
EPOCALA REALIZARE PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ l

A ȘTIINȚEI Șl TEHNICII SOVIETICE
MOSCOVA 12, (Agerpres), TASS transmite î Prima navă cosmică 

satelit din lume „Vostok“, avînd un om la bordul ei, a fost lansată 
la 12 aprilie în Uniunea Sovietică pe o orbită în jurul Pămîntului.

Primul cosmonaut din istorie este cetățeanul sovietic, aviatorul- . 
maior Iuri Alexeevici Gagarin.

A fost stabilită și se menține legătura prin radio în ambele sensuri1 
cu I. A. Gagarin.

Greutatea navei cosmice satelit împreună cu pilotul cosmonaut 
este de 4.725 kg, fără a lua în considerare greutatea ultimei trepte 
a rachetei purtătoare.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîncr

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 12 aprilie 1961 în Uniunea So
vietică a fost plasată pe orbită în 
jurul Pămîntului prima navă cosmică- 
satelit din lume avînd un om la 
bord, nava „Vostok" (.Răsăritul*).

Pilotul cosmonaut al navei cosmice 
satelit „Vostok** este aviatorul-maior 
Iuri Alexeevici Gagarin, cetățean 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Lansarea rachetei cosmice cu mai 
multe trepte s-ă desfășurat cu succes. 
După ce i s-a imprimat prima vi
teză cosmică și ea s-a desprins de 
ultima treaptă a rachetei purtătoare, 
nava-satelit a început zborul liber 
pe orbită în jurul Pămîntului.

Potrivit diatelor preliminare, pe
rioada de revoluție a navei-satelit 
în jurul Pămîntului este de 89,1 
minute; îndepărtarea minimă de su
prafața Pămîntului (la perigeu) este 
de 175 km, iar distanța maximă

(în apogeu) este de 302 km; un
ghiul de înclinație al planului orbitei 
față de ecuator este de 65 grade 
4 minute.

Greutatea navei cosmice satelit cu 
pilotul cosmonaut este de 4.725 kg, 
fără a lua în considerare greutatea 
ultimei trepte a rachetei purtătoare.

S-au stabilit și se mențin comu
nicații prin radio în ambele sensuri 
cu cosmonautul Gagarin. Frecvențele 
emițătoarelor pe unde scurte de pe 
bord sînt de 9,019 MHz., și 20,006 
MHz., iar în gama undelor ultra
scurte — 143,625 MHz. Cu ajutorul 
unor sisteme radiotelemetric și de 
televiziune se fac observații asupra 
stării cosmonautului în zbor.

Cosmonautul Gagarin a suportat 
în mod satisfăcător perioada plasării 
pe orbită a navei-satelit „Vostok" 
Și în momentul de față se simte 
bine. Sistemele care asigură con
dițiile de viață necesare în cabina 
navei-satelit funcționează normal.
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Chemarea Uniunii Sovietice
adresată popoarelor și guvernelor

tuturor
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 12 aprilie, în ziua lansării și 

înapoierii cu succes a primului cos
monaut din lume. Comitetul Central 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul sovie
tic au adresat popoarelor și guver
nelor tuturor țărilor o chemare la 
pace. Ei au cerut tuturor oamenilor 
să depună eforturi pentru lichidarea 
cursei înarmărilor, înfăptuirea dezar
mării generale și totale, asigurarea 
păcii în întreaga lume.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au subliniat că o eră 
nouă în dezvoltarea omenirii a fost

țărilor
deschisă de Uniunea Sovietică, *ara 
socialismului victorios. Țara noastră 
a luat-o înaintea tuturor statelor și 
a lansat cea dintîi un om în Cosmos. 
Zborul triumfal al unui om sovietic 
în Cosmos, arată C.C. al P.CU.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., constituie 
încununarea victoriilor U.R.S.S. în cu
cerirea spațiului cosmic.

Punem realizările sovietice nu în 
slujba războiului, ci în slujba păcii 
și securității popoarelor. C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
consideră victoriile sovietice din Cos
mos nu numai ca victorii ale poporu
lui sovietic, ci și ale întregii omeniri.

GAGARIN RAPORTEAZĂ:

Aterizarea a decurs normal, 
mă simt bine

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite :

După efectuarea cu succes a cerce
tărilor prevăzute și îndeplinirea pro
gramului de zbor, la 12 aprilie 1961 
ora 10,55 (ora Moscovei), nava sovie
tică „Vostok** a aterizat cu bine în, 
tr-o regiune stabilită din Uniunea So
vietică. Aviatorul cosmonaut, maiorul 
Gagarin, a comunicat: „ROG SA SE 
RAPORTEZE PARTIDULUI SI GU
VERNULUI. PRECUM Si' LUI 
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘG1OV 
PERSONAL. CA ATERIZAREA A 
DECURS NORMAL, CA MĂ SIMT 
BINE, GA NU AM TRAUMATISME 
ȘI CONTUZII**.

înfăptuirea zborului omului în spa
țiul cosmic deschide perspective gran
dioase de cucerire a cosmosului de 
către omenire. ★

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Iuri Gagarin s-a născut în anul 
1934. A intrat în Comsomol în 1949, 
iar în Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice în iunie 1960.

Gagarin a învățat la școala profe
sională din Liuberțî, din apropiere 
de Moscova, pe care a absolvit-o cu 
rezultate excepționale. Ca specialitate 
el este modeller turnător. Ulterior, 
Gagarin a învățat la Școala medie 
tehnică din Saratov, apoi la o școală 
militară. Este căsătorit. Are o fiică pe 
care o cheamă Elena și alta în vîrstă 
de o lună, Galea.

Asculiiitid pe primul
cosmonaut...

TELEGRAME
MOSCOVA 12 (Agerpres). TASS transmite telegrama adiresată de 

N. S. Hrușciov lui 1. A. Gagarin:
Maiorului Gagarin Iuri Alexeevici, 
cosmonautul sovietic care a efectuat pentru prima 
dată în lume un zbor cosmic.

Scumpe furi Alexeevici!
îmi revine marea bucurie de a vă felicita călduros în legătură cu remar

cabila faptă de eroism — primul zbor cosmic la bordul navei-satelit 
„Vostok “.

întregul popor sovietic este entuziasmat de glorioasa dv. faptă, care va 
rămîne pe veci în memorie ca un exemplu de curaj, cutezanță și eroism în 
slujba omenirii.

Zborul efectuat de dv. deschide o nouă pagină în istoria omenirii în 
cucerirea Cosmosului și umple inimile oamenilor sovietici de mare bucurie 
și mîndrie pentru patria lor socialistă.

Vă felicit din toată inima în legătură cu reîntoarcerea cu succes din 
călătoria cosmică pe pămîntul natal.

Vă îmbrățișez.
La revedere, pe curînd la Moscova.

N. S. IIRUȘCIOV
12 aprilie 1961

TRIUMFUL 
ȘI TEHNICII

La puți-n timp după anunțarea uriașei 
victorii a științei și tehnicii sovietice, 
a marelui popor sovietic, am avut pri
lejul să stăm de vorbă cu tovarășul a- 
cadeniician GRIGORE MOISIL. La în
trebările noastre tovarășul academician 
GRIGORE MOISIL ne-a dat următoarele 
răspunsuri ;

ÎNTREBARE : Care este semni
ficația acestui măreț eveniment pen
tru istoria tehnicii si a matematicii?

RĂSPUNS: „Este ușor să ne dăm 
seama că la pregătirea tuturor zborurilor 
cosmice, începînd cil sputnicul de acum 
friiii ani si jumătate și pînă la cel de 
azi, au contribuit oameni de știință și

ȘTIINȚEI 
SOVIETICE 

tehnică cu foarte variate specialități. 
Printre acestea se numără și matemati
ca, precum si au t ornat ic.au.

ÎNTREBARE : In ce constă 
schimbarea survenita îu domeniu! 
tehnicii ?

RĂSPUNS: „Pînă la zborurile cos
mice tehnica avea de făcut față unor 
probleme din ce în ce mai grele prin mă
rirea forțelor care inter veneau, prin mă
rirea iuțelilor ce trebuiau obținute, prin 
precizia cu care trebuia executată lucra
rea. Dacă astfel de probleme se puneau

Interviu luat de O. BENKO
(Continuare țîn pag. a 4-a)

„Ne aflăm. în fața saltului omului 
in cosmos. Sintem convinși că totul 
va decurge bine și victoria va fi cu
cerită". Cu aceste cuvinte își încheia 
profesorul sovietic Andrei Kuznețov, 
comunicarea prezentată la Casa Cen
trală a oamenilor de artă, în seara 
zilei de 11 aprilie a.c.

N-au trecut decît cîteva ore și iată 
că posturile de radio de pretutindeni 
anunțau, a doua zi dimineața senza
ționala știre a primului salt înfăp
tuit. Pilotul navei cosmice-satelit, al 
cărui nume a intrat în istorie pentru 
totdeauna, era aviatorul-maior Iuri 
Alexeevici Gagarin.

j Aparatele de radio au fost luate 
cu asalt. Fiecare cuvînt din comuni
catul agenției TASS provoca entu
ziasm, mîndrie. Mîndria de a face 
parte din generația martoră a aces
tui însemnat eveniment care pecet
luiește victoria omului asupra cos
mosului, victoria celei mai înaintate 
științe și tehnici din lume.

în Capitală, ea în întreaga țară de 
altfel, numeroși radioamatori și-au 
așezat cu emoție și nerăbdare căștile 
la urechi pentru a auzi în „premie- 
ră“ mesajele temerarului zburător; 
pentru a fi la curent cu primele 
vești sosite din înălțimile albastre.

Ne aflăm la Radioclubul Central 
al R.P.R. Fire nevăzute țin legătura 
cu radioamatorii din țară și de pes
te hotare. Altele, cu Cosmosul, adică 
cu nava-cosmică „VOSTOK**. Toți se 
pregătesc pentru marea recepție... 
Ora 8,22. Moment de neuitat! Se au
de vocea lui Iuri Alexeevici Gaga-

V. TOFAN 
N. MARDAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Primului-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

Tovarășului N. S. IIRUȘCIOV,
Președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

Tovarășului L. I. BREJNEV,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Române, 
în numele poporului romîn, adresăm Comitetului Central al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri, dv. personal și 
întregului popor sovietic, cele mai calde felicitări cu prilejul lansării 
în Cosmos și a întoarcerii cu succes pe pămînt a primului om, a 
omului sovietic.

Vă rugăm să transmiteți de asemenea calde felicitări și urări de 
bine savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor care au con
tribuit la înfăptuirea acestei epocale realizări, precum și lui Iuri 

Alexeevici Gagarin, primul cosmonaut din lume.
Inaugurarea erei călătoriilor omului în spațiile interplanetare este 

rezultatul uriașelor realizări ale poporului sovietic sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, reprezintă o nouă confirmare 
a locului de frunte pe care-1 ocupă știința și tehnica sovietică pe plan 
mondial, o strălucită afirmare a superiorității orînduirii socialiste.

Este o mare bucurie și mîndrie pentru poporul nostru ca și pentru 
popoarele celorlalte țări socialiste și întreaga omenire progresistă că 
această victorie istorică a fost obținută de Uniunea Sovietică, țara care 
a deschis drumul omenirii spre socialism și comunism.

Poporul romîn urează poporului sovietic noi victorii în munca și 
lupta sa nobilă pentru construirea comunismului, pentru progresul 
științei și tehnicii, pentru pace și fericirea omenirii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DE J 
Prim-secrefar al C.C. al P.M.R.

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne

12 aprilie 1961.
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Impresii după „Crosul Balcanic“

IN SPORTIV AL ZILELOR NOASTRE
Cu mulți ani în urmă, Gheorghe 

Bîrsan, fiul unor colectiviști din Ru
pea, începea să învețe strungăria la a- 
telierul mecanic al cooperativei „Uni
rea" din comuna sa. In timp ce în
văța meseria de strungar, a îndrăgit 
și fotbalul. Făcea parte din echipa lo
cală „Cetatea" din campionatul regio
nal. A venit apoi timpul stagiului mi
litar. Paralel, a jucat fotbal la Iași în 
cadrul echipei Dinamo. Tot la Iași a 
rămas și după satisfacerea stagiului 
militar, ca muncitor strungar la ate
lierele „Ilie Pintilie" și ca jucător in 
echipa de fotbal C.F.R. Aceasta pînă 
în 1955, cînd a pășit pentru prima 
dată pe poarta uzinelor „Steagul ro
șu" din Brașov. De atunci el și-a în
ceput activitatea ca strungar în uzină 
și ca

An 
să-și 
1957

în- 
la 

în- 
a-

jucător în echipa de fotbal, 
de an, Gh. Bîrsan s-a străduit 

ridice calificarea profesională. In 
s-a înscris la școala de maiștri 

de pe lîngă uzină și după trei ani a 
terminat școala printre elevii fruntași. 
In același timp, el a devenit unul din 
jucătorii de bază ai echipei de fotbal 
„Steagul roșu".

Au trecut anii și astăzi maistrul 
Gh. Bîrsan muncește la o secție care 
contribuie efectiv la introducerea teh
nicii noi și a liniilor automate în ca
drul uzinei, împărtășind și altora din 
experiența și cunoștințele sale. Pentru 
comportarea sa în producție, pentru 
dragostea pe care o arată tineretului 
din uzină și pentru atașamentul pe 
care-1 manifestă pe terenul de sport 
față de echipa în care joacă, el este 
iubit și apreciat. Anul trecut și-a în
temeiat o familie, căsătorindu-se cu 
o fată din aceeași uzină în care mun
cește și el.

Aceasta este — în cîteva cuvinte - 
viața sportivului Gh. Bîrsan. O viață

in care, ca atiția alții, a muncit cu se
riozitate și a simțit din plin ajutorul 
partidului. Munca sa rodnică este pil
dă vie pentru toți sportivii uzinelor 
de autocamioane „Steagul roșu", pen
tru toți sportivii din Brașov.

Ca sportiv, el este cunoscut în 
treaga țară. A contribuit din plin 
frumoasele succese pe care le-a 
registrat echipa în care joacă de
proape 6 ani. A fost utilizat în mai 
multe posturi, ca fundaș, mijlocaș și 
chiar în linia de atac. Peste tot a dat 
randament. A făcut parte din lotul 
echipei care s-a deplasat în U.R.S.S., 
în R.D.G., în Grecia și n-a lipsit de Ia 
nici una din întîlnirile internaționale 
susținute de „Steagul roșu". Pe tere
nul de sport s-a achitat cu cinste de 
atribuțiile care-i reveneau.

...Așa ni se înfățișează candidatul 
de partid Gh. Bîrsan, un sportiv al 
zilelor noastre, un muncitor vrednic 
de stima tuturor celor cu care lucrea
ză pentru succesele uzinei și asocia
ției sportive din care face parte.

C. GRUIA, coresp. reg.'

Pe podiumul învingătorilor, la Sofia. Constantin Gre- 
cescu între alergătorii iugoslavi Franc Hafner f' 

Istvan Ivanovici
Foto : Petar Spasov—Sofia

Ieri s-au înapoiat în 
Capitală alergătorii ro- 
mîni care au participat 
duminică la cea de a 
Vl-a ediție a „Crosului 
Balcanic" de la Sofia. 
Cu acest prilej am vor
bit cu antrenorul MI
HAI TINTORESCU, care 
ne-a declarat următoa
rele 5 ■„ Bineînțeles, sînt
foarte mulțumit de cele 
trei titluri de campion 
balcanic cucerite la So
fia. Ele vin să răsplă
tească seriozitatea și dîr- 
zenia cu care sportivii 
noștri s-au antrenat zi 
de zi pentru această 
competiție. Am avut con
diții foarte bune de pre
gătire și lucrul acesta s-a 
văzut duminică. Ne-au 
fost de mare folos în 
special cele cîteva zile 
de antrenament de la 
Brașov cînd am făcut o 
serioasă „acomodare" cu... 
traseul de 

în ceea 
pe Florica 
buie să 
fost bine

important concurs, atît din 
vedere fizic cit și moral, 
ea a obținut o victorie 
categorică, mult aplaudată

de spectatori. Constantin Grecescu a 
avut o sarcină ceva mai dificilă, dar 
de care s-a achitat cu deplin succes. 
El a avut de luptat mai bine de opt

kilometri cu puternicul trio iugoslav 
— Hafner, Ivanovici, Mihalici — care 
s-a ținut scai de el, lăsîndu-1 să 
conducă tot timpul și căutînd să-l 
învingă în finiș. Despre întrecerea 
echipelor masculine pot afirma cu 
convingere că, fără unele indisponi
bilități, am fi putut s-o cîștigăm și 
pe aceasta. De acum vom începe an
trenamentele în vederea apropiatelor 
competiții pe pistă".

„Cupa tinărul metalurgist**
• Pe stadionul Republicii din Ca

pitală vor avea Ioc sîmbătă și dumi
nică finalele concursului de atletism 
ale școlilor profesionale și tehnice 
metalurgice. Concursul este organi
zat de clubul Metalul 23 August și 
va fi dotat cu „Cupa tînărul meta
lurgist". în afară de concurs vor lua 
parte și o serie de atleți fruntași din 
Capitală, în frunte cu maestra eme
rită a sportului Iolanda Balaș.

TEKIIS DE MASĂ

tru acest 
punct de 
La Sofia 
clară și

la Sofia, 
ce o privește 
Grecescu, tre- 
arăt că ea a 
pregătită pen-

e Pe stadionul clubului sportiv 
muncitoresc din Reșița a avut loc re
cent un concurs între echipele Șco
lilor sportive de elevi din Arad, 
Craiova, Lugoj, Timișoara și Reșița. 
Totodată s-a desfășurat și o între
cere între echipele C.F.R. Electropu- 
tere Craiova, C.S.M. Reșița și S.S.E. 
Reșița. Dintre rezultatele înregistrate 
vom cita : BĂRBAȚI : 100 m :
Boborodea (Arad) 11,6; 200 m: 
Wolf (Reșița) 23,7; lungime :
Keller (Reșița) 6,90, G. Nicolae (Cra
iova) 6,23 ; greutate (6 kg): I. He- 
geduș (Reșița) 14,70 ; FEMEI : 100 m: 
F. Grama (Reșița) 13,0 ; 200 m : F, 
Grama 28,1 ; 500 m: R. Kolof (Lu
goj) 1:31,2 ; lungime : Grama 4,93.

M. 
R.

W.

„Cupa Primăverii" și campionatul Bucureștiului

Clasamentul campionatului
pe echipe

1. Steagul roșu Brașov 9 9 0 0 178- 52 27
2. C.C.A. București 9 8 0 1 153- 71 25
3. C.S.M. Galati S 7 0 2 130- 94 23
4. Progresul Buc. 9 6 1 2 136- 90 22
5. C.F.R. Timișoara 9 6 0 3 131- 99 21
6. Dinamo Buc. 6 6 0 0 128- 28 18
7. A.S.M. Lugoj 9 4 1 4 96-136 18
8. Met. 23 August Buc. 9 3 1 5 114-114 16
9. C.S.M. Cluj 9 3 0 6 85-145 15

10. U.V.A. AMEF Arad 9 2 1 6 88-136 14
11. C. S. Oradea 9 1 2 6 84-146 13
12. Voința Tg. Mureș 9 1 1 7 89-109 12
13. C.F.R. Electr. Craiova 9 0 2 7 64—166 11
14. C.S.M. Reșița 6 2 0 4 81- 73 10
15. Unio Satu Mare 6 2 0 4 52- 98 10
16. C.S.M. Baia Mare 6 0 0 6 40-114 6

La sfirșitul acestei S5 plain 116, clubul 
sportiv I.T.B. va organiza o interesantă 
competiție de tenis de inasă dotată cu 
„Cupa Primăverii". Concursul se va des
fășura vineri (orele 16,30—21), sîmbătă 
(17—22) și duminică (9—13). Au fost 
invitați : 8 jucătoare (Eixireich, Novac. 
V. Jandrescu, M. Jandrescu, Răduică, 
Berbecaru. Erna Max și V. Veliu) și 8 
jucători (Aigelcscn, Bottncr, Gantner, 
Sîndoanu, I’escli, Naumesou, Iscovici și 
încă unul ales dintre lonescu Soare, 
Gheorghiu, Nazarbcghian, Goliac și 
KShalmi). Și la simplu fete și la sim
plu bărbați se va juca sistem turneu— 
fiecare cu fiecare.

Competiția are loc în sala din str. 
Aurora nr. 1 și este binevenită dacă ți
nem semna că ea va însemna o trecere 
în revistă a forțelor unora dintre cei 
mai buni jucători —- cu excepția celor 
plecați la Pekin — înaintea primului 
concurs al etapei finale a campionatului 
republican individual, din zilele de 28— 
29—30 aprilie de la Tg. Mureș.

La numai două zile după terminarea 
„Cupei Primăverii", adică mărfi și

mierenri, se vor disputa tot în Capi
tală în sala de sport din str. Mendeleev 
tir. 34 întrecerile campionatului republi
can individual faza oraș București. La 
concurs var lua parte toți jucătorii și 
jucătoarele care au clasificarea de eat. 
a II-a, precum și primii 8 calificați din 
fiecare raion.

Un reușit concurs

organizat de ccm'sia

desfășurat un con

in Capitală,

DINAMO-PETROLUL 3-0
Etapa a XV-a a campionatului mas

culin a fost inaugurată ieri în sala 
din șos. Ștefan cel Mare, unde Di
namo București a întîlnit formația Pe
trolul Ploiești. Partida a purtat mai 
mult amprenta unui joc de antrena
ment. Dinamo, fără să forțeze ritmul, 
a cîștigat cu 3-0 (7, 9, 9), pentru că 
ploieștenii s-au prezentat foarte slab. 
Aceștia nu și-au dat nici măcar oste
neala să se comporte cel puțin

AZI, MECIURI IN

la

înălțimea partidelor

ser-

înălțimea partidelor realizate în 
mele etape ale campionatului, 
ploieștenii au greșit nenumărate 
vicii, blocajul a fost regulat depășit 
de mingile puse de Derzei și Corbea- 
nu (dublajul aproape că n-a existat). 
Uneori apărarea a muncit (mai cu 
seamă Manta), dar a și greșit (în spe
cial ca plasament).

Meciul a fost condus corect de ar
bitrul Fr. Marinescu — București.

—= MjaraiBara ■-----
Campionatele republicane de motocros 

continuă duminică la Brașov
Iubitorii sportului cu motor au prile

jul să-i vadă din nou evoluînd pe ma
eștrii motocrosului din țara noastră. 
Duminică, la Brașov, se va desfășura 
faza a Il-a a campionatelor republi
cane, la care participă cei mai buni 
alergători din Capitală, din Brașov, 
Sibiu, Reșița, Cîmpina și din alte 
orașe. întrecerea este organizată de 
F.R.M. în colaborare cu asociația spor
tivă Steagul roșu Brașov. Antrena
mentele oficiale se desfășoară vineri 
și sîmbătă, iar concursul va avea 
loc duminică dimineață, începind de 
la ora 10. Iată acum punctajul realizat 
de primii clasați la faza I a campio
natelor republicane de motocros de la 
Cîmpina :

125 cmc: Tr. Macarie (Dinamo) 8 p, 
B. Predescu (Met. „23 August") 6 p; 
M. Pop (D) 4 p; Șt. Iancovici (Met. 
„23 August") 3 p; M. Voicu (D) 2 p; 
175 cmc: M. Pop (D) 8 p; Șt. Ianco
vici (Met „23 August") 6 p; I. Popa 
(D) 4 p; P. Enescu (Met. „23 August") 3 p; 
P. Drăghici (Voința Brașov) 2 p; I. Puș- 
cașu (ITB) 1 p; 250 cmc: M. Dănescu 
(CCA) 8 p; M. Cernescu (D) 6 p; C. 
Dovitz (D) 4 p; E. Keresteș (CCA) 
3 p; Gh. Ioniță (CCA) 2 p; Hirschvo- 
gel (Reșița) 1 p; 350 cmc: E. Keresteș 
(CCA) 8 p; Gh. Ioniță (CCA) 6 p; M. 
Cernescu (D) 4 p; M. Dănescu (CCA)
3 p; C. Dovitz (D) 2 p; E. Seiler (Ra
pid) 1 p.

orașului București
Duminică s-a 

curs popular organizat de comisia de
specialitate a orașului București pen
tru toți posesorii de biciclete. Și-au 
disputat întîietatea numeroși alergă
tori din București, Cluj, Brașov și 
Ploiești. In cea mai importantă cursă 
a competiției (tineret, juniori I și 
pistarzi) au luat startul 71 de con- 
curenți. De-a lungul celor 50 km am 
asistat la o luptă spectaculoasă cîș- 
tigată în final de cunoscutul pistard 
I. Ioniță (Voința) cu timpul de 1 h 
15:09,0 urmat în același timp de P. 
Tache (Dinamo), H. Chelaidite (Vic
toria), D. Tătaru (Voința) și S. Mi- 
hălțeanu (Victoria).

Iată cîștigătorii în celelalte probe : 
juniori cat. a II-a (20 km) : Gh. Mol- 
doveanu (Voința Ploiești) 34:50,0 ; bi
ciclete semicurse (20 km): 
dan (C.C.A.) 35:14,0 ; fete 
M. Ștefănescu
31:00,0 ; biciclete oraș (10 
Dobrescu (Voința Ploiești)

In Capitală Rapid — C. C. A,

(Olimpia

V. IONESCU

întrecerile tenismenilor lotului republicau
Marți, în întîlnirile de simplu ale 

concursului tenismanilor fruntași, cam
pionul republican _ I. Tiriac a cules 
cea de a patra victorie. El a dispus 
de C. Năstase cu 8-6, 6-4, 7-5. La a 
dona victorie se află fostul campion 
Gh. Viziru, învingător și el în trei 
seturi asupra lui G. Bosch: 6-2, 6-3, 
6-4. Celelalte două întîlniri au furni
zat surprize.. V. Serester a obținut 
prima victorie în concurs, dispunînd 
de E. Gristea destul de net: 6-3, 7-5,

6-1. I. Rakosi l-a întrecut pe A. Bar- 
dan, după un meci disputat pe dis
tanța a patru seturi: 7-9, 9-7,
6-1, 6-4.

Ieri s-au jucat partide de antrena
ment la dublu : Bosch, Rakosi — Vi
ziru, Năstase 3-6, 7-5, 6-3; Țiriac, 
Serester — Bardan, Caralulis 6-3, 
6-1, 6-1.

Astăzi și mîine, pe terenurile Pro
gresul, se joacă meciuri din cadrul 
turneului de simplu.

în sala Ciulești, începînd
19, se dispută întîlnirea mas- 

de volei Rapid 
jocurile cu

C.C.A., unul 
frumoasă tradiție, 
ocupat în clasa- 

anilor. Rapid și 
partide de mare 
nivel
fi Și 
Rapid

de ml Brașov — Progresul București, 
Știința Timișoara — Știința Galați, 
Știința Cluj — Farul Constanța.

tehnic. Se 
de data a- 
este liderul 

pe locul 8,

Vulcan a întrecut Sirena

M. Bar- 
(15 km): 

Brașov) 
km): D.
19:30,0.

cores-p.

Azi, 
la ora 
culină 
dintre
Indiferent de locul 
ment, de-a lungul 
C.C.A. au furnizat 
spectacol, de bun 
pare că la fel va 
ceasta, cu toate că
clasamentului și C.C.A. 
mai ales că militarii au arătat în ul
timele lor evoluții o accentuată 
ni re

In 
tide 
ciul
București. Celelalte întîlniri: Tracto-

în formă.
țară se vor disputa patru 

din rîndul cărora reținem 
de la Petroșani: Jiul

reve-

par
ai e- 

Victoria

Miine începe pe arenele I.T.B. și Cimentul

Primul concurs republican al anului
De mîine arenele I.T.B. și Cimentul 

vor găzdui întrecerile celor mai buni 
jucători și jucătoare din țară, vizați 
pentru loturile republicane. Au fost 
invitați Ia București 22 de sportive și 
tot atîția popicari care își vor dispu
ta întîietatea, tur-retur, la probele 
clasice de 100 bile mixte și respectiv 
200 bile mixte.

Cercetînd lista participanților am 
constatat că majoritatea selecționabi- 
lilor sint elemente tinere. Astfel, ală
turi de maestrele sportului Aurelia 
Nicoiaescu, Crista Rezac, Erica Arion, 
Margareta Szemany, vor evolua ju
cătoare tinere ca Elena Purcaru, Ioa
na Iordan, Maria Stanca, Maria Con-

stantin iar la băieți va fi interesant 
de urmărit confruntarea dintre expe- 
rimentații Ion Micoroiu, Tiberiu Ne
gru, Petre Purje, Tiberiu Szemany și 
talentații Ernest Kiss, Cristu Vînăto- 
ru, Petre Burian, Gh. Rădulescu ș.a. 
Cunoscînd valoarea multora dintre 
concurenții chemați la București la 
primul concurs de verificare în vede
rea dublelor întîlniri cu reprezenta
tivele R. P. Ungare și R. P. F. Iugos
lavia sperăm să asistăm la întreceri 
interesante, de un bun nivel tehnic. 
Programul acestui concurs dotat cu 
„Cupa Primăverii", începe mîine (ora 
8 și 15) și continuă sîmbătă de la 
aceleași ore.

in campionatul de calificare
Etapa a IlI-a a campionatului de ©a- 

•lificare a oo-nsemnat numeroase rezul
tate surpriză. In cel mai interesant meed 
al etapei, ruglnștii de Ia Vulcan au în
trecut cu scorul de 5—3 pe cei de la Si- 
rena. Realizatori : Predau (5) și Vidu 
(3). Partida a fost de un bun nivel 
tehnic

Un rezultat surpriză s-a înregistrat și 
la Pitești, unde formația locală Petro
lul a întrecut experimentala echipă Glo
ria cu 6—3 (6—0). Neașteptat a fost 
și rezultatul de egalitate (3—3) dintre 
Minerul Vulcan și C.F.R.

Tot în etapa de duminică s-a tranșat 
(deocamdată) lupta pentru primul Joc 
în seria a IV-a în favoarea Științei Ti
mișoara, învingătoare cu scorul de 6—0 
(3—0) în meciul cu principala sa rivală, 
Chimica Tiriăveni.

Iată și celelalte rezultate ale etapei : 
Dinamo 11—Univ. „C. I. Parhon” 40—11 
(.1.8—6). Arhitectura—Inst. de construcții 
1.5—3 (6—3), C.F.R. II—Aeronautica 
9—5 (6—5), Petro] Chimie—Autobuzul 
19—0 (9—0), Știința I.P.G.G.—S.N.O. 
9—3 (6—0), Drubeta Tr. Severin— 
C.F.R. Elect roput ere Craiova 11—3 
(3—0). Meteorul-Abatorul 0—0, Progre
sul Rin. Sărat—Dezrobirea Brașov 0—14 
(0—6), Farul C-ța—Petrolul PI. 
6—0 (0—0), Uz. mec. Buzău—U.S.A.S.. 
Năvodari 21—3 (13—0), Petrolul Te
cuci—Dinamo Bacău 30—0 (16—0)r 
Ceahlăul P. Neamț—Rulmentul Bîrlad 
5—15 (5—10), C.S.M, Brăila—Const. 
I.U.T. Iași 6—3 (3—0), C.S.M. Sibiu— 
jiul 3—3 (3—0).

Timișoara,



fȘTIRI» RAPID—STEAGUL ROȘU 1-0 (0-0)

O victorie clară, deși obținută din „11 metri66• Meciul Știința București — Dru- 
beta Tr. Severin (cat. B) va avea loc 
duminică la ora 10.30 pe terenul Vic
toria (CAM).

I
• Biletele pentru cuplajul de du

minică (Progresul — Știința Timișoara 
și Dinamo — Minerul) se pun în vîn- 
zare de mîine la casele obișnuite. 
Membrii clubului Dinamo își pot ridica 
biletele, de mîine, la casele stadionu
lui Dinamo, pe baza tichetului nr. 3.

• Partida de categoria 
Obor — Tractorul Brașov 
sîmbătă, pe stadionul 
(ora 16.45).

se
Dinamo 
dispută
Dinamo

B

® Progresul face azi antrenament 
în compania echipei I.T.B. pe stadio
nul „23 August" (ora 15).

)
• Colegiul de antrenori din Bucu

rești ține ședință vineri 14 crt. ora 
19.30 in sala clubului Dinamo.

Din experiența antrenorilor sovietici

Fotbal fără „umbră
de VIKTOR MASLOV, antrenor emerit

Acum, Ia noi se introduce metoda 
combinată, bazată pe marcajul la 
>m. Chiar interii sînt incluși printre 
,tutori" atunci cînd atacă adversarul. 
7el mai evident se manifestă mar- 
■ajul strict la dinamoviștii din 
doscova. Nu o dată l-am văzut pe 
undașul B. Kuznețov în... vilegia- 
ură, urmărindu-1 pe S. Metreveli 
lină pe aripa opusă. O excepție în 
narcaj strict îl constituie stoperul, 
are vrînd-nevrind trebuie să-și aco- 
ere zona și să hotărască după mer- 
ul jocului pe cine anume trebuie să 
îarcheze.

Convingerea că marcajul strict pre- 
intă mari avantaje a existat și mai 
xistă în așa măsură incit conducă- 
>riD echipelor noastre se bucurau 
■nd aflau, în ajunul meciurilor cu 
âversari străini, că aceștia nu prac- 
că acest gen de marcaj. Totuși, e- 
îipa braziliană Bahia, care ne-a vi- 
tat acum cîțiva ani, a arătat și a 
jmonstrat că marcajul strict nu este 
vica metodă de apărare. Metoda 
jărării in zonă, aplicată de brazi- 

la fel de puțin 
în special — mai 
creatoare. Aceeași 
am văzut-o și la 

dar cel 
ne-au demonstrat 

zonale actualii

ani, s-a dovedit 
'.netrabiiă, dar — 
onomică și mai 
etodă de apărare
curile echipelor franceze, 
ai convingător 
abilitatea apărării 
mpioni mondiali.
Apreciind și analizind succesele e- 
ipei Braziliei (în ultimii ani a su
rit o singură înfrîngere), mulți 
aciaMști își îndreaptă atenția asu- 
a așezării jucătorilor. După păre- 
i mea, nu așezarea este atît 
portantă, ci principiul apărării 
l.e care stă la baza jocului lor 
arare. Eu consider apărarea

de 
zo- 
de 

zo- 
lă o metodă progresistă, nu numai 
ntru faptul că cere o gîndire tac- 
ă superioară, ci și pentru că 
îtribuie la creșterea jucătorilor 
iltă clasă. 
Intr-un timp, noi eram mîndri 

caracter 
aceasta 
fotbalul 
am ob-

ea 
de

ci
balul nostru poartă un 
i colectiv, și vedeam în 
jerioritatea lui față de 

peste hotare. Noi însă,
vat că după 20 de ani de hege- 
nie a marcajului om la om, fot
ul nostru a început să piardă din 
itățile sale colective. De cind a 
irut la jucători „răspunderea per- 
ală“ pentru omul marcat, treptat- 
Rat a dispărut simțul răspunderii 
dare pentru rezultat. Omul „tu- 
it“ de mine n-a marcat, deci eu 
am făcut datoria și nu sînt vino- 
că echipa a pierdut. Aceasta este 

zofia jucătorului de astăzi și, 
i, toată grija și capacitatea lui 

îndreptate într-o singură direc- 
adversarul „tutelat" de el să 

marcheze. Ideea colectivă și ac- 
lile colective nu se dezvoltau. Jo- 
echipelor a început să se frag- 

iteze pe posturi.
ipsa cea mai mare a marcajului 
?t constă, după părerea mea, în 
ul că distruge în jucător orice 
iativă creatoare în joc, lipsindu-1 
plăcerea jocului. De fiecare dată 

jucătorul — încercind să folo- 
:că o situație favorabilă — își 
isește „omul", el de fapt calcă

Cineva care n-a fost ieri la meci și 
ar afla că Rapid a cîștiga'ț la limită 
(1-0), printr-un gol înscris din 11 
metri, în minutul 72, ar fi, desigur, 
înclinat să creadă că feroviarii au 
cîștigat greu și, poate, chiar să se 
îndoiască de justețea rezultatului. Ade
vărul este însă că Rapid a fost ieri 
mai bun decît Steagul, roșu, a stăpî- 
nit terenul în cea mai mare parte a 
timpului și merita să cîștige chiar la 
un scor mai mare. Bucureștenii au fost 
evident superiori, In special în prima 
parte, și dacă terminau primele 45 de 
minute cu un avans de 2 goluri, nici 
unul din cei aproape 40.000 de spec
tatori de pe stadion n-ar fi găsit sco
rul nedrept. Avînd o linie de fund 
impenetrabilă (Greavu, Motroc și 
Macri) și sprijinindu-se pe neobosiții 
Neacșu și Koszka, înaintarea ferovia
ră a amenințat continuu poarta lui 
Ghiță. Ocazii de gol au fost „cu ca
rul" dar Ozon, Georgescu, Copil și 
Văcaru au făcui fie exces. de cava
lerism, pasîndu-șl unul altuia mingea 
în situații clare de gol, fie abuz de 
încercări spectaculoase. Astfel îneît 
deschiderea scorului a întîrziat iar la 
sfîrșitul reprizei nu mult a lipsit ca.

marcajul personal și disciplina 
joc. I se va ierta „greșeala" 
acțiunea Iui va fi încununată de suc- 

puțin, nu va avea ur- 
In caz contrar, la ana- 
se va reproșa lipsa 
călcarea disciplinei 

ces, sau, cel 
mări... fatale, 
liza jocului i 
răspundere și
joc. Și trebuie să recunoaștem 
nu totdeauna tovarășul de echipă 
avea grijă de adversarul lăsat 
marcat. Trebuie să mai spun oare 
în ce măsură aceasta limitează po
sibilitățile jucătorilor, sărăcind astfel 
jocul de fotbal ? Noi vorbim cu ad
mirație despre creația în joc a fotba
liștilor brazilieni. Dar aceasta este 
ui marea firească a metodei de joc 
pe care ei o aplică. Trebuie, într-ade- 
văr, să ai calități deosebite, să fii 
jucător recunoscut, să ai o mare au
toritate pentru ca în condițiile mar
cajului strict de azi 
riști, deoarece orice 
de părăsirea omului 
foarte riscantă.

Existența îndelungată a marcajului 
strict la om nu putea să nu lase 
urme asupra psihologiei jucătorului, 
asupra concepției lui despre fotbal 
în general. De la vîrsta cea mai fra
gedă noi căutăm să obișnuim copi
lul cu jocul om la om ; de la primii 
săi pași îi limităm diapazonul său 
fotbalistic, punem piedici fanteziei 
lui creatoare, nu-1 învățăm să gîn- 
dească pentru colectiv și împreună 
cu colectivul. Nu de mult am asistat 
la un joc de copii, dar vai 1, ei joacă 
la fel ca cei mari ! De unde să 
avem deci, jucători de mare clasă ?

Metoda apărării zonale cere înțe
legere și pricepere în realizarea unui 
joc pozițional. Ea educă la fotbaliști 
simțul plasamentului, al solidarității 
și răspunderii pentru acțiunile colec
tive. Metoda aceasta te învață să 
înțelegi altfel fotbalul și sarcinile 
personale. La marcajul strict eu răs
pund numai pentru omul meu, adică 
pentru mine ; în apărarea zonală 
răspund pentru coechipierul meu și 
pentru cauza comună. Apărarea zo
nală cere de la fotbaliști o 
tactică generală mai bună, 
tinde un spirit colectiv mai 
și, în același timp, și o 
individuală mai ridicată și 
punct de vedere deschide mari pers
pective pentru afirmarea talentelor.

Putem oare renunța la marcajul 
personal ? 
părea că 
Nu însă 
fotbaliști 
constă 
radical 
norilor 
trebuie 
nostru.
nu om 
ră și 
cu adevărat creator. Marcajul perso
nal, sub forma lui de azi, tinde să 
dispară.
voltarea 
complet 
căi.

Traducere de antrenorul N. V1L- 
COV, din revista sovietică „Fotbal" 
nr. 8/1961. r 

orientare 
Ea pre- 
dezvoltat 
măiestrie 
din acest

La prima vedere s-ar 
este foarte greu și riscant, 
din cauză că n-am avea 
corespunzători. Greutatea 
necesitatea de a schimbaîn

concepția despre joc a antre- 
și jucătorilor. în primul rînd 
să ne gîndim la tineretul 

Trebuie să-l învățăm să joace 
cu om, tactica cea mai ușoa- 
mai accesibilă, ci un fotbal

El a devenit o frînă în dez- 
jocului. Fără să renunțăm 

la el, trebuie să căutăm alte

la o lovitură cu capul a lui Proca 
(min. 40) și apoi la o „bombă- a lui 
Campo care a zguduit bara (min. 45), 
brașovenii să ia conducerea...

In repriza a^dona, aspectul jocului 
nu se schimbă. Rapidiștii presează, 
atacul lor — condus în mod cu totul 
remarcabil de către lonescu — își 
creează noi situații de gol, dar oaspe
ții se apără strîns. De altfel, ne-a fă
cut impresia că Steagul roșu a jucat 
în repriza a doua „la meci nul- și 
că un punct scos la București i-ar fi 
mulțumit cum nu se poate 
pe brașoveni. Felul cum au 
oaspeții însă, nu numai că 
dea dreptul să aspire la...
punctelor cu Rapid dar a produs chiar 
decepție în rînduriîe numeroșilor spec
tatori bucureșteni care simpatizează 
și apreciază jocul acestei formații. Mi
nutul 72 aduce singurul gol al partidei, 
în urma unei lovituri de la 11 m 
acordată de arbitru pentru henț. Ozon 
execută jos, la colț: 1-0. După acest 
gol, Steagul roșu are o revenire evi
dentă dar prea tardivă, mai ales că 
din atac numai David reușește să 
creeze cîteva faze mai periculoase.

Apărarea Rapidului s-a dovedit din 
nou de netrecut. Continuă să fie cel

mai bine 
jucat ieri 

nu le dă- 
împărțirea

RADU URZICEANU

să-ți permiți să 
manevră legată 
de marcat este Glufă, portarul brașovean, boxează balonul la un corner, încadrat de Copil (7) 

Naghi și Georgescu

Reprezentativa d€ juniori s-a înapoiat din Portugalia
Marți seară s-a înapoiat în țară, 

venind din Portugalia, delegația fot
baliștilor juniori care a participat la 
Turneul U.E.F.A. După sosire am 
stat de vorbă cu antrenorul federal 
Gh. Ola, care ne-a furnizat cîteva 
amănunte asupra recentei competiții 
din Portugalia:

— „Am făcut parte dintr-o serie 
grea, în care fiecare echipă a avut 
de susținut cîte trei meciuri, spre 
deosebire de echipele din celelalte 
trei serii, formate din cîte trei țări. 
In plus, noi am fost singurii care 
am făcut două deplasări (una de 400 
km la Porto și alta de 300 km la 
Coimbra). Totuși, după părerea mea, 
juniorii noștri au avut o comportare 
bună, atrăgîndu-și aprecieri unanime 
pentru disciplina lor, pentru joc teh
nic și concepție de joc, pentru spor
tivitate. Deși compartimentul nostru 
cel mai bun ca regularitate a fost 
apărarea, totuși noi am desfășurat 
în toate cele trei partide un joc ofen
siv. Am jucat bine in cîmp, dar linia

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 15 au fost stabilite următoa
rele premii ;

Premiul I: 2,50 variante cu 12 
zultate exacte a cîte 33.806 lei ;

Premiul II: 55,10 variante cu 11 
zultate exacte a cîte 1.839 lei ;

Premiul III : 708,20 variante cu 
rezultate exacte a cîte 214

Fond de premii: 338.062

re-

re-

10
lei. 
lei.

PRONOEXPRES

numerelor
12 aprilie

I.a tragerea din urnă a
Pronoexpres 
a.c. au fost 
mere :

13 40
Numere de
Fond de premii: 631.145 lei.

din ziua de 
extrase următoarele nu-

24 32 5 2
rezervă: 7 34

(Rubrică redactată de l.S. Loto- 
Pronosport). 

mai bun compartiment defensiv, la ora 
actuală, din toate echipele noastre de 
categorie A. Păcat doar că unii din 
componenții săi alunecă prea ușor pe 
panta jocului dur... Atacul învingăto
rilor a avut un jucător excelent (Io- 
nescu), un altul în promițătoare re
venire la forma care l-a consacrat 
(Văcaru) și trei oameni sub aștep
tări : Ozon, Copil și — mai ales — 
Georgescu. Oaspeții au jucat șters, 
n-au arătat mai nimic, mai ales în 
atac, unde am așteptat zadarnic 
cursele spectaculoase de altă dată ale 
celor două extreme. Note mai bune 
doar pentru Naghi și Seredai.

Arbitrul Stavru Nicolae - Constan
ța a condus mulțumitor, 
reproșa, în orice caz, că 
îngăduitor cu jocul dur, 
neregulamentare ale unor 
ambele echipe.

RAPID : Dungu — Greavu, Mo
troc, Macri — Neacșu, Koszka — Co
pil, Ozon, lonescu, Georgescu, Văcaru.

STEAGUL ROȘU : Ghiță — Zbîr- 
cea, Zaharia, Naghi — Seredai, Si- 
gheti — Ilașoti, Fusulan, Proca, Cam
po, David.

I se poate 
a fost prea 
cu intrările 
jucători din

de atac — în care s-a resimțit mult 
lipsa lui Năftănăilă — a ratat multe 
ocazii de gol, cu care am fi putut obține 
calificarea în semifinale. La ineficaci
tatea înaintașilor trebuie adăugat fap
tul că atît R.F.G. cît și Belgia, ca 

(cu 
au

de altfel toate celelalte echipe 
excepția Portugaliei și Spaniei) 
pus accent pe o apărare supranume- 
rică, de cîte 7—9 oameni. Și cum 
noi nu am avut extreme de valoare, tot 
greul a căzut pe tripletă, ceea ce a 
constituit un avantaj pentru adver
sari; le era ușor să contracareze un 
atac redus la tripletă.

Dintre jucători, după părerea mea, 
cei mai buni au fost în ordine: Po- 
joni, Hălmăgeanu, Andrei. Măndoiu, 
Tomeș și Pașcanu".

De asemenea, antrenorul federal 
Gh. Ola ne-a informat că arbitrul 
Mihai Popa a condus o dată la cen
tru (Turcia—Austria) și de trei ori 
a fost la tușă, ultima dată la finala 
turneului. Arbitrul nostru s-a bucurat 
de aprecieri bune de fiecare dată.
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LA 14 MAI:
R.P. ROMÎNĂ—TURCIA

După cum am anunțat, in sezonul 
de primăvară sînt programate două 
intilniri de fotbal R.P. Romînă — 
Turcia (echipele A și B), cu revanșă 
în toamnă. Pentru primele jocuri 
inițial se stabilise data de 30 aprilie. 
Ulterior, cele două federații au căzut 
de acord să amine meciurile pentru . 
data de 14 mai, cînd vor avea loc 
astfel : Turcia A — R.P. Romînă A la 
Istanbul și R.P. Romînă B — Turcia B 
la București.

Ji

Au fost desemnați 
campionii țarii la jun ori

REȘIȚA 12 (prin telefon). Marți 
seara au avut loc în sala sporturilor 
„30 Decembrie" din localitate, în 
prezența a peste 1.500 de spectatori, 
finalele campionatelor republicane de 
juniori. In general, întîinirile (înde
osebi cele de la categorii mici) au 
satisfăcut ele dînd loc unor dispute 
dîrze, spectaculoase.

Iată rezultatele tehnice: MINIMA: 
C. Gruiescu (Banat) b.p. Al. Dum
bravă (Galați); H.IRTIE; I- Otvbsi 
(Cluj) este declarat campion fără 
luptă, doarece adversarul său, C. 
Litră (Banat), a fost oprit de medic 
să boxeze; MUSCA: C. Cruda (Bucu
rești) b.p. AI. Murg (Cluj). Bucu- 
reșteanul a fost superior timp de două 
reprize, cînd a atacat în permanentă 
și a plasat multe lovituri' eficace; 
COCOȘ: C. Niculescu (Brașov) b-P- 
Z. Pazmani (Banat); PANA: Al.
Spătaru (Bacău) b.p. C. Bîzgan 
(Cluj). Intîlnirea a fost foarte echi
librată, victoria atribuită lui Spăiaru 
fiind rodul orientării sale mai bune 
spre sfîrșitul meciului; SEM1UȘOA- 
RA: Gh. Simionescu (București) b.p. 
I. Stoica (Cluj); UȘOARA: I. Ma- 
nole (Argeș) b.p. Fr. Nemeti (Ma
ramureș); SEM1MIJLOGIE: A. Jilin- 
schi (Hunedoara) b. ab. III V. Do- 
bre (București); MIJLOCIE MICA: 
G. Radar (Cluj) b.p. Gh. Arcadie 
(Mureș-Autonomă Maghiară). Clujea
nul a stat la podea în prima repriză 
dar apoi a avut o revenire puternică; 
MIJLOCIE: Z. Kapnik (Banat) b-k.o. 
II N. Bartha (Hunedoara). Și boxe
rul bănățean a fost trimis la podea 
în prima repriză dar, pînă la urmă, 
a reușit să termine mai bine; SEMI
GREA: S. Bene (Hunedoara) b.ab. I 
I. Verba (Maramureș); GREA: I. 
Cioran (Galați) b. dese. II 1. Moldo
van (Mureș-Autonomă Maghiară).

La sfîrșitul reuniunii consiliul oră
șenesc U.C.F.S. Reșița a acordat di
plome boxerilor Constantin Crudu și 
C. Niculescu (Brașov) pentru compor
tarea avută în cadrul finalelor.

I. PLĂVIȚU și A. MIHAILOV1CI- 
coresp.

de 
de 
in-

de

Mîine, primele întâlniri 
din etapa de „zonă"
Orașele Hunedoara, Craiova, Con

stanța, Iași, Cluj, Tg. Mureș, Galați 
și Oradea găzduiesc, începînd 
mîine, întîinirile din cadrul etapei 
zonă a campionatelor republicane 
dividuale de box.

Deosebit de importante pentru 
semnarea primilor 9 boxeri pe cate
gorii, care vor participa la turneul 
final de la București, întîinirile din 
etapa de zonă vor prilejui desigur 
dispute extrem de dîrze. La aceste 
întreceri vor fi prezenți — cu excep
ția pugiliștilor din lotul reprezenta
tiv — 272 de boxeri din toată țara.



Salutăm din toată inima 
uriașa victorie a poporului sovietic!
O filă nouă în

Lansarea navei cosmice, care a 
purtat in spațiul cosmic primul om 
dezlegat de pămînt, zborul ei trium
fal in jurul globului și întoarcerea 
nevătămată în regiunea dinainte sta
bilită, constituie fapte demne de 
mirdrie, realizări epocale ale știin
ței și tehnicii sovietice.

Ziua de azi deschide o nouă eră 
în calendarul cosmic; e ziua in care 
omenirea și-a trimis primul sol in 
spațiu și l-a primit în entuziasmul 
extraordinar al tuturor popoarelor. 
Eroul sovietic, maiorul I. A. Gaga
rin, a ciștigat pentru Uniunea Sovie
tică și pentru lumea întreagă cea 
mai extraordinară victorie înscrisă 
pînă azi în istorie, in domeniul știin
ței

Această uriașă victorie constituie 
cea mai strălu.itoare confirmare a

UN MINUNAT POEM AL OMENIRII...
Am aflat cu nespusă emoție des

pre drumul parcurs de primul cos
monaut al istoriei: aviatorul maior 
Iuri Alexeevici Gagarin. Performanța 
temerarului pilot sovietic, care de
monstrează din nou avîntul nemaiîn- 
tîlnit al științei și tehnicii din Uniu
nea Sovietică, ne umple inima de 
bucurie.

Numele lui I. A. Gagarin a făcut 
repede înconjurul lumii. El simboli
zează forța creatoare a marelui po
por sovietic pusă în slujba celor mai

TRIUMFUL
ȘI TEHNICII

(Urmare din pag. 1)

tehnicii vremii noastre, altfel decît se 
puneau acum 100 de ani, vă dați seama 
cit de multă precizie a construcțiilor a 
trebuii alunei cînd o nară cosmică a fost 
trimisă la mare distanță și cu mare iu
țeală și cînd i se cerea să se întoarcă 
intr-un loc anumit"

ÎNTREBARE: Cum s-a putut ob- 
ține acest lucru ?

RĂSPUNS : „Această mare precizie 
cere două condiții : o proiectare foarte 
precisă și o execuție foarte exactă. Cu 
alte cuvinte ea cere colaborarea între 
omul de știință care rezolvă științific 
problema pusă și tehnicianul care reu-

Ci Radioclubul Central al R.P.R. se recepționează mesajele transmise 
de primul cosmonaut

Ascultînd pe primul cosmonaut...
(Urmare din pag. 1)

rin. Pentru întîia dată. El transmite 
scurte mesaje. Cuvintele primului 
cosmonaut vin îmbrăcate în ecoul 
depărtărilor, au o rezonanță înălță
toare... Ca un imn al biruinței omului 
ce cîntă strălucita victorie a harnici
lor constructori ai comunfcmului.

In clipele de „răgaz" se schimbă 
cu înflăcărare impresiile. YO5LU — 
Ovidiu Alexandru din Baia Mare — 
e fericit că a putut „prinde" vocea 
celui mai îndrăzneț „crainic", ascul
tat cu dragoste de oamenii muncii 
de pretutindeni. Ing. Liviu Macovea- 
nu din București — YO3RD - se in
teresează de toate lungimile de undă 
ale noului post... Ii răspunde de pe 

calendarul cosmic
concepției materialist-dialectice. SE 
DOVEDEȘTE CA PUTEREA ȘTIIN
ȚEI ȘI TEHNICII COMUNISTE, 
PUSA IN SLUJBA OMENIRII, 
ESTE NEMĂRGINITĂ ȘI CA NA
TURA IȘI DEZLEAGĂ RlND PE 
RIND TAINELE CELE MAI AS
CUNSE IN FAȚA ȘTIINȚEI ATOT
BIRUITOARE.

Oamenii de știință din țara noas
tră își exprimă admirația cea mai 
entuziastă și cele mai calde senti
mente pentru oamenii de știință și 
tehnică sovietici, cercetătorii cerului 
și astrelor, deschizătorii erei cos
mice.

Prof. univ. N. TEODORESCU,
Membru corespondent al Academiei 
R.P.R. Decanul Facultății de matema
tică și fizică a Universității „G. L 

Parhon“-București 

nobile idealuri ale omenirii: PACEA 
și PROGRESUL.

Gei ce cunosc dificila dar frumoasa 
artă a zborului își dau seama și mai 
bine de eroismul lui Iuri Alexeevici 
Gagarin, crescut și educat de Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice.

Un minunat poem al omenirii a 
fost scris în înălțimi...

VALERIU POPOVICI
Secretar general al Federației 
sportului aviatic și radioamator

ȘTIINȚEI
SOVIETICE

șește să execute lucrarea cu precizia ce- 
rută”.

ÎNTREBARE : Care este deci 
.cofrchizi a generală ?
RĂSPUNS: „Faptul că primul om 

ce a călătorit în cosmos a fost un om 
sovietic pe o navă sovietică nu este o 
întîmplare. Cred că, colaborarea între 
oamenii de știință și tehnicieni, fundată 
pe principiul marxist al unității teoriei 
cu practica a dus la rezultatele pe care 
le-am analizat mai sus. FAPTUL CĂ 
PRIMUL OM CARE A CĂLĂTORIT IN 
COSMOS A FOST UN OM SOVIETIC 
PE O NAVĂ SOVIETICĂ E TOCMAI 
DATORITĂ UNEI JUSTE ÎNȚELEGERI 
A PRINCIPIULUI MARXIST AL UNI
TĂȚII TEORIEI CU PRACTICA.

circuit YO5KAP din Sighet : 9,019
MHz, 20,006 MHz. Paul George din 
Galați — YO4ZW — vine cu noi amă
nunte : radioamatorul sovietic Mihail 
— UO5MM — i-a transmis că I. A. 
Gagarin se pregătește de aterizare...

Minutele se scurg greu. In sală s-a 
așternut liniștea. Sînt momente de 
intensă nerăbdare... în sfîrșit, TASS 
transmite : „Aviatorul-maior Iuri A- ' 
lexeevici Gagarin a aterizat cu bine 
în regiunea stabilită a Uniunii Sovie
tice".

Am asistat cu toții Ia cea mai ori
ginală „emisiune" de radio. A fost o 
zi de neuitat, înălțătoare ! PRIMUL 
MESAGER AL PĂCII ȘI AL PRO
GRESULUI NESTĂVILIT AL OME
NIRII, A REVENIT DIN COSMOS !

Pentru titlul mondial de șah

Botvinnik-Tal 7*|2-3 |2
Cu 3 puncte avans asupra adversa

rului său, Botvinnik s-a așezat ieri în 
fața pieselor albe decis să-și mărească 
avantajul. Tal și-a dat seama desigur 
că în acest moment al meciului este 
greu să încerce reducerea scorului. 
Faptul că împotriva deschiderii pionu
lui damei — aleasă de șalanger — 
campionul mondial a răspuns cu o va
riantă a așa-numitei apărări slave, do
vedește mai curînd intenția sa de a 
juca la remiză. încă de la mutarea 
a 8-a au început schimburile.. Pe rînd 
damele, cîte o pereche de cai și una 
de nebuni.au dispărut de pe tablă, re- 
ducînd forțele aflate în luptă. Totuși, 
chiar în cadrul acestor simplificări. 
Botvinnik a rămas cu inițiativa. S-a 
intrat apoi într-un final de turnuri 
și nebuni, în care Botvinnik a ma
nevrat cu precizie, obținînd un pion 
în plus și poziție net superioară. 
Tal a fost nevoit să cedeze la mu
tarea 42.

Este a șasea victorie a lui 
Botvinnik, care conduce acum cu 
scorul de 7l * 3 * * * * * 9/2—3%.

De miine pînă duminică, schiorii
romîni C. Tăbăraș, Gh. Bălan, K- 
Gohn și Ilona Micloș vor participa 
la tradiționalul concurs denumit „Cele
3 zile internaționale ale Etnei”. A- 
ceste întreceri, aflate la a șasea edi
ție, se desfășoară anual pe versantul 
sudic al muntelui Etna (3.263 m) și
constituie uri foarte bun prilej de 
prelungire a activității pe zăpadă. Da
torită acestui lucru, la concursul de 
pe Etna participă în fiecare an o se
rie dintre cei mai buni schiori ai lu
mii, fapt oglindit de altfel de lista 
cîștigătorilor: 1956, COBORIRE:
Jean Vuarnet (Franța); 1957, MAS
CULIN slalom special: Tony Spiss 
(Austria), coborâre: Herman Gamon 
(Austria); FEMININ, slalom special:
Thea Hochleitner (Austria), coborirc: 
Thea Hochleitner; 1958, MASCULIN, 
slalom special: Chiharu Igaya (Japo
nia), slalom uriaș : Tony Spiss, cobo
rîre: Chiharu Igaya ; 1959, MASCU
LIN: slalom uriaș I: Ernst Wagner- 
berger (R.F. Germană), slalom spe
cial: Fritz Oberaigner (Austria), sla

® Echipa masculină de baschet a 
R.P. Ungare se pregătește în vederea 
participării la turneul internațional 
care va începe la 29 aprilie la 
Belgrad, unde vor (nai evolua și 
echipele Iugoslaviei și R.P. Romîne. 
Din lotul selecționabililor fac parte 
Bohaty, Gabany, Gyulai, Kovacs, 
Liptay, Pelik și Toth.

9 La Dresda s-a desfășurat du
minică o cursă ciclist;! la care uu 
participat rutieri din R.D. Germană 
și R.S. Cehoslovacă care se pregătesc 
pentru „Cursa Păcii". Pe primul loc 
s-a clasat Gustav Schur (R.D.G.), 
urmat de Pecina (R.S. Ceh.) și 
Eckstein, Adler Griinzig, Braune 
(toți R.D.G.).

» întîlnirea internațională de șah 
dintre echipele orașelor Budapesta 
și Leningrad a luat sfîrșit cu vic
toria jucătorilor leningrădeni :

A CINCRA VICTORIE A LUÎ 
BOTVINNIK...

APARAREA CARO-KANN
Alb ; M. Tal Negru : M. Botvinnik

A zecea partidă din meci
' l.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Nf5 (Ca și în par
tidele IV. VI și Vni, Tal a încercat să 
iasă din variantele clasice ale Caro- 
Kannului, metodă cu care a și reușit o 
frumoasă victorie ultima oară; de data 
aceasta, însă, Botvinnik nu mai con
tinuă cu 3...C5, alegînd o mutare consi
derată mai puțin periculoasă pentru 
alb) 4.h4 h6 5.g4 Nd7 6.h5 c5 7.c3 Cc6 
8.Nh3 e6 9.Ne3 Db6 10.Db3 c:d4 ll.D:b6 
a:b6 12.c:d4 Ca5 (După schimbul dame
lor, iată că inițiativa trece de partea 
negrului, care dispune de amenințări 
tactice și o poziție mai solidă) 13.CC3 
b5 14.Nfl b4 (Pionul dublu devine pu
ternic...) 15.Cb5 Rd8 16.CT3 Cc4 17.N:c4 
d:c4 18.CdG N:d6 19.e:d6 Nc6 2O.Ce5 N:hl 
21.C:f7+ Re8 22.C:h8 Ne4 23.d5 e:d5 
24.Nd4 Cf6 25.Rd2 Rd7 26.Cf7 Re6 27.Ce5 
R:d6 (Partida trece într-un final net 
avantajos pentru negru) 28.f3 Nh7 29.g5 
h:g5 30.hG (Albul caută să-și ușureze 
situația lichidînd flancul drept de pioni) 
3O...g:hG 31.CÎ7 + ReG 32.C:h6 Cg8 33.Cg4 
Nf5 34.Ce3 NgG 35.Cg4 Nf5 3G.Ce3 NgG 
(Botvinnik câștigă timp de gîndire...) 
37.Cg4 Rd6 (...și se hotărăște să cedeze 
pionul de pe flancul regelui pentru a 
decide nemijlocit partida pe celălalt 
flanc) 38.Ce5 Nf5 39.Cf7+ Rd7 4O.C:g5 
Ce7 41.f4 Cc6 42.Cf3. în această poziție, 
partida s-a întrerupt. A doua zi, Tal a 
anunțat că cedează fără joc, conside
rând desigur că finalul este fără spe
ranță pentru alb.

De miine pînă duminică

Schiorii romîni participă
la „Cele 3 zile internaționale ale Etnei“

PE SCURT

Campionatele mondiale de tenis de mas

Perechea Maria Alexandru-Geta Pitică 
s-a calificat în semifinale

PEKIN 12 (pfin telefon de Ia 
trimisul nostru). Miercuri după 
amiază, la aflarea veștii despre epo
cala realizare a științei și tehnicii 
sovietice, prin lansarea și întoar
cerea cu succes pe Pămînt a primei 
nave cosmice satelit din lume „Vos- 
tok“, avînd un om la bord, sportivii 
romîni s-au dus — în sala de con
curs — la jucătoarele și jucătorii 
sovietici și i-au felicitat călduros, 
într-o atmosferă de mare entuziasm. 
A fost un moment de însuflețire înăl
țătoare.

Vorbind despre întrecerile probe
lor individuale care au început 
marți, trebuie spus de la început că 
ele au adus eliminarea majorității 
concurenților europeni la simplu 
bărbați de către jucătorii chinezi. 
De aceea se poate spune pe bună 
dreptate că turneul de consolare 
(unde participă jucătorii eliminați 
în primele două tururi) va fi un 
adevărat campionat european, aici 
luînd parte maghiarii Berczik și 
Pignitzki, suedezii Larson și Mel- 
strom, cehoslovacii Andreadis și Po- 
lakovic, Schneider și Reiman 
(R.D.G.), iugoslavul Teran, romînii 
Cobîrzan și Covaci și alții.

Interesant de reținut este faptul 
că în primii 32 de jucători se află 
17 chinezi, 3 japonezi etc. In pri
mele 16 jucătoare sînt 9 chinezoaice, 
la dublu femei s-au calificat în semi
finale 3 perechi din R.P. Chineză și 
una romînească (Alexandru-Pitică), 
iar la dublu bărbați în 16-imi sînt 
8 cupluri ale țării gazdă.

Un succes deosebit au înregistrat 
reprezentantele noastre Maria Ale
xandru și Geta Pitică, care au ajuns 
în semifinalele probei de dublu fe
minin, eliminînd în sferturi faimosul 
cuplu japonez Matsuzaki-Itoh, care 
pornea ca principal favorit în această 
probă. Tntîlnirea aceasta a fost în- 
tr-adevăr dramatică și jucătoarele 
noastre au luptat cu o dîrzenie extra
ordinară. S-au făcut schimburi de 
mingi de mare spectacol, mult 
aplaudate de numerosul _ public. 
Alexandru și Pitică au ciștigat cu 
3—1 (22, —18, 17, 16). în semi
finale, ele vor primi replica perechii 
Hu Ke-min—Van Cien (R.P. Chineză) 
care cu un tur mai înainte a învins

lom uriaș II: Roger Staub (Elveția), 
combinată: Egon Zimmerman (Aus
tria); FEMININ, slalom special: Eri
ka Netzer (Austria), slalom uriaș I: 
Hilde Hoefher (Austria), slalom uriaș 
II: Heidi Beeler (Elveția), combinată: 
Erika Netzer (Austria); 1960 (prima 
participare a schiorilor romîni), 
MASCULIN, slalom special: Behr
Sepp (R.F.G.), pe locul 17 C. Tăbă
raș, slalom uriaș: Michel Arpin 
(Franța) și Egon Zimmerman (Aus
tria); combinată: E. Zimmerman; FE
MININ, slalom special: Anderson
Beverly (S.U.A.), pe locul 13 Ilona 
Micloș; SLALOM URIAȘ: ILONA
MICLOȘ; combinată: Gertraud Gaber 
(Austria).

Concursul „Cele 3 zilei internațio
nale ale Etnei" este dotat cu 4 tro
fee: „Trofeul Națiunilor" pentru pri
ma clasată pe echipe, „Cupa Primă
verii Siciliene" pentru slalom uriaș, 
„Cupa Marii Coborîri de la Etna" 
și „Cupa Orașului Catania" pentru 
slalom special. Aceasta este de altfel 
și ordinea desfășurării probelor.

31*/2—16*/2 puncte. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate în ultimul 
tur : Szabo-Korcinoi 0—1 ; Barcza- 
Bondarevski l/2—'/2 ; Volpert-Silly 
1—0.

® Anul acesta se va desfășura 
pentru prima oară Turul ciclist in
ternațional al R.S. Cehoslovace la 
care au fost invitați să participe 
rutieri din U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R.D. Germană, Franța, Anglia, Belgia 
și alte țări. Competiția se va desfă
șura între 24 august—3 septembrie 
și va măsura 1.709 km. Prima etapă 
va cuprinde o cursă pe circuit în 
apropierea orașului Bratislava.

« A luat sfîrșit turneul interna
țional de șah de la Sarajevo. In 
clasamentul final primul loc a fost 
împărțit de Ludek Pachman (R.S. 
Cehoslovacă) și Gligoric (Iugoslavia), 
care au totalizat cîte 7*/2 puncte

pe maghiarele Foldi-Mathe cu 3- 
In cealaltă semifinală se vor întrt 
Ciu Ciun-hui—Sun Mei-in cu H 
Iu-cen—Lian li-cen. Ultimele
dispus în sferturi de finală de : 
rechea japoneză Okada-Seki cu s 
rul de 3—0.

Și la simplu femei nu au lif 
surprizele. Astfel, Itoh (Japoni 
una din principalele pretendente 
titlul mondial a ieșit din conc 
fiind învinsă cu 3—1 de Van C 
(R.P. Chineză). O altă jucăto 
chineză Han Iu-cen a eliminat și 
cu 3—2 pe fosta campioană a lui 
japoneza Tomi Okada. Dintre jti 
toarele noastre, cel mai bine se ț 
zintă Maria Alexandru, care a tre 
pe rînd de Pan Sien (R.P. Chine 
în turul II cu 3—0 și de C 
Siu-in (R.P. Chineză) în turul 
cu 3—1. Pentru intrarea în sfe 
rile de finală Maria Ahxandru 
juca joi cu cunoscuta Ciu Ciun-

In proba de simplu masculin 
zultatele neașteptate au abun 
Iată cîteva rezultate mai importai 
turul II: Rethi—Kubacza (R.
Polonă) 3—0, Lian Iu-hai (R. 
Chineză)—Polakovic (R.S.C.) 3
Li Fu-iun (R. P. Chineză)—Lai 
(Suedia) 3—1 ! Harrison (Angli: 
Garczinski (R. P. Polonă) 3—0, I 
(Japonia)—Andreadis (R.S.C.) 3
Tzao Tzu-cian (R. P. Chir.'"; 
Pignitzki (R.P.U.) 3—0, Cian> 
(R. P. Chineză)—Teran (R.P.I 
3—1, Cobîrzan—Van Ci-lian 3 
Ciuan Cia-fu (R. P. Chinez 
Schneider (R.D.G.) 3—2, Su In 
(R. P. Chineză)— Leach (Anj 
3—0, Kusinski (R. P. Polon 
Melstrom (Suedia) 3—0, Ai Li 
(R. P. Chineză)—-Covaci 3—0, 
Cio-lin (R. P. Chineză)—Bei 
(R.P.U.) 3—1 1 turul III : Da C 
(Brazilia)—Rethi 3—1, (18, 17, 
20), Sido (R.P.U.)—Harrison : 
Ian Iui-hua (R. P. Chineză)—N 
lescu 3—0 (13, 9, 15), Cian ‘ 
(R. P. Chineză)—Hoshino (Japc 
3—2! Averin (U.R.S.S.)—Cobi 
3—0 (14, 15, 19) ; turul IV: 
Cia-sen (R. P. Chineză)—Si 
(R.S.C.) 3—1, Tan Cio-lin—Vo 
(R.P.F.I.) 3—0, Da Costa
Kuo-tuan (R. P. Chineză) 3—f 
Fu-iun (R. P. Chineză)—Shib 
(Japonia) 3—2, Sido—Su K 
3—0, Miki—Van Ciuan-iao
Ogimura—Peterfi 3—2, Averin— 
3—1, Freundorfer—Vihnanovski 
Simplu femei, turul I; Pitică 
Cien-ven (R. P. Chineză) 3— 0 
lea—Andersson (Suedia)
turul II : Pitică—Akueteh (G1 
3—0, Alexandru—Pan Sien (F 
Chineză) 3—0, Folea—Ci H
(R. P. Chineză) 3—0, turul 
Mathe (R.P.U.)—Cen Iu-mei (1 
Chineză) 3—1, Alexandru—Cian 
in (R. P. Chineză) 3—1 (12
—19, 16), Sun Mei-in (R. P. 
neză)— Pitică 3—0, Matsuzaki— 
3-0 (14, 13, 12).

Dublu bărbați, turul II: Col 
Covaci—Alagbala, Kotun (Ni 
3—0, Negulescu, Rethi—Lam 
Vah, Von Ce Nam (Singapore) 
turul III: Van Ciuan-iao, Su In 
Cobîrzan, Covaci 3—1, Negi 
Rethi—Markovic, Teran 3—2. 
mixit, turul II: Mathe, Foldi— 
Negulescu 3—2, Folea, Reth 
woryta, Kalinski 3—0, Ale: 
Cobîrzan—Okada, Shibutani 3-

Jocurile continuă joi și vinei 
vor avea loc și finalele.

TH. RO

Ia turneul balcanic de

LEVSKI SOFIA - FENERBAI
ISTANBUL 4-0 (2-0)

SOFIA 12 (prin telefon de la 
ponderatul nostru). — Pe si 
,,Vasiil Levsk.i“ din capiitala R. 
gări a s-a desfășurat astăzi în 11 
o nouă întîlnire din cadrul ti 
balcanic care angrenează cehi pi 
sate pe locul secund în carnp 
naționale. Levski Sofia a întîlnit 
retur pe Fenerbahce Istanbul, 
viotonia la un scor categoric: 4—0 
'după ce în ianuarie aceste echip 
naseră nedocis : 0—0. Chiar 1 
scor, victoria gazdelor este cu tot 
tată. Gazdele au construit acțiuni 
au tras mult la poartă, au avut 
legătură între compartimente, 
au impresionat prin viteză, dar 
deficitari în ce privește jocul 
și trasul la poartă. Cele patru g 
echipei bulgare au fost însorise • 
Basil (ît proprie poartă), 
(din 11 in) și Abadgicv. 
Shâzi var, (R. P. Albania) a coi 
rect.

TOM A IIR1

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.

nebuni.au

