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Invadatorii
)r fi zdrobiți!
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CAUZA DREAPTA A POPORULUI CUBAN
ișelescul atentat împotriva 
pendenței poporului cuban 
ic de libertate, pace și 
res este o sfidare la adre- 
uturor popoarelor ce urăsc 
aiul și o mare primejdie 
ru pacea generală.
■eastă agresiune armată, a 
. victimă este tinăra Repu- 

Cuba, face parte din ac
te sistematice ale imperia- 
■ilui american, care urmă- 

stoarcerea de noi profi- 
de pe spinarea poporului 

n și a celorlalte popoare 
America Latină.

toți sportivii din 
tră liberă, înfierez 
linită indignare și
stă nouă acțiune mîrșavă 
onopoliștilor de peste O-

VA TRIUMFA!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ T

patria 
cu ne- 

mînie

ături de întregul nostru 
r muncitor, condamn atacul 
ițesc asupra Cubei revolu- 
ire și sînt convins că bra- 
ei popor, condus de Fidel 
ro, va reuși să zdrobească 
nvadatori !
Img. RADU DEMIAN 

icătdț în echipa de rugbi 
Știința Cluj

șresorul trebuie
sa primească 
oosta cuvenită!
iperialismul, cel mai înver- 
t dușman al libertății și 
irii popoarelor, a săvîrșit 
mă acțiune banditească. De 
a zile mercenari odioși, 
i in slujba imperialismului 
eu, au dezlănțuit o agre- 
i armată asupra poporului 
n și a patriei sale libere, 
darnic caută imperialiștii să 
ige din nou, cu ajutorul 
dor și al bombelor, un po- 
care a luptat din răspu- 
pentru a scăpa de tiranie. 
, cu toate bogățiile ei, a- 
ne numai poporului cuban! 
ral Cubei a simțit ce este 
tatea și pentru 
ipostă cuvenită 

muncitor și 
sc într-o țară

întregul nostru popor, 
din toată inima lupta 
a poporului cuban, care 
să zdrobească invada-

-

de 
in 
rtă 
iti

apărarea ei 
agresorilor, 
sportiv ce 

liberă, ală-

ION ROȘU
estru al sportului la pa- 
■utism, strungar la Atelie
rele „9 Mai“ București

za sportivă I.T.B. din ra- 
1 Mai a găzduit marți 

-amiază întrecerile din ca- 
eta'pei raionale a etosului 
intimpinăm 1 Mai“.
ă rezultatele tehnice: JU- 
1RE: 1. Margareta Matei 
medie 34), 2. Viorica Bo- 
j (Dinamo), 3. Alexandra 
seu (Șc. medie 34). JUNI-

1. V. Marinescu (Șc. me- 
14), 2. Petre Micu (grupul 
r M.I.C.), 3. Marin Vasile 
ul școlar M.I.C.); SENI- 
E: 1. Maria Andruță (Fo- 
irul I.S.P.F.), 2. Sanda

Mar- 
(Electronica) ;

Ion
Nicolae Nica 

Constantin Suciu

I.S.P.F.), 2.
oru (Electronica), 3. 
a
ORI:
imo),
I.T.),
I.B.).
minică se vor disputa 
rile fazei orășenești 
lui „Să întîmpinăm

Coman
1. Gheorghe

2.
3,

în-
a
1

întreaga omenire iubitoare de pace a afiat cu indig
nare de atacul tîlhăresc săvîrșit împotriva Cubei de 
către uneltele imperialismului american, mercenari in- 
struiți, înarmați și finanțați de S.U.A. In zorii zilei de 
17 aprilie bandele de contrarevoluționari, lepădături 
repudiate de întregul popor cuban, au debarcat pe teri
toriul micii țări din Marea Caraibelor, 
aducă, prin forța armelor, lanțurile < 
rialiste, sfărimate de revoluția cubană, 
dominația sîngeroasă a monopolurilor, 
efectuat sub ocrotirea 
S.U.A.

fn aceste zile trupele 
populară, sprijinite de 
împotriva invadatorilor, 
triotică și democratică.

Imperialismul, dușmanii poporului 
Se împace cu noile rînduieli pe care 
Cuban, rînduieli pe care le-a cucerit 
și grea pentru libertate și independență.

Se înșeală domnii imperialiști dacă cred că vor putea 
îngenunchia poporul cuban, 
stăpini din nou pămîntul 
disproporția dintre S.U.A. 
lație. Dar Cuba nu este 
dreaptă a poporului cuban 
j’inul nelimitat al țărilor 
milioanelor de oameni care iubesc pacea, care urăsc din 
tot sufletul războiul.

In mesajul adresat de N.S. Hrușciov lui J. Kennedy 
se arăta fără nici un echivoc:

„Cît despre Uniunea Sovietică, 
nici o neclaritate în legătură cu poziția noastră : 
acorda poporului cuban și guvernului său întreg 
torul necesar pentru respingerea atacului armat 
triva Cubei. Sîntem sincer interesați in slăbirea încor
dării internaționale, dar dacă alții vor merge pe calea 
încordării, le vom răspunde din plin“.

Poporul nostru, care nutrește o caldă simpatie față 
de lupta poporului cuban, este pe o poziție fermă. Luînd 
cuvintul în ședința din 17 aprilie a Comitetului Politic 
al O.N.U., reprezentantul R.P. Romine. Silviu Brucan, 
și-a încheiat astfel cuvîntarea :

„Doresc să declar solemn că poporul romîn își exprima 
solidaritatea cu eroicul popor cuban, noi sîntem alături 
de guvernul revoluționar cuban, în aceste vremuri de 
grea încercare pentru el și sîntem convinși că bravul

incercind să re- 
prin forța armelor, lanțurile exploatării impe- 
sfărîmate de revoluția cubană, să restabilească 

a monopolurilor. Debarcarea 
navelor și aviației militare

guvernamentale cubane și miliția 
întregul popor, 
apărîndu-și

luptă cu eroism 
patria, revoluția pa

cuban, nu vor să 
și le-a făurit poporul 
printr-o luptă lungă

dacă nădăjduiesc că vor 
liber al Cubei! Este uriașă 

și Cuba, ca teritoriu și popu- 
singură în lupta sa. Cauza 

se bucură de simpatia și spri- 
socialiste. al milioanelor și

nii trebuie să existe 
vom 
aju- 

împo-
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și
mîntlrie cupele cucerite

Im sosirea pe aeroport, campioanele mondiale Maria Alexandru 
Geta Pitică arălind cu

popor al Cubei va reuși să zdrobească pe invadatori .
Pretutindeni în lume are loc un val uriaș de proteste 

împotriva atacului mîrșav săvîrșit de imperialiști îm
potriva Cubei.

Cauza poporului cuban este dreaptă. Cauza poporului 
cuban va triumfa !

„Luna construcțiilor"

4 pagini 25 bani:

FLORI, ÎMBRĂȚIȘĂRI, EMOȚII...
La sosirea campioan elor mondiale de tenis de tnacj

Apariția delegației noastre a, 
stîrnit entuziaste ropote de 
aplauze. Un grup de pionieri 
se desprinde din mulțime și 
oferă flori celor sosiți: fetelor, 
buchete de cale imaculate, bă
ieților, lalele. Fotografii de
clanșează fără întrerupere apa
ratele, operatorii cinematogra
fiei inregistrează pe peliculă 
momente emoționante, ziariștii 
își pregătesc carnetele pentru 
un lung șir de însemnări și 
declarații, reporterii radiodifu
ziunii pun in funcțiune benzile 
de. magnetofon...

Președintele Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport, tov. AU
REL DUMA, felicită călduros 
pe noile campioane 
Maria Alexandru și 
tică, care luptînd cu 
cărat patriotism au 
obțină un 
sportiv în
partidului, și urează jucătoare-

mondiale 
Geta Pi- 
un inflă- 
reușit să

răsunător succes 
cinstea aniversării

NOI BAZE SPORTIVE

Eleganta clădire ca și tera
sele aerogării Băneasa au cu
noscut marți dimineața o deo
sebită animație. Sute de iubi
tori ai tenisului de masă, spor
tivi, activiști ai asociațiilor și 
cluburilor din Capitală, mem
bri ai conducerii U.C.F.S., ve
niseră să intîmpine delegația 
R.P. Romine care se 
de Ia campionatele 
încheiate de curînd 
De asemenea, erau 
membri ai ambasadei
neze. In aceste clipe premer
gătoare revederii, ne gîndeam, 
in urmă cu mai bine de o lună 
de zile, cu aceeași emoție asis
tasem la plecarea jucătoarelor 
și jucătorilor noștri de tenis 
de masă spre capitala 
Populare. Și iată că, 
reprezentanții sportului 
leta din patria noastră
de la cea mai dificilă ediție a 
„mondialelor" — așa cum sub
linia presa străină — triumfă
tori, aducînd cu ei două stră
lucitoare cupe, răsplată a titlu-

lui de campioane mondiale 
dublu femei, singurul titlu 
cerit de sportivii europeni.

la
cu-

Continuare in pag. a 3-a)

4-
de maestru emerit:

înapoia 
mondiale 

la Pekin, 
de față 
R.P. Chi-

i

f♦

al sportului campioanelor mondiale

„Luna construcțiilor" stimu
lează pe întreg cuprinsul pa
triei amenajarea de noi baze 
sportive și terenuri simple, ne
cesare activității, ■ sportive de 

. mase.
In raionul Giurgiu, de pil

dă, s-au construit și amena
jat pjnă la; data de 15 apri
lie a.c. un număr, ție 52' tere
nuri de fotbal, 2Î terenuri de 
volei, .5 de handbal redus, 
linul de, bascbpt' etc. Tn acea- 

| stă importantă acțiune' pentru 
mișcarea noastră sportivă s-au 
evidențiat în mod deosebit 
sportivii din cadrul asociației 
Recolta din Comuna Arsache, 
care au amenajat prin muncă 
voluntară cîte un teren de 
fotbal, volei, handbal, oină, 
precum și un poligon de tir. 
De asemenea, an muncit cu în
suflețire la amenajarea de te
renuri de sport și tinerii co
lectiviști din ; comunele Puti- 
neiu, Găui ani, Călugăreni, 
Stănești, Main, Băneasa, Fra- 
sinu, Daia și Frățești.

TRAIAN BARBĂLATA 
corespondent

prin muncă voluntară, folosind 
resursele interne, 
metalică
Tribuna 
de 1200 
țîonarea 
nomii în

o tribună 
de. fotbal, 
capacitate 
la confec-

la terenul 
va avea o 
locuri, iar 
ei se vor realiza eco-
valoare de 30.000 lei.

CORNEL POPA
corespondent

în ramura sportului 
Pînă aici poate că

Membrii asociației sportive 
Banatul din Timișoara au ame
najat în cadrul „Lunii cons- 
trucților” un teren de volei în 
incinta întreprinderii. O ac
țiune demnă de laudă a fost 
și aceea de a se confecționa

Clubul Metalul „23 August" 
din București și-a propus ca 
în acest an să facă treabă se
rioasă 
atletic !
n-ar fi nimic deosebiț de re
marcat... In fond și alte clu
buri și-au mai propus să facă 
ceva pentru atletism. Unele 
dintre ele au și inițiat o serie 
de acțiuni, dar din păcate a- 
cestea au fost complet izolate 
și n-au dus la rezultatele aș
teptate.

Clubul Metalul „23 August" 
nu numai că și-a propus să facă 
treabă în atletism, dar a și 
început să traducă în fapt pre
vederile unui veritabil plan de 
acțiune. In primul rînd, toate 
eforturile au fost îndreptate 
către popularizarea atletismu
lui în rîndurile elevilor școli
lor profesionale și tehnice din

Chinei 
acum, 

cu pa- 
soseau

♦

Asa sc cresc viitorii aticii
M1O.SI..LU1 Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, adică 
tocmai acolo fle uhde pot fi 
recrutate zeci și zeci, dacă 

nu chiar sute de 
tentate pentru 
sprijinul larg al 
vățămîntulul din

elemente ta- 
atletism. Cu 
direcției în
cadrai mi

nisterului de resort și al pro
fesorilor de educație fizică din 
acest» școli s-a trecut la orga
nizarea 
cros, 
elevi 
mult 
miște 
după 
adevărat de mase, au fost al
cătuite trei echipe de juniori 
mici care au participat la un

unei competiții de 
Participarea tinerilor 

(peste 1500) a întrecut cu 
pînă și cele mai opti- 
așteptări... La scurt timp 
această competiție, cu

ROMEO VJL.ARA

(Continuare in pag. a 2-a)
coresp.l. TOKACEK

upă 15Q. de metri de la plecarea cpacureiiților. în crosul ,,Sâ intim pinăni 1 Mai ei au o porțiune dificilă de parcurs.
■su « iwoauJul Ț. 1. Leuia iia Qggiiaii. k Alihăigă

Aseară a avut ioc la sediul U.C.F.S., în prezența t 
unei numeroase asistențe, o adunare festivă cu Ț 
prilejul căreia tov. AUREL DUMA, președintele j 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, a înmînat carne- > 
tele și insignele de maestru emerit al sportului ju-t 
cotoarelor de tenis de masă, campioanele mondiale 4 
Maria Alexandru și Geta Pitică și de 
emerit antrenorului Farcaș Paneth.

De asemenea, pentru contribuție însemnată la £ 
pregătirea celor două sportive în cadrul cluburilor £ 
respective, antrenorii Constantin Comarnischi și 
Victor Marcu au fost avansați de la cateaoria a 
il-a la categoria I de clasificare.

Mîine, la Sighișoara,

începe întrecerea celor mai bune
formații feminine de handbal în 11 din țară.

Incepind de mîine, timp de 
trei zile, orașul Sighișoara va 
găzdui turneul final (turul) al 
campionatului republican femi
nin de handbal în 11. In vederea 
primelor confruntări, cele 4 e- 
chipe calificate — Rapid și 
Progresul București, Minerul 
Vulcan și Mureșul Tg. Mu
reș în această ultimă fază a 
campionatului au făcut pregă
tiri intense. RAPID București 
vă alinia la Sighișoara lotul o- 
bișnuit, care cuprinde pe: 
M. Hanek, D. Nițu, E. Brinzei, 
C. Dumitrescu, M. Constanti
ne seu, F. Coșug, A. Hoțan, E. 
Ștefănescu, C. Ștefănescu, M. 
Boian, A. Lixandru, E. Nebu- 
noiu și E. Hedeșiu.

PROGRESUL București, 
schimb, se prezintă 
mult întinerit, care 
pe lîngă jucătoare 
riență (F. Cazacu,
V. Dumitrescu, M. Jipa, A. Va
sile) și o serie de tinere hand
baliste promovate din echipe

în
lotcu un 

cuprinde, 
cu expe-

A. Bran,

ce activează în campionatul de 
calificare (Maria Nica, Ștefa- 
nia llie, Ana Prunescu șt Elena 
Mureșan).

MUREȘUL TG. MUREȘ 
vine la Sighișoara cu o echipă 
destul de puternică, în rindu- 
rile căreia vor evolua printre 
altele: R. Covrig, E. CătineanUi 
I. Fekete, V. Covrig, V. Bon- 
tea, R. Szakacs, J. Orban și 
E. Hegedus. Cea de a pa
tra participantă — o surpriză: 
MINERUL VULCAN, care in ur
ma contestației depuse după 
meciul cu Știința Timișoara 
(aceasta a jucat cu cîteva 
handbaliste nelegitimate) a că
pătat dreptul de a 
turneul final.

Iată și programul 
zile de întreceri : 
Rapid — Minerul
Progresul — Mureșul; 
BATA : Minerul—Progresul și 
Mureșul—Rapid; DUMINICA : 
Minerul — Mureșul și Rapid -*■ 
Progresul. _,

evolua în

celor trei 
VINERI :

Vulcan și
SIM-



Învățînd de la comuniști Întîlnirea în stea

Tn urmă cu vreo trei ani s-a pre- 
rentat la maistrul Constantin Crețu 
un tinăr.

— Sînt Dumitru Rădulescu — s-a 
adresat el șefului de atelier modelă- 
rie-metal de la uzinele „Timpuri noi" 
— și am fost repartizat la dumnea
voastră. Vă rog să-mi dați de lucru.

Comunistul Constantin Crețu l-a 
cîntărit din ochi cîteva clipe... Tină- 
rul avea o înfățișare plăcută, ener
gică.

Sper că o să ne înțelegem bine 
răspuns șeful atelierului strîn- 

mîna tînărului. Un lucru te rog 
Cînd nu știi ceva. întreabă.

— a 
gînd 
insă! _. ..
O dată, de zece ori, de dte ori ai ne
voie. Nimeni nu s-a născut învățat. 
Acum, la treabă!...

...Așa a învățat Dumitru Rădulescu 
meseria de modelier. Intrebînd cînd 
nu știa, solicitindu-i meșterului spri
jinul și cunoștințele din bogata sa 
experiență. Așa a învățat meserie și 
colegul lui de echipă, fotbalistul Ion 
lEnache. Așa învață acum utemistul 
Gheorghe Varga arta modelăriei, 
și el în echipa de fotbal a uzinei. 
'Așa se califică toți tinerii de la „Tim
puri noi": lnvățînd de la comuniști, 
cu ajutorul părintesc, plin de grijă 
al acestora.

Acum, cînd Dumitru Rădulescu și 
Ion Enaclie se numără printre cei 
mai harnici muncitori modelieri din 
atelier, s-ar putea crede că cei doi ti
neri au mai... rărit-o cu întrebările. 
Dimpotrivă, meșterul Constantin 
Crețu e mai asaltat. Băieții s-au că
sătorit : gospodărie nouă, cite nu 
trebuie puse la punct?.„ Dumitru

Rădulescu e căpitanul echipei de 
fotbal „Timpuri noi", iar colegul său 
Ion Enache, membru în comitetul 
sindical al uzinei. Fiecare îi cere pă
rerea, fiecare se străduiește să fie la 
înălțime In producție la fel. Urmea
ză exemplul maistrului. Comunistul 
Constantin Crețu este unul dintre cei 
mai vechi și respectați muncitori de 
la „Timpuri noi". El răspunde — în 
cadrul comitetului sindical — de 
trecerea socialistă pe întreaga uzină. 
Sarcină importantă și de mare răs
pundere, mai ales, în aceste zile pre
mergătoare mărețului eveniment de 
Ia 8 Mai, aniversarea a 40 de ani de 
la înființarea partidului, cînd între
cerea socialistă a luat un avînt nemai- 
întîlnit, cind fiecare colectiv, fiecare 
muncitor, se străduiește să fie pri
mul, sa obțină cit mai bune rezultate 
în muncă.

La atelierul modelărie-metal, de 
pildă, introducerea tehnicii noi consti
tuie o preocupare permanentă a colec
tivului de muncitori și unul din prin
cipalele obiective ce și le-au propus 
în cinstea aniversării partidului. în
locuirea formelor de pămînt cu co- 
chile 
lelor 
tatea 
greu
Lupta pentru o calitate superioară 
a produselor continuă cu și mai multă 
însuflețire. Modelierii in metal de la 
uzinele „Timpuri noi* din Capitală 
sînt hotăriți să-și îndeplinească cu 
cinste angajamentele luate in cinstea 
aniversării partidului.

a alpioiștilor
orășenesc U.C.F.S.-Plo-

comisia de alpinism și tu- 
orgamzează in ziua de

în-

metalice pentru turnarea meta- 
neferoase va spori simțitor cali- 
pieselor și, desigur, va cintări 
in balanța întrecerii socialiste.

V. TOFAN

Bogată activitate în Capitală
Consiliul 

iești, prin 
rism sportiv, 
23 aprilie o întîlnire in stea, în scopul
fixării unei plăci comemorative pe 
vîrful Babele.

Cele cinci trasee pe care le vor par
curge participanții sînt: Sinaia —Bol- 
boci—Peștera —Babele, Bușteni—Valea 
Jepilor—Babele,. Sinaia—Piatra Arsă— 
Babele, Bușteni — Schil — Babele și
Bușteni—Valea Gălbenelelor—Babele.
Participă echipele Petrochim I și LI, 
P.T.T.R.. Tinerețea Raf. 5, Carotaj, 
T.C.M.S.. Proiectul 
Carpați și Prahova 1 
Ploiești.

Întilnirea 
loc la orele

In următoarele zile, activitatea vo- 
leibalistică din Capitală va fi deose
bit de bogată. In afara jocurilor care 
au loc azi in cadrul campionatului 
masculin, în sala Dinamo se va dispu
ta miine o intilnire restantă din cam
pionatul feminin: Dinamo — Țesătura 
Iași (meciul incepe la ora 18).

Vineri seara sosește în București 
formația masculină Stade Frangais 
Paris, care va juca în compania e- 
chipei noastre campioane, Rapid 
București, în cadrul „Cupei Campioni-

lor Europeni". Marți, in cadrul ac 
leiași competiții, rezervată echipei 
feminine, Dinamo București va întîl 
pe campioana Uniunii Sovietice, I 
namo Moscova. A doua zi, mierct 
26 aprilie, un alt joc internațion 
de data asta amical: C.C.A. — Ț.D.N. 
Sofia. La 28 aprilie formația din S 
fia va disputa 
țara noastră.

Nu se poate
velei... sînt în

AZI, ETAPA IN CAMPIONATUL

un al doilea joc

spune că amatorii 
vacanță !

MASCULIN
I.P.S..
Mai dtn orașul

l.P.l.P.

Babele va. aveape vîrful
13.
1. RADULESCU și

P. VOI CI LA — coresp.

Nici nu s-au stins bine ecourile ce- ' 
lei de a XVI-a etape a campionatului 
masculin, și iată că echipele sînt che
mate azi să-și dispute partidele din 
cadrul etapei a XVII-a. Cu acest pri
lej vor avea loc următoarele partide : 
Dinamo București — Victoria Bucu-'~ 
rești (sala Dinamo de la ora 18), Ra
pid București — Farul Constanța (sala

ora 19), Știința GabGiulești de la
— Progresul București, Tractorul Br 
șov — C.C.A., Știința Timișoara
Petrolul Ploiești, Știința Cluj — Ji 
Petroșani.

campionatul da calificareLuptă strînsă
redutabila tor- 
n-a reușit să 
greu cu 

In seria a

In seria I, grupa A, 
mație Petrol Chimie 
întreacă decit foarte 
(0—0) echipa Rapid II. 
Petrolul Ploiești a întrecut — de
menea — greu (3 -0) pe rugbiștii 
nelor mecanice din Buzău. Un rezul-

6—0 
Il-a, 
ase- 
Uzi-

de strins s-a înregistrat și 
Constructorul I U.T. lași 
Galați: 0—6. Ieșenii au do- 
in repriza secundă și au

,Ce trebuie să cunoască spectatorii reuniunilor de box
Este cunoscut faptul că la buna 

desfășurare a unor intilniri pugilistice 
o contribuție insemnată o aduc, în 
afara boxerilor participanți, arbitrii 
și... spectatorii. De felul cum „direc
torii" de luptă conduc meciurile, de 
orientarea lor în ring, ca și la masa 
de punctaj, depinde în mare măsură 
crearea unei atmosfere prielnice 
bunei desfășurări a meciurilor. In ce 
privește spectatorii, în marea lor ma
joritate aceștia sînt cunoscători ai 
regulamentului de box și răsplătesc 
cu aplauze eforturile boxerilor și ale 
arbitrilor îndreptate în direcția bunei 
desfășurări a meciurilor. Dar, din 
păcate, unii dintre cei prezenți la 
reuniunile noastre mai dovedesc lipsă 
de cunoștințe, și își manifestă zgomo
tos nemulțumirea în legătură cu 
unele decizii ale arbitrilor.

ncepind de duminică, amatorii de 
box din Capitală vor fț din nou pre- ■ 
zenți in jurul ringului. Sportul nostru 
eu mănuși va trăi un eveniment deo
sebi t : începe turneul final al campio
natelor republicane individuale, com
petiție care va dura o săptămină. 
înaintea acestui „maraton pugilistic" 
considerăm că este bine să ne oprim 
puțin asupra unor paragrafe din regu
lamentul de box, spre a veni astfel . 
In ajutorul spectatorilor care vor fi 
prezenți în jurul ringului de pe pa
tinoarul „23 August". Și anume, vom 
vorbi despre: a) modul de acordare a 
punctelor și b) reguli de. luptă.

In privința primului paragraf, art. 
<6 din regulamentul de. box .prevede 
că „judecătorul va calcula, numărul 
de puncte marcate de fiecare boxer 
in ■ raport cu numărul loviturilor date. 
Pentru a 'înregistra o lovitură, aceasta 
nu trebuie să fie nici blocată, nici pa
rată. Se vor socoti numai loviturile 
aplicate cu mănușa închisă, clare, co
recte și care și-au atins ținta. Nu se 
iau in considerație loviturile date in 
umăr, in cot sau in brațe, loviturile 
cu antebrațul sau cele care ating slab 
ținta".

Despre avertismente și descalificări 
art. 45 arată următoarele: „Dacă ar
bitrul dă un avertisment, public unuia 
dintre boxeri, judecătorii vor scădea 
un punct boxerului care a comis in
fracțiunea. Dacă arbitrul judecător 
consideră că avertismentul dat de ar
bitrul din ring nu este just, el nu e 
obligat să scadă punctul respectiv. In 
situația, insă cînd judecătorul observă 
o infracțiune pe 
nu a sesizat-o și

lizare, el va scădea punctul respectiv 
chiar dacă avertismentul nu a fost dat 
public.

Asupra regulilor de luptă (lovituri 
permise și acțiuni nepermise) artico
lele 34 și 35 din regulamentul de box 
ne arată următoarele: „Sînt conside
rate lovituri permise loviturile date cu 
pumnul închis și care lovesc adver
sarul in regiunile permise de regu
lament. Lovituri și acțiuni nepermise

In incinta patinoarului din par 
cui sportiv „23 August", 90 dintre 
cei mai buni boxeri ai țării vor 
evolua, timp de o săptămînă, în 
cadrul întrecerilor finale ale cam
pionatelor republicane individuale 
de box pe anul 1961.

sînt: lovitura, sub centură, lovitura cu 
mănușa deschisă, cu dosul miinii sau 
cu partea interioară a pumnului, lo
vitura în spate, la ceafă sau in regiu
nea rinichilor, lovitura după comanda 
arbitrului, lovirea adversarului care 
a căzut sau care este in curs de că
dere la podea, aplecarea cu capul mai 
jos de centură, ascunderea in dosul

care arbitrul din ring 
care impune o pena-

cap (refuz demănușilor duse la 
luptă)".

Cunoscind aceste 
lamentul de box, sîntem convinși că
spectatorii prezenți la reuniunile pu- 
gilistice 
petență, 
arbitri, 
deplină

puncte din regu-

vor interpreta 
acțiunile și 

contribuind 
a galelor.

PETRE

just, cu com- 
deciziile date de 
astfel la reușita

EPUREANU
arbitru de box

S-AU CALIFICAT PENTRU FINALE

Craiova. Boxerii participanți la 
.zona* din localitate au furnizat me
ciuri bune, mult aplaudate de spec- 

Czegeli 
demon- 
în me- 
Cei 9 

(Buc.), 
(Buc.), 
(Timi- 

N.

tatori. Dintre aceștia, V. 
(Buc.) a făcut o adevărată 
strație de scrimă pugilistică 
ciul cu M. Miclăuș (Cluj), 
cîștigători sînt : D. Davidescu 
C. Tom a (Buc), I. Turcu 
V. Czege.’i (Buc.), M. Biedl 
șoara), N. Cîmpeanu (Bocșa), 
Constantin (Buc.) |. Păunoiu (Bu
zău), I. Ivan (Cîmpulung Muscel). 
V. SANDULESCU și ȘT. GURGUI 
coresp.

tat destul 
in meciul 
— Ancora 
minat net
ratat deseori prilejul de a egala. In 
sfirșit, in seria a IV-a este de sem
nalat un rezultat surpriză: proaspăt 
înființata echipă a minerilor din Vulcan 
au întrecut în deplasare pe Jiul cu 
3-0.

Iată și celelalte rezultate ale etapei: 
Drubeta Tr. Severin — Meteorul Buc. 
0—28 (0—16); Vulcan — Petrolul Pitești
8— 0 (8-0); C.F.R. Electroputere Cra
iova — Abatorul Buc. 5—28 (5 -11). 
Meciul dintre Gloria și Sirena nu s-a 
disputat datorită neînțelegerii dintre 
cele două echipe, în ceea ce privește 
desemnarea arbitrului. Ambele echipe 
pierd întilnirea cu 3—0. Inși, de construc- 
ții—C.F.R. II 0-27 (0-16); U.P.B.-Arhi- 
lectura 3-34 (3-14); S.N. Oltenița - 
Autobuzul 3—0 (neprezentare); Progre
sul Sănătatea Rm. Sărat — Cimentul 
Medgidia 3—26 (3-6); Dezrobirea Bra
șov — Constructorul Ploiești 3—9 (0-3); 
U.S.A.S. Năvodari — Farul Constanța 
0-43 (0—23); A. S. Tecuci — Ceah
lăul P. Neamț 61—0 (29—0); Dinamo 
Bacău — Rulmentul Birlad 3—13 (0-3); 
Știința Timișoara — Minerul Lupeni
9- 0 (3-0); C.F.R. Timișoara - C.S.M 
Sibiu 0 -6 (0—3).

Noutăți de pe terenur
• Partida Bosch-Bardan, îjiti 

ruptă in ultima zi a turneului lot 
lui republican, a luat sfirșit cu v 
toria primului, la scorul de ‘6- 
8—6. 6—2, 6—4. ' 
rezultat, G. Bosch
3—4 al clasamentului final, la eg 
litate de victorii cu A. Bardan.

• Au luat sfîrșit și întrecerile 
tului de tineret. Pe primul loc s

..................... ~ ' ) cn 
(7—5, 6-
' * 8-

In urma aces 
trece pe loc

clasat C. Popovici (C.C.A-) 
victorii din 7 meciuri 

cu Mărmureanu ; 6—3, 
cu Burciu). Urmează in clas 
P. Mărmureanu (Progrest 

(din 6) și C. Dron (Dinam 
(din 5). Meciul feminin Julie 

Namian-Mina Ilina a revenit ca 
pioănei republicane (6—4, 8—6).

« Secția de tenis a clubu! 
C.C.A. anunță deschiderea centru! 
de antrenament pentru copii (băi 
și fete, 8—14 ani). Lecțiile vor 
conduse de maestrul sportului Mai 
Viziru. înscrierile se fac la stadion 
C.C.A. din bd. 
și 8), în fiecare 
și 16—19.
• Au inceput 

„Cupa Primăverii", 
ta te: Burciu 
Slapciu - Boaghe 6 -8, 6—3, 6—4; Bt 
cescu — Florescu 6—2, 6—2; Lia E 
boșiu — Sanda Ciogolea 6-2, 6 
Manana Ciogolea — Rodica Lazari 
7—5. 6 4; Aneta Verone — Sib 
Ressu 6 0, 6—3. Jocurile continuă î 
cepînd de astăzi pe terenurile Pr 
greșul, cu participarea membrilor 1 
tului republican.

6—4
6—3 
ment 
5 v.
3 v.

Ghencea (tramv. 
zi între orele 9—

întrecerile pent 
Iată cîtova rezi 

Prundeanu 6 6

^1=1/1,hi-™

Programul campionatului de
pentru categoria A

De Ia I. E. B. S
' Pentru galele 
campionatelor republicane de 
ori care vor avea loc pe patinoarul 
artificial din parcul „23 August* în 
zilele de 23—28 aprilie și 30 aprilie, 
pc stadionul Republicii, biletele se 
pun in vînzare începînd de vineri 
21 amlie ax. ia casele obișnuite, j

de box din cadrul
seni-

calificare

Vis activitate a echipelor bucureștene
» La sfirșitul săptămînii 
fost inaugurată competiția

trecute 
„Cupaa

Primăverii", organizată de comisia de 
baschet a orașului București pentru 
cele mai bune echipe masculine din 
Capitală. In prima etapă rezultatele 
au fost următoarele : seria echipelor 
‘le t'nr-et: Lotul de tineret-Știința 
63-36 (36-10); Dinamo—Metalul 85-54 
(33-23); Rapid-Progresul 56-50 (23-31) ; 
seria „calificare*: Dinamo—Rapid

„Cupa Bucegi"
se dispută duminica

Simbătă și duminică se dispută 
tradiționalul concurs „Cupa Bucegi" 
organizat de consiliul regional 
U.C.F.S. Ploiești prin comisia de 
schi. Concurenții sînt aștepfați vine
ri, la cabana Babele, urmînd ca sîm- 
bătă să efectueze antrenamente, iar 
duminică să participe Ia proba de 
slalom uriaș pentru seniori și juniori, 
care se va desfășura pe Valea Carai- 
manului. La „Cupa Bucegi" vor par
ticipa Pandrea, Zangor, Cristolovea- 
nn. Letcă. Bucur. Bane. Bătușaru, 
Stroe și alți schiori fruntași.

Olimpia-Petfol Chimie 
Voința-Electrica 71-52

66-19 (26-13); 
65-56 (31-33) ;
(25 24); S.P.C.—Precizia 46 -45 (14 19); 
38—38); seria echipelor de categoria I: 
C.P.C.S.—M.T.Tc. 38-31 (19-14) ; Viito
rul—Bere Rahova 54-52 (24-22) ; Recol
ta—Sănătatea 42-24 (17-16). întrecerile 
continuă joi, simbătă după-amiazâ și 
duminică dimineață pe terenurile Ști
ința, Dinamo, Floreasca și „I. L. Ca- 
ragiale".

® In prima etapă a returului cam
pionatului de juniori au fost înregis
trate următoarele rezultate : FETE : 
I.T.B.-I.C.F. 24-6 (16-2); Șc. Medie 35- 
Progresul 47-33 (23-12) ; Clubul spor
tiv școlar—S.S.E. 2 73-19 (29-7); JU
NIORI: CI. sp. școlar—Șc. medie 35 
69-48 (38-19) ; S.S.E. 2 - Tînărul Di- 
namovist 47-46 (24-20) ; Rapid—C.C.A. 

! 84-37 (41-18); S.P.C.-S.S.E. 1 51-35
(25-15).

întrecerile interregionale ale cam
pionatului de calificare la handbal în 
7 se vor desfășura sistem eliminatoriu, 
In 3 etape, cu jocuri tur-retur. Meciu
rile vor avea loc în zilele de 29 și 30 
aprilie — etapa I; 13 și 14 mai — eta
pa a II-a; 27 și 28 mai— etapa a III-a

Iată programul jocurilor din prima 
etapă (29 și 30 aprilie):

MASCULIN: Seria I - BOTOȘANI- 
Voința — Șc. Medie 
nu", Iași ;
Constanța; 
ta - S.N.
—I.T.B. In

,Mihail Sadovea-
BRAILA: C.S.M.—Ancora 

RM. VILCEA: C.S. Arma- 
Oltenița; PLOIEȘTI: SSE 
etapa următoare vor juca

irita Oradea; PETROȘANI: S.S.E. 
Tractorul Brașov; CLUJ: C.S.S. 
Textila Sf. Gheorghe. In etapa urne 
toare vor juca ciștigătoarele jocuri! 
2 și 3.

FEMININ: Seria I - BRAILA: V 
irița — Sănătatea Botoșani; PLOIEȘ* 
S.S.E. — Agricola • Fierbinți; CO 
STANȚA: Spartac - I.T.B.; Știir 
Slatina nu are adversar în această 
tapă. Seria a II-a: PETROȘANI: Si 
- CSM Reșița; SIGHIȘOARA: Faia 
ța — C.S. Harghita Tg. Mureș; OR 
DEA: Favorit — C.S.S. Cluj. Meci 
rile din etapa a II-a se vor juca 
tel, în ambele serii, ca la întrecer 
masculine.

ciștigătoarele jocurilor 1 cu 2; 3 cu 4 
Seria a II-a: REȘIȚA: C.S.M.

AȘA SE CRESC VIITORII ATLEȚI
(Urmare din pag. 1)

• In seriile studențești ale campio
natului orășenesc se dă o luptă pa
sionantă. Iată rezultatele de duminică: 
masculin, calificare : I.C.F.—I.S.E. 
68-61 (30-26) ; categoria I : Pedagogie— 
Arte 34-32 (21-14); Arhitectura—I.M.G. 
58-37 (37-16); categoria a II-a: I.M.F.— 
I.C.F. 49-39 (32-13); Politehnica- Con
strucții 54-32 (27-11); feminin, categoria 
I: Pedagogie—I.C.F. 25-24 (10-14);
I.M.F.-Construcții 30-29 (15-7); I.S.E.- 
I.M.G. 25-8 (11-5).

res-

clu-
con-

CRISTIAN POPESCU coresp.

cros al școlarilor bucureșteni. Rezul
tatul : aceste echipe s-au clasat pe 
primele 3 locuri ale categoriei 
pective !

La sfirșitul săptămînii trecute 
bul metalurgist a organizat și un
curs de pistă pentru elevii școlilor 
profesionale și tehnice. La întreceri 
nu luat parte aproape 600 de tineri. 
Antrenorii de la Metalul „23 August" 
au fost numai ochi, urmărind cu 
toată atenția evoluția celor mai buni 
dintre participanți. Mulți dintre a- 
cești tineri au și fost selecționați în 
secția de atletism a clubului, unde

vor fi pregătiți 
Sîntem convinși 
treacă prea mult timp și unii dini 
protagoniștii primei ediții a „Cui 
Tînărul metalurgist" vor și bate 
„ușile" lotului republican de junior

După cite sintem informați ciul 
Metalul „23 August" va organiza și 
viitor multe asemenea concursu 
Le așteptăm cu deplină încrederi 
Dar înainte de a încheia am vrea 
întrebăm celelalte cluburi bucui 
ștene : oare nu găsesc nici un știm 
lent din exemplul atît de convingăt 
pe care Ii-1 oferă clubul metalurgii 
Pe cînd vom consemna asemenea t 
țiuni frumoase și la I.T.B., Rap 
Victoria, Știința etc ?

cu toată seriozități 
că nu va trebui



Tovarășul Aurel Duma, președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
inminează înalta distincție sportivă Măriei Alexandru

Cuvîntul de răspuns al campioanei mondiale Geta Pitică 
cu ocazia primirii titlului de maestră emerită a sportului
Tovarășe președinte, tovarăși, dragi 

sportivi,

Este greu să-mi exprim prin cu
vinte emoția momentului, finind sea
ma de distincția ce mi s-a acordat 
cu prilejul campionatelor mondiale 

“de tenis de masă, de unde ne-am re
întors în patrie cu titlul de campi
oane.

Eforturile noastre precum și price
perea antrenorilor n-ar ti fost sufi
ciente fără condițiile optime ce le-a 
creat partidul nostru pentru ridicarea 
măiestriei sportive, pentru mișcarea 
de cultură fizică și sport din tara 
noastră.

Pentru mine ziua de astăzi va fi 
de neuitat. Azi cind am primit cel 
mai mare titlu sportiv vreau să mul
țumesc din adîncul inimii partidului 
care m-a crescut și educat în spiritul 
dragostei înflăcărate față de patrie.

Vreau să mai aduc mulțumirile 
mele conducerii clubului Constructo
rul (actualmente I.T.B.) și conducerii 
tehnice, care mi-au îndrumat pașii în 
acest sport de-a lungul celor 11 ani 
de activitate sportivă la acest club.

De asemenea, mulțumesc Federației 
de tenis de masă și antrenorilor lotului 
republican, care s-au ocupat de pre
gătirea și sudarea acestui dublu pen
tru ca el să se prezinte cit mai bine.

Personal, și de acum înainte voi 
munci cu perseverență pentru desă
vârșirea tehnicii, pentru obținerea de 
noi succese în întâlnirile internațio
nale și voi împărtăși cu drag din ex
periența mea tinerilor care practică 
acest sport.

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro- 
mjn !

Trăiască Republica Populară Ro- 
mină I

FLORI, ÎMBRĂȚIȘĂRI, EMOȚII...
(Urmare din pag. 1)

lor și jucătorilor noștri de tenis de 
masă noi victorii, spre gloria sportivă 
î Republicii Populare Romîne. Din 
partea delegației a răspuns Geta Pi- 

toată inima 
frumoasa și 
ni se face, 
la cea de a

„Sportului
Iată, pe scurt, ce ni s-a

clarații pentru cititorii 
popular".
spus:

ALEXANDRU : „In gene- 
să spun că întrecerile re-

mele 
ad- 

pre- 
per-

După un meci viu disputat

Csrvind Hunedoara —Dinamo București 1-1 (0-0)
in campionatul categoriei A

HUNEDOARA, 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — încă din primele 
minute ambele formații depun efor
turi pentru a-și crea un avantaj. Cu 
un joc mai calm, mai legat, dinamo
viștii au inițiativa în primele 20 de 
minute, dar înaintarea, într-o formu
lă nouă, nu dă randamentul obișnuit. 
Pe rînd Anghel și. Frățilă (min. 10 și 
11) trag pe lingă poartă. Puțin mai 
tîrziu, Varga ratează cea mai mare o- 
cazie a meciului trăgînd afară la o 
fază în care nu mai avea în față 
decît pe Niculescu. E apoi rîndul gaz
delor să rateze. Ionescu și Constanti- 
liescu creează momente dificile apără
rii adverse, dar aceasta, în frunte cu 
Nunweiller III, respinge acțiunile in
dividuale și sporadice ale gazdelor. 
Frățilă, care nu dă satisfacție pe cen
tru, e trecut in min. 30 extrem stîn-.
ga, iar Anghel și Ene II revin in 
posturile lor obișnuite. In această for
mulă, dinamoviștii devin mai pericu
loși și Ene II (min. 32 și 39) și An
ghel (min. 38) pierd ocazii bune de 
gol.

La reluare, Țircovnicu intră pe 
postul de inter stingă, iar Eftimie 
trece extrem stingă. Hunedorenii par 
hotăriți să înscrie și domină cîteva 
minute. In. min. 49, la un corner, 
Popa — în intenția de a trimite balo
nul lui Uțu — il introduce în propria 
poartă: 1-0. In continuare, Dinamo 
joacă minute in șir în terenul local
nicilor. înaintașii trag mult la poartă, 
dar nu reușesc să înscrie. Localnicii 
luptă mult în apărare și în dorința 
de a păstra rezultatul imprimă jocu
lui o notă de duritate. Dinamoviștii 
evită însă lupta de aproape și con
tinuă să controleze jocul, avînd de 
partea lor avantajul tehnicii. In min. 
75 Anghel execută o lovitură liberă 
de la 30 metri de poartă și Țîrcov- 
nicu înscrie cu capul: 1—1.

Partida a fost interesantă prin ar-

ȘTIRI

doarea cu care s-a jucat. Dinamo s-a 
remarcat printr-un joc mai clar, mai 
calm și a avut multe acțiuni termi
nate cu șuturi la poartă. Hunedorenii 
au căutat să suplinească lipsurile teh
nice prin elan și voință.

Arbitrul O. Comșa — Craiova, a 
condus corect formațiile:

CORVINUL: Niculescu — Buzeșan, 
Nacu, IZGHIREANU — Balint, TATA- 
RU — Pop, Constantinescu, Anton, 
IONESCU, Aii.

DINAMO: Uțu - Popa, NUNWEII.- 
LER III, Ivan — Alexandru, NUN
WEILLER. IV — Ene II, Varga, Fră
țilă (Țircovnicu), Eftimie, V. Anghel.

C. MACOVEI

• Fotbalișlii algerieni susțin azi Ia Ba
rau al doilea meci al turneului. în com
pania selecționatei sindicale locale.
• Jocul de categoria A Steagul roșu— 

Minerul, amînat din cauza deplasării echi
pei din Brașov la Istanbul, se va disputa 
joi 27 aprilie,

• Incepind de duminică 23 aprilie me
ciurile de campionat vor începe la ora 17.
• In programarea jocurilor de categoria 

B an intervenit următoarele modificări : 
partida Jiul-Gloria Bistrița se va disputa 
«îmbăta ; meciul Trac.torul-C.S.M. Sibiu va 
avea loc duminică cu începere de la ora 
11 dini. ; jocurile Academia Militara-Meta- 
hil București și Dinamo Obor—Știi n la 
București se vor disputa simbuta în cuplaj

stadionul Ciulești (ora 15,15, respectiv

• In vederea selecționării juniorilor pen
tru tabăra de vară, mîine va avea ioc la 
Ploiești un trial la care vor participa ju
niori din regiunea Ploiești.

• Se atrage din nou atenția arbitrilor că 
sînt obligafi sa consemneze in foaia de 
arbitraj* (la punctul 8) schimbările inter
venite în formații, notînd și minutul în 
care au fost introduși jucătorii de i^zervă. 
Aceste notații; șînt necesare pentru clasi
ficarea fotbaliștilor, precum și pentru lu
crările de transferare.

Legia Varșovia la București
Săptămina viitoare, mai precis joi 

27 aprilie, stadionul „23 August" va 
găzdui o nouă întîlnire internațională. 
De data aceasta, oaspeți ne vor fi fot
baliștii echipei Legia Varșovia, una 
din cele mai bune formații poloneze. 
Legia va întîlni, în meci-revanșă (în 
noiembrie, la Varșovia polonezii au 
ciștigat cu 2—0), echipa C.C.A. Lotul 
probabil care va face deplasarea la 
București : Foltyn (de 2 ori interna

țional) și Penfcoiiek-portari ; Masheli 
(9 ori internațional), Wozniak (de 30 
ori internațional), Grzybowski (11 ori 
internațional), Gmoch-fundași ; Zien- 
tara (40 ori internațional), Strzylkalski 
(18 ori internațional) -mijlocași ; Ciupa, 
Nowara (2 ori internațional), Nowak 
(2 ori internațional), liotarski, Brych- 
czy (30 ori internațional), Blazejewski 
și Boptiszewsfci-inaintași.

0 restantă in categoria B
DINAMO GALAȚI—FOREST A FĂL

TICENI 5—0 (1—0), Meciul restanță 
din seria I a categoriei B, disputat ieri 
la Galați, a revenit dinamoviștilor cu 
scorul categoric de 5—0 (1—0). învin
gătorii au practicat un fotbal dc cali

tate, au depășit net apărarea oaspețilo» 
reușind să cîștige clar. Oaspeții au evo
luat la un nivel satisfăcător numai m 
prima repriză. Au marcat : Voicu (2), 
Costache, Matei și Weber. A arbitrat 
bine P. Costandatos — Buc.

V. Paladescu — coresp.

știința Cluj, Minerul Lupeni și Farul Constanța 
eliminate din Cupa R.P.R.!tică : „Vă mulțumim din 

— a spus ea — pentru 
emoționanta primire ce 
Victoria realizată de noi,
XXVI-a ediție a Campionatelor mon
diale de la Pekin, răspunde condi
țiilor minunate de ridicare continuă 
a măiestriei sportive ce ne sint create 
de către partidul și guvernul nostru 
drag. Sîntem nespus de fericite că 
am putut aduce țării un titlu de 
campioane mondiale, cinstind in felul 
acesta marea sărbătoare a poporului 
nostru -muncitor, cea de a 40-a ani
versare a partidului. Mă angajez să 
muncesc_ cit și rpăi multă perseverență 
penjtru a-mi ridica împreună cu cei
lalți tovarăși de sport măiestria, să 
ajut și să îndrum cu toate forțele 
mele noile generații de iubitori ai 
acestui sport, pentru ca prestigiul te
nisului de masă rominesc să crească 
neîncetat". Apoi, Geta Pitică a 
înmînat tbv. Aurel Duma, trofeul de 
argint, „Cupa W. J. Pope" decernat 
de F.I.T.M. campioanelor mondiale la 
proba de dublu femei.

După tradiționalele... îmbrățișări, 
fiecare din membrii delegației a fost 
pur și simplu asaltat cu zeci de între
bări. Firește, și noi am solicitat de-

MARIA 
ral, vreau 
zervate fetelor au fost foarte grele. 
Am intilnit atit eu cit și colegele 
din reprezentativa țării noastre 
versare cu o înaltă tehnică. Bine 
gătit cuplul nostru a funcționat
fect în timpul meciurilor. Țin să re
marc-înaltul spirit de luptă al cole
gei mele Geta Pitică și voința ei ex
traordinară de a învinge".

VASILE POP, conducătorul delega
ției : „Sportivii noștri participanți la 
cea de a 26-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă de la Pe
kin — cea mai puternică din istoria 
tenisului de masă — au luptat cu în
suflețire la toate întrecerile la care au 
fost înscriși. Dublul nostru feminin, 
format din Maria Alexandru și Geta 
Pitică, dind dovadă de un inalt pa
triotism și animate de dorința de a 
întimpina cea de a 40-a aniversare a 
partidului ■ nostru drag cu noi succese, 
du luptat- cu ardoare pentru obținerea 
titlului suprem. Nu voi uita multă 
vreme momentele emoționante din se
tul hotăritor al finalei cu cuplul chi
nez. Dragostea fierbinte față de 
patria noastră, siguranța și calmul din 
timpul jocului au făcut ca cele două 
excepționale sportive ale noastre să 
obțină victoria, să cucerească titlul 
de campioane mondiale".

Marți fi ieri s-au disputat 11 partide în cadrul etapei 16—iniilor de finală 
ale popularei competiții Cupa R.P.R. Echipele de categorie A, care au intrat în 
joc cu acest prilej, n-au fost scutite de emoții. Trei dintre ele au fost chiar, eli
minate : Știința Cluj, Farul Constanta și Minerul Lupeni.

In urma rezultatelor de ieri și marți s-au calificat pentru optimile de finală: 
C.C.A., Petrolul, U.T.A., Progresul. Știința Timișoara, C.S.M.S. (categoria A), 
C.S.M. Reșița, Ind. Sirmei C. Turtii, S.N.M. Constanța (categoria R) și 
ta București (camp. oraș.).

lată cîteva amănunte în legătură cu jocurile disputate :

Marți 18 aprilie
CLUJ : C.S. ORADEA — U.T. ARAD 

1—4 (0—3)

Voin-

Miercuri 19 aprilie
ARAD; C.S.M. REȘIȚA - MINE

RUL LUPENI 2-1 (0—0).
Reșițenii au dominat majoritatea 

10.000 de spectatori au aplaudat timpului, luptînd cu multă ardoare.

24 variante ca 12 rezultate
la ultimul concurs Pronosport

în urma trierii și omologării va
riantelor depuse la ultimul concms 
Pronosport, cel de duminică 16 a- 
prilie, au fost stabilite următoarele 
premii :

24,6 variante cu 12 rezultate exacte 
revenindu-le cite 3.890 lei.

902.1 variante cu 11 rezultate exacte 
rcvenindu-le cîte 127 lei.

12.936.1 variante cu 10 rezultate 
exacte revenindu-lc cîte 13

Fond de premii 382.819
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres i 
prilie 1961, au fost extrase 
următoarele numere :
11 46

Numerele de rezervă :
16 34

Fond de premii :
667.724 lei

ATENȚIUNE ! LA 26 APRILIE UN 
NOU CONCURS SPECIAL PRONO
EXPRES CU IMPORTANTE PREMII 
IN BANI

13 22

> lei.
lei.

din 19 a-
din urnă

32 31

PRA-

nivel tehnic, și-au depășit adversarii. 
Au înscris: Firică (min. 58) și Co- 
man (min. 65) respectiv Leca (min. 
78). (Liviu Bruckner — coresp.).

PLOIEȘTI ; PETROLUL 
HOVA 3—1 (2—1).

Petrolul, prezentînd o echipă din 
care au lipsit Dridea, Cepolschi șt 
Zăhâria, a reușit totuși să se impună 
în joc. Golurile petroliștilor au fost 
marcate de Babone (min. 10 și 61), 
șl Chiriță (mm. 23). Pentru Prahova, , 
care s-a dovedit a fi un adversar in- 
comond, a marcat Voinea (min. 15).

un spectacol frumos, în care U.T.A. Au marcat; Varga (min. 84) și Plev PLOIEȘTI; VOINȚA BUCUREȘIt
a : jucat calm/ relaxat, 
eficace. Orădenii au dat o replică 
viguroasă, au atacat în adîncime, dar 
înaintașii nu au finalizat. Au mar
cat, în ordine: Czako (U.T.A.), Pîr- 
călab (U.T.A.). FToruț (U.T.A.), Dul- 
gheru (C.S.O.) și Pop (U.T.A.). 
(L. Sîmboan, coresp.).

BACAU: RULMENTUL 
CS.M.S. IAȘI 2—8

Ziarul nostru nu are 
să furnizeze cititorilor săi amănunte 
în legătură cu acest meci, deoarece 
— din cauza unei măsuri abuzive 
a delegaților clubului ieșean (unul 
din. organizatorii întâlnirii) — nu 
i s-a permis corespondentului nostru, 
Ilie Iancu, să intre pe stadion..

— RAPID MIZIL 3—1 (2—0).
Partida a prilejuit un joc intere

sant, presărat cu multe-faze specta
culoase. Bucureștenii, mai tehnici, au 
dominat mai mult în 
mareînd de două ori 
(min. 6) și Spiridon 
repriza secundă Rapid 
re pe joc dar cei care

tehnic și (min. 86 autogol), respectiv Dan I 
(min. 49). (Șt. facob. coresp).

TURDA; INDUSTRIA SIRMEI C- 
TURZII — ȘTHNTA CLUJ 3—1 
(3-1).

5000 de spectatori au asistat la un 
meci dinamic. In care prima repriză 
a aparținut fotbaliștilor de la C. 
Ttirzii. Clujenii au avut o revenire 
în repriza secundă, dar nu au mai 
reușit să modifice rezultatul. Au mar
cat: Copil (min. 6), Chețan (min. 
21 din 11 m), Kraus (min. 22), res
pectiv Petru Emil. (P. Tonea și I. 
Pataki, coresp.).

PITEȘII; C.C.A. — C.F.R. ELEC
TRO CRAIOVA 4—2 (2—1).

Peste 4.000 de spectatori au asis
tat la un meci cu perioade egale de 
dominare. Militarii au. acționat în 
atac pe aripi și au creat faze mult 
mai spectaculoase. Punctele învingă
torilor au fost înscrise de Găvan 
(min. 37 autogol), Tătarii (min. 42), 
Âlexandrescu (min. 75) și Constantin 
(min. 82). Pentru craioveni au mar
cat Vasilescu (min. 21) și Buldur 
(min. 77). (Al. Momete — coresp.).

ROȘIORI: PROGRESUL BUCU
REȘTI — DUNAREA GIURGIU 4—0 
(1-0).

In prima repriză jocul a fost des
tul de echilibrat; în repriza secundă 
însă, bucureștenii au dominat 
ritatea timpului. Primul gol 
înscris de Baboe (min. 14) 
distanță, cel de al doilea de 
(min. 69) din lovitură de la 
apoi au mai marcat: Baboe 
75) și Smărăndescu I (min. 88). 
(C. Stănescu și D. Negulescu — co
resp.).

CONSTANTA: S.N.M. CONSTANTA 
— FARUL CONSTANȚA 2—1 (0—6).

Prezentînd o formație cu mai multe 
rezerve, Farul nu a putut face față 
fotbaliștilor de la Șantierul naval 
care, practicînd un fotbal de bun

BfRLAD - 
(0-2)
posibilitatea

repriza intîi, 
prin Blujde» 

(min. 30). In 
a pus stapîni- 

, , au marcat au
fost tot jucătorii de ia Voința (Dă- 
noiu min. 74). In min. 85 Rineeanu 
a redus scorul din 11. m. (I- Radu
lescu și Șt. Ionescu — coresp).

PAȘCANI: PENICILINA 1AS! 
LAMINORUL ROMAN 
1-1).

Joc aprig disputat în 
și-au împărțit perioadele 
Rezultatul de egalitate 
golurile lui Vega 
47) și Harasim 
84) nu a putut fi modificat nici după 
prelungiri. Meciul se va rejuca. (C. 
Enea, coreșp.).

1 — 1 țO—0,

care echipele 
de dominare, 
stabilit prin 

Laminorul (min. 
Penicilina (min.

C.F.R.777/1774 £>/A7 ^3 APP/7/e J9G4
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Rubrică redactată de l.S. Loto- Pronosport,

majo- 
a fost 
de la
Ioniță 
11 m, 
(min.

TIMIȘOARA- ȘTHNTA
3—0 (1—0).

Derbiul local a avui un nivel teh
nic foarte scăzut. De menționat că 
C.F.R. a prezentat o echipă cu 7 re
zerve. Autorii golurilor : Petcscu 
(min. 16), Lereter 
holache (min. 85). 
resp.).

(min. 56) și Mav 
(Ion Ioana —

Astăzi, în
RAPID-METALU1

Giulești :

co-

Singurul meci din Capitală, 
cadrul 16-imilor Cupei R.P.R., 
loc astăzi după amiază, cu începere 
de la ora 16.30, pe stadionul din 
Giulești. Este vorba de partida din
tre Rapid și Metalul București (din 
categoria B). în această întîlnire, 
care se anunță atractivă, echipele 
vor alinia formațiile tor obișnuite.

din 
are



București 22 - 25 aprilie

Un p im examen internațional al scrimerilor noștri
mlinirea cu trăgătorii R. S. S. Bieloruse

TANASE MUREȘ ANUDUMITRU MUSTAȚA

Incepind de sîmbătă și pînă marți, 
iubitorii scrimei vor putea urmări evo
luția celor mai buni trăgători ai țării 
noastre, care vor susține o intere
santă confruntare cu sportivii din 
R.S.S. Bielorusă. Concursul va fi găz
duit de eleganta sală de sport a Insti
tutului politehnic din Capitală și se va 
desfășura atît individual (fiecare țară 
poate înscrie în întrecere pînă la 22 
de trăgători), cît și pe echipe (cîte pa
tru scrimeri -de fiecare armă).

Un amănunt în plus : turneul indi
vidual se va disputa sub larma a două 
semifinale cuprinzînd 
Dintre iceștia, primii 
fiecare semifinală vor 
trecerea finală.

Țara noastră va fi
floretiștii Tănase Mureșanu, Iosif Zi- 
lahi. Maria Vicol. Olga Szabo, Ana 
Ene, spadasinii Constantin Stelîan și 
șt Haukler, sabrerii D. Mustață, C- 
Pelmuș și L. Rohoni etc.

De asemenea, din inițiativa federa
ției de specialitate. în întrecerea indi-

viduală vor fi înscriși și o serie de tră
gători foarte tineri care s-au relevat 
în ultimul timp : I. Drîmbă, M. Țiu, 
O. Turcuș, P. Habala, Z. Rohoni, E. 
Huzar, Suzana Tassi ș.a.

★
Reprezentativa de scrimă a R. S. S. 

Bieloruse sosește astăzi în Capitală.
Din delegația trăgătorilor 

care numără 17 sportivi — 
și Nicancicov, finalist la 
1960 a Criteriului mondial 
al tineretului desfășurată 
grad.

oaspeți — 
face parte 
ediția din 
de
la

scrimă 
Lenin-

★

Pentru titlul mond’al de șah

Remiză în partida a 14-a
Cea de a 14-a partidă a meciului 

Tal—Botvinnik, desfășurată ieri după 
amiază la Moscova, a început cu o 
deschidere Caro-Kann. Tal, cu albele, 
a tras învățăminte din partidele pre
cedente și a reușit să obțină un joc 
mai bun la epuizarea mutărilor teo
retice. Curind, partida a trecut in
tr-un final de turnuri și piese ușoare, 
in care campionul mondial deținea un 
ușor avantaj. Botvinnik s-a apărat 
însă foarte bine, aducînd partida în- 
tr-o poziție de egalitate, rezultat care 
a fost consemnat la mutarea a 33-a. 
Scorul meciului este acum de 9-5 în 
favoarea lui Botvinnik.

Partida 13-a șaptea victorie 
a lui Botvinnik
INDIANA VECHE

C:a4 32. Tb8+ Rg7 33. Tlb7-r 
d6 T:b7 35. T:b7+ Rfo 36. T:h7
d7 Td8 38. N:c4 Cc5 39. Tf7 4- 
Nb5 f:e4

31.C:a4 
Tf7 34.
TC8 37.
Rg5 40.

în această poziție partida s-a între- 
trerupt și a doua zi Tal a anunțat că 
cedează. (Mutarea din plic 41. f:e4).

MOSCOVA 19 (...&uipres). — Fede
rația de box din U.R.S.S. a selecțio
nat 15 pugiliști care și-au început zi
lele acestea pregătirile în vederea 
campionatelor europene care vor avea 
loc la Belgrad între 3 și 10 iunie. Ti
tularul categoriei muscă va fi Vladi
mir Stolnikov, de 5 ori campion unio
nal. La categoria cocoș au fost selec
ționați Oleg Grigoriev, campion olim
pic și Serghei Sivko, iar la pană A- 
lexei Zasuhin și Stanislav Stepașkin. 
Se mai remarcă prezența în lot a 
campionului european la categoria 
„grea" Andrei Abramov și a mijlocii
lor Evghenii Feofanov și Valerii Po- 
pencenko.

In locul lui Vladimir Enghibarian 
la categoria ușoară a fost selecționat 
Alois Tuminș, noul campion al țării, 
un boxțr tehnic, posesorul unor pu
ternice lovituri.

Alb :

1. 
d6 5.
D:d8

M. Botvinnik Negru : M. Tal Portret

cîte 8 trăgători, 
patru clasați în 
participa la în-

stabilita fost 
primele două 
vor fi rezer-

reprezentată de

Nou ta ti
din sportul cehoslovac

Programul întilnirii 
după cum urmează: 
zile (22 și 23 aprilie) 
vate întrecerilor individuale: sîmbătă
— floretă băieți și fete; duminică
— spadă Și sabie (dimineața între 
orele 10—14 vor avea loc semifina
lele, după amiaza de 
finalele).

In zilele următoare se 
șura concursul 
vor
24 
în 
20).
25 
de 
(18,30—20).

apare, mai 
aprilie de 
continuare.
In ultima 

aprilie) se
spadă

la

va 
Pe

17—20

desfă- 
planșăpe echipe.

întîi, floretiștii (luni 
la ora 17—18,30) și 

floretistele (18,30— 
zi a întilnirii (marți 
vor întrece echipele 

(17—18,30) și sabie

d4 Cf6 2. c4 g6
13 0-0 6. Ne3 e5 

T:d8 9. Cd5 C:d5
Nc4 b5 12. Nb3 Nb7
Cd7 15. Ce2 Nf8 16.
18. Nd3 Cb6 19. Ne2
Tel Tf6 22. a4 b:a4
C4 25. Tbl Nb4 26. Ca2 Nc5 27. N:c5 T:C5
28. Cc3 NC8 29. Tb2 Nd7 30. Thbl N:a4+

13.

3. Cc3 Ng7 4. e4
7. d:e5 d:e5 8.
10. c:d5 c6 11. 

0-0-0 c5 14. Nc2
Cc3 a6 17. b3 Tac8 
Td6 20. Rb2 f5 21.

23. b:a4 a5 24. Rc2

Pe terenurile
de volei din Europa
o In sferturile de finală ale „Cupei 

Campionilor Europeni" la volei mas
culin, echipa T.S.K.A. Moscova a în
vins formația „Iugoslavia" Belgrad cu 
scorul de 3-1 (13-15, 15-4, 15-3,
15—4). Din echipa sovietică cei mai 
buni jucători au fost Iuri Cesnokov, 
Nil Fasahov și Ghiorghi Mondzelevski. 
Returul întilnirii va avea loc la 27 
aprilie la Belgrad.

• Echipele selecționate de volei ale 
R.P. Ungare vor susține un turneu 
de mai multe meciuri în U.R.S.S. Din 
lotul selecționabililor fac parte; prin
tre alții, Florian, Janosi, Mayer, Ta
tar, Kovacs (masculin), Adam, Bor- 
bely. Baranyai, Nagy, Uisz (feminin).

SIN KIM DAN
Phenian, 24 octombrie 1960. Pe sta

dionul din capitala R.P.D. Coreene 
este in plină desfășurare meciul triun
ghiular de atletism 
tele R. P. Chineze, 
și R.P.D. Coreene, 
la un moment dat: 
te, se dă startul in 
femei". Printre participante se afla 
și Sin Kim Dan. Ea imprimă cursei 
un ritm infernal și termină detașat 
pe primul loc cu o performanță ului
toare : 53,0 sec., rezultat superior
recordului mondial oficial.

... Pentru a ajunge însă la această

dintre selecționa-
R. P. Mongole 

Crainicul anunță 
„Vă rugăm, liniș- 
proba de 400 m

• Organizațiile sportive din R. S. 
■Cehoslovacă l-au invitat pe campio
nul olimpic Bikila Abebe (Etiopia) să 
participe la ediția din acest an a ma
ratonului de la Kosice. De asemenea, 
au fost invitați să participe la tradi
ționala întrecere a celor mai buni 
maratoniști din lume atleți din Dane
marca, R.P. Polonă, Austria, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Olanda și alte țări.

I. Tiriac
pentru

cu

Parașutistul sportiv cehoslovac 
Urban a stabilit două noi recor-

•
Jiri
duri ale țării sale. Intr-un dublu salt 
de la 2.000 m cu deschiderea întîrziată 
a parașutei, el a aterizat la 5,105 m 
de centrul cercului, iar în lansarea cu 
deschiderea imediată a parașutei de 
la aceeași înălțime, a realizat o me
die de aterizare de 2,005 m. (Ager- 
pres).

• PE ADRESA Colegiului orășenesc 
de arbitri de volei din Moscova a sosit 
zilele trecute o scrisoare din partea cu
noscutului jucător de volei sovietic Iurii 
Cesnokov. Căpitanul echipei T-S.K.A. și 
al reprezentativei U.R.S.S. își exprimă 
dorința de a deveni arbitru de volei, 
pentru ca. prin cunoștințele sale, să-și 
aducă contribuția la creșterea calității 
arbitrajelor. Colegiul a aprobat cererea 
lui Cesnokov și în curînd el își va face 
debutul ca arbitru.

• „IN ȚĂRILE socialiste sportului ti 
este acordată mai multă atenție decit 
oriunde in lume" — a scris săptămîna 
trecută ziarul suedez de sport „Idrotts- 
bladet", „tn aceste țări — adaugă 
rul - totul se face numai pentru 
por. Planurile cincinale ale țărilor 
cialiste nu privesc numai economia, 
și dezvoltarea culturii fizice și a spor
tului". Este semnificativ faptul că zia
rul tn care au apărut aceste aprecieri 
este unul din organele presei burgheze 
din Suedia care, în fața marilor succese 
ale mișcării sportive din țările lagărului 
socialist, a fost nevoit să recunoască 
adevărul.

zla- 
po- 
so- 
dar

CLASAMENTUL celor mai buni 
boxeri din lume la categoria grea, al
cătuit de revista „Ring", organ care 
floacă rolul de purtător de voce al 
cercurilor oficiale conducătoare ale 
boxului profesionist, este următorul :

și Gh. Viziru în prima echipă
întîlnirea prietenească de tenis
reprezentativa R. P. Ungare
săptămâni viitoare

Șevțova, de 
prietenie.

Apreciind 
s-a afirmat

bunătățesc, 
Deși în cei 
atletismul a 
m și 800 m, 
totuși cursa 
bilit de altfel și cea mai bună per
formanță mondială. Iată graficul grăi
tor al rezultatelor sale pe această 
distanță : 1959 : 29.IV — 59.9 sec.; 28.V 
— 58,1 sec.; 5.VI — 57,9 sec.; 4.VII — 
55,9 sec.; 9.X — 55,3 sec.; 25.X — 54,4 
sec. 1960 : 26.IV 
53,5 sec.; 24.X -

Experiența căpătată 
sele concursuri la care 
se îmbină armonios la 
cu o mare putere de 
voință extraordinară de a--i îmbu
nătăți în permanență performanțele. 
Vorbind despre rezultatele sole obți
nute

firesc, și performanțele, 
doi ani de cind practică 
concurat pe 100 m, 200 
proba sa favorită rămine 
de 400 m, in care a sta-

- 53,8 sec.; 9.X 
53.0 sec.

in
a

Sin
muncă, cu o

numeroa- 
luat parte 
Kim Dan

sovietică 
care o leagă

Ludmila 
o strînsă

care eatimpul scurt in 
pe arena mondială, putem

pe pistele de atletism din dife- 
țări ale lumii unde a concurat, 
Kim Dan amintește de fiecare 
de atleta

fi siguri că in sezonul care va înce
pe in curind atleta Sin Kim Dan va 
obține noi și valoroase performanțe 
sportive

KIM SUN

lor de yerificare programate în zilele 
ce urmează.

A doua echipă romînă are titulari 
la simplu pe A. Bardan și G. Bosch, 
rezervă fiind C. Năstase.

__ ____ blu candidează E. Cristea,
In vederea acestor jocuri, în cursul și A. Bardan. 

zilei de ieri au fost formate două for- 
mâții romîne care vor da replica 
oaspeților. Din prima echipă fac parte 
I. Țiriac și Gh. Viziru, pentru jocurile 
de simplu (rezervă: G. Bosch). Du
blul va fi format din I. Țiriac, V. Se- 
rester și E. Cristea. Cei doi compo
nent vor fi cunoscuți în urma jocuri-

La începutul
Capitala primește vizita tenismanilor 
fruntași din R.P. Ungară, care ur
mează să susțină întîlniri prietenești 
cu jucătorii din lotul reprezentativ al 
țării noastre.

Camplon—Floyd Paterson. 1. Sunny Lyt
ton 2. Eddie Machen 3. Zora Folley 4. 
Henry Cooper 5. Ingemar Johansson. 
Chalangerului nr. 1 Sonny Liston i s-a 
propus un meci în septembrie cu In
gemar Johansson.

• AU FOST stabilite datele de dispu
tare a celei de a treia ediții a Jocurilor 
Sportive ale țărilor arabe : 25 august—8 
septembrie, la Casablanca. La întreceri 
vor lua parte 1.200 sportivi din 16 state. 
Printre disciplinele cuprinse în program 
se numără ; atletismul, 
tul, 
apă.

. . fotbalul, basehe-
înotul, luptele, halterele, polo 
handbalul, gimnastica, tenisul

pe 
etc.

« 
box 
curind la Belgrad, vor participa pugi- 
liștl din 25 de țări. De notat că cere
rea Japoniei de a fi admisă să parti
cipe la „europene" a fost respinsă de 
AIBA. Totodată, federația internațio
nală a respins cererea de participare 
a Gibraltarului, suspendat pentru ne
plata obligațiilor față de AIBA.

LA CAMPIONATELE europene 
amator, care vor avea loc

de 
în

• RECORDMANUL mondial și cam
pionul olimpic in proba de triplusalt, 
polonezul Josef Schmidt, și-a reînceput 

fost 
in

recent antrenamentele pe care a 
nevoit să le întrerupă o perioadă 
urma unei operații de apendicită.

Pentru du- 
C. Năstase

maghiară, 
București,

Reamintim că echipa 
care face deplasarea la 
este formată din cunoscuții jucători 
I. Gulyas, F. Komaromi, A. Szikszai 
și Z. Katona.

Intilnirea va avea Ioc pe terenurile 
Progresul din str. Dr. Staicovici, în 
zilele de 25—30 aprilie, după un pro
gram care va fi stabilit ulterior.

performanță, Sin Kim Dan a muncit 
mult, a depus eforturi extraordinare. 
Căci, nu trebuie omis faptul că nu
mai cu doi ani in urmă, în 1958, nu
mele ei nu figura pe nici o listă a 
sportivilor. Lucra ca strungar la Hi- 
censk, fiind o muncitoare harnică și 
pricepută. Dar iată că la întrecerile 
Spartachiadei naționale din 1958 își 
încearcă forțele in sport și Sin 
Dan. Ea a luat atunci startul in 
ba de 800 m, uimind pe toți cei 
zenți prin ușurința 
gat, prin resursele 
de a învinge, prin 
Jntrind in atenția 
Kim Dan începe la
o pregătire sistematică în cadrul clu
bului sportiv „Fulgerul** din Phenian. 
Iar o dată cu antrenamentele se im-

Fotbal pe glob

Kim 
pro- 
pre- 

aler-cu care a 
sale, prin voința 
rezultatul obținut, 
antrenorilor, Sin 
finele anului 1958

• SELECȚIONATA de fotbal a Mexi
cului va întreprinde în curînd un tur
neu în Euro-pa. Printre viitorii adversari 
ai fotbaliștilor din Mexic se numără 
echipele Olandei. R.S. Cehoslovace, Nor
vegiei șl Angliei.

9 CAMPIONATELE de natație ale Bra
ziliei au fost marcate de senzaționala 
Infringere a celui mai bun vitezist al 
țării, Dos Santos, medaliat la J.O. de la 
Roma, de către tînărul înotător Atos 
Oliveire. Noul campion a realizat pe 100 
m timpul de 56,8 sec. întrecerile au avut 
Ioc la Rio de Janeiro intr-un bazin de 
50 m.

• FOSTUL campion olimpic în pro
bele atletice de fond, finlandezul Iso 
Hollo, care este bolnav de reumatism 
acut, se află în prezent la tratament 
în stațiunea balneară cehoslovacă Pie- 
stany Spa. Săptămîna trecută Iso Hollo 
a fost vizitat de Emil Zatopek cu care 
a schimbat timp de cîteva ore impresii 
și amintiri din activitatea lor sportivă. 
In cursul întilnirii Hollo i-a arătat lui 
Zs^>pek un articol scris de dînsul in
tr-un ziar finlandez, in care sprijinea 
apelul campionului olimpic cehoslovac, 
adresat sportivilor din toate țările lumii 
în anul 1958, prin care Zatopek chema 
pe sportivi să se opună pregătirilor de 
război

W IN CADRUL unei reuniuni care 
a avut Joc nu de mult la Viena, boxerul 
maghiar Laszlo Papp a dispus la puncte 
In 10 reprize de francezul Moussa San- 
gare. în cadrul aceleiași reuniuni, 
campionul european la mijlocie Gus
tav Scholz a terminat la egalitate 
Hans Werner Wohlers.

cu

de
un
au

• POTRIVIT unei știri publicate 
ziarul „Japan Tinies'. In anul 1960 
număr de 269 de alpiniști japonezi 
suferit accidente tn cursul ascensiunilor
pe care le-au efectuat. Dintre aceștia 
98 au pierit.

ale puterilor occidentale.

ANIVERSARE ; la 6 aprilie anul 
secția de turism a vestitei Uzine

• O 
acesta
de automobile din Moscova ZIL a îm
plinit 25 de ani. Mai mult chiar, această 
secție este una din cele mai vechi din 
Întreaga Uniune Sovietică. în cadrul 
ei activează multe mii de oameni ai 
muncii, dintre care 1.200 sînt purtători 
ai insignei ..Turist al U.R.S.S.0.

• Printre arbitrii de box invitați de 
A.I.B.A. la campionatele europene ce se 
vor desfășura Ia Belgrad se află • Ti- 
moșin (U.R.S.S.), Kobza (R.S. Cehoslova
că), Boamfă (R.P. Romină), Hertel (R.D. 
Germană). Nagy (R.P. Ungară), Fedorovic 
(R.P. Polonă), Jecev (R.P. Bulgaria)* 
Hume (Scoția). Weisberg (Franța) s.a.

BANGU LA EGALITATE 
CU EVERTON

Doi viitori adversari în turneul in
ternațional de fotbal de la New 
York au susținut acum cîteva zile o 
intîlnire în... avanpremieră. Echipa 
braziliană F. C. Bartgu (Rio de Ja-. 
neiro) — în turneu în Europa — 
a jucat la Liverpool cu formația 
engleză Everton. Meciul s-a terminat 
la egalitate: 2—2 (1—1).

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI 
SE PREGĂTESC

La 29 aprilie va avea loc la Brno 
întîlnirea internațională de fotbal din
tre echipele selecționate ale R. S. 
Cehoslovace și Mexicului. In vederea 
acestei întîlniri, forul cehoslovac a 
alcătuit următorul lot de jucători: 
Schroif, Jindra, Stacho (portari), 
Safranek, Bomba, Novak, Tichi (fun
dași), Hledik, Popluhar, Plusk'il. 
Masopust, Bubernik, Matlak (mijlo
cași), Stibrankj, Brumovski, Radraba, 
Scherer, Bubnik, Borovicka, Kacani. 
Adamec, Dolinski, Masek, Molnar, 
Jelinek (înaintași).
ELVEȚIENII SURCLASAȚI AGASA.„

Acum cîteva zile, reprezentativa de 
fotbal a Austriei a reușit o neaștep
tată performanță, dispunînd în depla
sare de naționala Elveției cu cate
goricul scor de 5—0 (4—0). Meciul 
a avut loc la Basel. Au marcat 1 
Senekovici (2), Hof (2) și Oslanski.

„CUPA ORAȘELOR-EXPOZIȚII"
în cadrul semifinalelor „Cupei ora- 

șelor-expoziții", în primul meci, echipa 
engleză 
Milano 
(2-0). 
tîlnesc 
Roma.
PRELIMINARIILE 

LUI MONDIAL
In grupa America Centrală, Mexic 

a întrecut cu scorul de 4—1 echipa 
Costa Rica.

La Cardiff: Spania — Țara Galilor 
2-1 (1-1).

Birmingham City a învins la 
pe Internazionale cu 

Tn cealaltă
Hibernians

2—1 
semifinală se în- 

(Scoția) și A S.

CAMP1ONATU-
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