener
gic și prompt i-a temperat repede. în 
tribune a domni-t tot timpul o atmos
feră sportivă.

Toate acestea ilustrează faptul că 
atonca cînd există preocupare în acea
stă direcție, rezultatele nu pot fi de
cît bune. Măsurile pentru buna orga
nizare și desfășurare a meciurilor și, 
mai ales, pentru 'buna comportare a 
jucătorilor trebuie să stea permanent 
în centrul atenției asociațiilor și clu
burilor sportive și a antrenorilor.

_ Am văzut duminică unul din
2 cele mai reușite arbitraje din

------  acest sez'on. Atît arbitrul prin
cipal, M. Cruțescu, cît și cei de la
tușă, VI. Fieru și V. Pădureanu. .au 
dovedit competență, atenție, promptitu
dine și mai ales autoritate. Ei au ur
mărit bine jocul, mai ales M. Crtițescu, 
despre care se poate spune, fără nici o 
exagerare, că a alergat aproape tot a- 
tît ca și jucătorii. Intervențiile sale 
energice au curmat orice tendință spre 
neregul ari tați. Cele cîteva avertismente 
date în. primele minute au făcut ,pe

I q I Echipa Minerului a jucat, după 
*> spusele fotbaliștilor săi, mai 

------- slab decît în partida cu Dinamo 
București. Nouă, totuși, ne-a plăcut 
foarte mult prin dinamism, simplitate 
în acțiuni și, în special, prin eficaci
tate. Nu a avut o netă superioritate 
teritorială, cum ar vrea să arate sco
rul ; superioritatea sa a fost accen
tuată însă în jocul în adîncime, în 
finalizare și în eficacitate. Din puține 
pase, . jucătorii Minerului au ajuns la 
poarta lui Gram. în plus, înaintașii 
s-au arătat pricepuți în a folosi gre
șelile apărării adverse. Ceea ce nu 
ne-a plăcut însă, a fost lipsa de dis
ciplină, de joc la unii jucători (Leahe- 
vici. Pal, Milea), care au vorbit prea 
mult, cerînd mingea, sau nu au apli
cat indicațiile date de antrenori. Aten
ția antrenorilor Alinerului trebuie să 
se.îndrepte spre această direcție; mai 
ales, ei trebuie să se facă ascultați.

. Jiul s-a comportat la Lupeni ca
* la Cluj: a mers bine în cîmp, 

------  a stăpînit, în general, centrul 
terenului și totuși nu a marcat nici 
un gol. Cauza ? Linia de atac, care 
constituie punctul nevralgic al echipei.

i I

jucat înaintaș. Aceste improvizații 
— contraindicate, de altfel — nu 
credem că au avut un scop defensiv, 
pentru că în general Jiul nu s-a apă
rat, ci a jucat destul de deschis. De 
asemenea, nu am înțeles de ce aici un 
înaintaș nu a jucat pe postul lui și 

j' "'qth, Ghibea și 
Gabor au stat pe tușă. |

Eventuala lor lipsă de fofmă trebuia 
remediată printr-o intensificare a pre
gătirii și au prin scoaterea lor din e- 
chipă. Este o problemă importantă, a- 
supra căreia antrenorul Balogh tre
buie să reflecteze foarte serios. Este 
în directă legătură cu buna compor
tare și randamentul echipei.

★

ocrnai tu,
n văzut deseori jitcînd pe Ion 
hi meciuri interetuburi, in par- 

tternaționale. De fiecare dată s-a 
remarcat, printr-o mare putere 

ptă; prin spirit de echipă, prin 
ințe tehnice. Să mai adăugăm 
siunea cu care știe să se avînte 
'ta sportivă. Toate aceste calități 
ngăduit să se situeze printre cei 
ipreciați jucători de rugbi din 
toastră.
ninică, în meciul cu rugbiștii de 
s.Al.S. Iași, Ion Sava — compo- 
de bază al „XV'-lui Constructo- 

a fost insă de nerecunoscut, 
rea unui spectator aflat Ungă 
ra cam așa:
Ion Sava nu prea merge... E în 
rastă...
7 in „zi proastă" înseamnă, de 
a juca sub valoarea-fi cunoscută, 
ți aduce aportul pe care echipa, 
eaptă de la tine. Spectatorul n-a 
insă dreptate. Duminică, Ion Sava 
icat slab. E adevărat, a lost mai 
în vervă ca de obicei, dar — 

n — și-a făcut simțită prezența, 
-ava a avut insă o proastă... dis-

Ion Sava?...
poziție. L-a enervat tenacitatea adver
sarilor lui direcți, dirzenia cu care a- 
ceștia au înțeles să-și apere culorle 
clubului lor. Ce vreți, este o caracte
ristică a rugbiștilor ieșeni I Am re
marcat-o de atîtea ori. Ieșenii n-au 'în
țeles nici duminică să cedeze cu una 
cu două, s-au luptat pentru fiecare ba
lon. S-au luptat dar, in limitele unei 
depline sportivități. Așa cum n-a 'în
țeles — de data aceasta — să lupte 
și Ion Sava. L-am urmărit surprins 
cum l-a bruscat — fără balon — pe 
Vizitiu, apoi — în două rinduri — 
cum l-a lovit și insultat pe Radulescu. 
Și aceasta fără nici o reținere, fără să 
se gindească că prin ieșirile sale nu 
aduce nici un serviciu echipei, ci că, 
dimpotrivă, un exemplu negativ pentru 
coechipierii mai tineri (în echipa clu
bului Constructorul activează numeroși 
elevi — P. Georgescu, N. Niculescu, 
I. Tuțuianu etc.).

Pe el nu-l caracterizează jocul bru
tal, actele de indisciplină. Tocmai de 
aceea, „ieșirile" sale de duminică ne-au 
surprins, au provocat nedumerire.

T. ST.

<: •
Concursul Pronosport nr. 12 a de

pășit așteptările. Cea mai bună dova
dă o constituie rezultatele omologării.

Iatâ-le :
1 variantă cu 12 rezultate 

101.822 lei
24,5 variante cu 11 rezultate 

4.987 lei fiecare.
489,7 variante cu 10 rezultate a 374 

lei fiecare.
După o perioadă destul de scurtă 

în care surprizele nu și-au făcut a- 
pariția, de data aceasta ele și-au spus 
cuvîntul cu' prisosință. Performerul a- 
cestei etape este Kaicsa Francisc din 
Cluj, care avînd 12 rezultate a reușit 
sa obțină un premiu de 101.822 lei.

Vă întrebați, firește, cum a reușit. 
Pentru a vă satisface curiozitatea, re
dăm alăturat copia buletinului jucat:

După cum vedeți, prima variantă 
din cele simple este cea cîștigătoare. 
Privind mai atent buletinul respectiv 
observăm că el a fost întocmit extrem 
de judicios. Mai precis, inspiratul par
ticipant a întocmit un buletin cil „a- 
coperiri", folosind cunoscutul ioc „pe 
contre".

Am mai aflat încă un secret al suc
cesului său : nu există concurs la care 
să nu joace. Este de altfel, condiția e- 
sențiaiă a succesului l

G. Maghiar a stabilit un nou ți valoros record al 
calibru mare

perspective trăgătorului G. Maghiar, 
în ce privește rezultatele de la 

armă calibru mare, acestea nu sînt pc 
măsura posibilităților trăgătorilor 
noștri fruntași.

Iată recitatele: skeet (200 buc.): 
1. I. Dumitrescu (Recolta) 188 t; 2. 
St. Popovici (A.G.V.) 187 t; 3. I. 
Albescu (C.C.A.) 185 t; 4. N. Ștefan 
(Constructorul) 174 t; 5. S. Stanciu 
(A.G.V.) 171 t. Pistol calibru mare: 
1. G. Maghiar (Dinamo) 579 o 
(292-287) NOU RECORD R.P.R. (ve
chiul record 575 p) ; 2. Gh. Vierii 
(G.C.A.) 571 p (279-292) ; 3. M. Cio- 
banu (C.C.A.) 564 p (279-285) • 4. 
M. Dumitriu (C.C.A.) 560 p (270-290) ; 
5. T. Jeglischi (Dinamo) 560 p 
(281-279). Pistol prec i. e : I. AL
Klaus (Metalul) 539 p; 2. G. Mag rar 
(Dinamo) 534 p; 3. I. Jeglischi Di
namo) 530 p. Armă liberă cnl bru 
mare 3x4(1 focuri poziț a culcat: I. V. 
Panțuru (Dinamo) 386 p; 2. I. Sîrlwi 
(C.C.A.) 379 p; 3. N. Rotam (C.C.A ) 
378 p; poziția în genun. hi: I. C. An
tonescu (Sp’artae) 373_p; 2. N. Rotam 
371 p; .3. I. Sîrbu 370 p; poziția in 
picioare: 1. V. Enea (C.C.A.) 360 p; 
2 C. Antonescu 351 p; 3. I. Sîrbu 350 
p; pe trei poziții : 1. C. Antonescu 
1102 p; 2<;V. Enea 1102 p; 3. 1. 
Sirbu 1099 p; 4. N .Rotaru 1090 p; 
5. V. Panțușu 1078 p.

ACTdALllAfl

în închejere, o remarcă privind aso
ciația organizatoare a meciului, Mi
nerul. în tribună ea a rezervat locuri 
pentru reprezentanții presei. A uitat 
însă, lucrul esențial: să ia măsuri ca 
aceste locuri să fie și libere pentru a 
fi ocupate de cei în drept. Sperăm că 
va face aceasta la viitoarele organi
zări.

• Duminteă dimineața, îm-epin.l de 
la ora 9, va avea loc în sala Comitetu
lui Sindical Oi ■ășenesc M.F.A. din str. 
ing. Saligni nr. 2 (vizavi de Sfatul 
Popular al Capitalei) consfătuirea pe 
țară a Federație^ Romîne de Box. r 

C.C.A. - SM.ECTWNATA
GALAȚI: 13-11

In cadrul pregătirilor pe care le lac 
pentru întîlnirea cu Vonriirls Berlin, 
pugiliftH de la C.C.A au susținut zilele 
trecute un meci la Galați, cu selecțio
nata orașului. Ei au învins echipa ora
șului Galați cu scorul de 13—11. Iată 
rezultatele : M. Dobrescu b.ab. Zuke-r- 
man • V. Schiopu b.p. C. Stoian ; Gh. 
Anghel (C.C.A.) meci mil cu Filiuță; 
St. Cojan (G) b.p. V. Tiță; St Boeoi 
(G) b.p. O. Baciu; 1. Florea (C.C.A ) 
b.p. Stegărescu; Gh. Negrea b.ab. A, 
Cristea; D. Trandafir (C.C.A.) b.ab. 
Croiloru; V. Czekeli b.p. Boiangiu; Gh. 
Premia (G) ~ ~ *.  ’ ”
(G) b.p. 1. Iriza: M. loniță (G) b.p. 
Al. Podaru.

C.C.A.

b.p. St. Bejan; N. Popa

P. GAȚU

CONSFĂTUIREA ANUALĂ 
A FEDERAȚIEI ROMINE DE OINĂ

La sfîrșitul săptămînii va avea loc 
în sala l.D.M.S. din Capitală (str. 
Smîrdan nr. 43) consfătuirea anuală 
a Federației Romîne de oină. Lucră
rile consfătuirii vor începe sîmbătă la 
ora 16, iar duminică la ora 9.

— SELECȚIONATA 
RHĂILA : 13—9

După întîlnirea de la Galați, boxerii 
militari s-au deplasat la Brăila, unde 
au susținut o întîlnire Cu echipa ora
șului. Și aci, victoria a revenit bucu- 
reștenitor, cu scorul de 13—9. Rezul
tate tehnice: M. Dobrescu b.ab. III Do- 
brică; V. Schiopu b.p. Voican; Gh. 
Anghel meci nul cu Canea; V. Tiță 
meci nul cu V. Boțțoi; I. Rodicenco b.p; 
fl Baciu; I. Maidan b.p. I. Floren: V. 
Czekeli blab. 3 C. Bohor; N. Mîndreanu 
b.p. C.Tu rm ; P. Debre b.p. St. Bdjan; 
l. friza b.p. N. lonescu (Brăila); Al. 
Podaru meci nul cu Gr. Enache. (Bră
ila).

1 premiu de 101.822 lei!
Și acum, după ce am văzut cum a 

cîștigat Kaicsa Francisc la concursul 
trecut, dumneavoastră nu vă rătnîne

X 2 X 2
f \ 4 1
X 2 X 2
4 4 4 l
4 4 1 4
4 4 4 4
X 2 2 X
2 2 2 2
X X 4 X
2 2 X 2
4 4 4 X
4 4 4 2

4 X 2
1
4

X 2
4 X
1
4
4

2

- X 
X

2.

1
4

încercați a-1altceva de făcut decît să 
imita. Vi se oferă această ocazie la 
concursul nr. 13.

★
Se aduce la cunoștința participanți- 

lor următoarele:
— Incepînd cu concursul Pronoex*  

preș nr. 13 din 30.111.1960 și Prono
sport nr. 14 din 3.1 V. 1960, participan- 
Jii vor anula, pe buletinele de joc,

casetele și coloanele rămase libere 
(este vorba de casetele cuprinzînd cele 
49 căsuțe cu numere la Pronoexpres 
și de coloanele pentru însemnarea 
pronosticurilor la Pronosport).

Anularea casetelor și coloanelor îrf 
care nu s-au completat variante se va 
face cu cerneală, astfel :

a) Pe buletinele Pronoexpres se vor 
anula casetele necompletate, prin două 
linii în diagonală în așa fel îneît să 
acopere tot spațiul rămas necomple
tat.

b) . Pe buletinele Pronosport se vor 
anula coloanele necompletate prin li
nii verticale trase pe fiecare din a- 
ceste coloane.

A
Numerele concursului Pronoexpres

nr. 12

La tragerea concursului Pronoex
pres de ieri, 23 martie, au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

24 48 14 34 20 25
Numere de rezervă: 32 1
Fond de premii- 590.957 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto-t 

Pronus^jprt



DOUA COMPETIȚII IMPORTANTE
„CUPA TITUS GROZA”—La Oradea: TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO

,___ două impor
tante concursuri la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Prima competiție e rezer
vată înotătorilor. Cei mai valoroși 
dintre ei î.și vor încerca forțele la 
piscina acoperită de la Floreasca, cu 
prilejul tradiționalei competiții: „Gu
pa Titus Groza". Firește, un interes 
deosebit îl va suscita evoluția celor 
patru înotători (Mihai Mitrofan, A- 
drian Oanță, Alexandru Popescu și 
Maria Both), care se pregătesc pen
tru J.O- de la Roma.

Deși se află abia Ja sfîrșițul^ unei 
prime 
și A. 
luptă 
probe 
prima ... .
fluture, Alex. Popescu, lipsit de un 
partener de valoare apropiată, va a- 
vea totuși ca principal adversar... cro
nometru I. Cît privește pe Maria Both, 
care va evolua în proba de 100 m 
spate, ea va primi o replică destul 
de energică din partea multiplei noa
stre recordmane în probele de craul, 
Ingrid Wăchter. Dar iată pro
gramul celor două zile de concurs:

SIMBATA, ora 19; 200 m bras (b), 
100 tn liber (f), 200 m fluture (b), 100 
ra spate (f), 400 m liber (b), 200 m 
bras (f). Urmează patru probe rezer
vate copiilor, după care șe vor dis
puta probele de ștafetă 4 x 100 m li
ber (f) și 4 x 200 m liber (b); să
rituri de la trambulină, cu coefi
cient impus DUMINICA, ora 10: 100 
m liber (b), 400 m liber (f). 100 m 
bras (f), 100 m fluture (b), 100 m 
bras (b), 100 m fluture (f), 100 tn

— La București:
Natația e prezentă cit

etape de pregătire, M. Mitrofan 
Oanță vor furniza desigur o 

pasionantă de-a lungul clasicei 
de 200 m bras, programată în 
zi a concursului. La 200 m

Concursurile de primăvară in plină desfășurare
(Urmare din pag. I)

torul: I. G. Bălan (Voința Sinaia) 95,2;
2. Dan Ptiitt (Progresul Sinaia) 125,3 i
3. Sp. Bălan (Voința Sinaia) 146.4.

Cursa de slalom uriaș (seniori) s-a 
soldat cu un cîștigător neprevăzut: 
St. Matei (Dinamo Orașul 
care a parcurs traseul marcat 
tea lui Carp în 1 :26.3. Pe 
următoare s-au clasat: M.
I : 27.7; M. Clinei (Garpați
1:31.0; K. Gohn 1:32,1: I. Secui l :37.0:
I. Letcă 1:41.0. Cîștigătorul cursei ju
niorilor. N. Șuteu (Voința Orașul Sta
lin) a înregistrat un timp mai bun 
decît cel mai bun timp al seniorilor: 
1 :22.3.
sament de: Mihai Puiu (Progresul 
Sinaia) 1:38,0; Sp. Bălan 1:40,0; Dan 
Puiu 1 : 42.0 ; 3. Bălan 1 : 42.0 și I. 
Bacă 1 : 43.0 (Car ai mânui Bușteni).

Trofeul „Cupa Valea Iui Garp" a

Stalin), 
pe Va- 
locurile 

Bucur 
Sinaia)

N. Șuteu a fost urmat în cla-

S-a încheiat „Marele premiu 
al Slovaciei7' ia schi

ria Kowalska 
1 : 47.9. Ilona 
după accidentul 
pentru coborîre, 
cu l : 57.6 (cu

• N. Pandrea pe locui 2 la combi
nată • C. Tăbăraș al 5-lea tn a doua 

cursă de slalom uriaș
TATRANSKA LOMNIGE, 22 (prin 

telefon). A doua cursă de slalom uriaș 
din cadrul concursului dotat cu „Ma
rele premiu al Slovaciei" s-a bucurat 
de o vreme foarte frumoasă. Zăpada 
înghețată în prima parte a traseului 
și moale în apropierea sosirii a soli
citat mult atât atenția concurenților, 
cîi și priceperea lor în ceruirea schiu- 
rilor. întrecerea băieților a fost cîș
tigată de francezul Stamos cu 1:56.8, 
urmat de compatriotul său Arpin cu 
1 :57.3 și de polonezul Czarniak cu 
1 :59.4. Cornel Tăbăraș s-a clasat al 
5-lea cu 2:02.3. N. Pandrea a ocu
pat locul a 13-lea, iar Gh. Bălan 
al 17-lea. Această cursă nu a mai con
tat în clasamentul combinatei, care a 
rămas astfel: 1. W. Czarniak (R. P. 
Polonă) 1,24 pt.; 2. N. PANDREA 
(R. P. ROMINA) 3,37 pt) 3. G. Du- 
villard (Franța) 5,18 pt... 8. C. TA- 
BARAȘ (R. P. ROMINA) 16,15 pt. 
De remarcat performanța lui Pandrea, 
care a întrecut pe toți concurenții 
francezi, cehoslovaci, germani, ma
ghiari și polonezi (cu excepția lui 
Czarniak). La fete, slalomul uriaș a 
fost cîștigat de poloneza Daniela Ga- 
sienieza cu 1 :44.3, urmată de Ma- 

(R- P. Polonă) cu 
Micloș, resimțindu-se 
de la antrenamentul 

s-a clasat pe locul 14 
o căzătură).

Mihai Mitrofan, unul din protagoniștii probei de 200 m bras 

spate (b). Urmează, ca și în prima care începe mîine alături de echipa 
zt 4 probe rezervate copiilor și apoi germană participă O. S- Oradea, Ști- 
probele ștafetă 4x100 m mixt (f) și înța^Cluj și, selecționata de tineret a 
4x100 m mixt ' ' ........................ “ “ * *

• IN SFERTURILE de finali 
oarnpionaituikii unional de hoche 
gheață . s-au înregistrat două sur; 
Torpedo Gorki-T.S.K.M.O. 6-5, Tr 
Ceteabinak-Lokanotiv Moscova 1

• GITEVA REZULTATE înregi 
în cadrul „Gupei Europei" la șa 
zona de la Hailile (R.D. Germa 
R. D. Germană-R.P. Polonă 7'/2— 
R. Oehoslovacă-R.P. Polonă 7-3.

• INTRE 5 și 25 atigusi 
Ioc la Varna lR.P. Bulgaria) 
turneu internațional de șah 
au fost invitați sportivi din 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P.
gară și alte țări. Și-au anunțat 
acum participarea Bronstein, Ba 
Filip, Golomiiek și Trifutrovici.

• A ÎNCEPUT competiția ci 
Genova-Roma. Prima etapă (Gei 
Viareggio) a fost cîștigată de 
gianul Gilbert Desmet, iar cea 
doua etapă (Via.reggio-Reggio-En 
a revenit italianului Romeo Venit 
In clasamentul general individual 
duce Desmet.

• HALTEROFILUL POLONEI 
categorie grea O. Bialas a stabil 
nou record al țării sale la cele 
stiluri: 432,50 kg.

trambulină, cu
(b) ; sărituri, de la 
coeficient liber ales.
★

Cea de a doua competiție progra
mată la sfîrșitul acestei săptămîni se 
va desfășura la Oradea în noul ba
zin (acoperit, lung de 33,33 m). Inau
gurarea piscinei o vor face jucătorii 
de polo cu prilejul unui turneu la care 
participă și o echipă din R. D. Ger
mană : Aufbau Magdeburg. La turneul 

fost cîștigat de Mihai Bucur, care a 
totalizat cel mai bun punctaj în cla
samentul combinatei de două probe. 
Locurile următoare au fost ocupate 
de K. Gohn și I. Secui. La juniori: 
1. G. Bălan; 2. Dan Puiu; 3. Sp. Bă
lan.

• Un alt interesant concurs a fost 
cel organizat de asociația sportivă a 
Institutului Politehnic din Orașul Sta
lin. „Cupa Politehnicii", desfășurată 
în Postăvar. Ea a cuprins probe de 
slalom special și slalom uriaș, în ca
drul cărora s-au întrecut studenții ce
lor trei facultăți ale Institutului Poli
tehnic din Orașul Stalin, precum și 
reprezentanți ai centrului universitar 
Cluj. întrecerile s-au bucurat de un 
frumos succes, datorat în mare mă
sură activității rodnice dusă în cursu
rile de schi organizate în timpul ier
nii de catedra de specialitate a insti
tutului. Iată rezultatele tehnice:

Slalom uriaș, băieți (pe Sulinar) :
1. G. Liephardt (anul V mecanică);
2. H. Schmidt (IV mecanică) ; 3.
Dan Suciți (Știința Cluj) ; fete; 1. 
Herta Giindisch (Știința Cluj) ; 2. 
Maria Coșoveanu (anul II mecanică) ;
3. Elisabeta Schmidt (IV silvicultură);

Slalom special, băieți (în Kantzer): 
1. G. Liephardt; 2. H. Schmidt ; X 
G. Pallen (Știința Cluj); fete: 1. 
Herta Giindisch; 2. Maria Goșo-
veanu; 3. Elisabeta Schmidt.

„Cupa Politehnicii" a revenit fa
cultății de mecanică, urmată în cla
sament de facultatea de silvicultură și 
de facultatea de industrie a lemnului.

0, GRUIA-corespondent

Mai bună in repriza secundă

Conduse cu două puncte

Știința București a întrecut 
C.S. Oradea cu 75-60 (28-30)

Fruntașa campionatului feminin — 
Știința București — a susținut aseară 
în sala Floreasc.g al treilea joc în de
curs de 4zile, întîlnind formația O.S. 
Oradea.
(30-28) la sfîrșitul primelor 18 minute, 
în care orădencele au jucat neașteptat 
de bine, jucătoarele Științei și-au im
pus superioritatea după pauză și, ca 
urmare a unor intercepții și „coșuri" 
de la distanță ale Teodorei Predescu, 
precum și unor acțiuni eficace in atac 
ale Anei Haralambie și Vioricăi Nicu- 
lescu, au obținut o victorie clară. Scor 
final: 75-60 ( 28-30) pentru Știința.

R. P. Romîne.

MNRSTICR [

180 de participant! 
la întrecerile juniorilor!
Sîmbătâ și duminică în sala Dinamo 

din Capitală s-a desfășurat prima 
etapă a campionatului de juniori la 
gimnastică. De lapt, aceasta este o 
știre obișnuită. Se știe că în fiecare 
an juniorii și junioarele se întrec în 
cadrul campionatului lor. Insă cei 
prezenți în acest? două zile la „Di
namo" au asistat la ceva puțin obiș
nuit : Ia întreceri au participat peste 
180 de gimnașli și gimnastei La fete 
trebuia să se lucreze pe două rînduri 
de aparate. Altfel nu se termina con
cursul nici pînă la miezul nopții.

Pe lîngă participarea numeroasă, 
încă o remarcă importantă : s-a lu
crat bine. Mulți au meritat chiar ca
lificativul de „foarte bine". Au primit 
aplauze nu numai cei „consacrați", 
— Ana Mărgitieanu, Ecaterina Cră- 
ciunescu. Elena Tutan, Marian Ni- 
colae, Cristina Andrița — ci și fetițe
le de 9—10 ani de la Dinamo și mulți 
alți „necunoscuți".

Au fost prezente la campionat nu
meroase talente noi, muguri proaspeți 
ai gimnasticii noastre. Acest lucru 
înseamnă foarte mult; că se creează 
o serioasă bază de mase în gimnas
tică, că tineretul îndrăgește tot mai 
mult această disciplină sportivă. Ma
rea afluență de gimnaste și gimnaști 
în campionatul de juniori asigură în 
mod cert suficiente cadre de rezervă 
pentru gimnastica noastră 
formanță.

Iată rezultatele tehnice: 
oat. II. jun.: C. Haresis 
56,50 p; cat. 1. jun. -. D. 
(Spartac) 51,60 p; eat III: 
lae (Progresul) 52,30 p; cat. II.: 
Popescu (C.S.S.) 55,10 p: FETE. cat. 
II. jun.: R. Apâteanu (Dinamo) 54,30 
p; cat. I. jun.: Maria Pop (G.S.S.) 
54,90 p: cat. III: M. Boca (M.T.T.) 
50,20 p; cat. II: V. Pleavă (Spar
tac) 51,40 p; cat. I: E. Grăciunescu 
(C.S.Ș.) 53,20 p; cat. maestre (nu
mai pe patru aparate) : Ana Mărgi- 
neanu (Dinamo) 35,90 p.

I. GY- I

de per-

BA1EȚI,
(G.S.S.) 

Sebastian 
M. Nico- 

S.

Ieri, în turneul internațional de la Budapesta

Echipa studențească a R. P. Romîne a obținut 
prima victorie în meciul cu R. P, Polonă

BUDAPESTA 23 (prin telefon). Se
lecționata R. P. Romîne oare participă 
la turneul internațional studențesc de 
baschet din localitate, a întîlnit marți 
prima reprezentativă a R. P. Ungare, 
iar astăzi pe cea a R. P. Polone. In 
primul meci, la capătul unei lupte dra
matice, baschetbaliștii romîni au fost 
nevoiți să părăsească terenul învinși 
pentru a doua oară în acest turneu. 
Jucătorii maghiari au cîștigat acest meci 
numai după trei prelungiri. Scor final: 
88—82 (33—34, 68—68, 73—73) pen-
tru R. P. Ungară.

Ieri, întâlnind selecționata R. P. Po
lone, echipa noastră a obținut prima

Returul partidei de volei Rapid 
Slavia se anunța foarte palpita 

Pentru a se califica, Rapid are nevoie de o victorie cu

Reveniți miercuri dimineață în Ca
pitală, voleibaliștii de la Rapid Bucu
rești sînt încă sub impresia meciului 
susținut duminică seara la Praga, în 
fața Slaviei, campioana R. Cehoslo
vace. Ei au pierdut cu 3—2 în fața 
unei echipe care reprezintă de fapt 
naționala R. Cehoslovace. Cu o săp- 
tămînă înaintea jocului cu Rapid, Mu
șii, Maly, Purnoch, Kernel și Hurahal 
din echipa Slaviei au jucat la Varșo
via în meciurile R. P. Polonă-R. Ce
hoslovacă, ambele cîștigate cu sco
rul de 3—2 de campionii mondiali și 
europeni (al 6-lea om al echipei în
vingătoare a fost Paulus, care nu 
joacă însă la Slavia). Privind lucru
rile prin această prismă, rezultatul 
obținut duminică seara de Rapid este 
onorabil.

Returul partidei se anunță deosebit 
de palpitant. Pentru a se califica în 
sferturile de finală ale „Cupei Cam
pionilor Europeni", Rapid trebuie să 
ciștige cu 3—1. Dacă victoria îi va re-

încă o remiză în meciul Botvimik-1
După patru partide Tal conduce cu 2^2-1^

Partida a IV-a din meciul Botvinik- 
Tal a debutau cu o nouă deschidere: 
apărarea Nimzovici, cu varianta sa 
cea mai modernă. Botvinik, cu albele, 
a ales sistemul pe care l-a studiat mi
nuțios în anii din urmă. Campionul 
mondial a obținut o poziție dominantă 
în centru. Tal însă a reușit să deschi
dă coloana „c“, pe care a ocupat-o cu 
piesele grele, a schimbat damele Ș‘ 
apoi alte cîteva piese, anihilând încet, 
încet, avantajul pozițional deținut de 
Botvinik. La mutarea a 41-a, într-un fi
nal de turnuri și pioni sensibil egal 
cei doi parteneri au căzut de acord 
asupra remizei. După patru partide 
Tal continuă să conducă în meci cu

Fotbaliști; sovietici susțin primele 
Jocuri

participante la campionatul 
fotbal și-au început pregă-

Echipele 
unional de 
tirile în vederea noului sezon, susținând 
meciuri de antrenament în sudul țării. 
Iată cîteva rezultate : Dinamo Mos- 
cova-Admiralteeț Leningrad 3—0, 
Ț^.KJW.O .-Dinamo Kiev 3—1, Tor
pedo Moscova-Șahtior Stalino 2—0, 
Ț.S.K.M.O.-S.K.V.O. 3—2.

In „Cupa Campionilor Europeni'

Prima confruntare din cadrul semifi
nalelor, opunînd echipele spaniole Real 
Madrid și F. C. Barcelona, va avea loc 
la 21 aprilie, la Madrid. Returul a fost 
fixat pentru 27 aprilie, la Barcelona. 
Cele două echipe B-au întâlnit duminică 
în etapă de campionat, victoria reve
nind ou 3—1 Barcelonei, care trece în 
fruntea clasamentului, avînd același nu
măr de puncte cu Real (38) dar cu un 
golaveraj mai bun.

Spartak Moscova In R. P. Chineză

Echipa moscovită Spartak și-a con
tinuat turneul în R. P. Chineaă, sus- 
ținînd alte trei meciuri. Ea a fost în- 

victorie. Conduși la pauză cu 34—29, 
baschetbaliștii romîni s-au apărat foar
te bine în repriza secundă, au anihilat 
cu mult succes pivotul polonez Blath 
(2,05) și, după ce au egalat, și-au im
pus superioritatea cîștigînd Ia o dife
rență 'concludentă : 70—54 (29—34).

Alte rezultate : R.P.P.-R.P.U. (B)
66—51 (26—21) ; R.D.G.-R.P.P. 71—60 
(39—25) ; IIonved-R.P.U. (B) 83—54 
(49—29) ; R.P.U. (A)-R.P.U. (B)
62—52 (27—30) ; Honved-R.D.G. 89— 
44 (34—21). Astăzi, echipa noastră 
întâlnește selecționata secundă a R. P. 
Ungare, iar mîine echipa Honved. 

veni cu 3—2, atunci va intra îi 
cuție punctaverajul, care — de 
dată — este în favoarea prag! 
(67—46).

Despre aceste lucruri discutau 
dimineață cu jucătorii echipei 1 
Ei ne-au mai oferit și alte ama 
interesante. De pildă, în setul ; 
lea, pe care bucureștenii l-au ci 
cu 16—14, Slavia Praga a cond 
13—3 1 In setul al IH-lea, sp 
romîni au avut tot timpul av; 
7—2, 11—6, 12—7. 14—8, 15—9

Din păcate însă, echipa noasti 
s-a mai concentrat suficient în 
toarele . două seturi, pe care le-a 
dut.

★

Ultima propozițiune a articolul 
toria București, o echipă care s 
bișnuit să piardă**,  apărut în nr. 
trebuie citită astfel: „Deci nu si 
ieră lovirea benzii, ci a patra |o' 
în minge".

scorul de 2,/î-ll/2. Partida a V 
joacă astăzi. Tal are albele.

ALB: Botvinik, NEGRU: Ta 
d4 Cf 6, 2. c4 e6, 3 Cc3 Nb4, 
N:c3+, 5. bc : 0-0, 6.f3 d5. 7. cd • 
8. e3 Nf 5, 9. Ce2 Cbd7, 10. Cg3 
11. Nd3 c5, 12. 0-0 Te8, 13. Tel 
14, N.:g6 hg:, 15. e4 cd:. 16. 
Tac8, 17. Ng5 Dc2, 18 N :f6 I 
19 Te: dl C : f6. 20. e5 Ch5, 21. 
Tc2, 22. Rfl g5, 23.Tdcl Tec8, 2 
f6, 25 T: c2 T : c2, 26. Tbl 
Tb5 fe :, 28. de : Tc5, 29. Cd4 
Re2 g6, 31. Rd3 Cg7, 32 Tbl 
Cc2 Ce6, 34. Tb4 Tc5, 35. h4 
T : 114 d4, 37. C : d4 T : e5, 
R :e6, 39. a4 Tg5. 40. Te4-f- 
miză.

y 
Rf 
Tal

h

Kft

trecută cu 1—0 de către selecți 
orașului Pekin, cu 3—1 de către 
pa reprezentativă a regiunii Seni 
a învins cu 3—0 selecționata ort 
Tiențzin. Alte întilniri internațioi 
Ia Ankara, Turcia-Bulgaria (jut 
3—0 ; la Chorzow, Gornâk Zt 
M.T.K. Budapesta 1—3.

Kopa reintră duminică

Echipele Franței și Austriei fac 
gătiri pentru meciul lor de dutnini 
Viena, din cadrul sferturilor de I 
ale „Cupei Europei”. După cum se 
în tur francezii au cîștigat 
astfel că au toate șansele să ' c« 
în turneul final. In lipsa lu. u 
aocidentat, linia de atac a oaspeții 
arăta probabil astfel : Grillet, M 
Kopa, Heute, Vincent.

• R. F. Germană-Chile 2—1 (0
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