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cosmonaut

Corespondență telefonică din Moscova

ALEXANDR SIZONENKO

și Geta Pitică in acfinne.Campioanele mondiale Maria Alexandru

(Continuare m pag, a 8-a) J

răsunătoarele 
nostru în nl-

au cucerit înaltul titlu de

aplaudat victoria perechii Ma
ria Alexandru—Geta Pitică penr- 
tru frumoasa biruință din fi
nala probei de dublu, cindf 
la capătul unei întîlniri pasio
nante, cuplul romîn au reu$tt 
să cucerească titlul mondial.' 
Jucătoarele noastre, care eli- 
minaseră în semifinale dublul 
Hu Ke-min — Van Cien cu 
3_1 (—18, 17, 15, 18), au intrat 
hotărîte să lupte din toate pu-

orbă 
și cu 

care a 
fizică al 

cosmonaut din lume. 
de mic — povestește ta- 
— luci era un băiat mo- 
harnic. Ii plăcea foarte 
construiască aeromodele”. 

Nikolacvici Rovnov. 
discutat mai pe

(Continuare în pag. a 8-a)

MOSCOVA 14 (l’rin telefon 
la corespondentul nostru).

Numele lui Gagarin este în 
ceste zile pe buzele a sute 
sute de milioane de oameni de 
întregul glob pămîntes*c.

i mult numeli 
admirație și 
tre 

care l-a 
, care Îs

adăuga această victorie la 
succese obținute de sportul 
tîinul timp.

închinăm victoria noastră 
ninient pe care-1 întîmpină întregul nostru 
popor, cea de a /40-a aniversare a Parti
dului nostru drag**.

Gagarin pe aeroportul Vnukovo
Telefoto : TASS—Agcrpres

telefon de ale celei de a XXVI-a ediții lui din Republica Populară 
Seara fi- a campionatelor mondiale de Romînă un nou și strălucit 

individuale tenis de masă a adus sportu- succes. 15.000 de spectatori au

poporului nostru, cea 
40-a Aniversare a Partidului, comunista 

Pitică și utemista Maria Alexandru au 
forțe inepuizabile, de neînfrînt, pentru a 
mișcării sportive din patria scumpă, noi 
Cinste lor 1

a- 
Ș» 
pe 

Firește, 
cu atît mai mult numele său <'ste. 
rostit cu admirație și recunoștin
ță de către poporul sovietic, a- 
cela care l-a crescut și educat, 
acela care l-a dat lumii întregi pe 
cosmonautul Gagarin.

Am vizitat joi orășelul LiubcrțJ 
de lingă Moscova unde, î itre anii 
19*19—1951 Iuri Alexcevici Ga
garin a urmat cursurile școlii de 
meserii nr. 14, pe care le-a ab
solvit cu rezultate excelente, de
venind modelier-tumător. I-am în- 
tîlnit aici și am stat de 
cu tatăl eroului, precum 
Ivan Nikolaevici Rovnov, 
fost profesor de educație 
primului

,. Incă 
tăi său 
deșt și 
mult să 
Iar Ivan Nikolaevici Rovnov, cu 
care am discutat mai pe înde
lete, mi-a povestit: „Fără îndoia
lă, Iuri Alexcevici Gagarin este un 
sportiv excelent și multilateral. 
Sportul este acela care stă la bază 
sănătății lui robuste, pot să 
spun... cosmice. Mi-l amintesc 
foarte bine pe Iuri. A venit în 
școala noastră în anul 1949. Era 
un copil obișnuit. Sportul l-a cu
cerit repede și în scurt timn pe 
pieptul său strălucea insigna 
G.T.O. Era întotdeauna discipli
nat, organizat, iar pe terenurile 
de sport apărea într-o frumoasă 
uniformă sportivă. Colegii de 
școală l-au ales apoi ca organiza
tor sportiv. îmi amintesc că la 
început îi plăcea mult schiul. (A 
obținut categoria a doua de cla
sificare). Adeseori îl vedeam și 
la aparatele din sala de gimnas-

pregătire fizică, pe care a obți
nut-o prin practicarea sportului",

Intr-adevăr, e evident că spor
tul are o substanțială contribuție 
la realizarea sănătății de fier dc 
care trebuie să dispună cosmo 
nauții. Iar exemplul lui Iuri A- 
lexeevici Gagarin, primul cosmo
naut din lume, distins azi cu 
titlul de onoare de ,,Maestru eme
rit al sportului din U.R.S.S.”, 
este elocvent în acest sens.

Iată ce au declarat campioanele mondiale 
l trimisului special al ziarului nostru la 
! Pekin:

„Sintem nespus de fericite că am învins 
j într-o competiție de o atît de mare am- 
| pi oare cum a fost această ediție a Cam- 
) pion a te lor mondiale.
| Imensă ne este bucuria că am putut

La Campionatele mondiale de tenis de masă de la Pekin

Maria Alexandru și Geta Pitică 
campioane mondiale la proba de dublu

felicit pentru fiul dv. care 
este un erou".

Se apropie clipa emoționantă. 
Mii de oameni privesc turbo- 
propulsorul „11-18“ care se a- 
propie de aeroport și pe bordul 
căruia se află cosmonautul.

Timpul se scurge extrem de 
încet în timp ce uriașul avion 
. 11-18”, care a aterizat pe 
aeroport, se apropie de mul
țimea celor care au venit să-l 
intimpine,

Eroul cosmonaut coboară pe 
scară și cu un pas vioi se în
dreaptă spre șeful guvernu ui 
sovietic. Sute de oameni îl sa
lută prin urale pe primul cu
ceritor al cosmosuui.

De la tribună, Iuri Gagarin 
îi raportează lui Nikita 
Hrușciov:

„Tovarășe prim-secretar ' al 
C.C. ai P.C.U.S., președinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., raportează maiorul 
Gagarin : Sînt bucuros să vă

l/n starter exceptional și un record epocal. 
Desen de N. CLAUDIU.

mit pe Iuri Gagarin 
de 7 milioane de locuitori 
iește grandioasa sărbătoare 
țională a întregului popor 
vietic, sărbătoarea întregii 
meniri.

Pentru a-1 întîmpină 
eroul cosmonaut, pe aeroportul 
Vnukovo a sosit de la Soci 
Nikita Hrușciov. Pe aeroport 
se află și alți conducători ai 
partidului comunist și ai gu
vernului sovietic.

Nikita Hrușciov salută cu 
cordialitate o femeie tînără, de 
statură măruntă. Este Valen
tina Gagarina, soția cosmo
nautului. Nina Hrușciova ii dă 
un buchet de flori. Tot aici se 
află rudele lui Gagarin sosite 
din regiunea Smolensk — tată; 
său un bătrîn tîmplar rus, și 
mama sa. N. S. Hrușciov le 
strînge mîna și le spune: „Vă

MOSCOVA 14 (Agerpres).
TASS transmite :

Moscova triumfătoare l-a pri- 
Orașul 

tră- 
na- 
so- 

o-

tică. A luat parte mul tîrziu și 
la concursuri de atletism, dar 
baschetul a devenit sportul său 
preferat. A făcut parte din echipa 
școlii, concurînd la numeroase 
întreceri sportive. In anul 1951 
a plecat la Saratov, la Institutul 
tehnic industrial. Cînd a vizitat 
din nou școala noastră, în anul 
1954, am observat că devenise 
mai voinic: era lat în spate, vi
guros. Din discuția avută cu el 
am aflat că avea categoria I. la 
baschet și că practica și parașu
tismul (efectuase pînă atunci 50 
de salturi)”.

Profesorul Rovnov este bucu
ros că și-a adus și el o mo-' 
destă contribuție la educarea a-' 
celuia care primul în lume a cu 
cerit Cosmosul. Aceeași bucurie" 
o încearcă în aceste zile într-o' 
măsură mai mare sau mai mică" 
toți oamenii sovietici. 1

O mărturie elocventă că Iuri A - 
lexeevici Gagarin este un buni 
sportiv o constituie relatarea pe- 
care a făcut-o la conferința de" 
presă care a avut loc la locul a- 
terizării, după istoricul zbor Pă-’ 
mint—Cosimos—Pământ: ,,lml'.
place mult sportul, îndeosebi bas-- 
chelul, schiul și badmingtonul”. '

Dar nu numai oamenii sovietici- 
sînt mîndri în aceste zile, l-'apta' 
eroică a Iui Iuri Alexcevici (.a-l 
garin a stârnit admirație în Iu-* 
mea întreagă. Joi, în Piața lio/ 
șie, un grup de turiști români- 
împărtășea marca satisfacție a' 
poporului, sovietic, urmărind și' 
participând cu entuziasm la bucu-I 
ria generală a moscoviților. Va-' 
lentina Cliivulescu, ingineră oco-- 
nomistă din București, sportivă și- 
ea, mi-a spus : ,,Felicit din inimă', 
poporul sovietic pentru 
minunată realizare.
că Iuri Gagarin are o excelență.

făcut o primire

;; PEKIN 14 (prin
-.-la trimisul nostru). 
" “ nalelor probelor

raportez că misiunea Comitetn- 
iui Central al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic a fost în
deplinită. Primul zbor cosmic 
din lume s-a efectuat pe nava 
cosmică sovietică „Vostok". 
loate sistemele și utilajul au 
funcționat cu precizie, irepro
șabil. Mă simt excelent. Sint 
gata să îndeplinesc orice altă 
misiune a partidului și guver
nului",

Nikita Hrușciov îl îmbrăți
șează părintește pe eroul 
cosmonaut, îl sărută și îl ține 
mult timp îmbrățișat.

..Te felicit", spune Nikita 
Hrușciov

Eroul cosmosu ui este salutat 
cu căldură de conducătorii Par
tidului comunist și ai guvernu
lui sovietic. Kliment Voroșilov, 
Leonid Brejnev, Fro" Kozlov 
îl sărută din toată inima.

De Ia Pekin a sosit o știre care ne umple 
inimile de bucurie. In întrecerile finale ale 
probelor individuale, reprezentantele noastre 

XMaria Alexandru și Geta Pitică au realizat o 
Trăsunătoare performanță, cucerind titlul de cam- 
Ipioane mondiale la dublu. Acest mare succes are 
fo deosebită semnificație. Este singurul titlu 
1 mondial — din cele șapte ale competiției — 
4-cîștigat de reprezentanții Europei restul trotee’or 
Ț fiind adjudecate de jucătorii chinezi (echipe 
Xbărbați, simplu masculin, simp’u feminin) și cei 
Țjaponezi (echipe femei, dublu bărbați și dublu 
Imixt). Cinstea a revenit, spre mîndria noastră, 
i Republicii Populare Romrne, prin maestrele spor
itului Maria Alexandru șj Geta Pitică.
Ț Această importantă victorie se situează, în 
Ț același timp, la o vatoare foarte înaltă. De- 
■►monstrînd o pregătire ridicată și o nestăvilită 

putere de luptă, sportivele rom’nce s-au impus 
în fața celor mai renumite perechi din lume care 

' ®e găseau în mare formă și se bucurau de cre- 
•► ditul aproape unanim al specialiștilor. Chiar din 
■►turneul interechipe, desfășurat în primele zile 
Ț ale întrecerilor, Maria Alexandru și Geta Pitică 
;țau dovedit calități tehnico-tactice și moral-vo- 
”litive excepționale, depășind 6 din 7 dubluri 
■■întîlnite (printre care și perechea maghiară Eva 
■ ~ Foldi-Ș-arolta Mathe). Suita lor de victorii le-a 
” adus un remarcabil loc III pe echipe. In con- 
ț” tinuare, la proba de dublu, succesul a fost de- 
"plin. Cinci meciuri susținute și tot atitea victorii. 
-►Au fost învinse puternicul cuplu japonez, tflcă- 
■ •tuit din două campioane mondiale Matsuzaki și 
''itoh și patru reputate perechi ale țării gazdă. 
”” însuflețite de un înalt patriotism, dorind din 
■■toată inima să participe cu performanțe de seamă 
- - la măreața sărbătoare 
-►de a 
'' Geta 
” găsit 
■ ► aduce 
■ ► lauri.



Luptă dîrză pen
tru fiecare ba
lon, întreceri spec
taculoase, iată ce au 
oferit meciurile de 
volei din coditul 
Concursului cultural- 
sportiv al tineretu
lui. Iu regiunile Plo
iești, Banat, Galați. 
Ș-a., voleiul și-a fă
cut cu acest prilej 
foarte mulți prieteni. 
Iată în fotografie un 
aspect de la o în- 
tilnire dintre echipe
le sătești S. MT. 
Buda și Aricești — 
ambele din regiunea 
Ploiești.

'j T'X a la un an la altul crește numărul competițiilor sportive de 
i1 I > mase, atrăgînd pț. terenuri și în sălile de sport tot mai mulți 

tineri și tinere. Anul trecut, principala competiție de mase a 
' fost CONCURSUL CULTURAL-SPORTIV AL TINERETULUI, care a 
{ constituit o adevărată sărbătoare pentru sportivii patriei noastre. Porțile 
( stadioanelor au fost pur și simplu asaltate de tinerii dornici să se 
t întreacă într-o competiție de amploare. Chiar de la prima etapă 
’ pe asociație — arbitrii au înscris în foile de concurs 2.050.000' 
1 " «le participant, cifră care demonstrează marea pasiune a tineretului 
J ’"•nostru pentru activitatea sportivă.
[ întrecerile din cadrul Concursului cultural-sportiv au constituit 

4 totodată un prilej minunat pentru efectuarea de noi construcții și amenajări 
de baze sportive simple. Asemenea baze au .răsărit* rapid, în mare 

J număr, prin munca 
! (/patriei noastre.
i muncii neobosite
r, cultural-sportiv al tineretului.

Îtimp și în ceea — —
11 r f <; r»

La citeva clipe după ce 1
lețul starterului a dat plecarea, piu-J 
tonul de cicliști s-a avintat £n între- j 
cere. Sportul cu pedale a cucerit mul
te simpatii tu zilele desfășurării Con- i 
cursului cultural-snortiv al tineretu
lui. Triata —> sportul celor pu

ternici și curajoși, se bucură 
de o mare popularitate în rîndurile 
tineretului. Mai cu seamă la sate, 
întrecerile de trîntă au constituit 
„punctul forte* al Concursului cul
tural-sportiv. Zeci de mii de tineri 
s-au întrecut pe saltelele de lupte. 
S-a evidențiat cu acest prilej un 
mare număr de sportivi din regiunile! 
Dobrogea, Galați, Brașov, Banat etc, • 
care vor asalta, nu peste multă vre
me, pe fruntașii luptelor din țara 
noastră. Unii dintre participanții la 
această competiție tinerească (ca de 
pildă Nicolae Martinescu, Ion Her
man ș.a) au și pășit pe calea 
tută puternice afirmări, fiind selec
ționați în diferite loturi de sportivi 
fruntași.

entuziastă a tineretului din satele și orașele 
Peste 2.500 de baze sportive — iată rezultatul 

a- participanților la prima ediție a Concursului 
’ ' '. Rezultate bune s-au obținut în acest 

i ce privește creșterea numărului de membri în 
! U.C.F.S., reușindu-se ca în timpul desfășurării Concursului să fie

’ înscriși în organizația noastră aproape 120.000 de oameni ai muncii, 
țj Iată cîteva exemple care demonstrează din plin popularitatea de 
II’care s-au bucurat întrecerile din cadrul Concursului cultural-sportiv.

- Ele constituie totodată o garanție că și actuala ediție se va bucura de 
aceeași afluență pe terenurile de sport.

i J ; ...............
-————-■------------------------ ——-

Concursul cultural-sportiv al tineretului a dat posibilitate să se îm
bine activitatea culturală cu cea sportivă. Astfel, in numeroase comune 
din raioanele Cîmpulung Muscel, Drăgășani, Costești etc., concursurile 
sportive. s-au desfășurat simultan cu manifestațiile artistice. Asemenea 
acțiuni au avut loc și in Capitală. Iată, in fotografia noastră, un grup 
de sportivi și de artiști amatori din raionul Gh. Gheorghiu-Dej, înainte 
de a intra în concurs...

Succes deplin întrecerilor din cadrul 
Concursului cultural-sportiv al tineretului!

"-r-———--------------- --------—------ - ------------. -------- ------- --—

( In întreaga țară, întrecerile de atletism s-au bucurat de o largă par
ticipare, definind locul I (neoficial, bineînțeles) printre disciplinele spor- 

ț '1 tive prevăzute in regulamentul competiției. Numai in regiunea Cluj, de 
j, pildă, la startul probelor atletice au fost prezenți 53.207 participant, din- 
j tre care 14.930 femei. r

In fotografie cițiva dintre cei mai mici atleți iau startul într-o
I cursă de sprint.i

Una din cele mai populare cotqpe- 
tiții de mase este Concursul cultural- 
sportiv al tineretului. Manifestare cul
tura l-sport ivi de mare amploare, a- 
teastă întrecere a prilejuit, Încă de 
anul trecut, întilniri tinerești, pline de 
voie bună.

In regiunile Cluj, Dobrogea, Bra
șov, Iași, Banat, Oltenia, Argeș și 
București ca de altfel și în celelalte 
regiuni, întrecerile din cadrul Con
cursului cultural-sportiv al tineretului 
s-au transformat în adevărate sărbători 
ale tinerilor artiști amatori și sportivi.

Incepînd de mîine se vor disputa în
trecerile din cadrul primei etape, pe 
asociații sportive, care durează pînă 
in ziua de 31 mai. Această etapă 
are o importanță deosebită deoarece 
se desfășoară în cinstea celei de a 
40-a aniversări a Partidului. Con
siliile asociațiilor sportive în colabo
rare cu organizațiile U.T.M. au, deci, 
datoria să asigure întrecerilor sportive 
condițiuni de desfășurare dintre cele 
mai bune. După cum se știe, regu
lamentul Concursului permite organi
zarea de întreceri nu numai la spor
turile prevăzute în instrucțiuni (atle
tism, gimnastică, G.M.A., ciclism, vo
lei, tir, popice, fotbal, oină și trîntă) 
ci și la alte discipline sportive, în 
funcție de tradițiile existente în loca
litățile respective, fnvățînd din expe
riența anului trecut, consiliile asocia
țiilor sportive nu trebuie uite 

că frumoasele întreceri spor- 
trve din cadrul Concursului cul
tural-sportiv al tineretului sînt des
chise tinerilor care nu au clasificare 
sportivă. Cu alte cuvinte, este bine 
ca în aceste întreceri să fie angr-nali 
în primai rînd, tinerii care nu au mai 
făcut sport și în rîndurile cărora pot 
Ii descoperite elemente valoroase, cu 
perspective de dezvoltare. Numeroase 
asociații sportive din regiunile Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana, 
și Galați ș-au orientat anul trecut 
spre angrenarea în întreceri îndeosebi 
a tinerilor sportivi începători, reușind 
în acest fel să descopere și apoi să 
promoveze în secțiile pe ramură de 
sport o serie de elemente talentate.

Vorbind despre întrecerile din ca
drul primei etape a Concursului cul
tural-sportiv al tineretului, nu tre
buie uitată nici recomandarea făcută 
de regulamentul întrecerii ca între 
1 și 7 mai organizațiile U.T.M. și 
consiliile asociațiilor sportive să or
ganizeze activități pe zile, cum ar fi, 
de pildă, ziua cîntecului, ziua dansu
lui, ziua sportului etc.

Comisiile -de organizare a Con
cursului cultural-sportiv a! tineretu
lui din orașe și din raioane au sar
cina să asigure îmbinarea armonioasă 
a manifestărilor cultural-artistice ou 
cele sportive pentru ca întrecerile să 
aibă un caracter unitar, bine închegat. 
De asemenea, primele întreceri vor tre
bui să se dgsfășoare intr-un cadru 

festiv care să marcheze acest impor
tant eveniment sportiv. Anul trecut, 
într-o serie de sate și comune, pre
cum și într-o serie de întreprinderi 
și instituții din orașul București și din 
regiunile Oltenia, Bacău și Suceava 
s-a greșit tocmai prin faptul că 
s-a pus accentul fie mai mult pe ma
nifestările cultural-artistice, fie pe 
întrecerile sportive.

La actuala ediție, organizațiile
U.T.M. și asociațiile sportive trebuie 
să acorde o atenție sporită bunei des
fășurări a competiției, colaborînd pe 
baza unui plan comun.

Acestea sînt însă numai principa
lele învățăminte acumulate din expe
riența. desfășurării Concursului . ciiltu. 
ral-Sportiv al tineretului în anul tre
cut. jn ceea ce privește întrece
rile sportive, comisiile pe ramură de 
sport, tehnicienii, instructorii, spor
tivii fruntași, arbitrii ș.;, în general, 
toți activiștii sportivi pot să dea un 
sprijin serios consiliilor asociațiilor 
sportive în organizarea concursuri- 
lor/ țn așa fel incit ele să și atingă 
scopul și să ’ asigure participarea 
unor mase largi de tineri, să contri
buie la dezvoltarea sistemului com
petitions! local prin promovarea unor 
forme noi și interesante de întrecere, 
la amenajarea de baze sportive sim
ple, la creșterea numărului de mem
bri ai U.C.F.S. In felul acesta vom 
asigura succesul acestei mari și fru- 
mo^șe competiții cultural-sportive I



Sportul
în plin

african 
avînt!

Tovarăși de întrecere
' La Hunedoara, cocsarii si Jurnaliștii, 
oțelarii și laminoriștii dau viață che
mării Partidului, desfășurînd larg între, 
cerea socialistă în cinstea glorioasei a- 
niversării a Partidului. Obiective: con
tinua îmbunătățire a calității produselor, 
reducerea prețului de cost și realizarea 
unor indici superiori de utilizare a agre
gatelor.

Pentru a cunoaște mai bine felul cum 
se desfășoară întrecerea, 'să vizităm 
împreună cîteva secții.

Iată-ne la uzina cocso-chimică. Aici, 
cocsarii hunedoreni se străduiesc să dea 
peste plan cit mai multe tone de cocs 
de, cea mai bună calitate. In luna mar
tie. ei au realizat 1700 tone cocs peste 
plan, reușind totodată să crească rezis
tența cocsului la 310 kg. Printre cei mai 
harnici muncitori din uzină se numără 
maiștrii Mihai Donbroschi și Ghcorglie 
Grozitvcscu (fotbaliști), ale căror schim
buri depășesc cu regularitate planul de 
producție.

Oțelăria Siemens Martin I..., Prim topi- 
torul pe care-l Intîlnim este luptă
torul Osvald Klues, care, împreună cu 
echipa sa, a dat în cursul lunii trecute 
7li de tone oțel peste plan și o șarjă 
rapidă.

Sîntem acum în fața cuptoarelor oțe- 
lăriei Siemens-Martin II... Grupul de o- 
țeluri care pregătește elaborarea unei noi 
șarje face parte din echipa prim topito- 
ndui Dumitru Stîugu — jucător de te
nis de masă. Ei au reușit în cursul lunii 
martie să dea peste plan 118 tone oțel, 
înainte de a pleca mai departe vă mai 
prezentăm încă un sportiv hunedorean.

——
ca ziua de 15 
lupta popoare-

In anul 1958, la Conferința de la Accra, s-a stabilit 
aprilie să fie sărbătorită ca zi de acțiune și solidaritate cu 
lor africane pentru libertate și independentă.

Intr-adevăr, vulcanul luptei de eliberare clocotește in 
că. „Continentul negru" seamănă astăzi cu un uriaș care-și îndreaptă 
umerii, scuturind parazifii care i-au supt vlaga secole de-a rindvl. 
Procesul de eliberare s-a intensificat in mod deosebit anul trecut, 1960 
fiind considerat .Anul Africii". De la trei state independențe existente 
in anul 1945, in Africa s-a ajuns treptat, in anii de după război, la 27 
de state de sine stătătoare, suverane.

Nu mai este departe timpul cind întreaga Africă se va elibera defi
nitiv, punindti-se astfel capăt pe acest continent rușinosului sistem colo
nialist. O mărturie grăitoare în acest sens este avîntul luptei de elibe
rare in țările coloniale, care se intensifică cu fiecare zi.

Țările care și-au scuturat recent odiosul jug colonial au, firește, 
multe probleme de rezolvat, îndeosebi în ce privește lichidarea grelei 
situații economice in care au fost ținute pînă acum. Este insă demn 
de reținut faptul ci pe lingă alte preocupări oamenii muncii au acum 
posibilitatea si facă și sport. Evident, pe alocuri se fac primii pași dar 
se obțin și primele succese. Sportul african este tinăr, dar posibilitățile 
de care dispune ii oferă mari perspective de dezvoltare. Viitorul îi 
aparține.

întreaga Afri-

superioară a produselor.

GH. CIORANU — coreep.

răspund prin fapte

un

laminorul de 800 nun. Locul desfășură- ■ ■ 
Hunedoara . . "

la amenajarea și construirea de.. 
sportive. Pd4 lingă G.A.S.-urile'' 

Ciocîrlia, Țepeș Vodă, Semeni".
și Nisipari au fost construite- ■ 

simple de volei și fotbal, j ‘

Doi „grei” în plină acțiune... Cunoscutul boxer Mihai Gheorghio-ni și uriașul său 
strung pentru prelucarea pieselor de la 
rii întrecerii : Combinatul Siderurgic

Lucrează sus pe macara. Fără îndoială, 
că numele vă este cunoscut : Vasile Tă- 
taru din echipa de fotbal „C of vinul”. El 
face parte din schimbul condus de mais
trul Octavian Imbrea — schimb frun
taș în întrecerea socialistă pe profesii 
care și-a depășit planul de producție pe 
martie cu 100,6 la sută, dînd 146 tone 
oțel peste plan și 25 șarje rapide.

Pe Mihai Gheorghioni — finalistul de 
anul trecut al campionatelor republicane 
de box — îl găsim la laminorul de 000 
mm. Este strungar fruntaș și lucrează 
piese de calitate superioară. Asemenea

lui, atletul Constantin Stancu de la tec-"" 
ția I furnale, luptătorul Adalbert FfldOp.„ 
de la centrala termică II și mulți alți-- 
sportivi fruntași în producție sînt to-'„ ’ 
varăși de întrecere în lupta pentru • ca- - - 
litote

Luna construcțiilor 
și amenajărilor de baze sportive

„MĂ CONTROLEZ SINGUR
ȘI RĂSPUND DE CALITATE"

Luptînd cu avînt sporit pentru rea
lizarea și depășirea planului pe 1961, 
constructorii de tractoare din Brașov 
au obținut realizări importante 
primul trimestru al acestui an. 
ducția globală pe uzină a fost 
zată în proporție de 107,6 la 
producția marfă în procent de 
la sută, iar fa piese de schimb pla
nul inițial a fost depășit cu 7,3 la 
sută. Toate acestea oglindesc elanul 
cu care harnicul colectiv al uzinelor 
de tractoare ,.Ernst Thălmann** întîm- 
pină aniversarea Partidului.

Printre colectivele ale căror rezul
tate au adus o contribuție directă la 
aceste frumoase succese se numără și 
cel al sectorului montaj-general. Aici, 
fiecare piesă este controlată cu grijă, - 
fiind supusă astfel examenului final 
al calității, lată cîțiva sportivi frun
tași în producție din acest sector. 
Atletul Mircea Brebu, 
auto. Lucrează cu mult simț de răs
pundere la montajul final al instala
țiilor electrice. Prin mîinile sale di
bace trec zeci de cabluri, adevărați 
nervi ai tractorului. Alături de el îi 
găsim pe alți doi electricieni: Emil 
Radu și luliana Neako, handbaliști.

Din acest sector face parte Și sec
ția rodaj, a cărei atribuție este de 
a roda tractorul gata finisat. Este 
o muncă importantă, la care contri
buie numeroși sportivi, lată, de pildă,

și în
Pro- 

reali- 
sută, 
103,3

electrician

ce ne spunea unui dintre cei mai 
vîrstnici muncitori și sportivi, încer
catul alpinist Ion Vlădăreanu: „Sec
ția rodaj dă finitul și de aceea tre
buie depuse străduințe pentru consta
tarea oricărui defect cît de mic pentru 
imediata lui remediere. Noi nu vrem 
să rămînem în urma celorlalți. 
Luptăm cu toții pentru aplicarea ca 
succes a lozincii lansată de tineretul 
din secția montaj general — „MA 
CONTROLEZ SINGUR ȘI RASPUiND 
DE CALITATE’.

Și, într-adevăr, din mîinile celor de 
Ia rodaj, ca de altfel ale tuturor celor 
care lucrează în acest sector, ies lu
cruri de calitate superioară. Mecani
cul Ion Vlădăreanu este mulțumit de 
felul cum muncesc sportivii din sec
ție. El rie-a vorbit cu căldură de i 
canicul Ștefan Vlad (fotbalist). 
Marcel Bodeanu, proaspăt autor 
unei inovații — campion de schi 
cadrul Spartachiadei pe asociație 
și de mulți alții.

Peste tot se lucrează intens. încet, 
cu migală și pricepere, printr-un efort 
colectiv, tractorul prinde forma defi-., 
nitivă din stive de axe, pinioane, pîr-j ‘ 
ghii, rulmenți ș-a. — ieșind pe por-;; 
țile uzinei cu mîndra inscripție „FA- - 
BRICAT IN R.P.R.", f atletism

C. GRUIA — coresp. regional

me
de 
al 

i în

Tinerii din raionul Medgidia au tn-j j 
trebuințat cu deosebit folos orele libere- - 
din primele zile ale acestei luni, tre-j j 
cînd 
baze 
din 
Mici 
terenuri 
Membrii asociației sportive Mecaniza— ■ 
torul din Cernavodă și-au construit;j 
un teren de handbal redus și două de- - 
volei. In fruntea celor care au efec-" 
tuat lucrările se afla și directorul' ", 
Tpader Dobra, care a constituit 
exemplu pentru ceilalți. Un teren dej j 
tenis de cîmp, care este întrebuințat- ■ 

redus, a" 
de către.. 

membrii asociației sportive Cimen-- ■ 
tul Medgidia. S-au prestat peste 
2.000 ore de muncă voluntară, j j
Un sprijin deosebit a fost acordat dej j 
către inginerul șef Constantin Jiglău.;; 
La I.M.U. Medgidia a început trans-- - 
portarea materialelor necesare pentru. - 
construirea unei popicării. Nici mun-j j 
citorii de la G.A.S. Medgidia n-au; j 
rămas mai prejos. Ei vor da curînd- ► 
în folosință un teren de fotbal (ga— -

" * Sekii zonat) și unul de volei. Baza sportivă.. 
a fost împrejmuită. j j

și pentru handbalul 
fost recent terminat Sportivii din țările africane care se trezesc la viață primesc adesea un 

ajutor neprecupețit din partea sportivilor, antrenorilor fi tehnicienilor 
sportivi din țările socialiste.

fotografia de mai sus, antrenorul de atletism Hellmann de la Institutul 
Cultură Fizici din Leipzig explică unui grup de tineri din Guineea 

liberă tehnica aruncării greutății

In 
de

Cu

„Baza noastră — 
nădejdea —

cuvinte s-a adresat 
președintele Republicii

întregul popor, 
tineretul44

de care se lovesc statele africane carai 
și-au cucerit recent independența 
este lipsa unor cadre calificate, 
specializate în diferite domenii și 
discipline sportive, 
îndruma în mod 
mii pași în sport 
fricani. In ultima 
meroase cazurile cînd organele spor-4 
tive ale țărilor africane se adre
sează cu încredere țărilor socialism 
te, solicitîndu-le ajutor în această 
direcție și refuzînd „ajutorul"^ pe 
care se oferă să-l acorde țării»

aceste 
Ture, , ,

Guineea, delegaților conferinței de 
constituire a Asociației amatori-

„ . .lor de sport. Sportul trebuie să de-
P. POPESCU, corespondent ..vină un bu-n al maselor, iar în a- 

vangarda lui trebuie să pășească 
tinerii — iată scopul transformări
lor sportive din regiunile Africei des
cătușate de jugul colonial.

In periooda noiembrie 1960 — 
ianuarie 1961 iu fost desființate 
toate cluburile privilegiate din So
malia, Ghana, Camerun etc. In tre- ___
cut, membru al echipei R. C. Accra posesoare încă de codoinii. S-au fă-' 
putea fi 
inventar 
în acest 
acelora 
sportul, 
mai sus

Competiții—rezultate
• Au luat sfîrșit întrecerile de 

care au reunit la start 
"sportivi din Africa Centrală (Niger, 
;; Volta Superioară, Ciad și Dahomei). 
"Remarcăm dintre rezultate: 100 m
■ ■ Jules 
. j 400 m Robert 
j j sec.
"aruncarea suliței un
■ - 69,00 m.

Ruanda (Ciad) 10,6 sec.;
Gorat (Ciad) 46,8

Ghezze Ruanda a realizat la 
de

-■ « In ultima vreme
bunățățite recordurile

rezultat

au fost 
Sudanului

care să poati 
competent pri-i 

ai tinerilor a-i , 
vreme sînt nui

poseda 
accesul 
tuturor 

practice 
statelor

tm- 
la 

"toate probele de sărituri: Taufic 
" Ragba a realizat 6,74 m la „lungii 
-- me“ și 1,81 m la „înălțime", iar 
--Hakim, folosind o prăjină de bam- 
I ‘ bus, a obținut 3,44 m la săritura 
"cu prăjină.

Mecanicul Ștefan Vlad (fotbalist), de la secția rodaj, efectuează examenul 
final al calității, A

" » Jucătorii de fotbal din Togo
-►au participat recent la un cantonu- 
..ment de o lună de zile, cu care 
"‘ocazie au pus în practică cele învă- 
"țate cu prilejul meciurilor amicale 
;;cu echipe din U,R,S,S., Franța și

«Jiu alic S

numai acela care 
sportiv. In prezent 
club este permis 
care doresc să 
Urmînd exemplul
amintite, în decembrie a- 

nul trecut și o serie de cluburi din 
Nigeria și-au deschis porțile pentru 
tinerii sportivi nigerieni. Statul a 
luat asupra sa o parte a cheltuie
lilor care provin din închirierea 
unor baze sportive pentru 
de oameni ai muncii care au 
git sportul.

In statele Africii Centrale 
părut primele cluburi sportive sin
dicale. Comisarul sportiv al Repu
blicii 'Mali, de exemplu, a făcut cu
noscută în luna ianuarie crearea 
cîtorva secții teritoriale ale Clubu
lui sportiv central al sindicatului 
muncitorilor agricoli.

Se știe că una din greutățile, în 
ceea ce privește dezvoltarea sportului,

masele
îndră-

au a-

cut însă primii pași și în sensul 
creșterii pe plan național a unor, 
specialiști în domeniul sportului.- ! 
In Nigeria, de pildă, a fost creat j 
primul colegiu care are ca speciali-' 
tate formarea de profesori de educație 
fizică. Școlile, colegiile și universitar 
tile devin importante puncte de spri-j 
jin pentru tînărul sport african.

Este interesant de menționat că 
pe terenurile de sport din Africa 
și-au făcut apariția femeile, a că
ror participare la viat3 sportivă era 
de neconceput în trecut. In Repuj. 
blica Malgașă, de exemplu, cu prP 
lejul unor sărbători sportive, un 
mare număr de fete au oferit unui 
public entuziast exerciții de gimnas
tică de mase, pregătite cu ajutorul 
cîtorva antrenori indonezieni.

Aceștia sînt doar primii pași. VI-, 
itoritl însă este plin de speranțe^ 
Popoarele libere știu să-și făurească 
viitorul.



• Pe stadionul Rapid din Oradea 
a-<a desfășurat recent un concurs 
la care au participat echipele de 
atletism ale S.S.E. Oradea, C.S.S. 
Banatul Timișoara și C.S.S. Har
ghita Tg. Mureș. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate: BĂIEȚI:
100 m: M. Bauer (T) 11,7; 400 m: 
S. Szabo (O) 54,0; 800 m : S. Sza
bo (O) 2:04,2; 1.500 m: C. Perju 
ZT) 4:24,2; 110 mg: Ad. Schneider 
(T) 15,6; L. Dobai (Tg. M) 15,7; 
200 mg: Ad. Schneider (T) 27,2; 
hmgime: C. Stroie (T) 6,27; triplu : 
U Dobai (Tg. M.) 13,19; greutate 
(6 kg) : I. Bog (O) 15,60 — record 

■eglonal, juniori; W. Sokol (Tg. M.) 
14^1; disc (1,5 kg): I. Bog 48,36;
W. Sokol 47,28; suliță: W. Sokol 
62,85; ciocan (6 kg) : I. Bog 51,49 ; 
FETE: 100 m: S. Bordan (Tg. M.) 
13,2; M. Vajda (O) 13,3; E. Soos

AtwioriU Eugen Dueu a obținut săptămina trecută un rezultat bun sărind 
2,00 m la înălțime.

Din nou un campionat republican pentru juniori!
• Anul acesta. rughiștii juniori 

participă din nou la un campionat re- 
publican care se va desfășura astfel: 
etapa I, la nivelul centrelor de oraș 
(tur: 9 aprilie — 4 iunie; retur: 
10 septembrie—22 octombrie), aipoi 
etapa a II-a, sub forma unui turneu 
final (29 octombrie, 5, 12 și 19 no
iembrie). Nu încape nici o îndoială 
că în vederea acestui campionat, 
cluburile și asociațiile sportive cu 
secții de rugbi au acordat echipelor 
respective grija cuvenită. Deosebit 
de utile au fost, în această direcție, 
competițiile organizate pe plan local, 
ca de pildă cele de rugbi în 8 ini
tiate la Sibiu, Oradea și la Bucu
rești. Ceea ce vrem însă să sub
liniem este ca pregătirile dintre etape 
aă prezinte o temă precisă, să urmă
rească un scop bine definit, să aibă 
un bogat conținut științific.

• Am făcut aceste recomandări din 
dorința de a nu mai înregistra o 
serie de lipsuri manifestate anul 
trecut. Ne referim la „Cupa junio
rilor". La această competiție au par
ticipat 10 centre din țară cu un 
număr de 23 de echipe. Felul însă 
cum a înțeles să organizeze întrecerile 
comisia orășenească de rugbi Bucu
rești (președinte, Oprea Țenescu) — 
ne referim la prima etapă — a lă
sat mult de dorit: programările s-an 
întocmit cu mare întîrziere și au fost 
comunicate antrenorilor abia în ulti
mul moment, s-a admis, în mod 
neprincipial, schimbarea unor date, 
nu s-au luat nici un fel de mă
suri față de acele echipe care au 
absentat nemotâvat de la jocuri. Sînt 
lipsuri pe care n-am vrea să le mai 
semnalăm și în acest an.

• Un alt aspect relevat de între
cerile din cadrul „Cupei juniorilor" ; 
• poziție diferită față de problema 
creșterii de noi cadre. S-a verificat 
o dată în plus că acolo unde pro
blemei juniorilor i s-a acordat toată 
atenția, rezultatele au fost dintre cele 
mei bune. Exemple: I. T. B., 
Rapid, Dinamo, Știința Timișoa- 
m, Cimentul Medgidia. Grija 
pentru juniori s-a făcut mai puțin 
simțită în cadrul clubului Știința 
București, unde, deși a existat 
■n antrenor salariat, acesta n-a 
reușit să alcătuiască o echipă la 
nivelul cerințelor. Surprinzătoare a

SPORTUL POPULAR
a 4-a , Nr. 3806 

(Tg. M.) 13,4; 200 m: S. Bordan 
27,5 ; M. Vajda 27,6 ; 80 mg : El. 
Vasi (T) 12,6; înălțime: El. Vasi
I, 43; L. Anca (T) 1,43; greutate:
II. Szabo (O) 11,63; disc: II. Szabo 
38,71. (AL. JILĂU, coresp.).

• La sfîrșitul săptămînii trecute 
au avut loc la Timișoara întrecerile 
din cadrul etapei a II-a a campio
natelor universitare. Cîteva rezul
tate : BĂRBAȚI : 100 m: Ad. Lupa? 
11,1 ; înălțime: C. Popovici 1,75, 
I. Mesaroș 1,75; ciocan (6 kg) :
L. Szilagy (1942) 50,23; FEMEI: 
800 m : G. Ziegler 2:30,2 ; greutate :
M. Szabo 12,07; disc: U. Firi in ger 
37,87. (EMIL GROZESCU, coresp.).

• Pe baza sportivă a școlii med. 
nr. 2 din Brașov s-a desfășurat un 
concurs cu participarea a peste 200 

fost și situația din cadrul clubului 
Metalul București, pe lîngă care 
ființează de aproape 3 ani un 
adevărat centru pentru juniori. 
Rezultatele acestuia — sporadice 
și modeste, nu pot mulțumi. 
In cadrul centrului n-a existat preo
cuparea pentru crearea unei baze de 
mase. Și culmea ironiei, tocmai la 
un club sportiv care ar putea „scoate" 
un număr impresionant de tineri rug- 
biști, elevi de la școlile profesionale, 
în măsură să împrospăteze neconte
nit lotul de seniori.

• Prin prisma notațiilor făcute de-a 
lungul „Cupei juniorilor" am încercat 
să stabilim și pe cei mai buni jucă
tori care au evoluat în competiție, 
lată-i : Coravu, Vasitescu, Bouuigian, 
Niculescu Mihaj (I.T.B.), Beienu, 
Cristache, Soare (Metalul), Baciu, 
Moldovean u (C.F.R. Grivița Roșie), 
Lăcaru, Rujoiu (Rapid), Ștefanul, 
CJndea (A. S. Tecuci), Doboș an (Ști
ința Timișoara), Mocanii (Petrolul 
Ploiești).

I-am amintit aici, în primul rînd 
cu scopul de a-i stimula, dar și din 
dorința ca atît cluburile și asocia
țiile sportive respective, cît și fede
rația de specialitate să-I urmărească 
îndeaproape, asigurîndu-le posibilități 
de creștere corespunzătoare. Pentru că 
tinerii menționați mai sus întrunesc 
toate calitățile pentru a deveni în 
anii următori elemente de nădejde ale 
rugbiului nostru

TIBER1U STAMA

MĂSURI BINEVENITE
In șețlinja sa din 13 aprilie a.c. biroul 

Federației Homîne de rugbi a luat in dis
cuție incidentul petrecut la meciul dintre 
Știinja București și Olimpia Brașov, des
fășurat în ziua de 9 aprilie și în urma 
unei analize temeinice a cauzelor care au 
determinat acest incident, a hotărît suspen
darea pe cite o etapă a echipelor Știinja 
București și Olimpia Brașov. Ambele echipe 
vor pierde cu scorul de . 3—0 jocurile pe 
care urmau să le susțină în etapa a Vl-a 
(16 aprilie) a campionatului republican.

In același timp, jucătorii Nagel Mircea 
(Stiinfa București) și Niculescu Gheorghe 
(Olimpia Brașov) au fost suspendați pînă 
la sfîrșitul turului campionatului republican. 
Au fost suspendați pe cîte două etape (23 
și 30 aprilie), jucătorii Luseal Victor și 
Atanasiu Gheorghe, ambii de la Știinja 
București.

Biroul federal a hotărît totodată scoa- 
tertNK di» lotul republicau * jucătorilor

; ț Sezonul atletic 1961 a început sub 
. "’cele mai bune auspicii și lasă să se __ remarcam

A Ritivoi (1945)" ■ întrevadă că în acest an se va pro- 
9,6; 100 m: M. Cibu 11,2; D. Corn-., duce acel „ceva" care va determina 

Cibu 6,45 ,- o schimbare în mersul atletismului 
înăl-..din țara noastră, o creștere impor

tantă a rândurilor practicanților aces- 
CO- ■ - tui sport, un asalt viguros al perfor-

• - manțelor de cea mai ridicată va- 
LA SF1RȘIT DE SAPTÂM1NA floare.

. , . , " începutul l-au făcut concursurile• Astăzi și mime se vor desfășură- - , ,• ■ - - ....... • < ■ de sala. încă din primele zile ale
atletism, ambele organi-.-lui ianuarie sălile de atletism au fost 

■ț . luate pur și simplu cu asalt de nu- 
. , "meroși sportivi veniți să se întreacă ______ ____  __ campionatelor- - v

școlilor profesionale și tehnice din"î“ cadrul diferitelor concursuri. Fapt 
M.I.G. („Cupa tînărul metalurgist") •-îmbucurător, mai ales că foarte mulți 

Cupa..(jinjre tinerii participant au debu- 
mai buni atleți ai"tat în această iarnă ,n activitatea 

" " " competițională și că, datorită unei 
"pregătiri destul de bune, au realizat 

'.•-rezultate care promit.azi- - 
(de la ora 16) : greutate (F și B),"

de atleți din localitate. Dintre re
zultatele înregistrate 
JUNIORI: 80 m: / 

șa 11,3; lungime: M.
FEMEI: 100 m: W. Kliment 12,8; 
500 m: L. Boriceanu 1:30,8; î„_.
time: M. Vlăsceanu 1,40; greutate: 
G. Atanasiu 9,88. (C. GRUIA, 
resp. regional).

pe stadionul Republicii două con-; 
cursuri de i " , ' ' „
zate de clubul Metalul „23 August".' 
Este vorba, în primul rînd de în-, 
trecerile finale ale 

și de un concurs (dotat cu „( 
Metalul") la care vor participa o 
serie dintre cei 
țării, membri ai loturilor republi
cane.

întrecerile atleților fruntași vor a- 
vea loc la următoarele probe: 

luugime (B), 100 m (F), 800 m 
4x100 m (F) ; mîine (de la ora 
5000 m. 80 mg (F), lungime

(B) ,< -ză 
9) --- /A'--trecuți. Dacă în 1960, de pildă, pina uvw in. ou iibg ^i ), luiigmic (1 ) „

100 m (B), 800 m (F), 4x100 m (B).--la jumătatea lunii aprilie fuseseră 
" organizate doar 3—4 concursuri în aer 

r- • ,lP.e st,a<Iionu,!. ~ liber, anul acesta arbitrii au chemat
Facultatea de medicina din Capitala,. , , ,
va avea loc mîine dimineață de la<-de peste 30 de ori pe atleți la star- 
ora 8 un nou concurs rezervat stu-Țtul 
denților bucureșteni. ț ► je acum

. ... ,. , - -îîCient pentru a putea porni asaltul• Asociația sportivă P.T.T. orga-.._• .. ... ., ..marii performanțe și a recordului,nizeaza mnne dimineața întrecerile" 
tradiționalei curse de marș („Cir-"
cuitul P.T.T") aflată la a XVI-a~rUor în aer liber se cuvine să evi' 
edițic. Plecările și sosirile vor avea" den^iem comisiile orășenești de atle- 
loc în fața Poștei Centrale din ca-"tism din Timișoara, Oradea, Reșița, 
lea Victoriei 12. Se vor desfășura" Brașov, Mediaș, Turda, Cluj 
următoarele probe: ora 9,15: ‘
niori — începători (5 km) și tine
ret (7 km); ora 10,15; seniori 20ide întreceri atletice cît mai consis- 
km). --tent, cu un calendar care să respecte

- - o periodicitate strictă.
• Azi și rmîine va aveia loc la" 

Cluj întîlnirea dintre echipele du-" 
burilor Știința Cluj — Știința Tj.Țtisfacția unor remarcabile succese in- 
mișoara.

Rezultate normale in etapa a XV-a a campionatului masculin
BUCUREȘTI : Rapid-C.C.A. 3-1 

(16-14, 11-15, 15-5, 17-15). Voleiba
liștii de la C.C.A. s-au comportat 
foarte bine în fața campionilor, la 
care mai puteau cuceri încă un set. 
Este vorba de primul, în care deși 
Rapid a condus cu 8—3, militarii au 
avut 14—13 și serviciul, dar au pier
dut cu 14—16. Situația nu s-a mai 
repetat în setul următor, în care 
C.C.A. a condus tot timpul (9—3, 11— 
5, 12-», 14-10, 15-11). Ultimele două 
seturi s-au caracterizat printr-o ner
vozitate excesivă a jucătorilor ambe
lor echipe, ceea ce a dus la scăderea 
nivelului de joc. Tiroirgazin, Pavel, 
Drăgan (Rapid), Mineev, Claiei 
(C.C.A.) au fost cei mai buni jucă
tori. (M.T.)

PETROȘANI: Jiul—Victoria 3-0
(12, 10, 6). Echipa bucureșteană a ju
cat dezorganizat și a făcut multe gre
șeli la preluări. Puținele lor atacuri 
au fost anihilate de blocajul Jiului. 
Crivăț (Jiul) s-a comportat excelent 
atît în atac cît și în apărare. S-au 
mai remarcat Cojocaru, Pușac (Jiul), 
Ghertinișan (Victoria). (I. Tudor — 
coresp.).

BRAȘOV : Tractorul — Progresul 
București 2-3 (15-12, 15-13, 15-17,
6—15, 9—15). A fost una dintre cele 
mai frumoase partide de volei dispu
tate la Brașov în actualul campionat. 
Cu un atac mai insistent și un blo
caj remarcabil, Tractorul a reușit să

Nagel Mircea și Luseal Victor, pe timp de 
6 Juni.

Antrenorii Al. Carnabel (Știința Bucu
rești) și Al. Ștcfănescu (Olimpia Brașov) 
vinovați ji ei, pentru că n-au încercat să 
potolească spiritele, au fost sancționași cu 
ultim avertisment.

Apreciind că o vină importantă pentru 
producerea incidentului revine arbitrului 
principal al meciului, Valeriu Ghidinici, care 
a comis numeroase erori, determinînd o 
stare de nervozitate excesivă a jucătorilor, 
biroul federal a hotărît să-i ridice dreptul 
de a mai conduce meciuri în cadrul cam
pionatului republican ediția 1961.

Măsurile luate de biroul Federației Ro- 
mîne de rugbi constituie un serios aver
tisment și pentru alte echipe și jucători, 
care nu dovedesc totdeauna suficientă stă
pînire de sine, au tendința de a deforma 
obiectul unei întreceri sportive, provoeînd 
discuții fără rost, protestînd la deciziile 
arbitrilor, bruscindu ji adversarii cic* 

Iată încă un fapt care demonstrea- 
i un progres evident față de anii

întrecerilor. Tinerii sportivi au 
„în picioare" un rodaj su-

La 
acest capitol al organizării concursu-

j etc. 
ju-ițEste de dorit ca acest început pro

mițător să fie continuat cu un volum

Zilele din urmă ne-au adus și sa- 

ternaționale. întrecerea celor mai

ciștige primele două seturi. Cel de al 
treilea a decis soarta meciului : Trac
torul conduce cu 9—1, Progresul ega
lează la 14 și, cu un plus de calm 
în final, cîștigă setul. Din acel mo
ment bucureștenii pun stăpînire pe 
joc, atacă decisiv, luptă pentru fie
care minge și reușesc să ciștige par
tida. S-au remarcat Cherebețiu, Mi- 
culescu, Ganciu (Progresul), Chinze- 
riuc, Szdcs, Rău (Tractorul). (C. Dia- 
conescu — coresp.).

TIMIȘOARA : Știința—Știința Galați 
3—2 (15-7, 15—10, 11-15, 8—15, 15-8).

Ce premii va aduce concursul Pronosport de mîine?
• Un pronostic al antrenorului llie Oană • Programul 

concursului viitor
Rezultatele înregistrate în ultimele 

etape ale campionatului ca ți valoa
rea premiilor de la ultimele concursuri 
stîrnesc un interes crescînd pentru 
concursurile Pronosport Duminică 16 
aprilie se desfășoară un concurs foarte 
interesant care cuprinde un meci in
ternațional, 7 meciuri din campiona
tul categoriei A și 4 meciuri din cam
pionatul categoriei B. Dintre parti
dele din acest program o importanță 
deosebită pentru configurația clasa
mentului o prezintă întîlnirile: Stea
gul roșu — C.C.A., Progresul — Ști
ința Timișoara, F«.rul — Rapid, C.F.R, 
Timișoara — Ind, Sîrmei Cîmpia 
Târzii și C.F.R. Roșiori — Metalul 
București. Iată acum un pronostic dat 
de antrenorul echipei Petrolul, llie 
Oană:

I. R. P. Ungară — R. D. 
Germană 1

II. Steagul roșu — C.C.A. 1, x
III. Știința Cluj — U.T.A. x
IV. Dinamo București — Mi

nerul 1
V. Progresul — Știința Timi

șoara 1, x
VI. Pțjirolul — C.S.M.S. Iași 1

VII. Corvinul — Dinamo Bacău 1
VIII. Farul — Rapid 1

IX. C.F.R. Timișoara — Ind. 
Sîrmei C. Turzii x, 2

X. Flacăra Moreni — Poiana 
Cîmpina x

Starturi promițătoare 
Ia atletism

buni alergători de fond din Balcani, 
de la Sofia, a consemnat încăodată 
superioritatea netă a sportivilor ro- 
mîni. Prodigioasa familie Grecescu, 
Florica și Constantin, și-a adjudecat 
două titluri de campioni balcanici la 
cros, iar echipa feminină a țării 
noastre s-a dovedit de asemenea cea 
mai puternică.

Marea noastră campioană Iolanda 
Balaș, aflată la Leningrad într-o vi
zită făcută prietenei sale Tamara 
Press, a concurat pe stadionul de 
iarnă din orașul de pe Neva, acolo 
unde Brumei stabilise uluitorul său 
rezultat de 2,25 m la înălțime. Io
landa a confirmat faima sa, ca și pe 
cea a sălii din Leningrad, trecînd cu 
ușurință peste ștacheta ridicată la 
1,86 m, adică o performanță egală cu 
recordul mondial în aer liber. In 
acest sezon campioana olimpică va 
continua asaltul graniței celor 1,90 m!

Performanțe excelente pentru în
ceput de sezon au de acum la activ 
Lia Manoliu (52,46 m — cel mai bun 
rezultat mondial al anului la arun
carea discului), Virgil Manolescu 
(50,42 m — nou record republican la 
disc), Ana Roth la greutate, Eugen 
Ducu la înălțime etc.

Prin prizma acestor fapte, este de 
așteptat ca primul mare concurs al 
anului, organizat astăzi și mîine pe 
stadionul Republicii de către clubul 
Metalul 23 August și la care par
ticipă toți atleții fruntași din Capi
tală să furnizeze întreceri intere
sante și rezultate valoroase.

Tinerele speranțe ale atletismului 
nostru își vor încerca forțele în ca
drul concursului republican de pri
măvară pentru juniori și junioare^ 
care va avea loc la sfîrșitul săptă
mînii viitoare în București.

Tuturor, le urăm succes !

După ce au condus cu 2—0, lăsînd 
impresia că vor cîștiga ușor, timi
șorenii au întîmpinat o rezistență 
deosebită din partea formației oaspe, 
care a și egalat situația. Pentru a 
cuceri victoria, gazdele au trebuit să 
muncească foarte mult. Coste, Cozo- 
nici (T), Kramer, Vlad (G) au fost 
cei mai buni de pe teren. (N. Mihăi- 
lescu — coresp.).

CLUJ: Știința — Farul Constanța 
3—0 (9, 2, 10). Victorie ușoară obținu
tă în numai 49 minute ! (A. Dumi- 
triu — coresp.).

XI. C.F.R. Roșiori — Metalul
București I 2

XII. C.S.M. Cluj — Jiul x, 2
Nu putem încheia acest scurt co

mentariu al programului concursului 
Pronosport de mîine fără a menționa 
meciul dintre reprezentativele R. P. 
Ungare și R. D. Germane, meci care 
stîrnește un deosebit interes la Buda
pesta.

In programul concursului Prono
sport de duminică 23 aprilie sînt cu
prinse meciuri din campionatul cate
goriei A și B, meciuri interesante 
pentru clasament. Iată care este pro 
gramul acestui concurs:

I. C.C.A. — Petrolul
H. Dinamo Bacău — Dinamo 

București
III. Steagul roșu — Minerul
IV. Rapid — Corvinul
V. Știința Cluj .— Progresul

VI. C.S.M.S. Iași — Farul
VII. C.S.M. Baia Mare — Dinamo 

Săsar
VIII. Rapid Focșani — Metalul Tîr- 

goviște
IX. Recolta Cărei — G.F.R. Timi

șoara
X. Unirea Iași — Dinamo Galați

XI. O. S. C.F.R. Electroputere Cra
iova •— Știința Craiova

XII. C.S.M. Mediaș — Dinamo Pi
tești

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro» 
uosport



Jucătorul complet- lata spre ceea ce
trebuie să timdem în voiei

voleiului a pus în fa|a ce- 
practică problema rezolvării 

a situațiilor variate și mereu

necesită 
un

o anumită comportare. El tre- 
dca dovadă de calități morale

RJ
ijjx

Fază din partida Știința Timișoara-Dinamo București, disputată duminica trecută. Atac la poarta lui Uțu. 
Apărătorii dinamoviști resping in corner mingea șutată de Lereter

Foto : ~V. Crioșteanu-Timișoara

Buletinul campionatului categoriei A
Ultimele pregătiri pentru etapa de mâine

joi 
trei

PROGRESUL—ȘTIINȚA TIM1ȘOA- 
A (arb.: O. Cornișa, N. Mogoroașe 

i AL Ene — toți Craiova).
© Bucureștenii s-au antrenat 

1 compania echipei I.T.B. în
eprize a 30 de minute. In ce privește 
zrmația, antrenorii au anunțat rein- 
area lui Soare în linia de fund, 
'edelcu 
reapta.
așcanu: 
.Inga.
® Știința a 
ezultat: 6—3 
arcate de Manolache (5) și I.ere- 
:r, respectiv Brănuț, Katiai și Mun- 
ăanu. In echipa de duminica trecu- 
i va interveni probabil o singură 
odificare: Hălmăgeanu în locul lui 
eorgescu. (C. Popa — coresp.).
DINAMO—MINERUL (arb.: Vasi- 

ii, N. Cursaru și C. Denghel — PIo- 
Ști).
• La antrenamentul de joi al di- 
imoviștilor (cu echipa de juniori) 
i au participat Nunweiller IV și 
rigtrel, acesta din urmă fiind lovit;
jucat în schimb Frățilă. In apăra 
va reintra Nunweiller III, dar va 

)si Panait (accidentat joi), urmînd 
fie înlocuit de Ivan. Alexandru 

i reintra în linia de mijloc. Atacul 
i a fost încă definitivat de antre- 
>ri.
• Minerul sosește azi în Capitală. 
:hipa din Lupeni a jucat joi o re- 
iză cu o combinată locală (3—0)

o repriză cu formația de juniori 
—1). La București va alinia echi-

urmînd 
De 

ori

să joace fundaș 
asemenea, va reintra 

mijlocaș, ori inter

jucat cu Tehnometal. 
(1—2), prin punctele

pa de duminica trecută. (I. Ciortea, 
coresp.).

STEAGUL ROȘU—C.C.A. (arb. : I. 
Ritter, — Timișoara, V. Joja și T. 
Cruceanu — Arad).

® C.C.A. a jucat joi cu rezervele: 8—• 
2. Au marcat Raksi (4), Constantin 
(2), Alexandrescu și Tătaru. In pos
tul de stoper a jucat Apolzan, care 
probaibil va face parte din formația 
de duminică în meciul de la Brașov. 
In rest, echipa rămîne neschimbată.

® Jucătorii Steagului roșu au făcut 
antrenamente ușoare după partida de

PROURAMUL CUPLAJULUI
DE MI1NE DE LA „23 AUGUST" 

Ora 15; Progresul — Știința 
Timișoara

Ora 16.45: Dinamo — Minerul

la București. Antrenorul Ploeșteanu 
nu s-a fixat asupra echipei de du
minică.

FARUL—RAPID (arb.: E. Bucșe 
— Sibiu, P. Badea — Brașov și E. 
Lustig — Sf. Gheorghe).
• Antrenamente ușoare a făcut și 

Rapid, care pleacă azi la Constanța, 
unde — după cum ne-a spus antre
norul I. Mfhăilescu — va alinia for
mația de miercuri.

® Farul a jucat cu două echipe la 
ultimul antrenament : cu Locomotiva 
C.F.R. (4—0) și cu Spartac (3—0). 
Au marcat: Olaru (3), Sever (2) și 
Moroianu (2). Duminică, Farul va 
alinia aceeași formație care a învins

ACTUALITĂȚI FOTBALISTICE
Programul echipei Dinamo 

București

Deoarece în jurul datei de 15 mai 
mează să plece la turneul interna- 
>nal din S.U.A., Dinamo București 
: susține pînă la 7 mai, în afara 
rfidclor din cadrul etapelor progra- 
ate pînă la plecare, și două din me- 
jrile fixate în perioada cînd va 
>si: cu Corvinul la Hunedoara la 

aprilie și cu Farul la București la 
aprilie. Celelalte întîlniri le va 

sține după înapoierea din S.U.A.

Meciurile C. S. Oradea 
(ia CILUJ) și Rulmentul 
C.S.M.S. lași (la BACĂU) 
loc la 18 aprilie. Iar 
C.S.M. Sibiu — Dinamo ____ _
(la BRAȘOV), Unio S. Mare — Di
namo Bacău (la BISTRIȚA) și Arie- 
șul Turda — Corvinul Hunedoara (la 
SIBIU) au fost amînate pentru date 
care vor fi stabilite ulterior.

— U.T.A. 
Bîrlad — 
vor avea 

întîlnirile: 
București

Turneul balcanic intercluburi

roșele de disputare a jocurilor 
de Cupă

După cum am anunțat, la 19 apri- 
se va disputa etapa 16-imilor Cu- 

i R.P.R. Meciurile vor avea lec pe 
emiri neutre. Iată localitățile — fi
le de comun acord sau de federație 
unde, se vor juca aceste partide la 
aprilie: C.F.R. Electro Craiova — 

3A. la PITEȘTI, Prahova Plo
ii — Petrolul Ploiești și Voința 
icurești — Rapid Mizil la PLO- 
ȘTI, Mureșul Tg. Mureș — St. roșu 
așov la MEDIAȘ, Ind. Sîrmei G. 
rzii — Știința 
5.M. Reșița — 
!AD, Dunărea 
l București la
nstanța — Farul 
INSTANȚA, C.F.R. 
ința Timișoara la
:talul București — Rapid București
BUCUREȘTI, Penicilina Iași — La- 

norul Roman la PAȘCANI

La 19 aprilie se va disputa o nouă 
partidă în cadrul turneului balcanic 
intercluburi: Fenerbahce — A.E.K. 
Atena la Istanbul. Această întîlnire 
va fi condusă de arbitrii romîni M. 
Cruțescu, N. Mihăilescu și Al. Toth.

După partida Levschi — Fenerbahce 
(4—0), clasamentul 
prezintă astfel:

1. St. roșu Brașov
2. Levschi Sofia
3. Partizan Tirana
4. Fenerbahce Istanbul
5. A.E.K. Atena

Cluj la TURDA, 
Minerul Lupeni 4a,, 

Giurgiu — Progre- 
ROȘIORI, S.N.M. 

Constanța la 
Timișoara — 
TIMIȘOARA,

competiției se

2
3
2
2
1

2
1
1
0
0

0
1 
o
1
o

o
1
1
1
1

5:2
4:2
2:1
0:4
2:4

4
3
2
1
0

Amînâri de jocuri

• Partida de categorie B 
Galați — Foresta Fălticeni 
disputa la 19 aprilie, deoarece la 16 
aprilie la Galați joacă echipa Algeriei.

Dinamo
se va

• Jocul C. S. Oradea — Dfnamo 
Barza, programat la 23 aprilie, va a- 
vea Joc la 26 aprilie. La 23 aprilie la 
Oradea vgr tycjua fotbaliștii algerieni.

Evoluția 
lor care-1 
cu succes 
noi de atac și de apărare. Particulari
tatea regulamentului care obligă la rota
ție, face ca jucătorii să ocupe, rfjtd 
pe rînd, cele șase zone ale terenului, 
unde au de acționat în mod cît se poate 
de diferit. Dacă în trecut puteau fi vă- 
zuți jucători nespecializați pentru atae 
sau pentru jocul din linia a doua, da
torită evoluției regulilor, tehnicii și tac
ticii, aportul lor a început să fie di-i 
ce în ce mal scăzut, mai limitat, accen- 

de față 
pregătit

pe LI.T.A., cu o singură modificare : 
extrem stînga va juca Mănescu. (P. 
Enache, coresp. reg.).

CORVINUL—DINAMO BACĂU 
(arb.: A. Rădulescu, 0. Prelici, I. 
Triștu — Buc.).

® Hunedorenii vor alinia duminică 
formația: Niculescu — Buzeșan, Na- 
cu, Izghireanti — Balint, Tătaru — 
Pop, Constantinescu, Anton, Ionescu, 
Aii (Zanca). Joi, ei au jucat cu re
zervele și au oîșt gat cu 5—4. Au 
marcat: loneseu (2), Anton (2) și 
Constantinescu. (C. Moraru, coresp.).

® Dinamoviștii deplasează la Hu
nedoara aceeași echipă djn etapa tre
cută.

PETROLUL—C.S.M.S. (arb.: I. Chi- 
rițescu, T. Burtan, 1. Boșneoeanu — 
Buc.).

® C.S.M.S. va prezenta formația: 
Florea — Foaie, Moțoc, Dragomires- 
cu — Alexandrescu, Don — Matei, 
Avasilichioaie, Voica, Unguroiu, Das- 
călu. Rezerve: Ursache, Demien. (P. 
Codrea, coresp.).

• Petrolul nu va modifica echipa 
care a jucat duminica trecută la Hu
nedoara. Joi, ploieștenii au jucat cu 
Unirea Ploiești (7—1).

ȘTIINȚA CLUJ—U.T.A. (arb. : Gh. 
Dulea, D. Dimuiescu, Al Pîrvu-Buc.).
• Joi, la Ocna Mureșului : Știința 

—Soda 1—0, prin punctul înscris de 
Mateianu din 11 m. Formația pentru 
duminică; Moguț — Kromely, Mu- 
reșan, Cost in — Petru Emil, Cîm- 
peanu — Ivansuc, Suciu, Marcu (sau 
Gane), Mateianu, Moldovan (Constan
tin).
• U.T.A. s-a antrenat cu Știința II 

Timișoara : 7—4 (5—2). Au marcat: 
Mețcas (3), Țîrlea (2) și Czako (2). 
La Cluj va juca echipa : Coman — 
Szucs, Băouț II, Nearnțu 
Petschowski
Țîrlea

Capaș, 
Pîrcălab, Metcas, 

sau Pop, Floruț, Czako.

tul punîndu-se în momentul 
pe jucătorul la fel de bine 
atît în apărare cît și în atac.

Cerințele actuale ale jocului 
o pregătire multilaterală, bazată pe 
nivel ridicat al calităților fizice, o tehnică 
dusă la virtuozitate, o tactică aplicată 
în mod t&eator după situațiile de pe 
teren, calități morale și de voință deo
sebite, precum și o cunoaștere cît mai 
complexă a jocului sub aspect teore
tic. De aci rezultă că pentru a pirtea 
practica voleiul, sînt necesare o serie 
de deprinderi și calități, dezvoltate în 
concordanță cu specificul jocului atît în 
general cît și adaptat la cerințele fiecă
rei zone a terenului. Iair cel care le 
posedă poale fi numit — pe drept cu- 
vînt — jucător complet. Astfel de ju
cători au fost remarcați chiar de la pri
mele apariții pe plan mondial ale echi
pei masculine a Uniunii Sovietice. Jucă
torii acestei formații, din rîndul căreia 
pot fi <lați și astăzi ca model Sciaghin 
și Ulianov, au demonstrat pînă unde 
poate fi dus spectacolul dacă există e- 
chi’libru între jocul din atac și cel din 
apărare. Pregătirea unor asemenea jucă
tori compleți preocupă în prezent foarte 
mult cadrele tehnice din țările cu un 
volei avansat. Și se poate spune că 
cucerirea titlului de campioană a lumii 
de formația Uniunii Sovietice la Kio 
de Janeiro, 
în nodurile 
că tori.

0 primă 
portantă — 
tru ca munca să fie încununată de re
zultate bune, este aceea a selecționării. 
Trebuie să se țină seama de dezvolta
rea fizică (în general jucătorii trebuie 
să fie înalți, supli, eu o bună îndemî- 
nare). De 'asemenea, este foarte impor
tant ca jucătorul să aibă capacitatea de 
integrare în colectiv, să fie disciplinat, 
corect, cu putere de muncă și spirit de 
răspundere.

Jucătorul complet trebuie să posede 
— din punct de vedere tehnic — ca
pacitatea de a aprecia just situația, un 
bagaj mare de procedee ale aceluiași e- 
lement, și posibilitatea de a le adapta 
la orice moment din joc. Un asemenea 
jucător se impune în fața celorlalți. în
cepe să fie apreciat, fapt care determină

să aibă 
buie să 
în special In momoitolc grele, să aibă 
o comportare corespunzătoare, apreciind 
cît mai just importanța și valoarea fie
cărui joo ți adversar. Jucătorul complet 
trebuie să aibă personalitate, multă ex
periență de joc, autoritate față de ceilalți 
coechipieri.

Urmărind echipele noastre fruntașe 
putem spune că în rîndurile acestora e- 
volueoză o serie de jucători care sînt 
apreoiați sub acest calificativ, deși prac
tic este foarte greu ca ei să fie la fel 
de buni în atac ca și în apărare. Dintre 
aceștia putem remarca pe Caius Micu- 
lescu, Tineta Pleșoianu și, foarte aproa
pe, pe Doina Ivănescu. Alți jucători 
care se apropie de acest calificativ, sînt 
Drăgan, Fieraru, Cherebețiu. Deși în e- 
chipde lor dețin rolul de ridicători pre- 
dominînd aportul adus în apărare, ei re
zolvă însă cu succes și multe situații de 
atac.

Din practică putem spune că un ase
menea eohilibru atac-apărare la același 
jucător este foarte greu de realizat, cu 
toată munoa depusă. Jucătorii au și 
ei preferințe fie pentru atac, lie pentru 
apărare. Ca o tendință periculoasă pen
tru formarea jucătorilor tineri remarcăm 
preferințele lor mai mult pentru atac.

Fără o pregătire egală atît în ceea 
oe privește atacul cît și apărarea, nu 
se pot obține rezultate bute, iar în ulti
mul timp — așa oum s-a arătat în acest 
articed — »-a văzut că rezultate favo
rabile au obținut echipele în care di
ferența dintre pregătirea de atac și apă
rare a fost cît mai mică. De 
antrenorii noștri au datoria să 
cupe cît mai mult de formarea 
măr cît mai mare de jucători

aceea, și 
se preo- 
unui nu- 
compleți;

se datorește și i ap tulul 
ei acționează astfel ‘de

că
ju-

im-problemă — și foarte 
care trebuie soluționată pen-

N. MURAFA
lector la l.C.F. i

CEREȚI
AZI la chioșcurile de difuzare 

a presei
ți MliNE, la Stadionul „23 August'

Programul
cuplajului fotbalistic Progresul — 
Știința Timișoara și Dinamo Bucu
rești — Minerul Lupeni.

Spicuim din cuprins • aceleași 
meciuri în toamnă; rezultatele di
recte în ultimii ani ; clasamentul 
golgeterilor >’ caleidoscop intern 
și extern; varietăți fotbalistice ; 
o pagină de umor, caricaturi etc.

Prețul: 50 bani

Fotbaliștii algerieni, care ne-au în- 
cîntat cu doi ani în urmă cu jocul 
lor spectaculos, ne sînt din nou oas
peți. Ei au sosit ieri la amiază, venind 
din R.P. Bulgaria, unde au susținut 
cinci meciuri cu selecționate sindicale: 
1—1 la Stara Zagora, 1—3 la Sofia 
(au jucat contra unei echipe din care 
făceau parte Kolev, Naidenov, Dimi
trov, Kovacev, Abadgiev, Iordanov 
etc.), 7—0 la Tîrgoviște, 3—0 la Tîrnovo 
și 3—4 la Russe (ultimele trei jocuri 
au avut loc în cinci zile). De fapt, tur
neul în Europa și-l începuseră în Iu
goslavia. Aici au înfruntat selecțio
natele 
(4-1), 
Tuzla 
tot pe 
gerieni au lăsat o impresie deosebită, 
mulțumită jocului lor tehnic, plin de 
fantezie.

„Sintem foarte mulțumiți că jucăm 
din nou in România — ne-a spus, ime
diat după sosire, Chaib Taleb, condu
cătorul lotului. Jucătorii noștri nu pot 
uita primirea călduroasă și aplauzele, 
publicului rominesc. Iată de ce aștep
tăm cu plăcere revederea cu jucătorii 
și spectatorii romini“.

In lotul deplasat de oaspeți, multe 
cunoștințe : Mekloufi, Zitouni, Ben Ti
four, Kermali, Boubakeur, Bekhloufi, 
Bouchache, care au mai jucat la noi. 
Iată, de altfel, lotul : Boubakeur, Dou- 
dou (portari), Zitouni, Hedehoud, Def- 
noun, Zouba (fundași), Soukane I>

sindicale ale orașelor: Rijeka 
Zagreb (0—3), Maribor (1-1), 

(3—0) și Belgrad (6—1). Peste 
unde au evoluat, fotbaliștii al-

Fotbaliștii algerieni fotograf iuți in fața hotelului, imediat după soslrij

Foto: P. Romoșari I

Amaouche, Amara (halfi), Bouchache, 
Mekloufi, Kermali, Soukane II, Ben 
Tifour, Bekhloufi, Ben Fadda, Rouai 
și Oudjani (înaintași). Antrenori : Bou- 
mezgreg și Aribi.

Fotbaliștii algerieni își vor începe 
turneul la noi mîine, la Galați, unde 
Vor întîlni selecționata sindicală a

orașului. Ei își vor continua turneu) 
la: Bacău—joi 20 aprilie, la Oradea— 
duminică 23 aprilie, București—joi 2? 
aprilie, avînd ca parteneri selecționate 
sindicale ale orașelor respective.
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„Cupa Dinamo" în plina desfășurare

Trei echipe au depășit recordul
republican la pistol

Ca în fiecare an, întrecerile din 
cadrul tradiționalului concurs de 
tir dotat cu „Cupa Dinamo*. au dat 
naștere la dispute dîrze și specta
culoase, care s-au încheiat în cele 
din urmă — după două zile de con
curs — cu corectarea recordului 
R.P.R. pe echipe la proba de pistol 
precizie. De remarcat faptul că ve
chiul record (2.130 p-), stabilit cu 
prilejul campionatelor europene de 
la Milano, a fost întrecut de trei 
formații: Dinamo 2.144 p.. Progre
sul 2.133 p. și C.C.A. 2.131 p. De

asemenea, la pistol calibru mare, 
după consumarea manșei de precizie 
și a primelor 20 de focuri din manșa 
de viteză, se întrezărea un nou re
cord al țării. Cei doi pretendenți, 
M. Dumitriu (C.C.A.) și V. Atanasiu 
(Știința), au pierdut însă puncte 
prețioase la ultimele 10 focuri și 
astfel tentativa n-a reușit din lipsa 
a numai două puncte.

Proba de talere aruncate din 
șanț, organizată de F.R.T. în afara 
„Cupei Dinamo“, a prilejuit și ea 
multe emoții atît asistenței cit și
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S IM BATA

IN CAPITALA

SCRIMA: faza pe Capitală a cam- 
. . . : sala Științe
Juridice, de la ora 16: floretă băr
bați și spadă.

NATAȚÎE: 
campionatelor 
Floreasca, de

egali-;; pionatelor republicane: 
Enache..
pentru- -
tot nu"

Pînă la--

ora 11,30: Vulcan — Petrolul Pitești; 
stadionul Gloria, ora 9: Gloria — 
Sirena.

faza orășenească a 
universitare: bazinul 

la ora 19; jocuri de

precizie
concurenților. Terminînd Ia 
tate, I. Dumitrescu și Gh.
au trebuit să facă trei baraje 
a stabili primul clasat, dar 
au ajuns la un rezultat,
urmă cîștigătorul a fost desemnat" 
prin tragere la sorți. --

La celelalte probe sîntem nevoițil
să facem mai puține t
N. Rotaru și I. Sîrbu la armă liberă-f- .
calibru redus 60 focuri culcat se-" (Dmamo-Progresul) șt in 
niori, Denise Popa la senioare, Mar--Primăverii 
gareta Filip la junioare și N. Coman 
la juniori.

Organizatorii ar trebui ca în ur- 
mătoarele zile ale concursului,

•*“ 1 UL ICI Viu * U t J WU1 | VJXz
remarcari. p0j0 jn cac]ru| campionatului de sală

„Cupa
(C.S.S.—Știința), 

f TENIS DE MASA: meciuri 
--drul competiției dotată cu 

să.-Primăverii", sala I.T.B. (str.
manifeste mai multă grijă față^de"!), ța ora 17

la ora-- TENIS DE CÎMP: concurs de veri-1 - 
j E — ficare a jucătorilor fruntași, teren 
Klaus" Pr(>gresul. âe la ora 15,30.

program, asigurînd șanțul de tra
gere cu mînuitori de ținte 
stabilită în program.

Rezultate: pistol precizie:
Harea (Dinamo) 543 p., 2. A.

Rezultatul de 582 p. realizat la armă liberă 60 focuri culcat de junioara 
Margareta Filip (Olimpia Brașov), nu este excepțional, dar este promițător 

dacă ținem seama că practică tirul de un an de zile.

SelecțiosiabOis în întrecere...
Cunoscuta sportivă din Arad, Maria 

Nadaș, fostă triplă campioană a țării, 
și-a înscris o nouă victorie în palma
res. Ea a cîștigat ieri prima parte a 
concursului republican, dotat cu tro
feul „Cupa Primăverii", cu un rezul
tat de 427 p. d. Trecînd in revistă 
celelalte rezultate, constatăm că Ma-

Cele 22 de sportive și tot atîția po
picari invitați la București în vederea 
alcătuirii loturilor republicane își vor 
disputa astăzi întiietatea în returul 
competiției, după următorul program: 
feminin : arena I.T.B., de la ora 8,15; 
masculin arena Cimentul de la aceeași 
oră.

TR IOANIȚESCU

în ca- 
„Cupa 

Aurora

lieu U IXJ p-, zx. IVIUUO^^ —
(C.C.A.) 541 p.; pe echipe: 1 Di-’. ATLETISM: stadionul Republicii, de

11 a m Q l /i /f r> n ri 11 r cu-»° J '
- pr0?^a ora 16: concursuri organizate de 

^clubul Metalul „23 August’.

CICLISM: șos. București—Pitești

namo 2.144 p. nou record al 
(vechiul record 2.130 p.), 2. 
greșul -2.133 p., 3. C.C.A. 2.131 p.; 
Talere aruncate din șanț în afara 
„Cupei Dinamo": 1. I. Dumitrescu^.
194 t., 2. Gh. Enache 194 t„ 3. V Ț (km 8). ora 16: start în competiția 
Trăistaru 176 t. Pistol calibru mare:
1. V. Atanasiu (Știința) (287—291)1 u.C.F.S. I. V. Stalin 
«= 578, 2. M. Dumitriu (C.C.A.)"
(291—285) = 576, 3. G. Maghiar"
(Dinamo) (288—285) = 573. Pe"cu „Cupa Primăverii', arenele I.T.B.
echipe.- 1. C.C.A. 2.265 p., .2. Di-..
namo 2.245 p., 3. Progresul 2.183 p.-- 
Arma liberă calibru redus 60 focuri" In
culcat seniori: 1. N. Rotaru (C.C.A.)--
592 p„ 2. I. Sîrbu (C.C.A.) 590 p„". ...... ,
3. M. Rusescu (Dinamo) 586 p. Pe"baza._hlPIca d,n calea 
echipe: 1. C.C.A. 2.331 p„ 2. Di-" 
namo 2.319 p., 3. Știința 2.313 p.;" 
senioare: 1. Denise Popa (C.C.A.) --
588 p., 2. Angela Zgorobete (Cetatea’- BASCHET: ultima etapă a campio- 
Giurgiu)
(Știința) 582 p. ; pe echipe: 1. Știința.,Voința Brașov;

organizată de Consiliul raional

POPICE: concurs republican dotat

și Cimentul, de la ora

CĂLĂRIE: concurs

8 și de la ora

ora 15,30.
DUMINICA

de verificare, 
Plevnei, de Ia

583 p., 3. Ioana Soared

1.726 p., 2. Dinamo
3. C.C.A. 1.706 p.; juniori:
Coman (C.C.A.) 586 p., 2. i 
polschi (Olimpia Brașov) 585
3. T. Cogut (C.S.M.S. Iași) 581 
pe echipe: 1. Știința 1.735

1.721
: 1.
Gh.

--natului republican feminin: sala Giu- 
I Iești, de la ora 8,30: Progresul — 

; Rapid — I.C.F.;
p.,;; I.T.B. — C.S- Oradea.

, - - ....... p-v —
Si---pionatelor republicane: T__
p.,'^ Juridice, de la ora 9: floretă fete și 

p --f sabie.
p-:

SCRIMA: faza pe Capitală a cam- 
: sala Științe-

Nicolaescu, 
Arion ș.a. 
din clasa- 
Nadaș 427

ria Nadaș este urmată de o serie de 
elemente tinere, care au reușit să se 
claseze înaintea unor jucătoare ex
perimentate ca Aurelia 
Florica Lăpușan, Erica 
Iată primele 6 jucătoare 
mentul turului : 1. Maria
p.d. ; 2. Elena Lupescu (Buc) 419; 3. FI. 
Biru (Constanța) 413 ; 4. Ileana An
tal (Arad) 412 ; 5. FI. Neguțoiu (Buc) 
402 ; 6. Maria Stanca (Reșița) 401.

întrecerile băieților, care s-au des
fășurat la un nivel tehnic mulțumitor, 
au continuat pînă seara tîrziu. La ora 
cind scriem aceste rînduri conduce L. 
Galo (Oradea) cu 891 p.d., urmat, în 
ordine, de P. Purje (Cîmpina) 886, I. 
Micoroiu (Reșița) 881, E. Kiss (Mediaș) 
862, G. Andrei (Buc) 858, Dumitru C. 
Dumitru (Ploiești) 850 ș.a.

Dinamo-Obor,

de verificare, 
Plevnei, de la 
15,30.

FOTBAL:

NATAȚÎE': faza orășenească a 
campionatelor universitare: bazinul 
Floreasca, de la ora 9; jocuri dc polo 
în campionatul de hală (C.C.A. — 
Știința) și „Cupa Primăverii" (Di-t 
namo — S.S.E. și Rapid — C.C.A.);

HALTERE: concurs dotat cu „Cupa 
Primăverii", teren Victoria-Belve
dere (str. Larisa 2), de la ora 10. 
Participă sportivi de categ. a ll-a, a 
111-a și neclasificați din cadrul echi; 
pelor Victoria, Rapid, 
Electra și Sirena.

CĂLĂRIE: concurs
baza hipică din calea 
ora 9,30 și de la ora

meciuri în cadrul, cam
pionatelor republicane: te eu Victo
ria-Belvedere, ora 10,30: Știința — 
Drubeta Tr. Severin (categ. B); sta
dionul „23 August", ora 15: Progresul — 
Știința Timișoara; ora 16,45: Dina
mo — Minerul Lupeni.

TENIS DE MASA: meciuri în cr- 
drul competiției dotată cu „Cupa Pri
măverii', sala I.T.B., de la ora 9.

HANDBAL în 7: campionatul repu
blican masculin: teren Ciulești, ora 
10,30: C.C.A. — Dinamo Bacău; ora 
11,45; Rapid — Știința Galați.

CICLISM: șos. București—Buftea— 
Ploiești, (km. 8), ora .9; start in 
competiția organizată de Consiliul 
raional U.C.F.S. I. V. Sțalin.

ATLETISM: stadionul Republicii, 
ora 9: concursuri organizate de clu
bul Metalul „23 August"; Poșta Cen
trală, ora 9,15: plecarea în „Circuitul 
P.T.T." la marș; stadion I.M.F., ora 
8: concurs universitar.

TENIS DE CfMP: concurs de veri
ficare a jucătorilor fruntași, teren 
Progresul, de la ora 15,30.

LUPTE: campionatul republican pe 
echipe, sala Floreasca II, de la ora 
9: C.C.A., C.S.M. Reșița, C.S. Ora
dea, Progresul București.

VOLEI; meciuri în cadrul campio
natelor republicane: sala Dinamo, de 
la ora 8,30: Victoria — Știința Cluj 
(ni), C.C.A. — Știința Timișoara 
(m), Progresul — Jiul Petroșani (m); 
sala Metalul „23 August", ora 10: Me
talul „23 August" — C.P.B. (i).

RUGBI: campionatul republican: 
Dinamo, ora 9,30: Meta- 

Progresul; ora 11: Dinamo— 
stadionul I.T.B., ora 9: 

— Știința Cluj; campionatul 
seria I — grupa A:

2. C.S.M.S. Iași 1.730 p., 3. Olimpia--stadionul
1. Mar-”111' - 
Brașov) ::{;tCbA _ 

Alina Maxim (Metalul)" ’ ca|jfjcarg*.
(Dinamo);;stadionul Tineretului IV, ora 9: Ra- 

..pid II — Petro! Chimie; teren Par- 
--cul Copilului, ora 9,30: Inst. Con- 
"strucții — C.F.R. Grivița Roșie II; 
--stadionul Tineretului II, ora 9: 
"U.P.B. — Arhitectura; ora 11,30:
--Știința I.P.G.G. — Dinamo II; seria 
;;!-grupa B: stadionul Tineretului III,

Brașov 1.726 p.; junioare; 
ga ret a
582
563
561

P-. 
P-.
P-

Filip (Olimpia
2.
3. Geta Taran

V. GODESCU

Concursul lotului republican 
în ajunul ultimelor întîlniri

înaintea ultimului tur al coneului 
individual al lotului republican de te
nis. un singur jucător continuă să se 
afle neînvins : I. Tiriac. Campionul 
țării figurează cu 6 victorii în fruntea clasamentului. El este urmat de Gh. Vi
ziru cu 4 victorii, G. Boșch si A. Bar- 
dan cu cite 3 victorii. Ultimul are însă și un meci întrerupt cu Serester. care 
s-a prelungtt aseară pînă la căderea întunericului. Bardan conduce cu 7-5. 4-6. 
6-4 după seturi de luptă interesantă în 
care mingi foarte bune au alternat cu 
greșeli de ambele părți.Joi s-au jucat partidele : Tiriac — 
Bosch 6-4. 6-2. 2-6, 8-6 : Serester kosi 6-2. 4-6. 6-4. 6-4 ; Bardan 
tase 7-5. 6-1. 6-0.

să

BN ȚAKA
- -
-; BASCHET: campionatul republican
--feminin: Tg. Mureș: Voința — Știința
..București; Mureșul — Voința Ora- 

fle^dea; Cluj: Știința — Petrolul Ploiești.
. " ►

RUGBI: campionatul republican:
.--Iași: C.S.M.S. — Rapid București;

seria 1-
Oltenița: Șantierele Navale- S'biu; Petroșani: 

; seria l-grupa B: 
Tr. Severin: Drubeta — Meteorul

Ieri, o întâlnire care promitea 
interesantă a avut un epilog neașteptat.T 
După ce a cîștigat primul set în fata-f- 
lui Bosch cu 6-1 si a pierdut pe al doi-1 
lea la luptă (7-9), Năstase a cedat li-"campionatul de calificare;

0-6. 0-6. La;; grupa A : 
to’bX™’" Autobuzul Buc.;

..Tr. Severin: Drubeta — ....
prezentat la partidele..Buc.; Craiova: C.F.R. Electroputere— ic - acuzînd o Indis-.. . „ • . . ■ ■ .. _

teralmețnte ultimele două : 
o bună valoare 
El a întrecut în 6-2. 6-1. 6-3.

Cristea nu cu Viziru și 
poziție — si
(str. Dr. i ... .
de dublu, iar mîine după-amiază 
timele partide de simplu.

evoluează trei seturi

rea — Constructorul Ploiești; Năvo 
dări: U.S.A.S. — Farul Constanța 
seria a IH-a: Tecuci: Petrolul — 
Ceahlăul P. Neamț; Roman; Lami 
norul — C.S.M. Brăila; Bacău: Di 
namo — Rulmentul Birlad; Iași 
Constructorul — Ancora Galați; se 
ria a IV-a: Timișoara: Știința - 
Minerul Lupeni; C.F.R. — C.S.M 

Jiul — Minerii
Vulcan.

s-a i
Tirtac _____ ___
le-a pierdut pe amîndouă.^- 

Astăzi, pe terenurile de la Progresul- - Sărat: Progresul Sănătatea 
staieovici) se joacă meciuri-mentul Medgidia; Ploiești: Petrolul— iar mime după-amiază — ui-"’», d ’ rx u»

Abatorul Buc.; seria a 11-a: Rm.
Ci-

Mîine dimineața, pe Valea Răcădău- 
lui, se vor întîlni mii de iubitori ai 
sportului cu motor pentru a asista la 
fază a doua a campionatului de moto
cros. Interesul manifestat de brașoveni 
pentru această competiție este ilustrat 
și de faptul că la antrenamente 
sistat numeroși spectatori.

Traseul, destul de dificil, este 
în spatele Tîmpei într-un cadru
nat. Așezarea lui permite spectatorilor 
să urmărească în cele mai buie condi- 
tiuni o mare parte din dispute. Orga
nizatorii, Federația romînă de motoci- 
clism și asociația Steagul roșu Brașov

- - Uz. mec. Buzău; Brașov: Dezrobi-

LA BRAȘOVSE ÎNTREC

situat 
minu-

au a-

MIINE DIMINEAȚA MOTOCICLIȘTII FRUNTAȘI

s-au străduit să ofere condiții optime 
de concurs celor aproape 100 de parti- 
cipanți. Startul electric, locurile de ple. 
care și sosire special amenajate, stația 
de radioamplificare cu ajutorul căreia 
spectatorii vor prim' mile informații, 
precum și alte amenajări vor contribui 
la reușita competiției

Alergătorii sosiți de ieri la Brașov 
au făcut antrenamente pe traseul com
petiției, dovedind o formă foarte bună. 
Sînt așteptate dispute pasionante între 
Tr. Macarie, B. Predescu și M. Pop 
la 125 cmc, St. Iancovici, M. Pop și I. 
Popa la 175 cmc, M. Dănescu, M. 
nescu, 0. Dovitz, E. Keresteș și 
Ionifă la 250 și 350 cmc.

Intreoerile încep la ora 9,30.

Cer- 
Gli.

Disputele pentru intiietate in probele de motocros au devenit deosebit 
de palpitante datorită numărului mare de concurenți de forțe sensibil

LUPTE: campionatul republican p 
echipe: Brașov: Steagul roșu, Dinam 
Buc., C.S.M. Galați, C.F.R. Timișoara 
Satu Mare: Unio Meteorul roși
A.S.M. Lugoj. C.S.M. Cluj, U.V.4 
A.M.E.F.A. Arad; Tg. Mureș: Voințt 
Metalul București, C.F.R. Electropti 
tere Craiova, C.S.M. Baia Mare.

HANDBAL ÎN 7: campionatul r« 
publican masculin: Iași: C.S.M.S. - 

j- Știința Buc.; Teleajen: Petrolul - 
Ț Dinamo Buc.; Sibiu: Voința — Răpi 

Oradea; Tg. Mureș: Dinamo — Știir 
ța Petroșani; Timișoara: Tehnometal- 
Știința Timișoara; Craiova: Știința - 

--Dinamo Brașov.

HANDBAL ÎN 11: campionatul n 
publican masculin; Sighișoara: Voit 
ța — C.C.A.; Reșița: C.S.M. — Vi 
ința Sibiu; Jimbolia: Victoria — Te: 

- - tila Cisnădie; Brașov: Dinamo -
Ț Chimia Făgăraș.

VOLEI: campionatele republicam 
Ploiești: Petrolul — Rapid Buc. (m 
Galați:
(m);

4 Buc.
-(f);
" Buc.

egale. Aceasta o dovedește și fotografia de mai sus care redă un aspect '. . 
de luptă ștrinsă In. cadrul probei de 125 cmc.

Știința — Tractorul Brașc
Brașov: Olimpia — Sănătati

(f); Cluj: C.S.M. — Rapid Bu 
Constanța: Farul — Dinan 
(m) și Farul — Progresul Bu 
Iași: Țesătura — C.S.M. Sib 

tfh -



Un argument

hotăritor
ANDERSON și VLASOV 

cantitate și ca 1 ita t e

PRIMUL SĂRIT DUPĂ VICTORIE...
Felicitare reciprocă... Iutii 

a cîștigat Florica, primul ci 
titlu dc campioană balcanică. 
Apoi a fost rîndul lui Crișu 
să alerge. După o luptă e- 
puizanta, încă o victorie a 
îmbogățit palmaresul sportiv 
al familiei Grecescu.

La sosire, îmbrățișarea so
ției este reconfortantă 1 Tre
buie să-i iertăm fotoreporte
rului dc la B.T.A.-Sofia 
„indiscreția" de a fi fost mar
torul acestei scene de tandrețe..

După cum anunță re
vista „Sport im Bild“, în 
S.U.A. a fost făcută o 
nouă propunere pentru 
înlocuirea clasicelor pie
se ale jocului de șah. Se 
preconizează ca în lo
cul nebunului să fie o... 
rachetă, în locul turnu- 

o stație de radar, 
i locul reginei un... 

artificial. „Numai 
străvechiul șah va 
merge in pas cu 
noastră atomică" 

arată în propune- 
Dar, majoritatea 

membrilor Uniunii 
hiștilor din S.U.A. 
fost împotriva modifică
rilor : ,.In acest fel, spu
neau ei, vom face ade
vărate șahuri sovieti
ce..." „Cum? Și noi a- 
vem sateliții noștri — a 
replicat „inventatorul". 
La care i s-a dat un ul
tim argument hotăritor: 

„Nici un șahist n-ar 
vrea să joace avînd o 
regină, piesă principală, 
care nu trăiește mai 
mult de două minute..."

iui... < 
iar în 
satelit 
astfel 
putea 
epoca 
— se 
re.

șa- 
au

Campionul mondial ab
solut la haltere trebuie să 
fie oare un supra-om ? Tre
buie să posede o masă di
formă de mușchi care să-l 
transforme în monstru ? 
Nu, deși antrenorul ameri
can Bob Hoffman, reputat 
specialist îi materie, a sus
ținut-o nu o dată și chiar 
părea la un moment dat 
că o va demonstra practic

Știați ca

mai vorbim...46
(sau 

Nord

Ma-
este

...Ernest Hemmingway 
este nu numai un pa
sionat pescar, ci și mare 
amator de schi ? Apre
ciatul scriitor american 

este un frecvent vizita
tor al stațiunii de spor
turi de iarnă Sun Valley 
(California) unde poate 
fi văzut coborind in iu
reș pantele 
zăpadă. Cu 
mă, tot la 
romancierul
cunoscuta lucrare 
ii bate ceasul", o 
sionantă frescă a 
brigăzilor internaționale 

in războiul civil spaniol.

acoperite cu 
ani
Sun
și-a

in ur- 
Valley, 

scris 
„Cui 

impre- 
luptei

1889 și a fost cîștigat de 
rusul A. Panșin ? El l-a 
întrecut atunci în probe
le de o jumătate de mi
lă și o milă pe america
nul Joe Donogue, care 
fusese supranumit „ci
clonul din Neuburg".

...una dm echipele ac
tualului campionat englez 
de fotbal a participat și la 
prima ediție a întrecerii 
in 1888 ? Este vorba de 
fosta campioană Wolver
hampton W anderers.

99Ce să
Luni dimineața 

marți), in Gara de
(sau Basarab). „Accelera
tul de... sosește la li
nia..."

O scurtă 
in dreptul 
țe roșii.

Vagonul 
că larg ușile.

Vagonul restaurant iși 
leapădă sticlele goale.

De la „intiia" coboară 
valize cu poze.

De la „a doua" — schi
uri și rucsacuri...

Din vagonul cu paturi, 
o echipă de fotbal.

Dar uite și antrenorul. 
Nea Nae Cocoloșescu- 
Fentă. Jovial ca-ntotdea- 
una. „Bărbat, nu glumă. 
Chiar ieri a pierdut cu 
7-0. Cită forță de 
perare !‘

...O
prea e 
să mă 
cind să 
vocea de tenor

— Unde fugi,
— Să trăiești, 

Așteptam și eu... Cum a 
fost ?

Nea Nae mă privește 
ușor agasat :

— Ce să mai vorbim...

sosește
In sfirșit...

baie de aburi 
roților cu spi-

marfă iși cas-

declarație ? 
momentul, 
strecor, 
dispar,

recu-

Nu 
Caut 
Dar, 
audîi 

dramatic: 
bătrine ? 

nea Nae.

Brumei, așa cum nu l-ati cunoscut ■■
...primul campionat 

mondial de- patinaj-vite
ză s-a, Organizat în anul

UMOR
Ca să n-aibă

surprize...
Cunoscutul atlet englez 

Gordon Pirie s-a mutat, 
recent, in altă casă. Du
pă ce a căzut de acord 
cu proprietarul asupta 
chiriei, i-a spus acestuia: 
„Nu-mi veți reproșa nici- 
cind absolut nimic. De 
altfel, să știți că ultimul 
proprietar a plins după 
ce m-arn mutat..."

— Asta nu se va 
timpla niciodată — 

răspuns proprietarul, 
vă 
ria 
nă

Pe Valerii Brumei, de
ținătorul performanței 
absolute la săritura în 
înălțime, ne-am obișnuit 
să-l vedem în fotografii 
deasupra ștachetei ridi
cate la peste 2,20 m, ate- 
rizîtid biruitor în groapa 
cu nisip, ;sau 'zimbind 
obiectivului după un nou 
succes.

Iată-1 însă și într*o 
postură necunoscută. In 
laborator, printre eprubete 
și flacoane cu soluții, ma
rele sportiv face o ex-

Să caute oare 
filozofală" a 

Nici-

periență.
„piatra 
noilor recorduri ?
dccum! Nu este nevoie.
Brumei o cunoaște : mun
că neobosită pentru per
fecționare.
Explicația imaginii, este 

simplă : 
student 
Cultură 
cova, ia 
nuită lucrare practică de 
chimie intr-o oră de 
curs.

Valerii Brumei, 
la Institutul de 
Fizică din Mos- 
parte la o obiș-

în- 
i-a

Mie 
chirog să-mi plătiți 

întotdeauna cu o lu- 
înainte !"

In patru riduri
Eehipele <ie fotbal și volei 
ale clubului Farul Coastauta. 
au obținut duminicii victorii 

frumoase în deplasare

îmi rămine să constat, 
Cum ar zice marinarul. 
Că pe „țărmul depărtat" 
Licărește iarăși .„Farul!

I. CHIVU

Miză mare, galerie tare, 
joc la picioare... Numai 
obstacole. Iar arbitrul, 
cit patru. Parcă dum

neata nu știi...
— Bine, dar e 7—0 ?
— Cred și eu. Chiar in 

minutul doi, Tăsică îmi 
trage pe lingă bară. 
Dă-ți seama. Cum potri
vește mai bine ristul, 
cum sintem 1—0, cum 
schimbă totul...
- In 7-1...
— Lasă gluma. Vrei 

fii serios?
— Serios, nea Nae.

să-mi
vreo-

Fii 
numai 

știi 
su-

Ei, atunci, ia
Le-ai văzut 

terenul ? Nu. 
și află că e 
de grăpat. Și
că ai mei nu 

tehnica...
Nae.

se

să

spui... 
dată 
bun 
bun 
bine
portă. La noi,

— înțeleg, nea 
Handicap mare...

Nea Nae mă privește 
fix. Mă cintărește. Nu 
suportă nici el...

— Uite, așa se scrie 
istoria. Cind mă gindesc 
mai bine la 7—0 ăsta, 
văd negru. Fii atent... 
In minutul cinci, Ghiță 
luftează fără adversar, 
în zece — Sică, ia-l 
unde nu-i. L-a cărat 
trema, cu schimbul 
locuri... Cam între
nutele 15 și 30 tripleta 
n-a legat o pasă. ~Apoi a 
venit golul patru, cind 
caraghiosul ăla cu fluie
rul putea să fluiere 
strucție, golul cinci... 
ră-bară-gol 
face... 
poi, i 
oprit 
Golul 
sută, 
nute, 
mire.
lometri încolo, 
poi...

— Ce contează înapoi ?

de 
ex- 
de 

mi-

ot* 
ba 
ce-i
A-

...n-ai 
norocul lor...

contraatacul nostru, 
din te miri ce ... 

: șase... ofsaid mie-n 
iar in ultimele mi- 
am cam dat in pri
ce vrei? 400 de ki- 

400 ină-

Contează, tovarășe, 
de casă. Psihologie, 
văd că omiți. Și 
mai pui că mi-a 
Dorel in centru.

Dorul
Asta 
unde 
lipsit

— Bine, dar și lor le-au 
lipsit doi...

— Și ce-i cu asta? 
Unu-i Dorel al meu. Dai 
din cap ? Tare mi-e că 
te-ai dat de partea lor... 
Eu unul mă prezint cu 
fruntea sus la ședința de 
analiză.

— Așa ?
— înainte de meci 

le-am dat un plan tactic, 
lucrat o noapte-ntreagă, 
la abajur. Primele două
zeci de 
trei-trei. Apoi, pînă 
pauză, 
iar intr-a doua, trei-trei 
patru... Tare și cu
- Și?
— Aici e buba.

curcat 
năuci. 
M-am 
barem 
vertizat secția de fotbal...

— Bine, dar < 
ta...

— Nu mă lua 
ment. Crezi că 
sau Kacialin au 
toate cele ?

— Deh, știu și
— Ce să mai vorbim...

minute, patru- 
la 

trei-patru-trei,

forță...

Au în-
Nișteschemele.

Nici o disciplină, 
săturat, zău. Și 
dacă n-aș fi a-

dumnea-

la senti- 
Moreira 
timp de

eu ?

IOAN CHIRILA

prin intermediul colosului 
Paul Anderson, deținător 
pînă nu de mult al perfor
manței supreme 
kg la triatlon.

Dar viața l-a 
A apărut Iuri

Ce afirmau 
americani ? Că performanța 
halterofilului este determi
nată numai dc CANTITA
TEA mușchilor săi, de greu
tatea corpului. Anderson 

peste 
prîn- 
trăia

512.5

dezmințit.
Vlasov... 
speoial-iștii

coopulu.i. 
imens, cîntărea 

înghițea 
pantagruelice și

ere s*
voie

era
160 kg,
zuri
Ca un gigant embrion,
cut în eprubetă. Avea 
să facă zilnic... 800 de 
metri. Nici un jwvs m.ai 
mult. Im Leningrad, de

pildă, cu prilejul turneu
lui întreprins hi U.K.S S. 
de halterofilii americani, 
„cel mai puternic om din 
Iunie” n-a putut participa 
la o excursie prin oraș. Ca 
să nu se surmeneze...

Dar Iuri Vlasov ? 
rele sportiv sovietic 
cu adevărat ceea ce
cheamă un atlet. Bine fă
cut, perfect proporțional. 
In afară de haltere Vla
sov joacă baschet. înoată, 
schiază, merge la vînătoa- 
re, dansează, se bucură de 
viață. Să amintim că omul 
care a întrecut cu 25 kg 
recordul lui Anderson, lo- 
talizînd fantastica sumă 
de 537,5 kg., este un desă- 
vînșit intelectual, inginer 
de profesie, poliglot, 
un remarcabil dar al 
sului. (In „Ogoniok” 
•alte
apar schițe și nuvele sem
nate de luni Vlasov).

Tabelul comparativ 
mai jos va confirma de alt
fel faptul că Iuri Vlasov, 
este armonios dezvoltat, 
că nu masa mușchinla-ră ci 
calitatea fibrei și, 
Ies, pregătirea 
dc fiecare 
marilor sale

cu 
sori

și
reviste de literatură

, bineîn |e- 
științificfi 

stau la baza 
performanțe.

And&r»on Vlasov

— înălțime 1,77 m 1,86 m
— Greutate 167 kg 123 Lg
— Perimetrul toracic 147 cm 125 cm
— Perimetrul taliei 123 cm 99 cm
— Perimetrul umărului 55 cm 46 cm
— Perimetrul coapsei 91 cm 76 CTB
— Perimetrul bicepsilor 55 om 43 cm
— Porinietrul gîtului 62 om 48 cm

Avantajele tehnicii moderne

Fără cuvinte
Desen de ADRIAN ANDRONIC

posth MHGBzm*poșta magazin *postm mwcbzimi
TONY OLTEANU, TIRGO- lor_ ^individuale de box ale 

" care încep chiarVIȘTE. — 1) John Thomas 
are 20 ani. — 2) Vreți să vă 
spunem formația pe care am 
aliniat-o în 1955, la Gote- 
borg, în meciul cu Suedia, 
pe care l-am pierdut c« 4—1? 
De ce ? C< sa știți cui tre
buie să-i purtați... pică ? , 
laiă „unsprezece1^- nostru 
Birtașu — Pahonțu, Apoizan, 
Szoke — Călinoiu, Pe ret — 
Ene II, Petschovschi, Ozon, 
Georgescu, Sum. — 5) Cum 
ați putea deveni corespon
dentul ziarului nostru ? Să 
vă spun metoda cea mai 
simplă : începînd să ne scrieți!

IENCIU GAVRIL, LUGOJ. 
— Fostul recordman mondial 
la 100 m (10,1 sec>), 
Ira Murchison, n-a 
nat atletismul. A 
de altfel, și anul 
Bineînțeles însă că, _ 
de ani este destul de dificil 

sprinter să rcedi- 
5 sale recorduri, 

să stabilească

R.P.R., 
astăzi.

IOAN ______ _____
MARE. — Mircea Dobrescu 
are 31 de ani. A devenit 
pentru prima oară campion 
al țării în 1955, învingîudu-J 

‘ “ Constantin
___     _ori a fost 
campion? De 5 ori. Gheor 
ghe Negrea are 27 de ani 
Și el a cîștigat de 5 ori 
titlvl de campion. Prima oară 
îa 1955.

T. VASILE, PETROȘANI. 
— Rezultatul meciului Mo
tor Bautzen — Dinamo Ba
cău. a fost, așa cum a scris 
ziarul nostru, 1—0 pentru 
Dinamo Bacău. De altfel, 
ziarul de sport „Deutsches 
Șport Echo4* din 20 februarie 
ă.c. publică o cronică des
tul de detaliată a acestei 
partide. Probabil că în ziarul 
„Berliner Zeitung" — la care 
vă referiți — s-a strecurat 
o greșeală,

DINCA
CRAIOVA. - 1) 
de amănunte în 
Georg Hoock, 
cxl mai bătrîn fotbalist din 
lume. El a împlinit la 25 
ianuarie 75 dc ani 1 A jucat 
pentru prima oa<ă fotbal 
îh... secolul trecut, în 1899, 
Ja Kiel. Din 1905, GeOrg 
Hoock s-a stabilit la Leipzig, 
unde, timp dc 50 dc ani, a 
jucat la echipele Fortuna, 
Lipsia și Olimpia. Iu mo
mente! dc Față, Ița 75 dc 
ani, — lucru de necrezut 1 — 
<4 fuge încă atît dc bine 
îneît este titularul postuhii 
de aripă dreaplu în echipa 
Sudcn-Stadt, care activează 
in campionatul orașul”» 
Leipzig (R D. Germană). No

FISCHER, BAIA 
— Mircea 
de ani.

. pe... friiele său, 
Dofyrescu. De cite

negrul 
abando- 
alergat, 
trecut.
ia 28

pentru nn 
teze vechile 
dar mai ales 
altele -noi...
. BOB IOAN, 
semifinalele , ______
mondial de fotbal din 1954, 
echipa R.P. 
tîlnit cu ...
4—2 (1-0, 2- 
gavia—Brazilia (scor 4—2; 
s-a jucat în sferturi de 
naiă. Nu vă rămîne < 

plătiți pariul și să...
gaja(i unul nou. Poate veți 
fi mai norocos !

NELU BP^ZU. ORADEA 
— 1) Fotbalistul Dragoș O 
jocaru împlinește la 1 nvai 
25 de ani. — 2) Brăileantd 
Manon Florcscu a abandonat 
boxul. Mihai Nicolau și Bir 
Pănnoiu vor urca din nona 
scările ringului cu prilejul 
fazei de zonă a> campionate

CLUJ. - In 
campionatului

Ungare s-a în- 
Uruguay. Scor 

-2). Meciul Un-
2-U 

e H- 
deuît

. - aw-

DUMITRU,
Iută o serie 

_ legătură cu 
fără îndoială

întrebați dacă a fost inter
național ? Asta nu — și nici

nu-i vedem șanse să devină 
de-aci înainte I — 2) Arbi
trul Iosif Ritter arc 40 de 
ani. El a jueat de 17 ori în 
prima reprezentativă a tării.

ION POȘTAȘUL



(Urmare din pag. 1) festivității de premiere, 
vorbă cu fostul campion

am stat 
mondial

la proba de dublu
Moscova a făcut o primire triumfală

în partida decisivă 
mai bune sportive

Ciu

împotriva 
chineze, 

și

teri le 
celor 
campioana lumii Ciu Ciun-hui 
Sun Mei-in. Primul set ne-a revenit 
cu 21—14, iar cel de al doilea a fost 
cîștigat de adversare cu 21—12. La 
începutul setului III, lupta este echi
librată, dar încet, încet Maria Ale
xandru și Geta Pitică iau avantaj :

pul 
de 
Ferenc Sido și cu antrenorul echi
pelor Japoniei. Iată ce mi-au decla
rat interlocutorii mei :

F. SIDO : „Am admirat jocul in
teligent și curajos al jucătoarelor 
dvs. Sinteți singurii din Europa care 
ați reușit 
sului de 
nostru"

să apărați prestigiul teni- 
masă de pe continentul

Simplu bărbați, semifinale: Li Fu- - -
iun (R. P. Chineză) — Cian Sie-lfn";
3—0 (15, llj 12), Cîuan Țze-tun (R. P... 
Chineză) — Su In-sen (R. P. Chineză) ’’
3—0 (18, 16, 17), finala: Cluan Țze-tun-. Sovietice
- Li Fu-iun 3-1 <15, 15, -19, 17);" I„
simplu femei optimi: Ciu Ciun-hui” I. A. Gagarin și N. S. Hrușciov se
— M. Alexandru 3—1; semifinale :• -îndreaptă

lui Juri Gagarin - primul cosmonaut
(Urmare din pag. 1)

Răsună imnul

In aclamațiile

de stat al Uniunii

entuziaste de salut

VICTORI E !
Ce înseamnă să joci tenis de masă 

la Pekin într-un campionat mon
dial ?

E ca și cum te-ai întrece cu Bru
mei la înălțime.

E ca și cum ai cuteza să-l învingi 
pe Vlasov la haltere.

E ca și cum ai dori să iei ,,Cupa 
Davis” australienilor.

Și totuși, Maria Alexandru și Geta 
Pitică s-au urcat într-unul din nenu
măratele avioane care au adus la 
Pekin toată floarea ping-pongului 
mondial.

Seară de seară, 15.000 de spectatori 
au salutat cu urale victoriile jucă
toarelor și jucătorilor cu nume trisi- 
labice, sugerind parcă sonoritățile 
cadențate ale minusculei mingi albe.

Seară de seară, 15-000 de specta
tori au văzut îngroșînclu-se rîndurile

in turneele (le consolare.europenilor
Totul părea să confirme că în te

nisul de masă mondial europenii re
prezintă trecutul.

Dar, a venit finala dublului de 
fete. 15.000 de spectatori și-au ațin
tit privirile apere asupra mesei la 
care două romînce apărau onoarea 
patriei lor și a întregii Europe.

Maria și Geta au aruncat totul in 
luptă.

Maria Alexandru și Geta Pitică au 
învins. Un nou titlu mondial ia dru
mul Capitalei noastre.

Maria Alexandru și Geta Pitică nu 
au scăpat prilejul unic de a închina 
partidului drag, în așteptarea marii 
sărbători, unul dintre cele mai fru
moase daruri ale sportului romînesc.

IOAN CHJRILA

4

— M. Alexandru 3—1 ;
Ciu Ciun-hui (R. P. Chineză) — Van
Cien (R. P. Chineză) 3—1,
(R. P. U.) — Matsuzaki (Japonia) j'
3—1 ; finala: Ciu Ciun-hui — Foldi ■ ■
3-2 (-19, 19, -14, 18, 19); dublu băr-" soția sa 
bați, semifinale: Berczik, Sido (R.P.U.) -• automobil
— Ciu Lan-sun, Van Cia-șen (R. P." ghirlande de
Chineză) 3—0, Hoshino, Kimura (Ja-.-t1' 
ponia) — Ciuan Țze-tun, Li Fu-iun" se _ 'R JreaPtă spre Moscova. 
(R. P. Chineză) 3—1 ; finala : Hoshi-.. .
no, Kimura — Berczik, Sido 3—1 (18,"ai Capitalei ---- „ , . ,
— 25, 19, 13); dublu mixt, semifinale :. ,R°ȘÎ€. au așteptat cu nerăbdare mo-
Matsuzaki, Ogimura (Japonia) — Seki,■■>s^r’c J
Hoshino (Japonia) 3—1, Li Fu-iun,
Han Iu-cen (R. P. Chineză) 
Ciuan-iao, Sun Mei-in (R. P. Chine
ză) 3—0, finala : Matsuzaki, Ogimura ■ -
— Han Iu-cen, Li Fu-iun 3—1. Pere- j 
chea Alexandru — Cobîrzan a fost-

spre ; 
salută cu ambele 

FOldi asupra capului, pe 
să-l întimpine.

Nikita Hrușciov, 
Valentina 

deschis,

automobil. 
: mîini 

cei

Gagarin 
ridicate de- 
ce au venit

Gagarin și 
loc intr-un

Juri 
iau 

împodobit cu 
; trandafiri. Cortegiul 

de automobile, însoțit de motocicliști,

Miile de moscoviți și de oaspeți 
care au umplut Piața

: cînd aici va sosi
--eroul Cosmosului. Iuri Gagarin.

Van'- Nerăbdarea crește clipă de clipă. 
-■La ora 14,30 un torent de ap'auze 
T străbate Piața Roșie: La tribuna 
\ Mausoleului apare Nikita Hrușciov, 
"șeful guvernului sovietic, Iuri 

....... , ... . ,, Ț Gagarin, conducătorii Partidului Co-eliminata in turul III de cuplul Hu--mu*ist ’ș. a- guvernu!ui u.R.S.S..
_ .. . , . . --soția și părinții eroului.
Rethi s-a clasat tn-f- Mitingul din Piața Roșie este 

deschis de Frol Kozlov. Răsună

Tao-pen — Cian Siu-in cu 3—0, iar 
dublul Folea
sferturi de finală unde a fost învins 
de Seki — Hoshino cu 
tur mai înainte, Folea 
întrecut perechea Lian 
Kuei-min cu 3—2.

Răsună

inimă oamenilor noștri de știință,
....... tuturor mun-

au creat • 
poți pătrunde 
cosmic", 
tuturor celor

10—8, 14-9, 19-15 și cîștigă cu 21—18. 
Cînd toată lumea credea că nu mai 
putem pierde, iar scorul setului IV 
evolua egal : 8—8, 14—14, chinezoai
cele insistă mai mult și reușesc 
să-și adjudece victoria cu 21—17. în 
setul decisiv
Ciu Ciun-hui și Sun Mei-in conduc 
cu 3-1. 6-2,
toarele noastre depun însă eforturi 
extraordinare, se concentrează la 
maximum, joacă cu mare atenție și 
printr-o apărare bine dirijată, presă
rată cu contraatacuri puternice, reu
șesc un adevărat 
lează la 12. Din 
este la discreția 
xandru și Geta 
țuit și se apără 
mai pierd decît 
pe care le cîștigă și victoria finală 
le aparține cu 21—13 I 
meciului ele sînt pur și 
tate de reporteri, iar 
F.I.T.M., Ivor Montagu, 
trofeele și medaliile de

K. HASEGAWA : „Fetele dvs. 
jucat foarte bine. Știți să luptați 
toți adversarii. Vă felicit".

Celelalte patru titluri mondiale
dividuale au fost cîștigate de spor
tivii din R. P. Chineză și Japonia. 
Iată rezultatele :

au 
cu

tn-

se dă o luptă dîrză.

7-4, 9-7, 12-9. Jucă-

tur de forță și ega- 
acest moment jocul 
noastră. Maria Ale- 
Pitică atacă dezlăn- 
cu precizie. Ele nu 
un punct față de 9

La sfîrsitul 
simplu asal- 
președintele 

le înmînează 
aur. în tim-

Cu un" imnul stat aj Uniunii Sovietice. 
Iuri Gagarin, 

mei concetățeni, iubite 
Sergheevici, tovarăși condtt- 
ai partidului și guvernului 

spus Iuri Gagarin. In primul 
permiteți-mi să Ț

Comitetului Central al scumpu
lui nostru Partid Comunist,

și Rethi au" 
Iu-hai — Si.. Se dă cuvîntul lui 

„Dragii 
Nikita 

Turneele de consolare au revenit., cători 
la masculin lui Van Ci-lian, iar la" — a

.. rînd,
■ - sincer

feminin jucătoarei Ti Ciuan-hua, 
ambii din R. P. Chineză.

Congresul Federației Internaționale
de Tenis de Masă a hotărît ca vii-£ nului sovietic, personal dv., 
toarele ediții ale campionatelor mon
diale să aibă loc la Praga în 1963, - - simplu
în R.P.F. Iugoslavia (1965) și Austra
lia (1967).

mulțumesc

guver- 
Nikita 

unui
a- 

mi 
în

inginerilor, tehnicienilor, 
citurilor sovietici care 
asemenea navă cu care 
sigur tainele spațiului

Gagarin a mulțumit 
care l-au pregătit pentru zbor.

Cuvintele de recunoștință adresate 
de Iuri Gagarin Comitetului Central 
al Partidului Comunist au 
mite cu ovații furtunoase. In 
Piață Roșie a răsunat un 
„ura".

Apoi . .
Nikita Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care 
a rostit o cuvîntare adresată în
tregii lumi. El a subliniat cu bucurie 
și mindrie că pentru prima oară în 
istorie, un om de pe planeta Pămînt, 
un om sovietic aflat pe bordul unei 
nave sovietice „s-a avintat spre înăl
țimile cosmice și a săvîrșit prima 
călătorie nemaiîntîlnită spre aștri".

Șeful guvernului sovietic a comu
nicat că Prezidiul Sovietului Suprem 
al URS.S. i-a conferit lui 
Gagarin înaltul titlu 
Uniunii Sovietice.

„Sinteți primul, 
Hrușciov căruia i 
asemenea, 
cosmonaut

„In cinstea primului zbor din lume 
al unui om în Cosmos, la Moscova 
se va ridica un bust în bronz a. 
eroului și va fi emisă o medalie 
memorială", a declarat N. S.
Hrușciov.

După ce și-a terminat cuvîntarea, 
ascultată cu 
ticipanții Ia 
îndelung pe 
participanții 
bucurie pe 
lume.

Demonstrația 
Piața Roșie a durat peste 
Părea că întreaga Uniune 
plină de entuziasm, trece 
ore prin străvechea piață a 
care este denumită inima 
monstranții au ovaționat în cinstea 
păcii și prieteniei între toate po
poarele lumii, au declarat că sînt 
gata să-și consacre toate forțele și 
cunoștințele măreței cauze a comu
nism ului.

Măreața faptă de eroism a omu
lui sovietic — învingătorul Cosmosu
lui va trăi în veci !

s-a apropiat de

a 
se

fost pri- 
întreaga 
puternic

microfon

de Erou
Iuri 

al

spus N. 
conferă, 

gloriosul titlu de 
al U.R.S.S.".

S. 
de 

Pilot

o uriașă atenție, par- 
miting l-au ovaționat 
N. S. Hrușciov. Apoi 
l-au salutat plini 

primul cosmonaut

Sergheevici. pentru că mie, 
aviator sovietic, mi s-a 

"cordat o asemenea încredere și 
-.s-.a încredințat sarcina să zbor 
• - Cosmos.

Aflîndu-mă în spațiul cosmic, 
"declarat Gagarin, nt-am gîndit 
--partidul nostru, la patria noastră. 
- - Poporul nostru, a declarat în con- 
”tinuare Gagarin, a creat prin munca 
” sa eroică cea mai minunată navă 
"cosmică din lume — nava „Vostok", 
-■precum și utilajul ei inteligent și 
..de nădejde.

•” De la start și pînă Ia aterizare, 
același timp.--a declarat eroul cosmonaut, nu am 

. rv d r» • • “avut nici o îndoială în ce priveșteși Dinamo București. De cinci ori««- r 1
.-■încheierea cu succes a zborului 
’’cosmic. Vreau să mulțumesc din 

s-aiiv, .............

TH. RO1BU
a 

la

de 
din

din 
ore.

fflinc, la Moscova,

Dinamo Moscova—Dinamo București,
în semifinalele „C.C. C. E.“ la volei

sărbătorească 
două 
Sovietică, 
în aceste 
Moscovei, 
țării- De-

Vi'leri dimineața a părăsit Capitala. 
îndreptindu'Se .spre Moscova echipa fe
minină de volei Dinamo București, cam
pioana țării, care va întîlni mîine în sala 
sporturilor de Ia stadionul Lujniki pe 
Dinamo Moscova, campioana Uniunii 
Sovietice. Acest meci este primul di î 
cadrul semifinalelor primei ediții a „Cu-

Europeni” rezervată e- 
în

Concursul de schi de
i ar

pc Etna

In cursa de slalom uriaș, llona Micloș
pe locul 5, C. Tăbăraș pe locul 7

CATANIA, 14 (prin telefon). Vineri 11a) cu 56.8, Reprezentantul 
desfășurat pe Etna proba de slalom tre, Corne] Tăbăraș,'a avut o 

ormț din cadrul concursului internați o-.bună clasîndu-șe pe. locul 7 cu timpul 
nai „Gele 3 zile internaționale ale Et- 
faci".

Cursa băieților, desfășurată pe un 
traseu ou o lungime de 1.600 de metri 
(49 porți), a foș.t cîșțigată de Cf). Bo- 
zon (Franța) cu 56,4, urmat de Mesner 
(Austria) cu 56,7 și Alberti Bruno (Ita-

țării npas- 
com portare

PE TERENURILE
DE FOTBAL

• In vederea meciului pe care-1 va 
susține duminică la Budapesta în com
pania echipei R.D.G. (în cadrul preli
minariilor campionatului mondial), e- 
chipa selecționată a R.P. Ungare ș-a 
antrenat ieri în'compania echipei-Szta- 
linvăros, pe care a întrecut-o cu 7-1 
(4-1). Formația maghiară pentru du
minică a fost alcătuită astfel : ■ Gro- 
sics — Matrai, Sipos, Dalnoki — So- 
lymosi, Kotăsz — Sâ.ndor; Gorocs, 
Albert, Tichy, Fenivessy. Acesta va 
fi ©1 369.-lea meci internațional pe 
care-1 susține reprezentativa maghiară.
• In semi-finalele Gupei Campioni

lor Europeni, F.G. Barcelona a obți
nut o victorie dificilă, pe teren pro
priu,' în fața lui S.V. Hamburg. 
Scor: 1-0 (0-0).. Returul se va dis
puta la 26 aprilie la Hamburg și se 
pare că — odată cu ieșirea din com
petiție a lui Real Madrid — spaniolii 
sînt în situația de a. pierde trofeul.

• Intr-un meci internațional dis
putat la Belfast, reprezentativa Țării 
Galilor a dispus de Irlanda cil 5-1 (3-0).
• La Atena, echipa de juniori a Tur

ciei a dispus de cea a Grecie-i cu 1-0 
prin punctul marcat de Abdulah, în 
min. 81.

ele 57,7, intrecînd o serie de concurenți 
valoroși, . printre 
Leitner. ~ ~
intrarea
1 opurile 
(62,0).

Proba 
scliioărele aiistriace, care au ocupat 
mele 3 locuri : 1. Cristei Ilaas 5 
2. Cristei Staffncr 58,9 ; 3. Țraudc 
59,1. Ilona Micloș s-a clasat pe 
5 cu 60,0.

întrecerile de pe Etna continuă 
bătă prin cursa de slalom special pentru 
fete, și duminică prin cursa de slalom 
special pentru băieți.

care și austriacul Hias 
Gh. Bălan și K. Golul au greșit 
în unele porți și s-au clasat 

18 (60,5) și respectiv

fetelor a fost dominată

pei Campionilor 
chipelor feminine și, 
cel de al șaselea între Dinamo Mosco
va 
victoria a revenit echipei sovietice și o' 
dată formației bncureștene.

Pregătirile jucătoarelor noastre 
încheiat joi seara, cînd au întîlmt în- 
tr-un meci de verificare, formația mas
culină I.F.A. din campionatul de califi
care. BucuTCștenoefe s-au comportat mai 
bine decît în alte jocuri. A fost între
buințată următoarea formație de bază, 
care va fi aliniată și la Moscova : Tinela 
Pleșoianu, Doina Ivănescu, Lia 
Daniela Iancu, Viorica Herișanu, 
beta Preda. Rezervele formației 
Florina Teodorescu (nu este încă 
plin restabilită), Rodica Șiclovan, Mia 
liudișteanu, Lucia Vanea, Rodica Cor- 
beanu.

Partida retur ae va disputa nuarți 25 
aprilie la Bocarețti.

Partida a 12-a întreruptă

(Text prescurtat)

Pentru titlul mondial de

cu avantaj pentru Tal
șah

pc
20

sînj-

• Sezonul atletic în sală a luat 
sfîrșit în S.U.A. lată cîteva rezultate 
mai importante : -

La prăjină, Davis a sărit. 4,67 m, 
Morris 4,60 m, iar Martin 4,57 m. 
Roscoe Cook a egalat pentru a treia 
bară recordul mondial la 60 y arzi: 
6 secunde, învingîhdu-1 pe canadianul 
Jerom'e, posesor al unei performanțe 
de b) sec. pc 100 metri. Foreman a 
sărit 7,61 m la lungime iar O’Brien 
a aruncat greutatea la 19,04 m.'
• Campionul olimpic la 200 m Li

vio Berruti a fost bătut de două ori, 
în cadrul unui concurs în sală la To
kio, de japonezul Kamata, pe distanța 
de 60 yarzî. ’r: ‘ —-1—' : •
6 sec. 3 zecimi.
Donald Bragg a sărit 4,72 la prăjină.

• La 11 iunie se va disputa la Pa
ris. un mare concurs internațional at
letic „Grand Prix de Paris". Organi
zatorii. au invitat pe Harry, Germar, 
Berruti. Radford, Folk, Moens, Me- 
coni, Lansky, Piatkowski, Rowe și 
Skobla, care vor concura alături de 
cei mai buni atleți francezi.

Timpul învingătorului:
In același concurs,

Vanea, 
Elisa- 
sîn t : 

pe de-

In cea de a 12-a partidă a meciului 
Tal—Botvinnik, în car® campionul 
mondial a avut albele, s-a jucat pen
tru prima oară apărarea franceză. 
Botvinnik a ales o variantă foarte 
deschisă care a adus partida la mari 
complicații. In jocul de mijloc, Tal 
a reușit să obțină superioritatea pozi
țională, el a pătruns cu un turn'-în 
dispozitivul advers, obligînd pe Bot
vinnik să cedeze calitatea și apoi un

pion. Partida s-a întrerupt cu 
șanse de cîș-tig pentru campionul 
dial.

înaintea reluării partidei, care ar< 
loc astăzi după amiază în sala Clu 
bului central de șah din Moscova 
scorul meciului continuă să fie d( 
7 — 3 */2 în favoarea lui Botvinnik

mar; 
mon-

C. C. E. la volei masculin

Meciul Stade Francais

noștri victorioși
a turneului international de

prima ai a întrecerilor, echipaIn
orașului București a învins formația 
Budapestei cu «corul de 62—57 
(35-28).

Tot ieri, echipa I a Belgradului a

• La Miami Beach, campionul 
mondial la categoria ușoară, Rid 
Benny Paret și-a pus în joc titlul în 
fața americanului Emile Griffith. Me
ciul s-a terminat cu victoria prin K.O. 
în repriza • 13-a a lui Griffith.
• In campionatele internaționale de 

natație ale Japoniei s-au înregistrat

Pf flVPT

rezultate ae valoare mondială, 
cîteva din ele: 400 m liber; Yama- 
naka 4:20,6; 100 m liber: Dickson
(Australia) 56,3; 200 m fluture fe- 

‘ Jean Andrews (Australia) 
200 m fhttare bărbați: Izutsu

mei:
2:38,4 
2:20,7.

• La 15 aprilie va avea loc la Bu
dapesta întîlnicea internațională de sa
bie dintre echipele selecționate ale

m prima zi
la Belgrad

Partizan Tirana va avea loc

întrecut cu
Azi echipa 
formație a
mîine pe cea de a Il-a.

84-53
noastră întîlnește prima 
orașului Belgrad,

(36-28) Belgrad II.

iar

R.P. Ungare și Italiei. Echipa italiană 
va cuprinde, printre alții, pe Calarese, 
Calzia, Chioca, Fini, Nardttzii și Resse.

• Federația suedeză de ciclism a 
alcătuit echipa reprezentativă care va 
participa la cea de-a 14-a ediție a 
„Cursei Păcii" Varșovia—Berlin—Pra
ga. Echipa este alcătuită din Owe 
Adamsson, Herbert Dahlbom, Gunnar 
Goransson, Sono Hansson, Oswald Jo
hansson și Gustav Petersson.

• Echipa selecționată de tenis a 
R.S. Cehoslovace va întîlni în zilele 
de 5, 6 și 7 mai la Praga echipa R.F. 
Germane, într-un meci contînd pentru 
primul tur al competiției pentru „Gupa 
Davîs".

• In orașul Plovdiv a avut loc me
ciul feminin de baschet dintre echipele 
Akademik Sofia și AZS Varșovia din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Echipa bulgară 
a terminat învingătoare cu scorul de 
77-69 (36-32)1 Returul se va desfă
șura la Varșovia.

la București
După cum se știe, echipa noasta 

campioană masculină Rapid Bucureșt 
urmează să întîlnească în cadrul sfe 
turilor de finală ale „Cupei Campion 
lor Europeni" pe mvingăloarea din n» 
ciul Stade Francais Paris-Partizan T 
raria. O telegramă sosită din partea F< 
derației Internaționale de Volei a mștiii 
țat forul nostru de specialitate că part 
da Stade Franțais-Partizan (un singt 
meci) va avea loc sîmbătă 22 aprilie 1 
București, sub conducerea unui arbiti 
romîn. Invingătoarea acestui meci t 
întîlni a doua zi, duminică 23 apriti 
pe Rapid București — prima pârtii 
din cadrul sferturilor de finală. Ace 
meci va fi condus de arbitrul soviet 
Bludov.

I. GULYAS VA FACE PARTE 
DIN REPREZENTATIVA DE TENIS 

A R. P. UNGARE PENTRU BUCUREȘ1
In cursul zilei de ieri, federația 

tenis din R.P. Ungară a comunic 
lotul de jucători care va face depl 
sarea la București pentru a susțțr 
începînd de la 25 aprilie, întîlnir 
prietenească în compania tenismai 
lor romîni. Din formație face pai 
multiplul campion al R.P. Ung: 
Istvan Gulyas, precum și cunosoi 
jucători Perene Kotnaromi, Andi 
Sziksai și Zoltan Katona.


