
O nouă și strălucită realizare a științei și tehnicii sovietice!

Lansarea în II. I S. S. a unei noi nave cosmice avînil la horii nn om

aflat timp îndelungat 
imponderabilității, 
datelor preliminare, 
s-a plasat pe o or-

frecvențe de 15,765 MHz, 20,006 
MHz, 143,625 MHz.

Pe bordul navei este instalat de 
asemenea un radio-emițător „Sig- 
nal“ care lucrează pe frecvența de 
19,995 MHz.

Sistemele de bord, care asigură 
desfășurarea proceselor vitale ale 
pilotului cosmonaut, funcționează 
normal.

Pilotul cosmonaut Gherman Ste
panovici Titov se simte bine.

Zborul navei cosmice sovietice, 
dirijată de om, decurge cu succes.

Informațiile agenției TASS cu 
privire la desfășurarea zborului vor 
fi transmise în mod regulat de toate 
posturile de radio Uniunea
Sovietică.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN’Țl-VA 1,

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

MOSCOVA — (TASS). —
La 6 august 1961 ora 9,00 (ora 

Moscovei) în Uniunea Sovietică 
fost lansată pe o orbită de Sate- 

it al Pămîntului nava cosmică 
Vostok—2“.

Nava „Vostok—2“ este pilotată 
e cetățeanul Uniunii Sovietice, 
ilotul cosmonaut maiorul GHER- 
IAN STEPANOVICI TITOV.

Sarcinile zborului sînt :
— Studierea influenței asupra 

rganismului omenesc a unui zbor 
e lungă durată pe orbită și a 
oborîrii ulterioare pe suprafața 
ămîntului ;
— Studierea capacității de mun- 

i a omului 
i condițiile
Potrivit

»v&>8atelit
ită apropiată de cea stabilită prin 
ticul, cu următorii parametri :
— îndepărtarea minimă de su- 

-afața Pămîntului (la perigeu) 
4e de 178 km ;
— îndepărtarea maximă (la a- 

jgeu) este de 257 km ;
— unghiul de înclinație a orbi- 

i față de ecuator este de 64° 56’.
Perioada inițială de revoluție a 

ivei-satelit este de 88,6 minute, 
reutatea navei cosmice satelit 
/ostok—2“, fără să se țină seama 
: greutatea ultimei trepte a rache- 
i purtătoare, este de 4.731 kg.
Sînt stabilite și menținute cu pi- 
tul cosmonaut Titov radiocomu- 
cații bilaterale.
Pilotul cosmonaut transmite pe

MOSCOVA (Agerpres) TASS:
Aburind deasupra teritoriului Uniu-

Sovietice la ora 10,38 (ora Mos- 
'ei). pilotul cosmonaut Gherman 
■panovici Titov a transmis un salut 
mitetului Central al P.C.U.S., ge
nului sovietic și lui Nikita Ser- 
șevici Hrușciov personal:
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nu-

GUERMAN STEPANOVICI TITOV

Date biografice ale pilotului cosmonaut Titov

de 
So- 

Frol

LENINGRAD 6 (Agerpres). — 
Duminică dimineața delegația de partid și guvernamentală a R.P. 

Romine, condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a sosit cu tre
nul la Leningrad. Delegația este insotită de Frol Kozlov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., A. L. Orlov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 1. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în Republica Populară Romină, S. T. Astavin, șeful 
Secției a V-a pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
S. G. Zavoljski, șef de sector la C. C. al P.C.U.S.

In întîmpinarea oaspeților au venit Ivan Spiridonov, prim-secretar al 
Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S., Gheorghi Popov, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc Leningrad al P.C.U.S., Nicolai Smir
nov, președintele Comitetului executiv al Sovietului regional, Nikolai 
Smirnov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc 
ningrad și alți activiști cu muncă de răspundere.

Pe clădirea gării se afla urarea „Bine ați venit" încadrată de 
meroase drapele ale R.P. Romine și Uniunii Sovietice.

Tovarășului Gheorghiu-Dej i se prezintă raportul companiei 
onoare. Răsună apoi imnurile de stat ale R.P. Romine și Uniunii 
vietice. Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Kozlov și Ivan Spiridonov trec in revistă compania de onoare.

Au luat apoi cuvintul tovarășii I. Spiridonov și I. Gh. Maurer. 
Delegația a consacrat ziua de duminică vizitării Leningradului. 
Străbătind străzile orașului, delegația este întîmpinată peste tot cu 

căldură și simpatie de leningrădeni. Mii de stegulețe romînești flutură in 
miinile locuitorilor, pe autobuze și troleibuze.

In seara zilei de 6 august, Comitetul regional Leningrad al P.C.U.S. 
și Comitetul Executiv al Sovietului orășenesc Leningrad au oferit un dineu 
in cinstea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare 
Romine care se află la Leningrad.

La dineu au rostit cuvîntări tovarășul I. V. Spiridonov și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

F. R. Kozlov, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
a adresat apoi un cald salut delegației de partid și guvernamentală a 
R.P. Romine.

Dineul s-a des'ășurat intr-o atmosferă de sinceră prietenie frățească.

MOSCOVA, KREMLIN

îaportez de pe bordul navei cos- 
e sovietice „Vostok—2“ Comitetu- 

Central al P.C.U.S., guvernului 
/ietic și lui Nikita Sergheevici 
ișciov personal: zborul navei cos- 
:e sovietice „Vostok—2“ se desfă- 
ră cu succes. Toate sistemele 

navă funcționează _________ _
it bine. Rog să se transmită un 
ut cordial întregului popor 
lie.

normal.
de 

Mă

so-

COSMONAUTUL TITOV

MOSCOVA (Agerpres) TASS.
Pilotul cosmonaut maiorul Gherman 

Stepanovici Titov, care întreprinde un 
zbor cosmic pe bordul navei „Vostok- 
2“, s-a născut în anul 1935 in satul 
Verhnee Jilino, raionul Kosiha, ținu
tul Altai, in familia unui învățător. 
El este de naționalitate rusă.

El a absolvit școala medie din Na- 
lobiha din același raion. Din 1955 pină 
in 1957 el a urmat școala de aviație 
pentru ■piloți militari de la Stalingrad 
pe care a absolvit-o la categoria I, 
a trecut examenele in domeniul teh-

nicii pilotajului cu calificativul „exce
lent". După absolvirea școlii a fost 
trimis să facă serviciul in cadrul re
giunii militare Leningrad.

Gherman Titov este candidat al 
P.C.U.S. El este căsătorit. Soția lui — 
Tamara Vasilievna — s-a născut in 
1937. Tatăl cosmonautului — Stepan 
Pavlovici, născut in 1910,
limba și literatura rusă, iar apoi lim- 

germană intr-o școală de șapte 
din Altai. In 1961 a fost
Mama cosmonautului — 

Mihailovna — s-a născut

a predat

ba 
ani 
nat. 
dra

pensio- 
Alexan- 
in 1914.

Amănunte din timpul zborului

Schimb de telegrame între li. s. Hrușciov 
$i cnsmunaulul Gherman Tilou

MOSCOVA 6 (Agerpres).— TASS 
transmite telegrama adresată de N. 
S. Hrușciov pilotului cosmonaut G. 
S. Titov :

Tovarășului G. S. Titov — pe bor
dul navei cosmice satelit „Vostok—2".

Scumpe Gherman Stepanovici,
Am primit telegrama dvs, 

bordul navei cosmice satelit 
tok—2“.

Toți oamenii sovietici sint 
de bucuroși de zborul care se
șoară cu succes, sint mindri de dvs. 
Vă felicit din inimă pe dvs., fiu cre
dincios al patriei noastre, al gloriosu
lui Partid Comunist. Așteptăm reîn
toarcerea dvs. pe pămînt.

Vă îmbrățișez.

nespus 
desfă-

1OSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
îsmite:
a ora 15 (ora Moscovei) nava 
mică satelit sovietică „Vostok-2" 

încheiat cea de-a 4-a revoluție 
jurul Pămîntului.
i cursul celei de-a 3-a revoluții, 
rind deasupra Europei, maiorul
iv a transmis de pe bordul navei- 
:iit un salut adresat popoarelor 
unii Sovietice și Europei.
a sfîrșitul celei de-a 3-a 
e ora 12.30 și ora 13,
v a luat masa de prînz. 
z a cosmonautului era 
trei feluri.

a sfîrșitul mesei cosmonautul a 
smis: „Am luat masa, mă simt 
ect".
î cursul celei de-a 4-a revoluții 
i-satelit a trecut deasupra orașe- 
Madrid, Paris, Copenhaga. Lenin- 
l, Ulan-Ude, Șanhai, Sidney.
i începutul celei de-a patra revo- 
. corespunzător cu programul zbo- 
i, cosmonautul s-a odihnit timp de 
ă. După odihnă cosmonautul a fă-

revoluții, 
Gherman 
Masa de 
compusă

cut 
cut 
crărilor prevăzute de sarcina de zbor. 
La sfîrșitul revoluției aflîndu-se dea
supra Americii de Sud, maiorul Titov 
a transmis un salut popoarelor Ame
ricii de Sud.

In rapoartele transmise de pe bor
dul navei-satelit „Vostok-2“ maiorul 
Titov anunță că întregul aparataj in
stalat pe bordul navei funcționează 
ireproșabil. Timp de o oră maiorul 
Titov a 
manuală

După 
raportat 
dirijată 
unui dispozitiv de comandă manuală.

In cursul celei de-a cincea revoluții 
nava-satelit va zbura deasupra ora
șelor Edinburgh, Arhanghelsk, Novosi
birsk, Guancijou, Melbourne, Lima.

★
In cursul celor șapte ore de zbor iu 

jurul globului nava cosmică sovietică 
„Vostok-2" a parcurs 200.400 km. In 
cursul celei de-a cincea revoluții ia

un exercițiu de înviorare și a tre
ia efectuarea mai departe a lu-

încercai sistemul de dirijare 
a navei-satelit.

terminarea încercărilor, el a 
că nava-satelit poate fi bine 
prin manevrare cu ajutorul

jurul Pămîntului cosmonautul 
Gherman Stepanovici Titov a 
cat: ora 15.07: „Pe bord domnește 
ordinea. Mă simt excelent". La ora 
15.08: „Programul celui de-al patru
lea tur a fost îndeplinit în întregime". 
Ora 15.30: „Trec peste ecuator. Su
port excelent starea de imponderabili
tate".

In timpul zborului deasupra terito
riului Uniunii Sovietice prin sistemul 
de radio și televiziune au parvenit 
imagini înfățișînd fața liniștită și zîm- 
bitoare a cosmonautului sovietic. Prin 
sistemul radiotelemetric cu mai multe 
canale au continuat să sosească infor
mații ample cu caracter științific, pre
cum și date amănunțite despre func
ționarea sistemelor de pe nava-satelit 
„Vostok-2".

Trecînd deasupra orașului Guanci
jou maiorul Titov a transmis un salut 
popoarelor Asiei, iar în timp ce zbura 
peste Melbourne a transmis un salut 
poporului Australiei

maiorul 
comuni-

(Continuare in pag. a 4-a)

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Zburînd deasupra Moscovei, cosmo
nautul, maiorul G. S. Titov, a răspuns 
la telegrama de salut a lui N. S. 
Hrușciov :

Transmiteți lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov recunoștința mea fierbinte 
pentru grija sa părintească. Mulțu
mesc din tot sufletul I Mulțumesc din 
tot sufletul I Voi îndeplini negreșit 
sarcina pe care mi-a trasat-o partidul 
și guvernul. Programul de zbor este 
îndeplinit întocmai. Totul merge ex
celent Pe bordul navei totul este în 
ordine. Transmiteți aceasta lui Nikita 
Sergheevici.

6 august 1961
N. HRUȘCIOV COSMONAUTUL MAIOR TITOV

6 august 1961

Declarația louarăsului Gheorghe Gheorghiu-Dei 
in legătură cu lansarea navei „uosioh-2 

făcuta corespondenților sovietici si romîni
»»

Am aflat cu imensă bucurie vestea 
lansării în cosmos a celei de-a doua 
nave cosmice pilotată de aviatorul 
cosmonaut Titov Gherman Stepano
vici.

Aceasta este o uriașă victorie a 
științei, tehnicii sovietice, a oameni
lor sovietici, a statului sovietic, a a- 
nimatorului tuturor izbînzilor glorioase 
ale poporului sovietic — partidul lui 
Lenin

Felicităm din toată inima pentru

acest nou pas in cucerirea cosmosu
lui poporul sovietic. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, guvernul sovietic și per
sonal pe Nikita Sergheevici Hrușciov. 
pe toți oamenii de știință care au 
contribuit la înfăptuirea acestui zbor, 
pe cutezătorul cosmonaut Titov.

Poporul romin împărtășește pe de
plin bucuria poporului sovietic, căruia 
îi urăm din toată inima noi înfăp
tuiri mărețe.



Au luat sfîrșit campionatele republicane de atletisn
După doua zile de

N-am calculat niciodată nurrA.ul 
spectatorilor la competiție de atle
tism cu caracter in'- . ii-» chiar și 
la ’mortalele republicane. Sîmbătă 
însă, nvm certi' Ținea, am asistat 
la un adevărat record in această pri- 

Peste 5.000 de s-* ’ tori bucu- 
reșteni au venit in tribunele stadionu
lui Republicii pentru a fi martori la 
întrecerile finale ale campionatelor re- 
publ; ne de seniori c' enioare. Lor 
li s-au adăugat alte mii și mii de 
telespectatori care au urmărit întrece
rile r” ecranele televizoarelor. Se 
poate spune deci că finalele din acest 
an s-au bucurat, din ace-1 punct de 
vedere, de un succes fără precedent. 

Nu știm ce părere au telespectatorii- 
despre întrecerile pe care le-au vizio
nat, In Schimb am urmărit reacția

După cîteva ore anoste (te întrebai 
dacă într-adevăr asiști la finalele 
campionatelor țării I) recordul lui 
Cornel Porumb a mai înviorat atmos
fera... Dar a lost prea puțin I După 
cum rezultatul lui Sorin loan la triplu 
(la 9 cm de record), al Floricăi Gre- 
cescu pe 800 m și încă citeva, trec 
aproape neobservate in ansamblul 
mediocru al cifrelor înregistrate in 
prima zi a întrecerilor...

Probele din ziua a 11-a a con
cursului, fără ca totuși să se fi ridi
cat la înălțimea așteptărilor, au fost 
superioare celor de sîmbătă, atit 
prin rezultatele înregistrate cit și prin 
lupta pe care au furnizat-o. In a- 
ceastă privință se cuvine să subli
niem in primul rlnd performanța

O luptă foarte interesantă s-a dat 
la săritura în lungime. Sorin loan 
a realizat din prima încercare 7,34 
m (la 10 cm, de recordul țării). Com- 
portindu-se remarcabil, Nicolae Po- 
povschi a reușit și el în penultima 
săritură tot 7,34 m ! Titlul de cam
pion a revenit lui Popovschi, care 
avea o a doua săritură mai bună 
7,20 față de 7,10 m.

Rezultate bune au fost înregistrate 
la aruncarea discului femei, la su
liță femei (la ambele probe numai 
primele două clasate), Valeriu Jurcă 
pe 400 m garduri, Florica Grecescu pe 
400 m, Andrei Barabaș pe 5.000 m. 
In rest insă...

Răsfoind foile de concurs

Și-a respectat 
promisiunea...

Cu citeva săptămîni în urmă e- 
leva Rodica Bucea de la Clubul 
Sportiv Școlar Banatul din Timi
șoara cucerea titlul de campioană 
de junioare a tării la aruncarea 
suliței, cu un rezultat de 44,33 m, 
nou record republican școlar. Fe
ricită de acest rezultat Rodica Bu
cea a promis că se va pregăti și 
mai serios și se va strădui să ob
țină rezultate mereu mai bune. 
Prilejul l-a avut ieri. In prima a- 
runcare Rodica ă obținut cu 47,34 
m două noi recorduri, unul de ju
nioare și altul școlar- Iată dar că 
și-a respectat promisiunea.

Rodica Bucea, în virstă de 17 
ani, a început să practice atletis
mul in 1959 (32,40 m). Anul trecut 
ea a obținut 41,26 m și acum 47,34 
m. Pe cind 50 de metri ?

publicului de pe „Republicii", a ace
luiași public care, in atîtea alte ocazii 
a Iremătat continuu, a stat in pi
cioare în finalurile curselor, partici- 
pînd cu trup și suflet la disputele de 
pe pista. Sîmbătă. publicul a fost... 
rece. Dar nu din vina lui 1 l’e stadion 
au fost prea puține momentele care să 
te „încălzească", care să te facă să 
vibrezi, prea puțină luptă, au lipsit 
acele, rezultate care te cheamă să le 
răsplătești prin ropote de aplauze.

Pentru pr’ma oară
campon

Randori despre 29067
Ștacheta a fost ridicată la 2.06 me

tri Cornel Porumb a încercat o 
S-a înălțat frumos, mult deasupra 
barei de metal. Se părea că săritura 
ii ‘va fi încununată de succes. Dar nu, 
in cădere ștacheta atinsă ușor de tot 
a căzut și ea.-. O nouă încercare, ra
tată ! Insfirșit; a treia. Cornel Po
rumb s-a concentrat parcă mai mult, 
a pornit în elan mai hotărit decit 
Vină atunci și... De data aceasta .șta
cheta a rămas sus! De jos, din groapa 
cu nisip, Cornel ă privit spre șuporții 
stilpilor —■ ștacheta era acolo, nemiș
cată — și- dintr-un salt a fost in Pi
cioare. L-a Căutat cu privirile pe Ion 
Soter și s-a oprit in .brațele acestuia. 
S-au îmbrățișat cu căldură vechiul și 
noul recordman ! Un gest frumos, plin 
de semnificații.

„Recordurile . nu . sînt veșnice, ne-a 
spus Ion Soter. După cum.se vede șl 

recordul
dată: iunie

Iolandei Balaș, care a trecut din pri
ma încercare peste ștacheta înălțată 
la 1,85 m. Nu numai rezultatul în 
sine merită evidențieri dar și situa
ția in care a fost obținut. In re
centul concurs de la Stockholm, lo- 
landa a suferit o întindere mușchiu- 
lară care a pus sub semnul între
bării participarea sa la campionate. 
Și totuși ea a concurat și s-a stră
duit să obțină un rezultat cit mai 
bun. Felicitări !

După ani de zile de muncă in- } 
tensă Dumitru Girleanu și-a Im- ! 
plinit ieri un vis frumos: a im- J 
brăcat pentru prima oară tricoul ț 
de campion al țării. \

In astfel de ocazii fiecare cam- i 
pion se gindește la ce va face in | 
viitor, la performanțele pe care le J 
va mai obține. Girleanu însă nu j 
se gindește la așa ceva deoarece i 
și-u propus ca la sfirșitul anului î 
să-., abandoneze activitatea com- } 
petlțională. J

„Vreau să mă dedic în excluși- [ 
vitate, ne spunea el, muncii de 1 
descoperire a noi talente, de for- I 
marea cit mai multor săritori de ) 
valoare la prăjină". j 

meu — 2,055 m, Istanbul 2 
1956 *- a ' devenit o amintire. 

Asta e soarta fiecărui record, a fie
cărei performanțe. Mă bucură foarte 
mult, vă rog să’ mă' credeți, succesul 
lui Cornel. Așteptam de mult a- 
eest record- Anul trecut Porumb a 
sărit de două ori 2,05 m, dar recor
dul nu l-a putut dobori, deși era de 
fiecare dată pregătit să-I întreacă. Iii 
reușea-să treacă cu mult deasupra la 
înălțimi mici, ca apoi la 2,06 m pur 
șl simplu „să corpită, o serie de gre
șeli, din punct de vedere tehnic. A- 
cum însă a reușit 1 Eram sigur de a- 
ceasta, după cum sînt sigur că 2,06 
m (la remăsurare 2,067 m) nu este 
decit începutul 'seriei de recorduri 
ale lui Cornel Porumb. Trebuie să fie 
însă mai serios și mai conștient de 
posibilitățile pe care le- are. Viitorul 
ii stă înainte î“.

ZIUA I

BĂRBAȚI: 100 M FINALA: 1. 
Aurel Stamatescu (Metalul 23 Au
gust) 10,8 sec. — campion al R.P. 
Rornine ; 2. Elod Kinces (Știința
Buc.) 10,9; 3. Dinu Drăgah (Corvi 
nul Hunedoara) 11,2; 4. C-tin Ncdelea 
(Știința Tini.) 11,2; 5. Alex. Tudo- 
rașcti (Met. 23 August) 11,2; 6. Ni
colae Tothpall (,CSS Tg. Mureș) 
11,3; 400 M FINALA: . li Ion Wie- 
senmayer (Progresul Buc.) 49.1 sec. 
— campion al R.P. Romine; 2. Ilie 
Savel (Dinamo Buc.) 49,4; 3. Stan 
Nițu (Dinamo Buc.) 50.0; .4. Iosif 
Ferencz (Corvin ui „ I-Iuned.) 50,2;. 5. 
Traian Sudrigean (Dinamo' Brașov) 
50,3. I. Popescu (Știința Cluj) 
fără timp: 1 500 M: 1. Andrei Bara
baș (Dinamo Buc.) 3:46,3 — cam 
pion al R.P. Romine; 2. Zoltan Va 
moș (Dinarno Buc.) 3:46,5; .3. Ion 
Dăndărău (CCA) 3:48,8; 4. Gheor 
glie Boghean (CCA) 3:56.7; 5. I.
Buiachi (Farul C-ța) 3:56,7; 6. Fr. 
Baban (Șt. Cluj) 3:59,9; 10.000 M: l.Con 
stantin Grecescu (Dinamo Buc.) 
30:20,4 — campion al R.P. Rornine;
2. Ovidiu. I.upu (CCA) 31:02,8; 3. 
Ion Pricop (Progresul Timiș. ) 31:10,2:
4. Vasile Weiss (Dinamo Buc.) 
31:18,4; 5. Alex. Arnăutu (Metalul 
23 August) 32:48,8: 6. Cristea Dinu 
(Metalul 23 August) 33:21,0: 110 M 
GARDURI FINALĂ: 1 Ion Mesa 
roș (CFR Timișoara) 15,1 sec. — 
campion al R.P. Romine; 2. Vasile 
Georgescu (Prahova Ploiești) 15,1 ;
3. Tiberiu Ardeleanu (Știința Buc.)
15,4; 4. Paul Păunescti (Dinamo
Buc.) 15,5; 5. Liviti Preda (Știința 
Buc.) 15,5; 6. Alex. Dincă (CSM 
Cluj) 15,9; 4x100 M: 1. Știința Buc. 
(I. Leu, M. Stein, V. Jurcă, El Kine
ses) 42,4 sec. — campioană a R P. 
Romine; 2. Dinamo Buc. 43,5; 3.
C.S.M. Reșița 43,6; 4. Metalul 23 Au 
gust 43,9; 5. Progresul Buc. 44,1 ; 
ÎNĂLȚIMII: L Cornel Porumb (Știin
ța Cluj) 2,067 m — campion al R.P. 
Romine, nou record republican) v. r. 
2,055 m Ion Soter 2.6.1956 ; 2. Con
stantin ' * Dumitrescu (Știința Buc.) 
2.00 m; 3.’ Alexandru Merică (CSMS 
Iași) 1,90 m; 4. Grig. Marinescu 
(Știința Buc.) 1,90 m; 5. Al. Spiri
don (Șc. Sp. UCFS Giurgiu) 1,85 ni; 
6. Eugen Du’cu (Progresul Buc.) 
1,85 m; TRIPLU: 1. Sorin loan 
(CCA) 15,61 m — campion al R.P. 
Romine; 2. Șerban Ciochină (Știința 
Buc.) 15,22; 3. Mircea Stein (Știin
ța Buc.) 15,00; 4. Nicolae Mără- 
șescu (CCA) 14,94; 5. Oct. Viscopo- 
leanu (Rapid Buc.) 14,84; 6. Adrian 
Ionescu (Dinamo Buc.) 14,33; DISC:

1. Virgil Manolescu (Dinamo Buc.) 
51,60 m — campion al R.P. Romine;
2. Vasile Sălăjan (Dinamo Buc.)
50,93; 3. Kurt Sokol (Știința Cluj) 
44,82; 4. Eugen Vîlsan (CCA) 44,75; 
5 Lucian Kollar (Dinamo Buc.) 
43,92; 6. Ioan Bog (SSE Oradea) 
43,80; SULIȚĂ: 1. Alexandru Bizim 
(Știința Buc.) 68,86 m — campion al 
R.P. Romine; 2; Gheorghe Popescu 
(Știința Buc.) 68-53: 3. Ion Cristea 
(Rapid Buc.) 66,14; 4. Horst Vcntzel 
(Victoria Făgăraș) 60,87; 5. Wolf
gang Sokol (CSS Tg. AWreș) 59,32: 
6. Dumitru Marian (CSS Timiș.) 
59,12. - - - .

FEMEI : 100 M FINALA: J. Cris
ta Maksay (Metalul 23 August) 12,4 
sec. — campioană a R.P. Routine:
2. Georgeta Palade (Știința Buc.) 
12,6; 3. Gabriela . Luță (Rapid Buc.) 
12,6; 4. Ana Beșuan (Știința Cluj) 
12,7; 5. Maria ■ Mihai (Progresul
Buc.) 12,8; 6. Renato Gabel (Voința 
Sibiu) 13,1; 800 M: 1. Florica Gre
cescu (Dinamo Buc.) 2:10,0 — cam
pioană a R.P. Rornine ; 2. Elisabeta 
Teodorof (Dinâmo Buc.) 2:14,7; 3.
Georgeta Dumitrescu (Metalul 23 
August) 2:15,0; 4. Lucia Păuleț
(LMS Roman) 2:16,8; 5. Ecaterina
Juhosz (CSM Cluj) 2:19,0; 6- Vic
toria Cosa' (Farul C-ța) 2:19,8; 
LUNGIME: 1 Maria Pândele (ITB) 
5,86 m — campioană a R.P Rornine;
2. Sanda Grosu (Metalul 23 August) 
5,85; 3. Viorica Belmega (Flacăra 
roșie Buc.) 5,67; 4. Florentina Stân
cii (CCA) 5,44; 5. Olga Borawgic
(Știinta Buc.) 5,36; 6. Maria Buda.i 
(Știința Buc.) 5,32; GREUTATE: 1. 
Ana Roth (Dinamo Brașov) 15,32 m 
— campioană a R.P. Romine; 2. Anca 
Gurău (Progresul Buc.) 13,8.5; 3. E- 
rika Scherer (Voința Brașov) 13,74;
4. Ana Macovei (Dinamo Bacău) 
12,36; 5. lldiko Szabo (SSE Oradea) 
12,13; 6. Augusta Bugnaru (Știința 
Cluj) 11,89.

ZIUA A II-A

BĂRBAȚI: 200 m: I. E bd Kineses 
(Știința Buc.) 2'2,1 — campion ăl
R. P. Romine: 2. Aurel Stamateseîi 
(Metalul 23 August) 22,5; 3. C-tin 
Nedelea (Știința Timiș.) 22,6; 4". Ște
fan Dobay (Dinamo Buc.) '22,8; 5. 
Alex. Tudorașcu (Metalul 23 August) 
23,0; 800 m: 1. Zoltan Vamoș (Dina
mo Buc.) 1:53,8 — campion al R.P. 
Romine; 2. Ștefan Mihalv (Dinamo 
Buc.) 1:54,4; 3. Ștefan Beregszaszi 
(Dinamo Buc.) 1:54,9; 4. Ion Dăndă
rău (C.C.A.) 1155^6; 5. Horst Schmidt 
(St. roșu Brașov) 1:57,4; §. ..Szigis- 
mund Szabo (S.S.E. Or;d’a) 1:58,0; 
5.000 m: 1. Andrei Barabaș (Dinamo 
Buc.) 14:32,8 — campion al R. P. 
Rornine: 2. Ion Veliciu (Progresul 
Timiș.) 15:18,0; 3. Dumitru Bîrdău
(Rapid Buc.) 1.5:J8,2; 4. Alex. Arnăuty 
(Metalul'23 August) 15:22,8; ; 5. .Du
mitru B.uiac (Știința. Buc,) 15:23,0; 
6. Victor Popa (Progresul Timiș.) 
15,;23,2; 400 mg: I. Valerip Jurcă
(Știința Buc.) 53,0 — campipn al 
R.P. Rornine; 2. Ilie Savel (Dinamo 
Buc.) 53,1; 3. Vasile Georgescu (Pra
hova Ploiești) 54,0; 4. Carol. Tontsch 
(Metalul Buc.) 54,2;- 5 Gheorghe 
Stânei (Rapid Buc.) 56,3; 6. Ion 
Ehcdi (Știința Buc.) 57,5; 3.000 m 
OBST. : 1. Florea Vasile (Laminorul 
Roman) 8:59,2 — campion al R. P. 
Rornine; 2. C-tin Aioanei (C.C.A.) 
9:05,0; 3. Tadeus Strzelbiscki (Rapid 
Buc.) 9:06,8; 4. Victor Caramihai
(I.T.B.) 9:12,6; 5. Grig. Cojocaru (Ști
ința Cluj) 9:39,0; 6. Ioan David
(C.F.R. Timiș.) 9:45,4; 4X400 in: 1. 
Dinamo Buc. (St. Nițu, St. Mihaly, 
St. Beregszaszi, I. Savel) 3:21,8 — 
campioană a R.P. Rornine; 2. Știința 
Buc. 3:28,5; 3. C.S.M. Reșița .3:35,5; 
4. I.T.B. 3:37,7; 5. Dinamo Buc. II 
3:48,2; LUNGIME: 1. Nicolae Po
povschi (Știința Buc.) 7,34 m — cam

pion al R.P. Rornine; 2. Sorin Ic 
(C.C.A.) 7,34 in; 3. Dinu Dră^
(Corvinul) 7,16; 4. Mihai tjalnii
(Dinamo Buc.) 7,15; 5. Adrian ! 
mungi (C.C.A.) 7,04; 6. Rudolf Lie 
(I.T.B.) 7,04; PRĂJINA: 1. Dumi 
Girleanu (Progresul Buc.) 4,20 m 
campion al R.P. Rornine: 2. Pe 
Astafei (C.S.S. Buc.) 4,10; 3. 2 
tan -‘ zabo (Știința Buc.) -4,10; 
Gh. Constantin (Metalul 23 Augi 
4,00; 5 Silviu Cristescu (Progrc 
Buc.) 3,90: 6. Metodii Trandafi
(Dinamo Buc.) 3,80; GREUTATE: 
Aurel Raica (Progresul Buc.) !1 
m — campion al R.P. Rornine; 
Nicolae Ivanov (Dinamo Buc.) 16
3. C-tin Crețu (Metalul 23 Augi 
16,05; 4. Ion Bog (S.S.E.) Orad 
14,09; 5. Ion Cristea (Rapid Bi 
14,09; 6. Ilieș Consta ntincscu (1 
greșul Buc.) 1328; CIOCAN: 1. 
colae Rășcănescu (C.C.A.) 57,97 n 
campion al R.P. Rornine; 2. C 
Miușat (Știința Buc) 56,54; 3. Deci 
Gheorghiu (Rapid Buc.) 54,74; 
Gheorghe Szasz (C.S. Oradea) 5!
5. Virgil Manolescu (Dinamo B 
48,65; 6. Emeric Kiss (C.S.M. 
șița) 47,87.

I'EMEJ: 200 m: 1. Crista Mal 
(Metalul 23 August) 25,6 sec — c 
pioariă a R. P. Rornine; 2. Anjj 
șuan (Știința Cluj) 25.7';-?-8. ■ G 
geta Palade (Știința B^f.) 26,0: 
Ecaterina Cliesu (Sp.-.'.nta Gal 
26,3; 5. Eva Soos (C.S.S. Tg. 
reș) 26,9; 6. Renate Gabcl (Vc 
Sibiu) 27,1 ; 400 m: 1. Florica 1 
cescu (Dinamo Buc.) 57,2 sec — c 
pioană a R P. Rornine; 2, Geor 
Dumitrescu (AAetalul 23 August) !
3. Aurelia Weiss (Dinamo Buc.) 1
4, Elisabeta Teodorof (Dinamo B 
60,3; 5. .Sanda- Giță (Speranța 
lăți) 60,9; 6. Maria Starez (C.i 
B. Mare) 62,8; 80 m GARDE
1. Sanda Grosu (Metalul 23 ?\ug
11,7 sec — campioană a R. P. 
mine; 2. Antoaneta. Prodea (R 
Buc.) 11,7; 3. Florentina St;
(C.C.A.) 11,8 ;> -4. Felicia Gr
(S.S.E. Reșița) 12,0; 5. Aurelia S 
(Metalul 23 August) -12,4 ; 6. Ma 
rota Costin (C. S. Oradea) 1 
4x100 m: 1. Metalul 23 Augfus 
Sirbu, C. Maksay, S. Grosu, G: 
mitrescu) 48,6- Sec campioai 
R. P. Rornine; 2. Știința Buc.- 1 
3.. I.T.B. 52;0: 4. Dinamo Buc. 1 
II. C. Lotul de junioare 49,9; ff 
ȚIME: 1. lolanda Balaș (C.(
1,85 m — campioană a R. P. Roi
2. Rodica Voroneanu .(C.C.A.)
3. Elena Virlan (C.S.S. Buc.)
4. Mihaela Popescu , (C.S.S. I
1,50; 5—7. Uite Popescu (C
Mediaș), Jana Neagu (C.F.R. C 
va) , și Rozalla .Ciungan (Știința 1 
1,45; DISC: 1. Olimpia Cata 
(Șd. Sp. U.C1F.S. C-lung) 51,48 
campioană a R. P, Rornine; Ș 
Manoliu (Metalul 23- August) 5
3, <Niculina Barba (Rapid Buc.) ‘
4. Anca Gurău (Prbgtesul
39,90; 5? lldico' Szabo (S.S.E. 
dea) 39,76-; 6. Augusta Bun
(Știința Cluj) 39,19; SULIȚA: 1. 
ria Diaconescu (Știința Buc.) 53
— campioană a R. P. Rornine; 2 
dica Bucea (C.S.S. Timiș.) 47,1
— nou record de junioare al I 
(v.r. 47,33 m Maria Diți 11.12.1
3. Sabina Stoica (C.S.S. Buc.)
4. Ana Nylas (Dinamo Buc.) c
5. Utte Resch (Știința Timiș.) 1
6. Rodica Ștefănescu (Farul 
35,11.

Materiale redactate de
ROMEO VIL4

Fotografii de PAUL ROMOȘ



Aplauze pentru Dinamo
— 3-1 (1-1) cu Racing Paris

Bycurești!

decisiv. Dinamo continuă totuși să aibă 
inițiativa și în min. 53 Varga, care pri
mise o pasă ideală de la Țîrcovnicu — 
intrat în joc în locul lui Urtguroru — 
marchează plasat. Scorul final al unei 
victorii care n-a stat însă nici o clipă 
sub semnul îndoielii îi stabilește Ene 11 
în min. 73, după ce cu trei minute Îna
inte Varga pierduse, trăgînd slab în 
Brațele portarului, o lovitură de la 11 
metri. In finalul intîlnirii, Taillandier 
intervine spectaculos într-o serie de faze 
dificile, salvmdu-șî astfel echipa de 
la o înfrîngere și mai severă.

Arbitrul Al. Toth a condus bine 
mă (oarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu—POPA, 
NUNWEII.EH HI. Ivan—ALEXANDRU 
VASILE. Nunweibr IV—PfRCĂLAB, 
Varga (Frațilă), ENE 11. Unguroiu 
(ȚÎRCOVNICU). Piiblik. (David).

RACING : TAILLANDIER—BELONG, 
Bodin (I.agadec), I.ettellier—Gorokoff, 
Lagadee (SENAC)—Topka, MARCEL, 
UJLAK1, Guillot, Heme.

JACK BERARI O

• ASTAZI LA ORA 13 ARE LOC IN PIAȚA UNIVERSITĂȚII STAR
TUL FESTIV AL CELEI DE A XIV-A EOlTll

• STARTUL TEHNIC SE DĂ LA ORA 
SCINTWr

• LA ÎNTRECERI PARTICIPA

14 DIN FAȚA „CASEI

59 DE ALERGĂTORI i

lucrul acesta nu le-a reușit. De 
față de superioritatea teritorială 
ocaziile pe 
partidei.
un scor

încă

care le-a avut de-a 
Dinamo merita să cîș- 

mai mare. Meciul putea 
în prima repriză — și 

ei —■ cînd dina- 
o scrie de acțiuni 
purtate în viteză, 
aproape de K..O. 
singură ocazie a

Fotbaliștii de la Dinamo au obținut 
ieri o victorie concludentă — ca scot 
și ca joc — în fața renumitei echipe 
franceze Racing. Succesul fotbaliștilor 
noștri este cu alît mai valoros, cu cît 
el a fost obținut la capătul unui meci 
de marc luptă. în care oaspeții au în
cercat toiul pentru a nu părăsi terenul 
învinși. Și cînd spunem totul, ne referim 
nu numai la ambiția și energia cu care 
au jucat (ceea cc, firește, este lăudabil), 
ci $i la o serie de acțiuni care n-au avut 
nimic -comun cu sportivitatea (ceea ce, 
fără discuție, nu mai este lăudabil). In
tr-adevăr. dacă Racing a arătat joi uă 
știe să cîștige, ieri a dovedit că nu știe 
să piardă, jucînd nervos, căulînd să îm
piedice prin iregularități victoria dina- 
moviștilor.

Dar 
altfel, 
și de 
lungul 
lige Ia
fi tranșat 
mai ales la începutul 
moviștii 
deosebi t
'care au 
apărarea 
putut fi 
cînd Pîrcăîab. 
sigur pe lîngă Taillandier, 
în înlîmpinai’e. 
ceasta 
ori pe 
ta rea. 
arătat 
de gol. Unguroiu, Cel puțin, a 
zii după ocazii, pe care 1C-a i 
JăiTșle, ceea ce le-a mai dat... 
baiiștilor francezi să părăsească pozițiile 
strict defensive și să încerce unele ac
țiuni de 7itac. In min. 22, pentru prima 
oară, poarta dinainoViștilor e în pericol, 
dar întîi Popa și în clipa următoare 
Datcu opresc golul, francezii cgaleaz.ă 
totuși în min. 28, ’printr-un șut de la 
distanță a lui Marcel.

Repriza s-a Încheiat 
zultat de egalitate, care 
pe departe situația de 
priza a doua nivelul tehnic 
scade. Crește însă dinamismul 
dă o luptă dîrză. pentru fiecare 
ca în Ir-un meci de campionat cu caracter

au întreprins 
de frumoase, 
adus adesea 
franceză. O 

fruclificală, aceea din min. Io, 
lansat de Varga, a tras 

care îi ieșise 
Înainte însă și după a- 

fază, Dinamo a fost de cîtcva 
punctul dc a înscrie, dar înain- 

care combinase bine' în cîmp, a 
nrai putină clarviziune în fazele 

i avut «ca
rata t ■eopi- 
curaj fot-

astfel cu un re- 
n-a reflectat nici 
pe teren. In re

al jocului 
lui, sc 
minge.

■ho

Enc 11 în fa/a portarului Taillandier

Jocorî amicale
STEAGUL ROȘU — STRUNGUL 

BRAȘOV' 9-0 (5—0)

Tn acest joc Steagul roșu a 
câteva elemente tinere (Hajdu, 
Necula), care s-au integrat 
formație. Au marcat: Năftănăilă (3), 
Meszaros (3), David, Carnpo și Szi- 
geti. fată formația folosită de Steagul 
roșu: Cerneanu (Hajdu) — Sbîrcea, 
Zaharia (Nagy), Nagy (Oancea) — 
Seredai, Szigeti — Hașoti, Fusulan

încercat 
Oancea, 
bine în

Campionatele republicane de juniori
au cunoscut un frumos succes

• ALTE 9 RECORDURI REPUBLI CANE IN ULTIMELE DOUA ZILE
• AL. POPESCU 1:03.4 - NOU --------- -------------- 'RECORD LA 100 M FLUTURE

(Năftănăilă). Năftănăilă (Necula), 
MeszaroS, David (Campo). (Gh. Măz- 
găreanu, eoresp.),

CS.M. SIBIU — RAPID BUCUREȘTI
2-3 (0—3)

Meei spectaculos în care Rapid a 
fost superior timp de 45 jde minute. 
După pauză gazdele .au avut o reve
nire, aii pus slăpînire pe joc, dar nu 
au reușit sfi egaleze. Au înscris Vă- 
caru, I. Ionescu Și LcahWici pentru 
Rapid, Topai și Nestorescu pentru 
C.S.M. (I. lonescu și M. Luputiu, 
eoresp.).

VOIVODINA NOVISAD —
CLUJ 4—1 (0—1)

ȘTIINȚA

Intrată în tradî'țîa mișcării sportive 
din jara noastră „Cursa Scînteii44 a 
adus de-a lungul anilor o importanta 
contribuție la dezvoltarea ciclismului 
romînesc. Fiind un sever examen pen
tru rutierii fruntași și o largă poarlă 
deschisă spre consacrare pentru ci
cliștii tineri, întrecerea organizată ae 
ziarul „Scînteia* constituie una din
tre cele mai valoroase competiții ale 
sportului cu pedale din țara noastră. 
Mulți dintre alergătorii evidențiați în 
„Cursa Scînteii44 au îmbrăcat apoi . - 
coul reprezentativei și au adus țării 
succese de prestigiu în marile între
ceri internaționale.

Caravana ciclistă a „Cursei Scîn- 
i“ este iniîmpinată pretutindeni de 
ci și zeci ie mii ie oameni ai 

muncii care fac o calda manifestație 
cicliștilor. Ambianța entuziastă . . i’.c- 
juită de competiția organizată de zia- 

teia“ face c.a această între-
LISTA PAR T1CIPANȚILOR CU

se transforme intr-o adevăratăcere să 
sărbătoare sportivă.

Ant ’ acesta , Cursa Scînteii" 
străbate 6 regiuni, trecind prin orașe 
care an cunoscut în anii puterii ; pu- 
lare o dezvoltare impet’^asă Cicliștii 
vor face cunc-stință cu harnicii munci
tori ai regiunilor industriale, vor lega 
noi prietenii, vor vizita monumente 
istorice, instituții culturale, noile e- 
dificii ale socialismului.

A XIV-a 
va prilejui 
Tinerii vor 
fruntașilor,,
despre pregătirea, curajul și combati
vitatea lor.

URAM TUTUROR PARTICIPANȚ!- 
LOR LA CEA 
A SEI
SUCCES!

ediție a „Cursei Scînteii" 
o dispută sporti -ă d'-rzS. 
asalta cu curaj oozițil'e 

vor face să se vorbească

DE A X1V-A EDIȚIE 
SCÎNTEII" ’ DEPLIN

NUMERELE DE CONCURS
Ion Cosma : 2. Gabriel Moicea- 

Marcel Voinea; 4. Aurel Sela- 
Petre Ghiță; 6. Fiorian Cristes- 
Constantin Tudose;

Calcișcă; 9, Nicolae 
Traian Cojocneahu (toti dc 
București); 11. . Silviu Dută; 
sile; 13. Gheorgihe Neagoe: __ _______
Grig'ore : ’15. Stefan Petrescu: 16. Vir
gil Jica; 17., Nicolae Niculescu; 18. 
Ilie Vlaicu (toți de la Casa Centrală a 
Armatei); 19. Ariton Simion-; 20. Va- 
sile Dobrescu; 21. Dumitru Tătaru ; 22. 
Vasile Grigoriu : 23. Alexandru Miteff; 
24. Alexandru Ziu (toti de la Voința 
București) ; 25. Cornel Melcioc; 26.
Constantin Dumitru; 27. Gheorghe Va- 
silescu; 28. Simion Mihălteanu; 29. 
Constantin ' Niculescu: 30. Constantin 
Baciu; 31, Hărilaus Chelaidite; 32. Lu- 
mitru Paraschiv (toti de la Flacăra

ITINERARUL „CURSEI SCINIT.II

8. Gheor- 
Matei : 10.
la Dinamo
12.
14,

Ion Va-
Nicolae 

U.

Roșie București); 33^ Ion Constantines- 
cu; 34. Nicolae Pelcaru; 35. Hora; 36. 
Ion Vlădășel (toți de la Combinatul 
Poligrafic București); 37. Stefan Mar
cel; 38. Constantin Popescu; 39. Con
stantin Slobcrzeanu: 40. Nicoale Chiria- 
cescu (toii do la I.T.B.): 41. Petre Gane; 
42. ion Angelescu: 43. Gheo.rghe Văsți - 
(de Ia Voința Ploiești): 44. 
diu.: 45. Aurel Rusu; 46..
47. Petre Nuță (toți de 
Ploiești): 48. Gh. Bădără: ■

Brăila); 50. Ion Ardeleanu; 
Egy-ed: 52. Constantin Du- 
Maței Kammer: 54. Victor 
55. N-idolae Mu-șa:-: 56. A- 

Năstase: 57. Vily Gross (toti
58. Alexandru 

Șzekely (de la

niti {de la
51. Wilmos 
descu: 53 
Mihn-evici 
lexandru
de la Olimpia Brașov);
Szatmary: 59. Ianoș
Voința Cluj).

Stefan Pâ- 
Paul Dulu : 
la Petrolul 

49. I. Stefa-

Cu mare greutate ne putem aminti 
în ultimii ani de un concurs atît de 
reușit (ținind firește seama de vîrsta 
participaritilor) currf a fost cel pri
lejuit de întrecerile republicane ale 
juniorilor inclieiate aseară la „Tine
retului". „Valsul" recordurilor a con
tinuat cu miei excepții, aproape la 
fiecare probă, scoțînd astfel în evi
dență buna pregătire și deosebita dîr- 
zenie cu care majoritatea concuren- 
ților și-au apărat șansele. Și, ca o 
încununare a tuturor rezultatelor, 
maestrul sportului Alexandru Popes
cu, ținind să cinstească sărbătoarea 
tinerilor noștri înotători, a realizat 
șî el un excelent record republican 
la 100 m iluture. Noua sa perfor
manță, 1:03,4, se află printre cele 
mai bune din lume în acest an, fiind 
superioară cu 0,9 sec., vechiul record 
(15 iulie 1-957).

Pe tabloul de onoare al campiona
telor figurează în primul rînd nu
mele Sandei Iordan. Talentata îno
tătoare dinamovistă și-a respectat 
în sfîrșit făgăduia.lș. cot>.orînd.,.|a._200.m. 
bras sub bariera celor 3 minute 
(2:59,4 — nou record republican), 
timp cu care intră în rîndul specia
listelor europene ale probei. Remar
cabile și evoluțiile colegei sale de 
club, Cristina Balaban (13 anii), 
care după frumosul record de la 
100 rn liber (1:08,8), a cîșțigat și 
la 200 in liber cu' uți timp record i 
2:36,1, cea a reșițeanuluî M. Poto- 
oeawu, care l-a întrecut pe L. Berea 
și ia 200 m spate 
fiului I. Condiescu 
imtabil cel mai bun 
pionatelor. Rezultate

SIMBĂTĂ — JUNIORI : 200 
ber: 1. M. CAPRĂRF.SCU (C.C.A.) 
2:17,3; 2. G. Gbtter (Dinamo) 2:19,5;

R. Ladner (U.S.A.) 2:22,1 i
200 m spate: 1. M. POTOCEANU 
(Ol. Reșița) 2:34,5 — nou rec. ju
niori categ. a Il-a țv.rec. — 2:36.5); 
2. L. Berea (Dinamo) 2:35,8; 3. Gb. 
Albert (C.S.Ș. Cluj) 2:38,0; 200 m 
bras: 1. I. CONDIESCU (CC A.) 
2:49,4; 2. G. Săruleanu (C.S.Ș. Buc.)

2:54,9 — nou rec. băieți categ. a I!-a 
(v. rec. — 2:56,3) ; 3. A. Nicolau
(Rapid) 3:00.1 ; ștafeta 4x100 m li
ber: 1 DINAMO (DEMETRIAD. 
RIJSU, BERCA. GOTTER) 4:17,0; 2.

Rapid
1. GH.

Olimpia Reșița 4:21,6; -3.
4:23,0; sărituri trambulină: .. _ ...
UNGUREANU (Prog. Buc.) 107,36pr
2. I. Ganea (S.S.E. Sibiu) 94,95 p;
3. M. Buta (Prog. Bue.) 93,99 p; 
JUNIOARE —- 200 rn liber: 1. G. 
BALABAN (Dinamo) 2:36,1 —■ notf 
rec. fete categ. I (v. rec. — 2:43>4) ;r
2. A. Trohani (C. S. Ș.) 2:38,4 ; • 3, 
E. Nagy (C.S.Ș. Harghita) 2:41;5'ț’ 
200 m bras: 1. S. IORDAN (Dirtă- 
mo) 2:59,4 — nou rec. junioare 1 sî? 
senioare (v. rec. — 3:01,3); 2. țfo 
Rambosek (C. S. Ș. Buc.) 3:05,9:
3. Z. Reznîcenko (C. S. Ș.. Buc.) 
3:06.6 — nou rec. fete categ. I (v.rec. 
— 3:09,3)... 6. A. Mărdărescu (C.C.A.) 
3:15,5, — nou rec. fete categ. a 11-a 
(v. rec. — 3:18,9); ștafeta 4xl00m 
liber: 1. DÎNAMO (M. DRISTOREANU, 
S. IORDAN, H. TINCOCA, C. BA
LABAN) 5;0Q,9.; ^2. C. S. Ș, Buc. 
5:01,4; 3. Olimpia Reșița 5:22,7; să
rituri trambulină : 1. M. POP (S.S.E.I

P: M. Lixandru
Miess

și a bncureștea-
indîs- 
cam-

(C.C.A.), 
brasist al 
tehnice :

ni li-

2- _ 
(S. S. E. I) 90,14 p; 3. N. 
(S. S. E. Sibiu) 87,73 p.

JUNIORI — 400 m liber: 
CĂPRARESCU ȚC.C.A.) 5:TO,î ; 
Gotter 5:10,0: A. Nagy (Șt. 
5.15,4; 200 m fluture: 1. I. 
D1ESCU (C.CA.) 2^2.0; 2. Z. Sza-
bados (C.S.S. Harghita) 2:56.9; 
M. Zager (C.S.Ș. Buc.)
nou rec. băieți categ.
4x200 m liber:’ 1. DINAMO 9:47.1 ;
2. Rapid 9:55/3; 3. Știința Cluj
9:58,2; JUNIOARE — 100 m fluture: 
1. M. ROTARU (Rapid) 1:19,5; 
D. Langer (Ol. Reșița) 
A. Ștemer (I.T.B.) 1:31,1 
fete categ. a Il-a; 400 in liber: 1. 
C. BALABAN (Dinamo) 5:35,5 —
nou rec. fete categ. 1 ; 2. A. Trohani 
5:39,6; 3. E. Nagy (C.S. Ș. Harghita) 
5:40,6; ștafeta 4x100 m mixt: 1. DI
NAMO 5:33,2: 2. C.S.Ș. Buc 5:35,5;
3. Olimpia Reșița 5:54,7.

rec.

3.
2:57,3 — 

1; Ștafeta

2. 
1:24/6; 3.
- nou rec.

ad. v.

NOVISAD (prin telefon). Primul 
joc al echipei de fotbal Știința Cluj 
din cadrul turneului întreprins în 
Iugoslavia s-a încheiat cu o înfrin- 
gere. In prima repriză studenții au 
jucat bine, după pauză însă căldura 
sufocantă și-a spus euvîntul și iniția
tiva a trecut de partea echipei mat 
bine pregătite din punct de vedere 
fizic.

Etapa I (luni 7 august): București — 
Tîrgoviște ............... ....
festivă ’ 
tatii, 
fata 
Titu, 
tești 
fata

Etapa a Il-a (marți 8 august) : Pi
tești—Craiova (120 km). Startul festiv 
la or:a 15,00 din fata Sfatului Popular, 
iar startul ■ tehnic la ora 15^15 de la 
marginea orașului. Puncte de sprint : 
Slatina și Balș. Sosirea la Craiova se 
va face în jurul orei 18,15 pe sta
dionul C.S. Craiova.

Etapa a III-a (miercuri 9 august) : 
Craiova-Tg. Jiu (125 km). Startul fes
tiv și tehnic la ora . 15. Alergătorii vor 
parcurge mai întîi 5 ture pe un cir
cuit de 4 km situat în orașul Craiova 
și apoi se vor îndrepta spre Tg. Jiu. 
Puncte de sprint : Craiova (la sfîrși- 
tul ultimului tur) și Filiași. Sosirea la 
Tg. Jiu se va face în jurul orei 18.15 
pe stadionul ...Ilie Piptilie".

La 10 august este zț de «odihnă.
Etapa a IV-a (vineri 11 august): semi- 

etapa I se desfășoară dimineață cu în
cepere de la ora 9.20, -. individual con- 
tra-cronometru, pe ruta Hunedoara-

Pitești (170 km) Plecarea 
la ora 13 din Piața Universi- 

iar startul tehnic la ora 14 din 
Casei Scînteii. Puncte de sprint : 
Găești, Tîrgoviște. Sosirea in Pi
va avea loc în jurul orei 18 în 
Sfatului Popular.

Il-a (marți

(40 km). Plecarea 
Libertății. Semi-

Deva — Hunedoara 
:Si sosirea în Piața 
etapa a Il-a se desfășoară pe ruta Hu
nedoara - Sibiu (125 km). Start festiv 
ora 15,15 în Piața Libertății, 
•tul tehnic La ora 15,30 de la 
orașului. Puncte de sprint : 
Sebeș. Sosirea la Sibiu va 
în jurul orei 18.30 in centrul

Etapa a V-a (simbătă 12 
Sibiu - Rm. Vîlcea (95 km), 
festiv la ora 15.15 din centrul 
Iui. ia-r startul tehnic’ la 
la borna kilometrică 
sprint • Câlimănesti. 
loc. la Rm. Vîicea in jurul 
centrul orașului.

Etaua a Vl-a 
Curtea de Argeș 
Startul festiv la 
nic la ora 15.30 
lui. Puncte de sprint : Pitești si Găesti. 
Sosirea în București se va face în ju
rul orei 19 pe stadionul Republicii.

iar star- 
marBinea 
Orăstie si 
avea loc 
orașului, 
ausustt : 

Startul 
[ orasu- 

ora 15.30 de 
312 Punct de 

Sosirea va avea 
orei 18 in

.(.duminică 13 au trust) : 
- București (155 km), 
ora 15- iar startul teh- 
de la marginea orașu-

A ___

In cinstea „Zilei Minerului44
Concurs de orientare 

\ n turistică.. .
^Cbfiî’șȚÎ^! (Agcrprcs).' — *'

‘ A^icidția’’’sportivă „Olî-rn|iia" — 
i SfăbicâHĂrahova a orgăitizăt ‘un con
curs de. -orientare, turistică în ■ sectorul 
Slănic. . -— Muntele. Roșu, . ^„.r jzonă 
nSexplorata' pînă acum de' turiști. 
Concursul a cuprinsJdouă etape: una

MINERUL DEVA ^; A.S.A. -SIBIU 
. 7—2,(4—-0) .

DEVA ’6’ (prin telefon). — Partida 
amic'ală de fottal dintre Minerul din 
lodairtate’ șl* Ă'.S.Ă.' Sibiu,’*ș-a Ipc.heîat 
cu victoria la scor (7—2)' în favoarea 
echipei gazdă. Au marcat: Demian 
(2), Nișior (2), Maglieț,, Lenghel și

de zi și- a doua-<-Eoaptea' șt' a fost ' Bone, ’ reșpețțjfiv Măriri ,.(2). (I. Simion.
Ciotul t Cil C'.t-lMiM AA iiiori-il ut4* (T s» r»/Sroc*>» \ ‘ ' 11eoresp.).-dotat cu „CW A‘linerufoi‘‘. fLa acest 
concura .au participat un număr de 
10’’ echipe din Ploiești. Mîneciu Un
gureni-etc. -

Pe locul I s-a cl'asat echipa Insti
tutului de Proiectări ' Schele Ploiești rlMI,innMr mucz-cm c , ■ 
căreia i s-a îqiRÎnat . „Cupa Mineru- - CIMJ ULyAIpfoMIJȘCEL 6 (prm te- 
■m-t" t „■ ----- leton). — ,Joc JqtergBant,. cu .multe

fa?e, la . jipar.ță,,,Jn care golirile au 
Joși înscrise .jțg Ljjtardi (2) . și Țul|U- 
ga pentru gazde, Oprea. Matei, Con- 
stantin, Șiefănescu și Dud aș pentru 
oaspeți. (I. Popescu, eoresp.).

lui". La' încheierea concursului mem
brii echipelor participante au făcut o 
vizită' la salîna Slănic cil care oca
zie au luat cunoștință de minunatele 
condiții .pe care le au minerii .astăzi 

careși de frumoasele succese pe 
aceștia le obțin în muncă.

Jocuri amicale de fotbal
JIUL PETROȘANI — IRTIȘ OMSK 

2—1 (10—1)
PETROȘANI 6 (prin telefon). Par

tida internațională dintre Jiul 
localitate și echipa sovietică 
Omsk disputată în cinstea „Zilei 
nerului"
cu multe faze dinamice, 
repriză au dominat mai 
pețiî care au înscris prin 
repriza secundă inițiativa
nut Jiului. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Gabor și Crăciun.

din 
Irtîș 
Mi- 

a prilejuit un joc frumos,
în prima 

mult oas- 
I va nov. în 

a aparți-

AȘA ARATA UN BULETIN CU 12 
REZULTATE EXACTE

Concursul nr, 32 etapa din 6 august 1JM5L

I. Dinamo Bue.-Raeing Paris țpron.
pauză)

II. Dînamo Buc.
(pron. final)

„III. Unpest — Vasas (cat. A R.P U.)
IV. Gydr-M.T.K. (cat. A R.P.U.)
V. Ozd—Ferencvaro.s (cat. A R.P.U.)
VI. Komlo—Dorog (cat. A -R.P.U.)
VII. Tatatoanya - Szeged (eaL

R.P.UJ
VIII. Saîgotarjan

R.P.U.)
Szegedi Epitok — Diosgyor (cat. 

B R.P.U.)
Szolnok — Kecskemet (cat. 

R.P.U.)
penziigiordk — Szallitok (cat. 

R.P.U.) •
XII. Kaposzvar — Oroszlanyi (cat. 

R.P.U.)

Racing Paris

Pecs (cat.

A

A

X

1
x 
X
2
2

1

IX.
1

MINERUL CÎMP1WUNG MUSCEL — 
EMNAMG GALAȚI 3—5 (0—2)

MINERUL ANINA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 1—1 (0—0)

telefon). — Jocul 
cinstea „Zilei Mî-

ANINA 6 (prin 
amical disputat în 
nerului" s-a încheiat cu uti rezultat 
de egalitate prin golurile înscrise de 
Feodot (Știința) și Lang (Minerul). 
(P. Veselinovici).

C. S. M BAIA 
RECOLTA CĂREI

MINERUL BAIA
DINAMO SÂSAR

MARE —
2—2 (1—0)

SPR1E —
1-1 (f-1)

X. B
1

XI. B
1

• ...și lată acum programul
cursului următor (nr. 33 din 13 . 
1961) : .

X T.DJST.A.
TI. T.D.N.A. 
in.

IV.

B
1

con- 
august

C.C>A.. Zoreai, la 
C.C.A. (pron.

Binamo BaOău — Progresul BHc. 
(Cupa , R.P.R.) . pauză
Dinamo Bâbău — Progresul Buc. 
ZCupa RPBj final
CSM Sibiu - Știința Tlm. (Cupa 
rțPR) pauză ■ '

pauză) 
final)

V.
' .'7 _ _ „ _

yi. £SM .Sibiu v- .Știința Tim. (Cupa jDTStox ■ 'n
vn. M/r.k.

VIU. Fereenvâvos
RJP.U3

IX. Ozd -
X. Pees -

XI. Szeged
R.P.U.) 

XII. Derog -
RJP.U.)

TÎPn> fina*.
U.ipest (cat. A-R.P.U.) 

: — Honv^d (cat. A —

Vasas (cat. A — H.P.U.)
Ctyor (cat; A — R.P.U.)

— Salgotarjân (cat. A —/

Tatatoânya (cat. A «•

___________ DOUA ZILE PENTRU
CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES!

ULTIMELE

La concursul special Pronoexpr.es din 
9 august se extrag 16 numere In loc 
td.e 8. Lista numeroaselor premii su
plimentare cuprinde •

2 AUTOTURISME (Volga și Skoda); 
motociclete, scutere, motorete, teleyi- - 
zoare. aparate radio, frigidere, mobilă 
etc.

Numai AZI și MlINE mai puteti juca 
la acest interesant CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRESl

Pronoexpr.es


lansarea în U.R.S.S. a unei noi nave cosmice
avind la bord un om

strhttorirea zilei Marinei R. P. Romîne

Amănunte din timpul zborului
(Urmare din pag. 1)

In decursul celor opt ore și jumă
tate de zbor, nava cosmică „Vostok-2" 
a străbătut 238.400 km și și-a înche
iat la ora 17.42 cea de-a șasea revo
luție în jurul Pămîntului. La ora 
16,31, cosmonautul Gherman Stepano- 
vlci Titov a comunicat: „Mă simt 
bine, totul este în ordine". La ora 
16,37 tovarășul Titov a repetat din 
nou că se simte bine și a transmis 
indicațiile aparatelor aflate la bord. 
La ora 16,48 el a comunicat: „Presiu
nea în cabină se menține aceeași. 
Umiditatea — 70 la sută, temperatura 
20 de grade. Confort total!“. La ora 
16,55, la bordul navei cosmice „Vo- 
stok-2“ a fost transmisă cosmonautu
lui, tov Titov, următoarea radiogramă 
din partea pilotului cosmonaut al 
U.R.S.S., Iuri Alexeevici Gagarin : 
„Iubite Gherman ! Sint cu tot sufle
tul alături de tine. Te îmbrățișez, prie
tene. Iți trimit calde sărutări. Ur
măresc cu emoție zborul pe care il 
faci și sînt încredințat de încheierea 
cu succes a zborului tău, care va a- 
coperi din nou de glorie măreața noa
stră patrie, poporul nostru sovietic. 
La revedere, pe curind, Iuri Gagarin".

Tovarășul Titov a confirmat pri
mirea mesajului de salut trimis de 
tovarășul Gagarin și i-a transmis la 
rîndul său mulțumiri cordiale, prie
tenești.

Tot aparatajul navei cosmice func
ționează normal. Cosmonautul conti
guă să se simtă excelent și este voios.

El își menține întreaga capacitate de 
lucru.

Nu se semnalează devieri în activi
tatea sistemului cardiovascular și in 
respirație. Frecvența pulsului este în
tre 80—100 de bătăi pe minut, frec
vența respirației 20—28 pe minut. Da
tele electrocardiogramelor nu se deo
sebesc în mod practic de cele inițiale, 
înregistrate pe Pămînt Conform date
lor măsurătorilor telemetrice, între
gul aparataj care asigură activitatea 
vitală a cosmonautului, funcționează 
nqrmal. Temperatura aerului în ca
bină variază între 20—22 grade, pre
siunea între 750-760 mm coloană de 
mercur. Umiditatea relativă este de 
circa 70 la sută. Procentul de oxigen 
este de circa 24,5, de bioxid de car
bon 0,4.

La ora 17 cosmonautul a cinat. La 
ora 17,42 nava cosmică „Vostok-2" a 
început cea de-a șaptea revoluție în 
jurul Pămîntului, în cursul căreia va 
trece de-a lungul litoralului de est al 
Americii de Nord, deasupra Islandei, 
a Scandinaviei, a orașelor: Tallin, 
Tambov, Stalingrad, Astrahan, deasu
pra Iranului de est și In continuare 
deasupra Mării Arabice, a oceanelor 
Indian și Pacific-

Zborul navei cosmica „Vostok-2" 
continuă.

★
MOSCOVA (Agerpres). — TASS i 
Continuînd zborul cosmic pe nava 

„Vostok-2", Gherman Stepanovici Ti
tov a înconjurat pînă la ora 18,00 We

dubla Victorie a sportivilor noștri
IN CONCURSUL INTERNATIONAL DE GIMNASTICA

DE LA
LUGOJ 6 (prin teleîon de la tri

misul nostru). — Sîmbătă și dumi
nică pe stadionul din localitate s-a 
desfășurat concursul internațional de 
gimnastică (tineret) dintre echipele 
masculine și feminine ale orașelor 
București și Budapesta. Numeroșii 
spectatori au aplaudat evoluția gim- 
aaștilor și gimnastelor care au dat 
dovadă de o bună pregătire. Echipa

LUGOJ
noastră masculină a condu» M tim
pul concursului și a obținut victo
ria mai ușor decît componentele e- 
chipei feminine care aa terminat în
vingătoare numai după o faptă dfa 
cele mai strînse. La băieți t Bucu
rești 277,95 — Budapesta 271.45, la 
fete: București 183,35 — Budapesta 
181,85.

ILDiKO RUSSU-ȘIRIASO

șase ori Pămîntul. Cosmonautul a 
pus din nou în funcție dispozitivul 
de comandă manuală și nava a ur
mat în mod docil mișcarea mîinii 
pilotului.

Cosmonautul continuă să se simtă 
excelent. Întregul utilaj de bord func
ționează perfect. Mișcarea navei are 
loc în deplină concordanță cu pro
gramul stabilit

La ora 18,15 cosmonautul Gher
man Stepanovici Titov, zburînd dea
supra Moscovei, a comunicat:

„Dragi locuitori ai Moscovei. In 
cabină toate sînt ca și înainte, pre
siunea este normală, o presiune ex
celentă, umiditatea 70 la sută. Tem
peratura este de 18 grade. Confort 
deplin. Confort deplin. Nu vă rămîne 
decît să doriți acest lucru. Totul 
merge bine. Totul merge perfect. Rog 
să transmiteți iubiților locuitori ai 
Moscovei noapte bună. Acum mă 
culc. Faceți ce doriți, eu insă plec 
la culcare".

In conformitate cu programul de 
zbor, între 6 august, ora 18,30 și 7 
august, ora 2, cosmonautului i se 
rezervă timp pentru odihnă și somn 
și de aceea legătura bilaterală prin 
radio cu el se întrerupe temporar. 
Controlul radiotelemetric asupra ac
tivității aparatelor de pe nava-sate- 
lit, a aparatelor care asigură activi
tatea vitală a cosmonautului conti
nuă.

Conform ultimelor date ale contro 
lului radiotelemetric, pulsul cosmo
nautului în timpul somnului este 
normal — 58 de bătăi pe minut.

MOSCOVA. — La ora 23,45. ora 
Moscovei, nava-satelit „Vostok-2“ a 
efectuat 10 revoluții in jurul Pămin- 
tu lui și a străbătut 410.000 km, ceea 
ce depășește distanța de la Pămint 
ia Lună.

Potrivit datelor măsurătorilor radio- 
telemetrice, aparatura navei funcțio
nează normal.

Starea cosmonautului este bună. 
La ora 23,26, ora Moscovei, frecvența 
pulsului era de 58 bătăi pe minut. 
Zborul navei-satelit sovietice „Vos
tok-2" continuă cu succes.

Duminică 6 august, la Constanța 
și Mangalia navele din porturi au 
arborat marele pavoaz, în semn de 
cinstire a tradiționalei sărbători — 
Ziua Marinei Republicii Populare Ro
mine.

In aceeași zi, la Mangalia a fost 
inminat intr-un cadru festiv organiza
ției U.T.M. dintr-o unitate militară 
-Steagul Roșu al C.C. al U.T.M., ca 
prețuire pentru rezultatele obținute 
in pregătirea de luptă și politică. 
Au fost decernate, de asemenea, 10 
diplome de onoare ale C.C. al U.T.M. 
și 15 diplome de onoare ale Comi- 
letului regional Dobrogea al U.T.M. 
unor unități și marinari care s-au 
distins prin rezultate deosebite.

Pentru oamenii muncii din orașul 
Constanța, ca și pentru cei aflați la 
odihnă în stațiunile de pe litoral, 
s-au organizat excursii pe mare. La 
Mamaia, pe lacul Siutghiol au avut 
loc în cursul dimineții diferite între
ceri sportive: concursuri de înot, de

ambarcațiuni, jocuri marinărești. Nu
meroși oameni ai muncii din Con
stanța au asistat la întreceri sportive 
pe stadionul din localitate și la spec
tacole artistice.

In portul Turnu Severin s-a ținut 
duminică o adunare consacrată Zilei 
Marinei, la care au luat parte cîteva 
mii de oameni: marinari din flota co
mercială, muncitori din port, construc
tori navali, militari, locuitori din oraș. 
După adunare a urmat un program 
artistic. Pînă seara tirziu in „Parcul 
rozelor", ..Parcul Traian" și în alte 
locuri de recreare din oraș, oamenii 
muncii au petrecut împreună cu mari
narii o plăcută sărbătoare.

La Galați și in alte porturi au fost 
organizate cu prilejul Zilei Marinei 
plimbări pe Dunăre, iar la Giurgiu 
au avut loc concursuri de canotaj, 
jocuri marinărești, imersiuni sub apă 
ale scafandrilor.

(Agerpres)

Tinerii DasclictDaiiști romîni de două ori
învingători in iota echipei

R. P. Polone (tineret)
Sîmbătă seara, pe terenul Progre

sul din Capitală, reprezentativa de 
juniori la baschet a țării noastre ne-a 
oferit una din cele mai mari satis
facții. Evoluînd cu o surprinzătoare 
dezinvoltură, fără ca să se intimideze 
de valoarea selecționatei de tineret 
a R.P. Polone (locul III în turneul 
internațional de la Wroclaw), tinerii 
noștri baschetbaliști au întrunit apre
cieri unanime, obținînd o victorie con
cludentă: 70-48 (38-23).

Chiar din primele minute de joc, 
tabela de marcaj i-a arătat pe repre
zentanții noștri în avantaj. Acțiunile 
simple, cu mult efect ale lui Dra- 
gomirescu, Cernea, Balint, Scripcaru 
sau Scorfescu și-au găsit mai de 
fiecare dată drumul cel mai scurt 
spre coșul advers, scorul fiindu-le în 
permanență favorabil: 12—5 (min. 6), 
21—11 (min. 10), 28-21 (min. 16),
38-23 (min. 20), 42-29 (min. 25),
61-44 (min. 34), 64-44 (min. 36) și 
finalmente 70—48. In același timp, 
trebuie arătat că maestrul sportului 
Andrei Folbert și prof. Ion Petruțiu 
și-au condus foarte bine „elevii”.

Oaspeții au prezentat o formație 
cu certe calități fizice și tehnice. Ei

Voleibalistele romîne și maghiare 
și-au împărțit victoriile

BUDAPESTA 6 (prin telefon). — 
■îmbată seara, reprezentativa femi
nină de volei a R. P. Romîne a reu- 
git o frumoasă victorie în fața selec
ționatei R. P- Ungare, cu 3—1 (15-9, 
10-15, 15-9, 15-7). Partida, disputată 
In nocturnă pe stadionul nou, amena
jat (lingă Nep Stadion) special pen
tru volei și baschet, a scos în evi
dență forma bună a reprezentantelor 
noastre. Cu excepția setului al doi
lea, voleibalistele din echipa R. P. 
Romîne au jucat la înălțimea aștep
tărilor, reușind — în compania adver

Turneul internațional 
de polo de la Moscova

Sîmbătă seara au început în bazi
nul din parcul Lujniki din Moscova 
Întrecerile turneului internațional de 
polo pe apă dotat cu Trofeo D'Italia. 
In primul joc, echipa R. P. Romîne a 
cedat în fața reprezentativei R. P.

stre a întîlnit formația R.P.F. Iugo
slavia. După un joc extrem de dispu
tat. victoria a revenit poloiștilor Iu
goslavi cu scorul de 2—1 (0—1, 1-0, 
1—0, 0—0). Alte rezultate: R. P. Un
gară — U.R.SS. 4—3; R. D. Germană — 
Italia 2—1.

Ungare cu scorul de 2—4 (1-1; 0-2.
1—0; 0—1). Celelalte două mleciurl s-au
încheiat cu următoarele rezul tate :
U.R.S.S.—Italia 4-1 (1-1, 0-0, 3-0,
0—0); RP.F. Iugoslavia — R. D. Ger-
mană 3-2 (0-0, 1-0, 1-2, 1-0).

Duminică, reprezentativa țării noa-

sarelor lor — faze țurteiutneiia, a~> 
plaudate de spectatori.

Partida a început scb samaul supe
riorității echipei R. P. Bosatas teren- 
condus de la începute 7-1, »-«, W «, 
12-8. 15—9; in setul al 4Mfoa, după 
ce tabela de marcaj arăta ♦—4, cîteva 
greșeli la recepționarăm easskiuliii. ea 
și o greșită așezare pe taaaSM an fă
cut să pierdem setrd; fa aMmele două 
seturi, cu mult superioare^ voleibalis
tele noastre au cîștigat ăstapat, după 
ce au condus cu 14—• in satul al trei- 
lei, cu 5-0 șl 7-2 fa ultimei

Au jucat: Doine TVAWSCU, Fe
rica. HERIȘANU, Lta Venea, Florina 
Popovici, Elisabet» GO&OȘIK, Ana 
Mocanu — Domnie» Coette, Alexan
drina Berezeanen Daniel» Vemeecu. 
Partida a fost foarte btae condusă de 
I- Kettner (R.S.O).

In al doilea merit disputa 
nică seara. Budapesta a fasta 
rești ra 3 -5 (5, H, 14). CcM

t donri*.

stră a fost alcătattt 4ta 1
tinere.

METALUL 23 AUGUST—
Sîmbătă seara numeroși iubitori ai 

sportului cu mănuși au venit pe ve
lodromul Dinamo pentru a asista la 
întîlnirea internațională de box din
tre echipa bucureșteană Metalul și 
Jiskra Prostejov din R. S. Ceho
slovacă. întrecerea a fost cîștigată 
de către pugiliștii de la Metalul cu 
rezultatul de 14—6.

Oaspeții au debutat cu o victorie: 
„musca" J. Machu a obținut decizia 
(foarte discutabilă) în fața lui M. 
Cristea. Machu, un boxer calm dar 
extrem de incomod, a abuzat de obs
trucții care l-au împiedicat pe me
talurgist să evolueze la nivelul va
lorii sale.

Andrei Olteanu a cîștigat detașat 
la puncte întîlnirea cu C. Menihoz. 
In primul rund pugilistul ceh a re
cepționat un puternic croșeu de stin
gă la față și a fost numărat. Deși 
în repriza a doua Menihoz cade din 
nou la podea, el reușește cîteva ac
țiuni frumoase. Revenirea sa însă a 
fost de scurtă durată, sfîrșitul meciu
lui aparținînd tot lui Olteanu.

Meciul D. Minea—R. Vorak a luat 
sfîrșit înainte de limită. La începutul 
rundului doi Minea atacă hotărît și 
Vorak cade la podea datorită unei 
serii de croșee la cap. Reia lupta, 
«iar un năpraznic croșeu de dreapta 
fl face K.O.

Cu toate că Dănilă Done a avut 
inițiativa în tot timpul meciului cu 
J. Tomecek, după două reprize era
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destul de greu de întrevăzut cîștigă- 
torul. In ultima parte a meciului însă, 
metalurgistul a punctat foarte mult 
și a obținut o meritată victorie la 
puncte.

întîlnirea „ușorilor" Gh. Dumitru— 
J. Mezulionik a durat un singur mi
nut, timp în care Mezulionik a fost 
numărat de două ori, ultima dată 
pînă la 10, reprezentantul metaiur- 
giștilor cîștigînd prin K.O.

D. Rizea a făcut sîmbătă seara în 
compania cehului H. Sotola un meci 
de... zile mari, dovedind că activita
tea sa pugilistică este departe de a 
lua sfîrșit. Inepuizabil din primul și 
pînă în ultimul minut, Rizea a ata
cat cu serii de lovituri la corp și ia 
față. Numai datorită unei rezistențe 
puțin obișnuite Sotola a reușit să ter
mine meciul în picioare. învingător 
la puncte: Rizea.

Ghețu Velicu și F. Polacek au 
schimbat lovituri extrem de puternice. 
Polacek a punctat mai mult îndeo
sebi cu directe de stînga, obțitiînd 
victoria la puncte. Alte rezultate: 
Dănilă Enuț b.p. J. Sulista, J. Henz- 
lik b. p. Z. Clocîrlan, I. Petrov 
b. ab. I L. Blajek.

au comis însă greșeala de a folosi 
„presingul” pe tot terenul încă din 
primul minut, imprudență (avind în 
vedere deosebita mobilitate a jucă
torilor noștri) care i-a costat destul 
de mult.

Echipa de juniori a R.P. Romîne 
a folosit în acest meci următorul 
lot: Neusatz, Cernea, Diaconescu, Scrip
caru, Dragomirescu, Balint. Filip, Ghiță, 
Georgescu, Savu, Scorțescu și Nichi- 
ta. Foarte bun arbitrajul cuplului 
Zbigniew Chmiel (R.P.P.) — Petre 
Marin (R.P.R.).

Aseară oaspeții polonezi au avut 
ca partener echipa de tineret a țării 
noastre. Baschetbaliștîi romîni, fără 
ca să strălucească, au obținut o vic
torie dificilă cu scorul de 62—59 
(28—25). Subapreciind forțele adver
sarilor, baschetbaliștii noștri nu au 
luptat cu toată convingerea, trecînd
— pînă la fluierul final al arbitrilor
— prin multe emoții. De reținut că, 
deși fuseseră conduși la pauză cu 
28—25, oaspeții au dominat mijlocul 
reprizei secunde, în min. 37 scorul 
fiindu-le favorabil cu 58—51. Și, nu
mai datorită unui efort deosebit, ju
cătorii romîni au reușit să egaleze în 
min. 39 ( 58—58) și să cîștige în fi-*; 
nai. Nu este mai puțin adevărat însă 
că echipa poloneză a jucat mult mai 
bine ca sîmbătă. Oaspeții nu au mai 
făcut „presing" și au folosit o „zonă” 
combinată cu „om la om", care a 
jenat mult formația noastră. S-au re
marcat: Kiss 16, Cimpoiaș 4 din echi
pa romînă și Olejnik 16, Guzik 10 
dc la oaspeți. Au condus corect i

. Chmiel și Al. Dănilă.

ADRIAN VASILIU 
MIRCEA TUDORAN

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE MOTOCROS DE LA RIGA

PETRE HENȚ

RIGA 6 (Agerpres). Simbătă după- 
amiază a început la Riga concursul 
internațional de motocros la care par
ticipă cei mai buni alergători din 
R. S- Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria, Austria, O- 
landa, U.R.S S. și alte țări. Primele 
două probe rezervate motocicletelor 
de 125 și 350 cmc au fost dominate 
de motocicliștii cehoslovaci. La clasa 
125 cmc a cîștigat Arnold Zeman 
(R. S- Cehoslovacă), urmat de Grigo
riev (U.R.S.S.), iar la clasa 350 cmc 
victoria a revenit cunoscutului cam
pion Cizek (R. S. Cehoslovacă). Con
cursul se încheie cu disputarea pro
belor de 175, 250 și 500 cmc.

Noi recorduri mondiale la natație
• KARIN BAYER (R. D. G.) 2:48,0 PE 200 m BRAS FEMEI
• YAMANAKA (JAPONIA) 2:01,1 PE 200 m LIBER

Turneul de $ah de la Marianske lazne
GHIJESCU A LV «OAUTATțK CU SZABO SI BARENDEGT

PRAGA 6 (Agerpres). — Turneul In
ternațional de șah de la Martanske 
Lazne a continuat eu deaCAșuraroa par
tidelor din cea de-a 5-a randl. Lide
rul clasamentului. OTafinont a efștigat 
la Lundquist, iar Szabo l-a fnvfns pe 
Sliwa. Perez a dstlgat la Grager. tar 
Uhlman la Jnhuarns. Ghlțeseu, eareln 
cea de a natra rund* a fScut remiza 
cu marele maestru Szabo, a remizat

in runda eincea cu Barendegt. Tot cu 
un rezultat de remiză s-a încheiat și 
partida Larsen—Cirlci. S-au întrerupt 
partidele: Filip—Boboțov și Niemala— 
Milici. In clasament continuă să con
ducă Olafsson (Islanda) cu 4’A puncte, 
urmat de Uhlman (R.D. Germană) cu 
4 puncte. Filip (R.S. Cehoslovacă) cu 

puncte. Szabo (R.P. Ungară) cu 3 
puncte. Ghițescu (R.P.R.) totalizează în 
prezent 2Vi puncte.

In bazinul de pe insula Marga
reta din Budapesta a început sîmbătă 
întîlnirea internațională de natație 
dintre echipele selecționate ale R. P. 
Ungare și R. D. Germane. In excelen
tă formă, înotătoarea Karin Bayer 
(R. D. Germană) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 200 m bras 
cu timpul de 2:48,0. Recordul mondial 
anterior era de 2:49,5 și aparținea 
sportivei Anita Longsbrough (Anglia). 
Alte rezultate înregistrate: 100 m li
ber masculin Wiegand (R. D. Ger
mană) 56,3 sec; Dobay (R.P.U.) 
56,8; 100 m fluture femei Fuhrman 
(R. D. Germană) 1:12,0; 100 m liber 
femei Madarasz (R. P. Ungară)

1:04,0; 400 m liber masculin Wie
gand (R. D. Germană) 4:33,3.

• In cadrul unui concurs de natație 
al clubului Spartak, înotătorul sovie
tic Evghenii Markelov (Leningrad) ■ 
stabilit un nou record unional în pro
ba de 100 m fluture cu timpul <fa 
1:01,8
• Cu prilejul unei reuniuni inter

naționale de natație desfășurată ia 
bazinul de la Nagoya, înotătorul ja
ponez Yamanaka a stabilit un noa 
record mondial în proba de 200 tn 
liber cu timpul de 2:01,1. Vechiul re
cord era de 2:01,2 și aparținea ace
luiași sportiv.
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