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Leninismul—far călăuzitor

succesele

ca Lenin 
o genială 
mai bine 

vi torul, 
o clipă

' La 22 aprilie I960 se împlinesc 
90 de ani de la nașterea lui Lenin, ge
nialul învățător și conducător al pro
letariatului internațional. întemeieto
rul și conducătorul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și al primului 
stat socialist din ]tm»e.

Oamenii muncii de pretutindeni săr
bătoresc în mod solemn ziua nașterii 
sale, deoarece în conștiința lor nu
mele. învățătura și lupta lui Lenin 
sînt indisolubil legate de mărețe’e vic
torii ale poporului sovietic în con
struirea comunismului, de. 
obținute de țările socialiste în făuri
rea unei vieți noi, de lupta popoare
lor pentru independență, pen
tru apărarea păcii în lumea întreagă.

Vladimir Ilici Lenin și-a închinat 
întreaga sa viață cauzei victoriei idei
lor marxismului, eliberării de sub ju
gul exploatării a tuturor celor ce mun
cesc, comunismului. Lenin are un me- 

uriaș față de mișcarea revoluțio
nară internațională și prin faptul că 
zdrobind oportunismul. curățînd 
marxismul de zgura reformismului și 
revizionismului, a dezvoltat și îmbo
gățit intr-o mare măsură tezaurul de 
idei al marxismului, a dezvoltat mar
xismul în noile condiții istorice. Ni- 
ineni nu a apărat mai bine 
pozițiile marxismului. Cu 
clarviziune. Lenin a înțeles 
decît toți al cui este 
a înțeles și nu s-a îndoit 
de victoria deplină și definitivă a pro
letariatului asupra burgheziei.

Istoria n-a cunoscut o altă învăță
tură care să fi exercitat o aseme
nea înrîurire profundă asupra desti
nelor popoarelor și conștiinței oameni
lor ca marxism-leninismul. Ideilemar- 
xism-leninistnului cuprind în zilele noa
stre mase din ce în ce mai largi. Socia
lismul constituie o puternică forță 
de atracție asupra omenirii. Trăim 
azi în epoca triumfului ideilor atot
biruitoare ale raarxism-leninismului. 
terțele reacționare imperialiste nu pot 
a oprească mișcarea maselor largi 

populare, lupta lor pentru pace, liber
tate. democrație și socialism.

Sub steagul marxism-Jeninismului 
merg cu însuflețire astăzi aproape un 
miliard de oameni din țările socialiste 
care construiesc socialismul și comu
nismul pe o pătrime din globul pămîn- 
tesc.

Ideile nepieritoare ale lenini mului 
călăuzesc clasa muncitoare internațio
nală, pe oamenii muncii din toate ță
rile în lupta lor împotriva imperialis
mului și războiului, pentru victoria 
socialismului.

înfăptuind învățăturile 
feamenii muncii din țara 
Conducerea Partidului 
Romîn. alături de marea 
rilor socialiste în frunte „ ____
Sovietică, pășesc cu încredere și fer
mitate înainte, pe drumul socialismu
lui și păcii.

Progresele însemnate realizate de

lui Lenin, 
noastră, sub 
Muncitoresc 

familie a tă
cu Uniunea

Lenin și cultura fizică
Geniul multilateral al lui Lenin, 

fan&retete idei temnisle, au avut o in
fluență covîrșitoare și asupra dez
voltării mișcării de oultură fizică, a- 
supra sportului de tip nou.

■Neuitaiui conducător ai! proleta
riatului a prețuit mult cultura fizică, 
ia fost el însuși un consecvent și pa
sionant practicant al exercițiilor fizice 
pe care te considera drept un mijloc 
itihiur»at de odihnă activă, de întă
rire a sănătății, de refacere a ca
pacității de muncă. Din inițiativa Ini 
Lenin au fost create în Uniunea So
vietică primele organizații sportive 
muncitorești, a fost introdusă educa
ția fizică în școli, au fost puse bazele 
științifice ale sistemului sovietic de 
cultură fizică. Cu o clarviziune ge
niali Lenin arăta :

„în patria noastră muncitoare tre
buise armate de milioane de oameni 
puternici din punct de vedere fizic, 
de oameni plini de voință, bărbăție.

GH. FLOREA
directorul cabinetului de partid al 

Comitetului Orășenesc București 
P.M.R.

poporul nostru pe cale» transformării 
țării noastre dintr-un stat înapoiat în. 
tr-un stat industrial, căruia îi este ca. 
racterisfică linia mereu ascendentă 
de dezvoltare a economiei, progresele 
realizate în transformarea socialistă a 
agriculturii, în dezvoltarea științei și 
culturii, creșterea neîncetată a nive
lului de frai al poporului constituie 
o mărturie vie a justeței politicii le
niniste a partidului nostru.

Poporul nostru s-a convins din pro
pria sa experiență că marxism-leninis- 

• -- - nos.
con.

pro

maselor, prin 
la conducerea

Lenin sînt în- 
masele cele

mul, baza politică a partidului 
tru — constituie arma sigură a 
strurii vieții noi, socialiste.

Pentru înfăptuirea cu succes a 
gramului construcției socialiste, trasat 
de partid, o condiție indispensabilă 
este participarea activă și conștientă 
Ia această construcție a celor mai 
largi mase ale poporului.

Construirea societății noi, socialiste, 
este opera activității conștiente a ma
selor de milioane de oameni ai muncii 
conduși de partid. Statul nostru este 
puternic prin conștiința 
participarea lor activă 
treburilor obștești.

Mărețele idei ale lui 
sușite cu entuziasm de 
mai largi ale poporului nostru și se 
dovedesc a fi unul din principalele 
izvoare ale puterii sale în construirea 
orînduirii socialiste în patria noastră.

Partidul nostru — partid marxist- 
leninist al clasei muncitoare — a a- 
cordat și acordă o mare însemnătate 
ridicării neîncetate a conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, formării o- 
mului nou, constructor activ al socie
tății socialiste, care să aibă o dez
voltare multilaterală, o înaltă con
știință socialistă.

In țara noastră, în anii regimului 
democrat-popular, sub conducerea par
tidului, educația intelectuală, politeh
nică, morală și fizică, pe baza învă
țăturii marxist-leniniste a devenit o 
preocupare de seamă a partidului, 
statului și tuturor oamenilor muncii.

Vorbind despre procesul care s-a 
produs și se produce în conștiința oa
menilor muncii în patria noastră, 
după ce proletariatul a luat în mîini- 
le sale puterea politică și în alianță 
cu țărănimea muncitoare a trecut ia 
construirea socialismului, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că 
„dragostea de țară a oamenilor muncii 
a căpătat azi în Republica Populară 
Romînă un înțeles mai bogat și mai 
a'dînc. Lupta pentru apărarea Patriei 
se confundă cu lupta pentru apărarea 
libertăților cucerite de popor, cu 
lupta pentru construirea socialismului.

de a construi noile baze 
omenești".

aceste 
nervi

lupte puternic, sănă- 
de oțet și mușchi de

cer it dreptul 
ale societății

Discutînd în anul 1920 cu K. Tet- 
kin, Vladimir Ilioi sublinia cu deose
bire importanța pe care o dă dezvol
tării multilaterale, intelectuale și fi
zice, a generației în creștere:

„Tocmai lui, aoestui tineret, îi revine 
sarcina să desăvârșească cauza co
munismului, în fața tui stau luptele 
pentru comunism și el trebuie să în- 
tîmpine 
tos, ou 
fier".

Lui nd parte 
Vseyobuciuhii, 
spunea:

„Sărbătoarea 
suocesele pe care le-am obținut, ne 
arată ce forță nouă crește în rindu- 
rile clasei muncitoare".

Organizată după principiile 
mișcarea de cultură fizică și 
U.R.S.S. a ajuns cea mai 
din lume, iar sportul sovietic

la prima paradă a 
la Moscova, Lenin

de astăzi ne arată

leniniste, 
sport din 
avansată 

s-a

★

o forță motrice a dezvoltării

urmare a muncii perseverente 
de către partid, conștiința socia- 
a maselor de oameni ai muncii

Interesele naționale, cu alte cuvinte 
interesele^ marii majorități a populației 
țării, se îmbină cu interesele mișcării 
mondiale revoluționare, cu interesele 
luptei pentru apărarea păcii". Patrio
tismul proletar a devenit astfel în 
țara noastră un izvor de mari înfăp
tuiri, * * " ------ •*  .......

Senină, ca un revărsat de
Iar dacă l-ai asemui cu 
Răcoritor, — cu roditoarea 
Cu soarele ce-nvăluie păminlut 
Și-i dăruie mănoasa lui văpaie — 
Tot nu-i destul! Vtntu-i menii să 

zboare
Soarele-n faptul serii s-amurgească. 
Ploaia s-aducă uneori răcoare — 
Dar slova lui Ilici să dăinuiască.
In glasul lui e salva AURORII 
Iar brațul său e steag, condei și 

scut —

chema la luptă proletariatul. Țamarei 
Gușeva, din clasa a Vl-a, i-au dat 
lacrimi atunci cînd ghidul a explicat 
că ceasul care străjuiește turnul mu
zeului a fost oprit in ziua, ora și mi
nutul în care inima lui Lenin a înce
tat să mai bată...

— Dorim — rte-am adresat însoți
torului care ne arată orașul — să 
vedem toate locurile care amintesc de 
Lenin.

— E foarte greu, ne-a răspuns el. 
Totul în Leningrad este legat de nu
mele lui Vladimir Ilici.

Avea dreptate. Fiecare stradă, fie
care clădire amintește de Lenin. De 
pe balconul clădirii in care acum este 
muzeul Revoluției din Octombrie a 
vorbit Lenin de patru ori în prima 
zi a sosirii sale din Finlanda; aici 
era pe acea vreme sediul Comitetului 
Central al Partidului. Din piața Pa
latului s-a pornit asaltul asupra Pa
latului de Iarnă, de pe „Aurora", 
transformată șl ea în muzeu — șl 
unde întîlnim din nou sute de vizi
tatori — s-a tras lovitura de tun 
care a dat semnalul asaltului asupra 
Palatului. Emoția ‘'are ne stăpînește 
este șl mai puternică atunci cînd a- 
jungem la Smolnîi, unde se află ca
mera de lucru a lui Lenin. Din nou 
îniîlmm pionieri. Sînt de la școala 
182, raionul Dzerjinski. Copiii depun 
la monumentul lui Lenin flori albe 
șl roșii. Mutte flori...

Pornim mai departe, spre Palatul 
de Iarnă care cuorinde 1100 camere. 
Vizităm, bineînțeles, numai 
dintre acestea și întlrziem în sala 
în care la 27 octombrie 1917 au fost 
arestați miniștrii guvernului provizo
riu. „Este minunat palatul și totuși —

sale.
Ca 

duse 
listă 
se manilfestă tot mai viu în succesele 
și faptele de eroism din munca lor 
plină de avînt de fiecare zi, în crea
rea și dezvoltarea continuă a indus
triei socialiste, în electrificarea țării, în 
transformarea socialistă a agriculturii, 
în dezvoltarea Științei, tehnicii, cultu
rii și sportului în patria noastră.

Formarea omului nou al societății 
socialiste, formarea conștiinței sale 
socialiste, a avut ioc și are loc în 
lupta neîmpăcată cu rămășițele capi
talismului din conștiința oamenilor, 
moștenite de la lumea veche, de la 
regimurile trecute, de oprimare, lată 
de ce munca de educare continuă și 
perseverentă a maselor largi a celor 
ce muncesc constituie o sarcină de 
mare răspundere.

Un rol însemnat în educarea comu
nistă a maselor și îndeosebi a tine
retului îi revine și mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

Vorbind despre importanța educa
ției multilaterale a viitorului construc
tor al noii societăți, cu peste 100 de 
ani în urmă Marx și Engels, întemeie
torii socialismului științific, subliniau 
faptul că educația fizică constituie o 
parte integrantă a educației oamenilor 
muncii pe baza principiilor comunis
mului.

întemeietorii socialismului știin- 

(Continuare în pag. a 2-a)

La Leningrad, în aceste zile...
Corespondență specială de la trimisul nostru

Acceleratul care ne poartă de la 
Moscova spre Leningrad își înceti
nește mersul. Vechea melodie popu
lară rusă „Valurile Amurului" se 
pierde treptat și în locul ei.se aude 
vocea crainicului de la stația de ra
dio a trenului, care anunță: „Dragi 
pasageri, ați ajuns în orașul erou 
Leningrad!" Peste cîteva clipe sintem 
in frumosul Leningrad, orașul- 
erou care a rezistat unei blocade 
de 900 zile și nu s-a predat nici chiar 
atunci cînd frontul se afla la 2—3 
km de el. Am ajuns In Leningradul 
în care a trăit și a muncit marele 
Lenin. Avem fericirea de a ne afla 
aici in zilele premergătoare aniver
sării a 90 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Lenin-

Evenimentul, e întlmpinat cu ne
spusă dragoste de leningrădenl. In 
fabrici și uzine, pe șantiere, pretu
tindeni oamenii sovietici și-au luat 
angajamente de a munci mai mult șl 
mai bine, pentru a cinsti această ani
versare. Și după orele de muncă 
șiruri nesfîrșite de oameni se în
dreaptă spre Smolnti sau muzeul 
„V. I. Lenin", spre Palatul de Iarnă 
sau Piața Revoluției. Am întilnit la 
muzeul care poartă numele marelui 
învățător al proletariatului un grup 
de pionieri. Erau de la școala medie 
nr. 134, raionul Ralinin. Cu brațele 
pline de flori, cu drapelul unității 
pionierești în frunte — purtat cu min- 
drie de Vova Savcenko din clasa 
a IV-a — copiii privesc emoționați 
mașina blindată de pe care atunci, 
în anii revoluției, marele Lenin a

—7LENIN
Pe-acela ce-l iubesc citiți a oameni, 
Te-ntrebi: cu cine oare să-l asa- 

meni ?
Cu crugul luminoaselor azururi ?
E prea puțin I Și cerul poartă nori, 
Dar bolta frunții lui va fi de-a 

pururi 
zori.
vtntul 
ploaie,

cîteva

istorii
DE FĂCUT
ci rază,

El, făurarul unei noi
Mereu ne-nvață CE E
In ochii lui iubirea e
Gîndirea sa — neprețuit tezaur — 
Un far, ce drumul drept ni-l lu

minează 
Spre comunism, spre vremile de 

aur.
E-ntiiul Prometeu ce-a frtnt robia, 
Sădind in hăul beznei mtndra

stea... 
Măreț, de-abia-l cuprinde veșnicia, 
Dar cel mai OM din ciți au fost 

cîndva-
Pe

Nu

Lenin, cel mai mare dintre 
oameni 

poți și n-ai cu cine să-l asa- 
meniI

TSBERIU VLADESCU

din Leningrad — el nu prea era loJ 
cuit. Țarii și țarinele își petreceau 
vremea în alte locuri. Aveau doar. ■ 
atrtea palate 1“

★

Sportivii din Leningrad întîmpină 
și ei aniversarea nașterii marelui 
Lenin în mod deosebit. Am aflat j 
acest lucru de la tov. Afanasiev Ni- j 
kolai Ivanovici, președintele comite- . 
tului orășenesc al asociațiilor și or
ganizațiilor sportive din Leningrad. I 
Să enumerăm doar cîteva dintre a- 
ceste acțiuni: la 20 aprilie, la Zimnli j 
Stadion va fi pusă o placă memoriald j 
în amintirea unui discurs rostit aici ! 
în 1917 de către Lenin. O zi mai 
tîrzlu, tot la Zimnli Stadion, va avea 
loc o mare serbare sportivă. Cu acest I 
prilej comsomoliștii uzinei „Electro- 1 
ceas" vor înmîna directorului stadio- I 
nulul certificatul ceasului pe care ei 
l-au construit în orele libere pentru 
a înzestra stadionul „Vladimir Ilici 1 
Lenin" din. oraș. Impunătoarea con
strucție sportivă are 105 000 locuri șl 
se află în reconstrucție.

La clubul maeștrilor sportului va 
avea loc o conferință intitulată 
„Lenin șl educația comunistă". Secția 
orășenească de șah organizează un ■ 
mare turneu la care vor lua parte 
sute de iubitori ai sportului minții, 
atlt de drag marelui Lenin. Serbări 
sportive vor organiza și asociațiile 
de la institutele chimico-farmaceutic, 
mecanic, politehnic sau asociațiile 
Spartak, Rezervele de Muncă. Cla-

ELENA MATEESCL) '
Leningrad, 20



ANGAJAMENTE ALE ASOCIAȚIILOR,
CLUBURILOR SPORTIVE ȘI ALE CONSILIILOR U.C.F.S.

Cel de al 111-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn este întîm- 
pinrt cu entuziasm de toti oamenii muncii din patria noastră. Ei se anga
jează să sărbătorească acest eveniment cu noi succese în muncă. Din 
întreaga țară ne sosesc vești despre angajamentele asociațiilor și cluburilor 
sportive, ale consiliilor raionale, orășenești și regionale U.C.F.S. In rîndurile 
de mai jos publicăm cîteva din acestea.

După întâlnirea masculină R. P. Rcmînă—Franța

Spiritul de echipă și puterea de luptă 
au hotărît victoria noastră

★

/ ASOCIAȚIA SPORTIVA MINERUL 
VULCAN (reg. Hunedoara) și-a luat 
următoarele angajamente:

— Mobilizarea a 5.000 de tineri la 
Concursul cultural-sportiv al tineretu
lui în orașul Vulcan.

— Organizarea a 30 de concursuri 
în cadrul campionatelor asociațiilor 
sportive.

— Trecerea normelor G.M.A. de că
tre „00 tineri și tinere.

— Organizarea a două excursii în 
masivul Retezat și a unei excursii la 
Sarniisegetuza, la care să ia part.*  
900 de tineri și tinere.

— Organizarea unei ștafete auto- 
moto mixtă în centrul minier din Va
lea Jiului.

— încasarea la zi a cotizațiilor 
membrilor U.C.F.S.

— Realizarea în proporție de 100 
la sută a planului de venituri.

★
ASOCIAȚIA SPORTIVA PARTIZA

NUL BACĂU și-a luat angajamentul 
eă realizeze următoarele obiective:

— Creșterea cu 1G0 a numărului 
de membrii U.C.F.S.

— Mobilizarea a 30C tineri la Con
cursul cultural-sportiv al tineretului-

— Prestarea a 3.000 ore muncă 
patriotică pentru reamenajarea bazei 
sportive a asociației.

— Mobilizarea sportivilor pentru e- 
conomisirea în procesul de producție 
a sumei de 60.000 lei, la piele si 
talpă.

★
CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC 

REȘIȚA și-a luat următoarele anga
jamente:

— înscrierea a 2000 de noi membri 
susținători.

— Prestarea a 10.000 de ore muncă 
patriotică pentru construirea a trei 
terenuri de tenis de cimp, unul de 
baschet și unul de handbal în 7, pre
cum și a unei tribune cu o capacita
te de 3.000 de locuri.

*
CONSILIUL U.C.F.S. DIN ORAȘUL 

STALIN s-a angajat ca în cinstea ce
lui de al 111-lea Congres al P.M.R. 
să realizeze printre altele următoarele 
obiective :

— Creșterea cu 5.000 a numărului 
de membri U.C.F.S.

— Crearea a 5 noi asociații spor
tive.

— Organizarea a 10 cercuri turis
tice.

— Introducerea gimnasticii în pro
ducție Ia 5 întreprinderi.

— Angrenarea în Concursul cultu
ral-sportiv. al tineretului a unui număr 
de peste 30-000 de tineri.

•— Angrenarea în crosul „Să întâm
pinăm 1 Mai" a peste 10.000 de ti
neri.

— Trecerea normelor G.M.A. de că
tre 2500 tineri.

— Angrenarea în campionatele aso
ciațiilor sportive a peste 15.000 de 
tineri. |

— Organizarea a 80 de acțiuni tu-{ 
ristice.

— Organizarea a 30 de competiții 
Ia diferite discipline sportive.

— Organizarea unor întreceri de te
nis de masă, șah, volei, atletism, fot
bal și gimnastică, la care să participe 
peste 3000 de copii.

— Amenajarea a cinci noi terenuri 
sportive simple.

★
CONSILIUL REGIONAL U.C-F.S. 

BUCUREȘTI și-a luat următoarele 
angajamente :

—. Cuprinderea a 200.000 de tineri 
și tinere la întrecerile organizate în 
cadrul Concursului cultural-sportiv al 
tineretului.

— Creșterea cu 30.000 a numărului 
de membri ai U.C-F.S.

— Organizarea a 100 de noi aso
ciații sportive, în deosebi în Gospodă
riile agricole colective.

— Amenajarea prin folosirea re
surselor locale a 60 de terenuri spor
tive simple, 30 de popicării simple și 
80 de piste G.M.A.

La Leningrad, în aceste zile...
(Urmare din pag. 1)

bul auto-moto etc. Multe asocial ii 
sportive și-au luat cu luni în urmă 
angajamente de a mări numărul spor
tivilor clasificaji și de a atrage în 
practicarea sportului noi oameni ai 
muncii. Unele dintre acestea, cum 
sînt colectivul uzinei „Kozitki", al 
fabricii de încălțăminte „Scarahat", 
una dintre cete mai mari din Uniunea 
Sovietică, sau școala medie electro
tehnică, au raportat la 18 aprilie 
îndeplinirea angajamentelor.

Acestea sînt doar cîteva din acf lu
nile și manifestările organizate de 

însuflețiți de aceeași puternică do
rință de a învinge, gimnaștii romîni 
au adăugat dublei victorii repurtate 
de fete un succes de prestigiu rea
lizat în fața formației franceze care 
— după cum se știe — s-a clasat 
înaintea noastră Ia ultimele campio
nate. mondiale. Avem gimnaști tineri, 
cu reale posibilități de afirmare în- 
tr-un ■‘Viitor apropiat. Ne-a îneîntat 
spiritul de echipă și moralul excelent

Gheorghe Tohăneanu, unul dintre cei mai buni gimnaști romîni 
Foto : I. Miliăică.

al băieților noștri, fapt ilustrat atât 
de elocvent duminică seara la ulti
mul aparat, (bară), cînd, după.insuc
cesul lui Drumuș, sancționat cu un 
6, ceilalți cinci gimnaști romîni au 
acționat hotărît, cu admirabilă voință 
pentru a compensa prin evoluțiile lor 
acest ... impas. Am remarcat cu a- 
cest prilej tendința pentru cristaliza
rea unui stil propriu în execuții, atît 
de prețios mai ales la exercițiile li- 

consiliul orășenesc al asociațiilor șl 
organizațiilor sportive din Leningrad 
Dar, fiecare din cele 15 consilii raio
nale, fiecare asociație sau colectiv, 
organizează la rîndul său competiții 
sportive de mase la care participă 
sute de mii de oameni ai muncii.

Apropiata aniversare a nașterii ma
relui Lenin, se face simțită aici poate 
mai mult ca oriunde. O simțim la 
tot pasul șl sîntem fericifi că am 
petrecut cîteva zile premergătoare 
acestui eveniment în Leningrad, ora- 
șul-erou, care poartă numele genia
lului învă(ător al omenirii: Vladimir 
Ilici Lenin. 

ber alese- Un punct pozitiv îl con
stituie, de asemenea, îmbunătățirea 
lucrului la cal și bară, fapt care ne-a 
adus puncte prețioase. „Motorul" re
prezentativei noastre a fost maestrul 
sportului Frederic Orendi învingător 
la toate cele șase aparate. El a im
presionat îndeosebi la cal, paralele 
(impus) și bară. Coechipierii lui l-au 
secondat de cele mai multe ori cu 
succes.

Din întîlnirea masculină R P. Ro- 
mină—Franța a reieșit totuși că în 
momentul de față mai sînt multe lu
cruri de făcut în perspectiva partici
pării la J.O. Majoritatea gimnaștilor 
au manifestat lipsă de forță la para
lele și inele. Se impune ca antrenorii 
să insiste în viitor mai mult asupra 
lucrului brațelor și omoplaților. Tot
odată, s-a constatat că la exercițiile 
impuse de la paralele, răsturnarea pe 
mîini n-a fost însușită perfect. In altă 
ordine de idei, trebuie să arătăm că 
gimnaștii noștri se interesează prea 
mult de arbitraj și asta în dauna evo
luției lor- Și primul care are datoria 
să remedieze această lipsă, să fie un 
exemplu de calm și stăpînire de sine 
în timpul concursului, este antrenorul 
Francisc Kocsis. încheind scurtele 
noastre aprecieri critice nu putem tre
ce cu vederea cazul lui Gh. Stanciu 
(C.C.A.) care datorită modului său 
nedisciplinat de pregătire s-a acci
dentat, privind astfel reprezentativa 
țării de un element de bază- Totuși, 
rodul pregătirii minuțioase a gimnaș
tilor în cluburile sportive nu poate fi 
umbrit de exemplul de mai sus. An
trenorii cluburilor au fost ajutoare 

prețioase pentru forul de specialitate. 
De aceea Francisc Kocsis și Silviu 
Magda care s-au ocupat de lotul mas
culin merită aceleași felicitări ca șl 
Maria lonescu, Caius Jianu și Petr.e 
Dungaciu, antrenorii lotului feminin.

Și de această dată federația de 
specialitate s-a dovedit un bun ,,re« 
gizor" al unui spectacol sportiv atît 
de greu de pus în „scenă". Dacă s-ar 
fi evitat desfășurarea în același timp 
a săriturilor și solului, iar crainicul 
reuniunii ar fi oferit mai multe date 
despre participant,’, reușita ar fi fost 
deplină. ,

Rezultate tehnice pe aparate: i
R P. Romînă—Franfa Sol : 1 2. Gh,

Tohăneanu și Frederic Orendi 18,60 
p. ; 3. Daniel Touche 18,20 p- ; 4. 
Tiberiu Drumuș 18,15 p. Cal: 1. Fr. 
Orendi 19,30 p. ; 2. Cezar Cernușca 
19,00 p. ; 3- Jean Jaillard 18,85 p. 
Inele: 1- Fr. Orendi 18,75 p. ; 2. Ion 
Zamfir 18,50 p. ; 3. Daniel Touche 
18,35 p. Paralele: 1. Fr. Ore-di 19.25 
p.; 2. Robert Caymaris 19,05 p.; 3; 
Jean Jaillard 18.50 p. Rară: 1- Fr. 
Orendi 19,35 p. ; 2. Jcan Guillotix 18,75 
p.; 3. Jean Jaillard 18,55 p. Sărituri : 
1—2. Fr. Orendi și Gh- Tohăneanu 
18,95 p- 3. Bernard Fauqueux 18,90 
p. 4. R. Caymaris 18,80 p.

OCTAVIAN C.INGU 
NEAGOE MARDAN

întreceri pe echipe
In sala clubului de șah al AAiniste- 

ruhii Transporturilor și Telecomunica
țiilor au început întrecerile pe echipe, 
în cinstea celui de al IlI-lea Congres 
al P.M1R. In primul tur al competiției 
— desfășurat în dimineața zii i de 
duminică — s-au întrecut 16 echipe, 
alcătuite fiecare din 7 jucători, 2 ju
cătoare și 1 junior. La primele mese 
au evoluat o serie dintre jucătorii 
fruntași bncureșteni, ceea ce a dat o 
notă de interes deosebit întrecerilor. 
Competiția fiind eliminatorie, meciu
rile s-au disputat într-o notă foarte 
dîrzâ.

Iată rezultatele tehnice ale primului 
tur: Constructorul — l.F.A. 91/,—'/2; 
Lumina — Titanii 6—4, A. S. Acade
mia Alilitară — Justiția 7>/2 — 21/- 
Spartac — ALT.T. 8—2, Metal., 
Obor — Geologia 7—3, Știința — 
Proiectantul 8'/2—1'/2, Progresul — 
Electronica 9'/2—'/2, I.T.B. — Statistica 
10—0 (forfait).

Echipele învingătoare s-au calificai 
pentru turul doi (sferturi de finală) 
care are loc duminică dimineață.

Leninismul—far călăuzitor
(Urmare din pag. 1)

jitie ait arătat necesitatea unei bune 
organizări a educației fizice a tine
retului, începînd încă de Ja vîrsta 
școlară, ca mijloc de dezvoltare a 
forței fizice, a îndemînării, a rezisten
ței și vitezei, făcîndu-] pe om mai 
rezistent din punct de vedere fizic și 
moral

Nespus de prețioase sînt tezele și 
îndrumările marelui Lenin cu privire 
fa importanța și rolul educației și 
culturii fizice. Lenln a subliniat nece
sitatea ca tineretul în special să în
vețe să practice gimnastica și alte 
diferite ramuri de sport, iar toate a- 
«estea să fie făcute în colectiv.

încă din primii ani ai Puterii So-' 
vietice L^nin arăta că: „Țara Sovie
tică are n*voi e de milioane de oameni 
puternici din punct de vedere fizic, 
oameni plini de viață și energie, ca
pabili să desăvîrșească construirea so
cietății socialiste".

Indicațiile lui tenta au jucat un 
rol hotărîtor în dezvoltarea cu ca
racter de mase a cuMuriî fizice și a 
«portului în U.R.S.S. care în zilele 
noastre ocupă primul Ioc în lume atît 
•prin performanțele obținute cit și prin 
«caracterul de masă și al ținutei moral- 
politice a sportivilor săi.

Aplicînd în mod creator — la con
dițiile țârii noastre — învățătura mar- 
xist-leuinistă și bogata experiență a 
IJR.S.S. și în ace: t domeniu, pariului 
(BOSfru a trecui la organizare» «d do-z- 

voltarea culturii fizice ți a sportului 
pe principii noi, înaintate.

Imediat după eliberarea țării de sub 
jugul fascist, din inițiativa și sub con
ducerea P.C.R. a luat ființă Organi
zația Sportului Popular (O S.P.), care 
a jucat un rol însemnat în combaterea 
mentalității burgheze din sport și ob
ținerea unor succese pe linia organi
zării unor competiții cu caracter de 
masă.

Cucerirea întregii puteri de către 
clasa muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare și trecerea la con
struirea socialismului a pus ta fața 
mișcării de culttură fizică și sport 
sarcini noi corespunzător etapei de 
dezvoltare a țării noastre.

Un rol de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea ulterioară a mișcării 
sportive în toate regiunile patriei l-a 
avut Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. din 26 iunie 1949.

Grija permanentă pe care partidul 
șl statul nostru au acordat-o mișcării 
sportive s-a oglindit tot mai viu în 
succesele înregistrate.

Pentru ca mișcarea noastră sporti
vă să răspundă în întregime sarcini
lor mari ce-i revin, prin Hotărîree 
din 2 iulie 1957 a C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
s-a stabilit o nouă formă de organi
zare, care corespunde etapei noi de 
dezvoltare a culturii fizice și sportului 
din țara noastră.

Pc ha'a ■ idieațiilcr date de partid, r'itliitr-» lîaîz'S —jiaîsI- 

actuale de dezvoltare a țării noastre 
au o mare importanță politică, de
oarece constituie o contribuție însem
nată Ia formarea unui om riou, luptă
tor hotărît și activ pentru construi
rea socialismului.

Spre deosebire de trecut, cînd spor
tul a fost un privilegiu al claselor 
exploatatoare, un mijloc de exploatare 
capitalistă, de afacerism și corupție, 
azi în R.P.R. sportul — sub conduce
rea partidului — a devenit un bun 
a| maselor populare. Sportul nu mai 
este azi un scop în sine, ci un 
mijloc de dezvoltare a unui om nou, 
dezvoltat multilateral.

Mișcarea de cultură fizică și spori 
a fost subordonată sarcinilor generale 
ale educației comuniste, cu scopul de 
a forma oameni sănătoși, puternici și 
culți, vrednici constructori ai socia
lismului, și participanți activi la viața 
soctală și patitică a țării.

Lărgirea bazei de mase a 
sportului, condițiile create de par
tid și guvern au dus la obținerea de 
importante succese. Participarea lar
gă a tineretului nostru — și nu nu
mai a tineretului — la marile com
petiții de masă a dus la însușirea de 
prețioase calități fizice și morale.

întrecerile în concursurile sportive 
de masă au dus la dezvoltarea sănă
toasă a spiritului de întrecere, a voin
ței de a învinge, lupta pentru victoria 
echipei, a dezvoltat Și dezvoltă spiri
tul colectiv, dragostea și răspunderea 

și altele obținute în întrecerile spor
tive au avut și au un rol din ce in ce 
mai însemnat în întreaga atitudine și 
comportare a tineretului nostru spor
tiv, manifestîndu-se cu putere în 
munca și viața de toate zilele.

în anii regimului nostru democrat- 
popular au fost pregătite numeroase 
cadre sportive, au fost amenajate și 
s-au construit numeroase baze spor
tive moderne. Numărul participanților 
Ia activitatea sportivă de mase și a 
sportivilor fruntași a crescut simțitor 
și crește necontenit.

Sportivii noștri au cucerit numeroa
se titluri de campioni olimpici și mon
diali în întrecerile, internaționale, au 
apărat cu cinste culorile patriei. 
Mișcarea noastră sportivă a reușit să 
ocupe multe locuri fruntașe pe plan 
mondial și european, bucurîndu-se as
tăzi de un bilnemeritat prestigiu-

Oamenii muncii din țara noastră se 
mîndresc pe bună dreptate cu spor
tivii noștri, care în marea lor majo
ritate sînt un exemplu de disciplină 
și conștiinciozitate atît în muncă și 
în sport, cit și în viața de toate zi
lele, participă activ cu toate forțele 
la marea operă de construire a socia
lismului și apărarea păcii în lume.

Pentru a ridica mișcarea noastră 
sportivă pe o treaptă superioară, pen
tru ca ea să răspundă în mai niare 
măsură sarcinilor importante ce stau în 
fața întregului nostru popor, este ne
cesar să intensificăm munca de edu
care marxist-leninistă a sportivilor 
noștri. Consiliile U.C.F.S., asociațiile 
și cluburile sportive au datoria să-și 
mărească contribuția la educarea 
comunistă, pairibtică și internationa
lists a sportivilor, să contribuie mai 

muncitor, la pregătirea tineretului 
pentru îndeplinirea sarcinilor construc
ției vieții noi.

In țara noastră sînt astăzi create 
toate condițiile pentru ca tot mai 
mulți oameni ai muncii să practice 
sportul, să crească neîncetat măiestria 
sportivilor noștri, nivelul și orizontul 
lor politic și cultural, pentru a mări 
și mai mult prestigiul sportiv al pa
triei.

Chezășia continuei dezvo’tări a miș
cării noastre sportive o constituie con
ducerea ei de către partid, grija parti
dului și guvernului pentru continua 
dezvoltare a mișcării de cultură fizică 
și sport

Cel de al IlI-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romin — eveni
ment de importanță istorică în viata 
patriei! noastre — es'e întâmpinat de 
sportivi, ca și de toți ceilalți oameni 
ai muncii, cu noi și însemnate suc
cese în munca și activitatea sportivă.

Sărbătorind 00 de ani de la naște
rea marelui Lenin, oamenii muncii, 
sportivii patriei noastre își însușesc 
tot mai mult învățătura leninistă și 
luptă cu abnegație pentru traducerea 

■ei în viață, pentru victoria socialis
mului și apărarea păcii.

Secolul nostru a adus omenirii în
deplinirea visului de veacuri al oa
menilor muncii — desființarea exploa
tării și asupririi intr-o mare parte a 
lumii. Generației noastre îi este dată 
ferktirea de a participa activ, sub 
mărețul stindard a! leninismului vic
torios, la realizarea visului de mir



Duminică, in cuplaj, Ia București: 
Dinamo-Petrolul 

și Rapid-Steagul roșu

I I
spectatorii din tribune 

ce vorbesc pe teren ju- 
ei. Uneori, ei deduc din

Programul fotbalistic de la sfîrșitul 
acestei săptămîni este asigurat în Ca
pitală în primul rînd de jocurile din 
cadrul competiției organizate de fede
rație în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R. și a zilei de 1 Mai. 

știe, în prima etapă (a doua 
1 mai) se întîlnesc e- 
și Dinamo din Bucn- 

Ploești și Steagul roșu

Cum se șlL, 2, 
va avea loc la 
chipele Rapid 
rești, Petrolul 
Orașul Stalin.

Programul a
Ora 14.45 :

Fel rolul Ploești.
Ora 16.30 : Rapid — Steagul roșu 

Orașul Stal in.
întâlnirile. care se vor disputa pe 

Stadionul Dinamo, constituie ediții a- 
micale ale meciurilor care se vor dis
puta mai tîrziu. în cadrul campiona
tului categoriei A. Faptul că echipele 
vor alinia formațiile obișnuite (mai 
puțin jucătorii selecționați în lotul 
reprezentativ) promite jocuri plăcute, 
de bună valoare tehnică.

Biletele pentru acest cuplaj se pun 
în vînzare de mîine la casele obișnuite 
'de bilele-

fost astfel stabilit : 
Dinamo București

De obicei, 
nu prea aud 
cătorii între 
unele gesturi ale fotbaliștilor că pe 
teren se petrec lucruri nelalocul lor. 
Unui fotoreporter însă, care stă în 
imediata apropiere a jucătorilor, ase
menea lucruri nu-i scapă. Duminică, 
de pildă, stînd în spatele porții, am 
putut constata două atitudini diame
tral opuse. Iată despre ce este vorba.

Portarul ecnipei C.S. Craiova a 
primit un gol și apoi încă unul, pe 
care cu puțin mai multă atenție le 
putea evita. Dar a greșit, 
credeți că l-au îmbărbătat 
chipferii ? Cu... amenințări și
tot felul de insulte. Vă închipuiți 
cum a jucat acest portar în continu
are. El s-a pierdut, s-a enerwt și—

Cum
coe- 

ett

a mai primit trei goluri. Dar dacă 
C.S- Craiova a fost învinsă la scorul 
de 5—1, vina revine în mare măsură 
stoperului Fuiță, care a „excelat" în 
cuvinte urîte adresate propriului por
tar.

La meciul următor am stat la poar
ta Farului. Și Ghibănescu a tăcut 
greșeli și a și primit un gol din 

cauza uneia dintre ele. După fiecare 
gol însă, coechipierii portarului con- 
stănțean se străduiau să-l încurajeze 
cu vorbe bune, să-l facă să depă
șească clipele grele. Rezultatul ' parti
dei vă este cunoscut. Farul a reușit 
un meritat rezultat de egalitate.

Iată ce înseamnă în toiul unei lupte 
sportive să știi — :
să-ți ajuți colegii 

calmezi, să le . ridici

IN JURUL BALONULUI
Știința Cluj urmează să• Echipa

plece astăzi în R. P. Ungarii, unde — 
între 22 aprilie și 1 mai — va susține 
2-3 jocuri, în cadrul unui turneu or
ganizat de echipa Diosgyori V.T.K.

• Răspunzînd unei invitații, forma
ția V.T„4. va juca la 1 mai la Kato-

PROGRAM INTERESANT 
ȘI LA CONSTANTA

La fel de promițătoare se anunță 
partidele de la Constanța, unde se va 
desfășura următorul program :

Ora 13 : SJN.M. Constanța — Știința 
București (cat. B).

Ora 14.4.5 : Farul — Progresul 
București.

Ora 16.30: C.C.4. — Dinamo Bocău. 
f ’rimul meci este de fapt o revanșă 
.5 meciul cîștigat de Farul )a Bucu
rești, iar al doilea o „avanpremieră" 
la jocul care va avea loc la 8 mai 
la București.

Al cincilea meci al capei se va 
disputa la Petroșani (Jiul — Minerul).

«i Lolul R.P.R. pentru meciul 
cu R. P. Bulgaria

Conform regulamentului turneului 
olimpic de fotbal (anunțarea cu 10 
zile înainte de meci a lotului), Fede
rația romînă de fotbal a comunicat 
comisiei olimpice a F.l.F.A, următorul 
lot de 20 jucători pentru meciul de 
la l Mai cu R. P. Bulgaria:

Voirtescu, lițu, Zavoda II, I. Lazăr, 
Ivănescu, Soare, Caricaș, Popa, Jenei, 
V. Alexandru, Koszka. Ilașoti, Oaidă, 
Constantin, Ene II, Dridea, Seredai, 
Eftimie, Tătarii, Raksi.

„Cupa Dinamo” a luat sfîrșit
După desfășurarea probelor de 

skeet, armă liberă calibru mare și 
pistol calibru mare, co-neursul de tir 
<lotat cu „Cupa Dinamo” a luat sfîrșit. 
Vremea capricioasă din tot timpul 
întrecerilor, a influențat rezultatele. 
In general, ele nu s-au ridicat la va
loarea așteptată. Corespunzătoare au 
fost doar cifrele obținute la armă li
beră calibru redus 60 

ori (Iosif Sîrbu), la 
e (M. Dumitriu).

pioapc toți participanții 
Gh. Enache, I. Dumitrescu 
Popovici), la 60 focuri culcat junioare 
(Ioana Soare), la armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori poziția cul
cat (M. Antal) și pe trei poziții (I. 
Sîrbu) la armă liberă 3x30 senioare 
poziția culcat (Jaqueline Zvonevschi), 
și la armă liberă calibru mare (I. 
Sîrbu). La celelalte, probe, cum ar fi 
<le pildă armă liberă 60 focuri culcat 
±—î—: i i:»  47A r------ talere

armă 
nesa-

focuri culcat 
pistol calibru 
la skeet (a- 
și îndeosebi 

și Gh.

juniori, pistol liber 60 focuri, 
aruncate din șanț, pislol viteză, 
militară etc., rezultatele au 
tisfăcătoare.

Deși suntem la început 
competițional remarcăm eu 
buna pregătire tehnică și omogenitatea 
în rezultate a echipei de skeet. In a- 
ceastă probă trei dintre concurent», 
Gh. Enache. I. Dumitrescu și Gh. 
Popovici au obținut, primul în manșa 
I iar ceilalți în manșa a Il-a cîte 99 
talere din 100 posibile. Menționăm 
însă că o parte din secțiile de talere 
»le unor cluburi și asociații sportive 
s-au destrămat, iar unii dintre tragă-

fost

de 
satisfacție

sezon

lori nu mai au posibilitatea să se an
treneze în mod corespunzător. Consi
derăm că eea mai bună rezolvare a 
acestei probleme ar fi trecerea lor la 
Asociația Generală a Vînătorilor, unde 
s-ar asigura acestor sportivi o pregă
tire corespunzătoare.

Iată rezultatele din ultima zi : armă 
liberă calibru mare 3x40 focuri pozi
ția culcat : 1. I. Sîrbu (C.C.A.) 391 
p; 2. N. Rotaru (C.C.A.) 385 p; 3. 
V. Enea (C.C.A.) 385 p; poziția în 
genunchi : 1. I. Sîrbu 379 p; 2. N. 
Rotaru 377 p; 3. V. Panțuru (Dina
mo) 373 p; poziția în picioare: J. 
I. Sîrbu 361 p; 2. V. Panțuru 353 p; 
3. C. Antonescu (Spartac) 351 p. 
Clasament pe trei poziții : 1. I. Sîrbu 
1131 p. (la un punct de recordul 
R.P.R.), 2. N. Rotaru 1110 p; 3. C. 
Antonescu 1109 p. Skeet: I. Gh. Ena
che (C.C.A.) 195 t; 2. I. Dumitrescu 
195 t; 3. Gh. Popovici (A.G.V.) 192 
t. Pistol calibru mare: 1. M. Dumitriu 
(C.C.A.) 579 p„ record R.P.R. egalat 
(291-288). 2. G. Maghiar (Dinamo) 
575 p (285-290). 3. Gh. Vierii
(C.C.A.) 572 p. (285-289) cu 2 puncte 
penalizare.

Trofeul pus în ioc a foot cîștigat 
de sportivii dinamoviști urmați în cla
sament de cei de la Știința, Metalul, 
C.C.A., Victoria, Voința etc.

V. GODESCU

sau să nit. știi — 
de echipă, să-i 

i moralul. (T. R.).

wice, în R. P. Polonă. Fotbaliștii ară
deni vor întâlni formația poloneză 
Ruch.

• Jocurile de categoria B, progra
mate duminică în București, se vor 
disputa astfel :

Dinamo Obor — Dinamo Pitești, pe 
terenul din Obor,’ de la ora 16,30.

Metalul București — Metalul Tîrgo- 
viște, pe terenul Metalul din Dudești, 
de la ora 10.30.

• Subcomisia de juniori din comisia 
de fotbal a orașului București va or
ganiza o competiție în cinstea celui de 
al 111-lea Congres al P.M.R. Competi
ția este rezervată echipelor de juniori, 
înscrierile se primesc pînă la 25 apri
lie ora 19 la sediul V.C.FJS. Oraș 
București.

0 interesantă gală la Brăila
cinstea celui de-al IlI-lea Con- 
al Partidului Muncitoresc Ro
la Brăila a avut loc duminică

io
greș 
mîn, 
o interesantă gală pugilistică între 
reprezentativele orașelor Brăila și 
Galați. Mat bine pregătiți, sportivii 
brăileni au cîștigat întîlnirea cu sco
rul de 12—G. (N. COSTIN-coresp.).

TE IU IS DE MASĂ

Mîine, la Craiova
ÎNCEPE PRIMUL CONCURS Al ETAPEI 

FINALE A CAMPIONATULUI 
INDIVIDUAL AL R.P.R.

Primul concurs al etapei finalerrmnu concurs al el apei lina Ie a 
campionatului republican individual, 
care începe mîine la Craiova, aduce în 
fața meselor de joc pe toți fruntașii 
tenisului nostru de masă. Această con
fruntare din cadrul fazei finale este 
deosebit de importantă și prin faptul 
că în funcție de locurile ocupate în 
clasamentele de ta Graiova va fi stabi
lita în concursul următor (de la Bucu
rești) ordinea favorițiâor, a capiilor de 
serii. Așadar, cu un „start" bine luat 
și un purtețaj bun, câștigătorii de la 
Craiova își măresc șansele pentru ur
mătoarele trei concursuri și deci, pentru 
cucerirea titlurilor de campioni. Iată 
motivele pentru care confruntarea de 
vineri, sîmbătă și duminică este aștej> 
tată cu mulit interes de toți iubitorii 
tenisului de masă de la noi

lii partida cu R. Cehoslovacă 

Echipa noastră de tineret nu a făcut fată 
presingului și a pierdut cu 65-32 (29-16)

Havlițkova se apropie în dribling de coșul echipei noastre, depășind-o 
pe Dorina Marian

Marți în saila Fforeasca din Gapitolă, 
am asaltat Ja o categorică înfrîngere 
a reprezentativei noastre feminine de 
tineret în meciul cu echipa R. Ceho
slovace: 65-32 ( 29-16). De fa început 
precizăm că aiprecierile de mai jos se 
referă la comportarea baschetbalistelor 
noastre în prima repriză, deoarece în a 
doua oaspetele au folosit prima lor gar
nitură (Hubalkova, Adamirova, Teis
sigova, Joskova, Novakova) a cărei su
perioritate era evidentă, fiecare jucă
toare avînd un palmares de peste 100 
întâlniri internaționale.

Deci, să revenim la prima parte a 
partidei, în care jucătoarele tinere d u 
echipa R. Cehoslovace au aplicat din 
prima secundă apărarea om la om pe 
tot terenul. Surpriza a fost la fel de 
mare și pentru spectatori și pentru ju
cătoarele noastre, care au făcut o serie 
de greșeli inerente într-o asemenea si
tuație. Am așteptat ca la prima ocaz:<? 
antrenorul Gh. Roșu să ceară taim-aut 
convinși că după o pauză reprezentan
tele noastre se vor descurca în fața pres- 
singului prestat de oaspete. Dar, greșelile 
au continuat. Atacate de la linia de 
fund, jucătoarele noastre încercau pase 
lungi (ușor intercepfibile), driblau 2-3 
metri și se opreau (dînd posibilitate ad
versarelor să iasă la intercepție), pa
sau din săritură (de cele mai multe 
ori în mîinile adversarelor), în loc să 
dea pase „la mînă“, să efectueze blo
caje, să sprinteze driblînd pînă în 
terenul advers, să încerce demar
cări fără bailon. Am fost surprinși vă
zând aceste greșeli elementare comise 
de jucătoare care activează de cîțiva 
ani în echipe participante la primul 
campionat al țării (Jujescu, Sișu, Ma- 
nolache de la I.C.F., Marian și Ouatu 
de la Constructorul, Gheorghe de ta 
Rapid). Marți am constatat însă 
că pregătirea lor în această direcție este 
rudimentară și că esite suficient un mo

ment de emoție, de derută, pentru a nu 
mai face față situației. Ceea ce este 
inadmisibil pentru componentele lotului 
republican de tineret.

Au marcat: Adamirova 4, Miktilova’ 
7. flubalkova 2, Havlikova 12, 1 falit-, 
ziska 8, Horakova 12, Teissigova 8, 
Novakova 10, Joskova 2, peidru R. 
Cehoslovacă, Jujescu 4, Romfeld 4, Sișu 
9. Marian 3, l'arkaș 4, Mauolaehe 2, 
Giieorghe 4, Oua,tu 2, pentru R. P. 
Rontîuă. Au arbitrat bine: St. Roșu si 
I Petriițiu. D. STANCUUESCU

Rapid a învins pe Știința București 
și a rămas in categoria A!
Avînd o comportare excepțională în 

meciul disputat aseară în «ala Giulești, 
Rapid a izbutit să învingă echipa Știin
ța București cu 72—70 (42—39) și să 
acumuleze astfel punctele necesare ră- 
mînerii în campionatul republican mas
culin. ★

La Oradea, echipa Dinamo din locali
tate a întrecut pe Metalul București eu 
70—67 (37—33). Prin acest 
Metalul a rămas pe locul II 
mentul campionatului R.P.R. 
rent de rezultatele din ultima 
trogradează, împreună cu 
București, clasată pe ultimul loc.

M. POI’-corcsp.

rezultat, 
în clasa
și indife- 
etapă re- 
Progresul

Azi la Ploești 
Ultima tntîlnire dintre echipele 

R. P. Romine ți R. Cehoslovace
Azi la ora 17,30 se dispută pc te

renul Petrolul dim Ploești întîlnirea din
tre reprezentativele feminine de baschet 
ale R. P. Romîne și R. Cehoslovace, 
ultima din cadrul turneului întreprins 
de oaspete în țara noastră. In deschi
dere, la ora 16, are loc meciul dintre 
echipele masculine Petrolul 'Ploești și 
Metalul București.

Întrecerile jucătorilor 
bucur eșteni

In concursul de da Dinamo au avut 
loc semifinalele la simplu feminin. In 
formă mare, Mina Ilina a reușit o 
victorie ou 6-2, 6-2 asupra Evei Stăn- 
cescit. Faze frumoase au alternat cu 
ratări inexpdicabile în cealalltă semi
finală, în care Julieta Namian a în- 
trectit-o pe Irina Ponova cu 7-5, 7-5, 
după ce fusese condusă c.u 5-3 în pri
mi»! set și 4-3 în a,l doifea. In sfer
turi de finală, la băieți: Bnrcescu- 
Btrrciu 6-3, 6-0, 6-3; Bardan-Vasîle- 
scu 9-7, 6-2, 6-2; Cobzuc-Saity 6-3, 
6-3, 5-7,. 6-4; Viz ni-Slapciu 11-9, 
1-6, 6-4 într. La dublu feminin: Pono- 
vti, Mina-I.azaride, Giogotea 6-0, 6-2; 
Rv/șiartu, Doboșiu-NatnJaii, Stâitcescu

Șirul marilor premii Pronosport nu s-a încheiat...
• Cele două premii de cîte ^.509 lei s-au oprit la Tg. Mureș ți Cîmpsa Țurxij • Duminică, ultimul concurs 

•1 lunii aprilie, care participă deci la fondul special
2. PROGRA.MUL ESTE FOARTE 

INTERESANT, ECHILIBRAT ȘI VA 
OFERI, DUPĂ TOATE PROBABILI
TĂȚILE, PREMII PE MĂSURĂ 
PRECEDENTELOR OONOURSUR11

„Derbiuriîe locale'' se pot rolda cu 
rezitltaie-surpriză (C.F.R. Tîmișoara-

CAMPIONATUL DE CALIFICARE
Duminică s-au desfășurat întrecerile 

din cadrul etapei a 11-a a campionatu
lui de calificare.

Iată rezultatele înregistrate: Dinamo 
II-Aeronautica 9-8 (9-3); Sirena-Arhi- 
tcctura 3-3 (3-0); Metalul M.T.D.-Pe-: 
trol Chimie 3-3 (3-3); C.F.R. Buzău*  
Constructorul Ploești 6-0 (0-0); Petro
lul Pitești-Meteorul București 3-3 (0-3)/ 
Unirea T.U.G. Brăila-Progresul Galați 
0-0; Laminorul Roman-Zimbrul Tecuci 
6-3 (6-0); A.S.A. Sibiu-Chimica Tîrnă*  
veni 6-0(0-0); Olimpia Orașul Stalin*  
C.F.R. Cluj 11-0 (5-0); Atoerul Lupenj-, 
C.F.R. Timișoara 3-3 (0-0).

★ t
In vederea întrecerilor din cadrul 

celei de a Il-a ediții a Cupei Victo
riei și a meciului cu Franța, lotul 
republican de rugbi va face astăzi, 
pe stadionul Republicii (începînd de 
la ora 17,15), un antrenament de ve*  
rificare.

Hotărît lucru, am intrat în seria 
marilor 
nosportl 
mill de 
EPURE 
iată că 
artă au apărut alte două premii de 
mare valoare: PETRE CONSTAN! I- 
N-ESCU, din Tg. Mureș — str. Gri- 
șan nr. 3 și VICTORIA TRITEANU 
din Câmpia Turzii, sir. Coloniei nr. 
3 au obținut premiul 1 a câte 60.509 
lei fiecare. Un concurs interesant care 
a oferit premii frumoase.

Ce invitație mai tentantă de a fi 
prezenți și la concursul de duminică? 
Mai ■ ales că două motive puternice 
fac ca el să apară și mai atractiv:

1. ESTE ULTIMUL CONCI.1RS AL 
LUNII APRILIE. CARE PARTICIPA 
DECI LA ATRIBUIREA FONDULUI 
SUPLIM-EN1 AR DE PREMII IN VA
LOARE DE 200.000 LEI, DINTRE 
CARE UN AUTOTURISM -------

premii ale concursurilor Pro- 
După acel excepțional pre- 

161.190 lei aii (partioipantuiiui 
GH IRIGA din oom. Varies, 

la concursul de duminica tre-

fitonosport
Știința timișoara, Știința Gratova- 
C.S. Craiova, G.F.R. Gliij-Rapid Cluj, 
O.F.R. Arad-AMEFAi; C.S. Oradea are 
un meci greu la Mediaș, S.N.M. Con
stanța primește vizita uneia dintre 
cele mai în formă echipe de B, Știin
ța București; Unirea Focșani-Rul- 
meirtul Bârlad rămâne un meci des
chis ca și Dinamo Obor-Dinamo Pi
tești. In sfîrșit, ajungem la trtima ca
setă unde întâlnim numai meciuri di t 
oamptonatal italian care a irrtrat în 

„MOSKs. faza fiitala si. echipele demni acum

dc 200.000 lei
mai bine. Se înțelege, deci, că Lazio 
rut se va preda cu una cu două în în- 
Wnirea de la Florența, că Inter poate 
face clipe grele liderului — Iui Ju
ventus — pe teren propriu, că Mi
lan nu face o simplă plimbare fa 
Pafermo și, îosfîrșit, că Genoa este 
decisă să scoată maximum din me
ciul ei cu Padova, la Genoa.

La tragerea concursului 
Pronoexpres de ieri, 20 aprilie, 
fost extrase
numere:

Numere de
44 30

Numere de 
Fond de premii: 1.044, 
Pentru premiile

fost-extrase
numere :

Numere de
43 33

Numere de

din urna

special 
au 

următoarele

bază :
37 20
rezervă :

din

34 47
32 41.

1 lei. 
suplimentare 

urnă următoarele
an

bază :
11 45

rezerva :
19

40
49

14.

Au luat ființă 
două noi

cluburi sportive
Recent a avut

Clubului sportiv
la care an aderat: clubul sportiv

loc constituirea 
muncitoresc Cluj

C.F.R. Cluj și asociațiile sportive 
Rapid (I. Herbac), Progresul, Me
talul, Constructorul, Someșul, Dacia 
(Ca bochim). Noul ck 
funcționa cu 18 secții 
dc sport.

La Petroșani a f st

sportiv va 
pe ramură

_  . „.._y_... .. . _■ constituit 
Clubul sportiv Jiul Petroșani. Cele 
nouă secții pe ramură 
care vor funcționa în 
sportiv Jiul Petroșani 
la asx-iațiilc spor'ivc 
.Jinj, Minerul l’ctoia 
Petroșani.

‘.i



Cchipa reprezentativă a Ip.R. joacă mîine cu yfastria 
în semifinalele turneului ILCf.fi. de juniori

• JUNIORII ROMINI AU OBTINUT IERI O NOUA Șl STRĂLUCITĂ VICTORIE CU
5—1 (3-0) ASUPRA JUNIORILOR SPANIOLI.

GRAZ 20, (prin telefon de la trimî- 
jttl nostru special). — După o călătorie 
de peste 7 ore și jumătate, am ajuns 
în primitorul cras Graz, unde 
să disputăm întiictatca în scria D 
naționala Spaniei.

Localnicii au manifestat un viu 
pentru meciul nostru cu Spania, 
Se anunța extrem de disputat, un fel de 
derbi.

Juniorii noștri priveau aceasta par
tidă cu multă seriozitate, dar și cu 
oarecare emoție. Spaniolii erau după 
0 înfrîngere în meciul cu Belgia, aveau 
2 puncte (golaveraj 3—3) și ca să 
se califice trebuiau să învingă azi cu 
3—0. Era de presupus deci că vor 
forța jocul și rezultatul, jucînd ultima 
carte. Juniorii romîni însă, au trecut 
pu succes și peste acest hop și au 
adus patriei o nouă victorie de pres
tigiu, învingînd Spania cu categoricul 
Scor de 5—1 (3—0).

Arbitrului italian 
hiat formațiile :

R. P. ROMINĂ: Fierea — Ivan. Ilie 
Stelian, Surdan — Szakacs, Radu — 
Pîrcătab, Năftânăiia, Gane, Badea, 
Harșani.

SPANIA: Ariaga — Madir, Canet, 
Domenec — Oii vier las, Glaria — 
Costa, Traveset, Martinez, Marin, Gon
zalez.

Echipa noastră a început prudent 
Jocul, ctt deosebită grijă pentru sigu
ranța porții sale. Incet-încet înșă, ea 
a trecut la acțiuni ofensive tot mat 
insistente și după trei situații favo
rabil create în min. II, 12 și 14, des
chide scorul în min. 19. După o com
binație cu Pîrcălab. Năftănăilă îl des
chide „printre" pe Badea care pătrunde 
în careu și înscrie peste portarul ieșit 
în mtîtnpinarea sa: 1—0. Spaniolii 
sînt derutați și în min. 22 primesc al

av earn 
cu

interes
care

Cocoli i s-au ali-

doilea gol. Se produce o splendidă 
acțiune care a fost viu aplaudată de 
spectatori. Mingea pornește din apă
rare, de la llie Stelian, care-i pasează 
eu capul lui Surdan. Acesta lansează 
imediat contraatacul, trimițînd lung lui 
Gane. care fuge pe centru, tentează 
pe Glaria, pasează „printre" lui Radu 
și acesta reia din voie la Badea, care 
de la 13 m și dintr-un unghi dificil, 
șutează în colț sus: 2—0. Din acest 
moment, echipa noastră, trece la joc 
deschis. Gane urcă apoi scorul la 
3—0 în min. 34, reluînd spectaculos 
cu capul o minge centrată de Harșani, 
iar imediat după pauză, în min. 43, 
tot el înscrie pe jos la capătul unei 
combinații frumoase Szakacs — Pircă- 
tab — Năftănăilă. Scurta revenire a 
spaniolilor, care reduc din handicap 
în min. 44 prin Gonzales, la o gre
șeală a portarului Florea, nu schimbă 
aspectul partr.'ei. Noi continuăm să 
dominăm. In min. 51, Năftănăilă, bine 
deschis în adîncime, ia pe cont propriu 
o acțiune, driblează pe Canet și pe 
portar și înscrie în poarta goată: 5 — 1. 
O victorie la care au contribuit toți 
juniorii și în special Radu — cel mai 
bun de pe teren —, Gane, . Năftănăilă 
și Ivan. Tuturor li se cuvin felicitări 
pentru modul splendid în care au re
prezentat sportul romînesc.

Cu acest succes, reprezentativa țării 
noastre a terminat neînvinsă în seria 
D, cu maximum posibil de mincte (6) 
Și 
I. 
2_
3.
4.

Ungară și Portugalia, câștigătoarele 
seriilor C și respectiv Ă.

Iată celelalte rezultate de azi:
Grupa A : Olanda — Italia 2—0 și 

Portugalia — Grecia 5—1 ; grupa B : 
R. P. Polonă — R. P. Bulgaria 2—1 
și Austria — Anglia 1—0; grupa C: 
R. P. Ungară — 
— R.F.G. 1-1 ;
Franța 2—1.

Finala se va 
Viena.

îglia 1—0; grupa C:
Turcia 3—0 și R.D.G. 
grupa D: Belgia —

disputa duminică la

V. GRĂD1NARU

In zilele de 23 și 24 aprilie, Ia Odesa

Echipa feminină de handbal în 11 a Capitalei 
va intilni selecționata asociației Lokomotiv
In cursul zilei de azi, selecționata 

feminină de handbal în 11 a Bucu- 
reștiului va părăsi Capitala îndreptîn- 
du-se spre Odesa, unde va susține 
două meciuri amicale. Echipa noastră 
va întîlni cu acest prilej puternica se
lecționată a asociației Lokomotiv Ode
sa. campioana Uniunii Sovietice pe a- 
nul trecut.

Cele două partide ce vor avea loc 
în zilele de 23 și 24 aprilie constituie 
un bun prilej de verificare a handba
listelor noastre fruntașe, care se pre-

gătesc să-și apere peste două luni 
titlul mondial cucerit acum patru ani 
la Frankfurt pe Main.

Lotul selecționatei care va evolua 
la Od sa cuprinde următoarele spor
tive : Irina Nagy, Irina Giinther, Elena 
Pădureanu, Ana Starck, Victorița Du
mitrescu, Carolina Cîrligeanu, Aurelia 
" ..... Aurora Popescu, Aurora Nicu-

Lucia Dobre, Josefina Ștefă- 
Maria Constantinescn, Elena 

Elena Cătineanu și Antoaneta

Szoko, 
lescu, 
nescu, 
Roșu, 
Vasile.

Tenismanii romini și polonezi 
încep miine pasionanta lor întrecere 

in
Tenisul este unul din puținele sporturi 

în care nu se dispută campionate 
mondiale și europene oficiale. Faptul 
ar părea paradoxal, dat fiind marea 
răspîndire a „sportului alb" în toate 
continentele. Iată de ce trebuie pre
cizat totuși că una din tradiționalele

„Cupa Davis”
Țara noastră se află la cea de a 

patra participare ta competiție, în 
anii de după război. Reamintim că în 
1948 am avut ca adversari la Bucu
rești echipa Franței, în fața căreia am 
cedat la mare luptă: 2-3 (după ce 
condusesem cu 2-0). După nouă ani.

Ordinea jocurilor va fi cunoscută as
tăzi după ședința tehnică.

Ieri, la sfîrșitul antrenamentelor ju
cătorilor romîni, căpitanul echipei 
noastre, Tudorel Bădin, ne-a făcut 
uimătoarea declarație: „Tnillnirea es?, 
„deschisă". Dacă ne comportăm î& _ 
ca în meciul cu R. Cehoslovacă, ave'ds 
șanse mai mari". Gh. Vizirii este maf 
categoric: „învingem cu 3-21"

Trebuie precizat că în caz de victorie 
— ceea ce firește dorim cu toții... — 
echipa țării noastre se califică în op
timile de finală ale zonei europene, 
unde adversarul va fi decis de întîlni- 
rca R.F. Germană-R. Cehoslovacă.

Programul de mîine (primele două 
sirnphiri) urmează să înceapă de la 
ora 15, pe terenul central dc la baza 
Progresul (str. Dr. Staicovici 42-44).

★
Biletele (cu seria 18) se pun în- 

vînzare la casa specială din str. Ion 
Vidu cu începere de astăzi. La această 
competiție sînt valabile permisele al
bastre și roșii în piele .albastre der- 
matin cu stampilă „tenis", gri der- 
matin cu stampila „tenis", și verzi 
dermatiii de ziariști.

GH. V1ZIRUJT. SKOIVECKI

golaveraj de
Romînă

12—2 :
3 3 6 0 12:2 6
3 2 0 1 4:5 4
3 10 2 4:8 2
3 0 0 3 3:8 0
calificat. astfel.
unde va întîlIni

cu un
R. P.
Belgia
Spania
Franța
Echipa

pentru „..... ....... , ___
vineri, la Viena, formația Austriei. In 
cealaltă semifinală se vor întîlni R. P.

noastră s-a 
s'ni ifina le.

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea 
luptătorilor din
Un punct lucios pe cer... Cîteva 

clipe mai tîrziii ei se transforma 
într-un mare și elegant avion. Grupul 
numeros de sportivi, activiști UG.F.S. 
și reprezentanți ai presei a înconjurat 
suplul „IL 18" din care an coborît, 
marț', la aeroportul Băneasa, primii 
oaspeți ai întiln rii internaționale de 
lupte clasice ce se va desfășura sîm- 
bătă și duminică; Sportivii din R.S.S. 
Armeană. Revederi, strîrigerî de mină-..

Involuntar fiecare luptător romîn 
își caută cu privirea viitorul „adversar" 
de pe saltea. Singurul îngrijorat (în 
ceea ce privește greutatea) este Du
mitru Pîrvulescu, mezinul primei 
noastre echipe: „Parcă n-ar fi nici 
unul de 52 kg., așa de spătoși sînt 
cu toții!“

Conducătorul echipei sovietice, tov. 
Alexandr Oganov, vicepreședinte al 
Uniuni .* ociațiilr și organizațiilor 
Roorlive di.i R S.S. Armeană ne-a 
declarat : ..Țin să-mi exprim mulțu
miri. pentru calda primire făcută. 
Ne simțim aici în mijlocul unor buni 
pi „eterii Noi îi cunoaștem și îi pre
țuim pe lup-ătorii romîni, pe care i-am 
a->ut oaspeți în 1954 și în 1959. Aveți 
o ech:,)ă puternică și omogenă. Indife
rent Je rezultate, îr.tîlnirea se va 
fldica la un înalt nivel, la care vom 
Căut.1 să contribuim în aceeași mă
sură ca prietenii noștri, sportivii 
bulgari și romîni. Echipa noastră e 
Jiine pregătită, ea participînd nu de 
mult ta campionatele unionale indi
viduale de lupte clasice".

Pe fostul campion unional Robert 
Vartanian l-auti, ,,descoperit" în mij
locul unui buchet de luptători romîni- 
Deține un mic record. Are,' dintre 
sportivi armeni, 'cele mai multe în- 
tîlniri directe cu luptătorii romîni (trei 
la număr și tot atîiea victorii). A 
învins pe „ușorii" D. Cuc. Gh. Du
mitrii și I. Hanții. Iată ce ne-a spus 
R- Vartanian : „Sînt pentru prima 
dară oaspetele țării dv. De altfel ca 
și întreaga noastră echipă. Consider 
pe luptătorii romîn) printre cei mai 
buni din Europa, mai ales la întîlni- 
rîfe iiriter-echipe. Am văzut echipa , dv. 
în 1954 și apoi in 1959. Progresul 
echipei dv. a fost apreciabil și de 
aceea m-am... pregătit serios! Intîl- 
nirea se anunță foarte disputată, mai

R. S. S. Armeană
ales că participă și sportivii bulgari, 
pe care J-am văzut la lucru cu prilejul 
campionatelor mondiale de la Neapole. 
Rezultatul pe care îl voi obține ? Nu-I 
pot spune dinainte, dar sînt bucuros 
că pot acorda ocazie de revanșă atit 
lui Gh. Dumitru cit și lui D. Cuc. Și 
aș vrea să adaug că dacă vom fi 12 
minute „adversari” pe saltea, sîntem 
în schimb prieteni pentru o viață în
treagă".

★
Iată formațiile definitive ale celor 

două echipe romîne de lupte clasice, 
în ordinea categoriilor. ECHIPA I : 
D- Pîrvulescu, I. Cernea, M. Sultz, 
Gh. Dumitru, V. Bularca, N. Baciu, 
Gh. Popovici, Fr. Ba Ho. ECHIPA A 
II-A: Gh Szabad, M. Cristea. V. 
Micula, D. Cuc, N. Elefterie, I. Țăranu, 
Gh. Crișan și L. Bujor.

OTTO BENKO

competiții ale tenisului — „Cupa Da
vis" — a devenit de-a lungul anilor 
un adevărat campionat mondial pe 
echipe. Nc aflăm în cel de ăl 60-lea 
an de existență al acestei mari între
ceri, care reunește la start numai în 
zona europeană 28 de reprezentative 
de țări. Actualmente jocurile au început 
și în celelalte zone: americană și 
asiatică.

, Redacția si adminÎQfrailIa •

De pe pistele de
atleții 

pregă- 
de la

atletism ale lumii
Cu cîteva luni înaintea J.O. 

de pretutindeni și-au intensificat 
tirile, în așa fel ca întrecerile 
Roma să-i poată găsi în cea mai bună 
formă.

Iată acum cîteva din rezultatele în
registrate pe pistele de atletism din 
lume :

SC S.U.A.: San Jose : Ray Norton cu 
9,3 sec pe 100 yarzi a egalat recordul 
lumii. Tot el a obținut 20,1 sec pe 
22» y (linie dreaptă) — la 0,t sec de re
cordul mondial ; Tempe : Ron Morris 
a sărit 4.70 m la prăjină ; Fresno: 
Ernie Cunliffe a alergat 880 y in 1:47,3, 
performanță echivalentă cu 1:46, ft pe 
800 m ; Eugene : decatlonistul Dave 
Edstrom a obținut cu 8.17G p al treilea 
rezultat mondial după Vasilii Kuznețov 
(8.357 p) și Rafer Johnson (8.302 p). El 
a realizat următoarele performanțe : 
10,8 sec; 7.15 na ; 15.18 tn; 1,86 m; 49,5sec;. 
14,2 sec ; 45.20 m ; 3,49 m ; 68,01 m ;
4:3S.2 ; Stanford : Bill Alley a obținut 
79.53 in la aruncarea suliței ; Berkeley : 
Dalas Long a aruncat greutatea la 
19,77 m (al doilea rezultat mondial) ; 
Tampa : campionul olimpic Patry
O'Brien și-a făcut reintrarea cu un re
zultat de 19.33 m (cu numai o lună în 
urmă acesta 
record al 
21 de ani 
1959 - 4,70 
Rezultatul 
actualului 
towski) nu poate fi omologat deoarece 
din cauza vintului prea puternic care 
dobora ștacheta, aceasta a trebuit să 
fie fixată pe tacheți cu două bețișoare/', 
Lafayette : triplul campion olimpic

ar fi înseninat un nou 
lumii) ; Norman : tînărul de 
J. D. Martin (1958 - 4,11 m ; 
m) a sărit 4,82 m la prăjină, 
care este superior cu 4 cm 
record mondial (Bob Gu-

Robert Morrow a atergat 100 m în 
10,2 sec. Același rezultat l-a obținut 
într-un alt concurs, atletul Bill Wood
house ; Quantico : Hayes Jones a 
marcat 13,G sec pe 110 mg.

INDIA : Excelentul sprinter Milka 
Singh a fost cronometrat cu 10,4 sec 
pe 100 m ; 20,7 sec pe 230 rn și 46,1 sec 
pe 400 rn.

AUSTRALIA : In cadrul unor con
cursuri desfășurate în plină vară aus
traliană, atleții de la antipod au ob
ținut cîteva rezultate de valoare: Norma 
Thrower 10.6 sec pe 
mondial egalat) ; Betty 
Wendy Hayes 11,6 și 
11,6 pc 100 m ; Silvia 
la lungime, Thomas 
1:40,6 pe 880 yarzi ;
3:43,2 pe 1.500 rn și 8:01,4 pe 3.000 m ; 
Herbert Elliot și-a încercat posibilită
țile pe 5.000 m obținînd 14:09.6 ; John 
Baguley a sărit 16,14 rn la triplu și 
mai apoi 16,36 m ' - . .
de 2,1 m sec). Tot el a obținut 7.G2 m 
la lung me.

ti AF3HCA DE 
mondial Gerhardus Pottgieter a 
curs distanța de 440 y garduri în timpul 
de 49.3 sec, îmbunătățindu-și cu 0,4 sec 
propriul record al lumii.
SpencQ a realizat cu 45,9 sec 
(echivalent cu 45,6 sec pe 
mai bun rezultat mondial 
Alte rezultate : James Jeffreys 10,2 sec 
pe 100 m (pistă de iarbă) și 20,2 sec pe 
220 y ; Jakob Malan 14,1 sec pe 120 y.g. 
- nou record ; Anna Fick 48,38 m la 
disc - nou record ; sprintera Frede
rickson cu 11,5 sec pe 100 m a stabilit 
un nou record.

80 mg 
Cuthbert 
Patricia 
Mitchel 
Blue a 
Albert

(record 
11,5 sec. 
Duggan 
6,2’3 m 
alergat 

Thomas

(cu vini din spate

SUD : Recordmanul 
par-

Malcolm 
pe 440 yarzi 
400 m) cel 

al anului.

în 1957, am fost din nou eliminați 
în primul tur, fiind întrecuți de către 
Austria, tot la București. In schimb, 
anul trecut, tenismanii romîni au con
stituit o adevărată revelație, reușind 
cea mai bună comportare din istoria 
participărilor la „Cupa Davis". Intre- 
cînd pc rînd echipele R.A.U. (3-2, la 
Cairo) și Noii Zeelande (3-2, la 
București) reprezentativa țării noastre 
s-a calificat în sferturile de finală ale 
zonei, pierzînd în fața puternicei for
mații franceze, la Paris.

La actuala ediție avem ca adversari 
în primul tur pe redutabilii jucători 
polonezi: Skonecki, Licis, Piatek
Gasiorek. Reprezentanții R.P. Polone 
se prezintă cu o frumoasă carte de 
vizită: la ediția din 1958 a compe
tiției ei s-au calificat în semifinala, 
unde au fost eliminați de campioana 
zonei.

Este 
istoria 
dintre 
figurează o singură partidă pentru 
„Cupa Davis", disputată cu mai bine 
de 30 de ani în urmă, la Varșovia. 
Acum, sorții ne-au adus din nou față 
în față. Datorită valorii apropiate a 
viitorilor adversari, 
confruntarea nu se 
titrată și deci mai

Tn formația R.P. 
maestrul emerit al 
ziru, campionul republican I. Tiriac 
(la simplu) și perechea ”' '
Georgescu, la dublu.

Ziarista poloneză Ella 
va asista la întîlnire în 
trimis special al ziarului 
Sportowy" din Varșovia, ne-a comuni
cat aseară formația pe care, oaspeții 
intenționează s-o folosească: la simplu 
— W. Skonecki și W. Gasiorek; iar 
la dublu — W. Gasiorek, J. Piatek.

Tal—Botviîiik 8-6
După o întrerupere de 4 zile, 

zată de boala marelui maestru 
meciul pentru titlul mondial de 
a continuat marți cu cea de a 
partidă. La mutarea a 22-a arbitrii au 
consemnat rezultatul de remiză, a- 
ceasta fiind cea de a 8-a remiză a 
meciului. Scorul este acum 8—6 in 
favoarea lui Mihail Tal.

C
Tâl, 
șah 

14-a

.. 4._

Italia.
interesant 
destul de bogată a întîlnirilor 
tenismanii

T.T.T. Riga—Slavia Sofia 62-28 
(20-9) in „Cupa campionilor 

europeni” la baschet feminin
SOFIA (prin 

meci din cadrul 
pionilor europeni" la baschet feminin 
a opus eclrpele Slavia Sofia, dețină
toarea trofeului, și formația TrustlH 
iui de Tramvaie și Troleibuze (T.T.T.) 
din Riga. Campioana Uniunii Sovie
tice a repurtat o vetorie categorică, 
ia un scor neașteptat de sever ; 62-28.

telefon). — Primul 
finalei „Cupei cam-

de men|ionat că în

romîni și polonezi

parcă niciodată 
anunță mai echi- 
intcresantă.

Romîne vor juca: 
sportului Gh. Vi-

I. Țiriac-Șt.

Cunge care 
calitate de 

„Przeglad

PE SCURT
® IN MECI RETUR pentru senii-' 

finalele C.C.E. la baschet, echipa S.K- 
Riga (U.R.S.S.) a întrecut la Praga 
echipa Slavan Grbis Praga cu 69—59 
(37—29), calificîndu-sa astfel pentru 
finala compeJiției.

• RUGBIȘTII FRANCEZI manifestă 
o formă deosebită. După ce recent ei 
au întrecut selecționata Irlandei cu 

23—-6, adjudeeîndu-și trofeul cu care 
este dotat „Turneul celor cinci națiuni", 
duminică ei au învins la scor repre
zentativa Italici : 26—0.

S A FOST STABILITA data dispu
tării meciului revanșă de l>ox dintre 
Ingemar Johannson (Suedia), campio
nul lumii la categoria grea, și Floyd 
Patersson (Statele Unite): 22 iutile, 
în arena Polo Grounds din New Yortt.

• La MILANO s-a disputat meciul 
de fotbal Internaționale — reprezen
tativa statului Chile. Intîinirea s-a ter
minat cu scorul de 3—3 (3—1).

ILCf.fi

