
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm

ongresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite:
_ In ședința din dimineața zilei de 31 octombrie, Congresul al XXII-lea al 
2.U.S. a ascultat comunicarea lui P. N. DEMICEV, președintele Conti- 
i pentru numărătoarea voturilor, cu privire la rezultatele alegerilor in 
rimele centrale ale partidului. Delegații la Congres au jntîmpinat prin 
lăuze furtunoase, prelungite, informarea despre alegerea unanimă a 
•mbrilor Comitetului Central al P.C.U.S., a membrilor supleanți ai C.C., 
membrilor Comisiei Centrale de Revizie.

Tovarășul N. S. HRUȘCIOV a subliniat că votul unanim în alegerea 
(anelor centrale ale partidului dovedește încă o dată unitatea și coeziunea 
monolit a partidului. In numele tovarășilor aleși, el mulțumește delega- 

>r la Congres pentru înalta lor încredere.
Marți după-amiază, sub președinția lui N. S. Hrușcîov a avut loc ședința 
închidere a Congresului al XXH-lea al P.C.U.S. Din partea Comisiei 

itru elaborarea rezoluției cu privire la raportul de activitate al Comitetu- 
Central a luat cuvîntul delegatul LEONID ILICEV, care a supus Con

sultă spre dezbatere și aprobare proiectul de rezoluție.
Rezoluția cu privire la raportul de activitate al Comitetului Central 

fost adoptată in unanimitate. Rezoluția aprobă in întregime linia politică 
activitatea practică a C.C. al P.C.U.S. în domeniul politicii interne și 
erne.
.pcîJ;Ș,?lul BORIS PONOMARIOV a supus apoi spre examinare Congrc- 

ui piolKlul de rezoluție cu privire la Programul P.C.U.S. El a amintit că, 
30 iulie proiectul de Program al P.C.U.S^ a fost publicat în presă pentru 
i dezbătut de întregul popor. Poporul sovietic, a. subliniat Boris Ponoma- 
v, a aprobat în unanimitate noul Program al P.C.U.S., ca program 
rxist-leninist de luptă pentru crearea primei societăți comuniste din lume.

Comisia a examinat toate propunerile și completările la proiectul de 
>gram și supune spre aprobare Congresului proiectul de rezoluție cu 
virc la Programul P.C.U.S.

(Continuare în pag. a 4-a)
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a acțiunilor de atac 
omogenizare a for-

bune
7 ale

mai
handbal în

Foto: T. Cbioreahu

campionatului. Antrenamen- 
continuă — deocamdată încă

același timp. în localitate 
și ștafetele din centrele de 
Avrig, Tîlmăciu, Cisnădie, 

Rășinari, Ocna Sibiului și

cu atenție
n această lună, 
ipe feminine de 
tinentului iși vor începe tradițio- 
i întrecere din cadrul celei de a 
i ediții a „Cupei Campionilor Eu- 
eni“. Dar în timp ce deținătoarea 
țiosului trofeu, Știința București, 
este programată în primul tur, 

>id București — cea de a doua 
rezentantă a țării noastre în com
ite — va trebui să-și măsoare for- 

cu campioana R. D. Germane, 
tontofiu Rangsdorf. Aceasta ne-a 
«minat să ne îndreptăm mai în
spre locul
ceferist» 

ucăt -...ele 
ivuf este 
ele au
ipionatului cu trei puncte avans, 
i ce le îndreptățește să aspire — 
le mai mult decît anul trecut în 
sași perioadă — la titlul de căm
ine. Cu acest puternic sprijin 
gl ele se prezintă la startul apro- 
ei competiții continentale. Aceasta 

nu le poate fi suficient. De a- 
i, conștiincioasele handbaliste, 
viare, impreună cu antrenorul lor, 
. G. Zugrâvescu, nu și-au permis 
rente de relaxare după încheierea

ȘTAFETA PRIETENIEI

de pregătire al clubu-

nu au
declara prof. G. Zugrâvescu, 
tocmai acest fapt le-a am- 

jucătoare cel mai mult, 
pe find campioana R. D. 

apoi — in caz de victorie 
București nu-ți vine prea

feroviare sînt optimiste, 
lesne de înțeles: rapi- 

terminat prima parte a

turului 
tele lor 
în aer liber — cu efort din ce in ce 
mai intens. Atenția cea mai mare 
se îndreaptă spre accelerarea ritmu
lui de finalizare 
și spre perfecta 
mației.

„Sorții
noi — ne 
?i poale
biționat pe 
Să intilneșțl 
Germane și 
— pe Știința 
ușor. Ambele sînt doar echipe cu 
o experiență a jocurilor internațio
nale mai mare decit a noastră și se 
bucură de un frumos prestigiu în 
handbalul european. Dar miile de 
suporteri, care ne urmăresc activi
tatea cu interes, așteaptă de la noi 
rezultate valoroase. Și pentru aceasta 
trebuie șă ne pregătim cu cea mai 
mare atenție, lucru pe care și încer
căm de altfel să-l facem... Prima po
sibilitate de a constata acest lucru o 
veți avea cu prilejul jocurilor pe care 
echipa noastră le va susține peste 
citeva zile la București cu Spartacus 
Budapesta, campioana R. P. Ungare".

SIBIU I (prin telefon). Ieri după- 
amiază, in fața clădirii Comitetelor 
raional și orășenesc P.M.R. a avut 
loc solemnitatea de primire a Ștafetei 
prieteniei romino-sovietice și a mesa
jelor de salut ale oamenilor muncii 
din regiunile Banat și Hunedoara. 
Ștafeta a fost primită de tovarășul 
Ion Petculescu. președintele consiliu
lui raional U.C.F.S. Sibiu, care a urat 
bun sosit pe teritoriul regiunii Bra
șov purtătorilor Ștafetei. în cadrul 
solemnității, tovarășul Ion Prodan, ac
tivist al consiliului regional U.C.F.S. 
Hunedoara, a dat citire mesajelor oa
menilor muncii din regiunea respec
tivă.

in 
sosit 
mimă 
liste, 
minic.

ILIE IONESCU, corespondent
BRAȘOV. 1 (prin telefon). Azi după- 

amiază a sosit în localitate Ștafeta 
prieteniei de pe cele 4 trasee ale 
regiunii Brașov. Purtătorii ștafete
lor au fost primiți de numeroși oa- 

localitatc. Joi 
reg. Brașov 

regiunile Ba- 
vor pleca spre

a

meni ai 
Ștafeta 
împreună 
nat și 
Ploiești.

muticii. din 
prieteniei din 
cu cele din 

Hunedoara

C. GRUIA-coresp. reg.

COMPETIȚII SPORTIVE IN CINSTEA LUI „7 NOIEMBRIE"

Zilele acestea alte raioane ale Ca- | 
pitalei și-au desemnat reprezentanții | 
pentru finalele de duminică ale cro- | 
suini „Să întimpinăm 7 Noiembrie*,  n 
lată pe cele mai bune crosiste ale j 
raionului Tudor Vladimirescti in în- y 
............'........... ..................................■

La start
564 participant!

ILEANA ANTAL (U.T.A.) a doborît recordul tării,
ELENA PREDEANU (Frigul București) a ciștigat concursul 

de popice
i citeva zile înaintea întrecerilor 
citit lista jucătoarelor invitate la 
ursul republican dotat cu trofeul 
>a 7 Noiembrie". Multe, neaștep- 
de multe elemente tinere, unele 
noscute, care nu păreau să joace 
rol fruntaș într-o competiție 
caracter republican (care consti- 

o primă verificare în vederea 
intilniri cu sportivele din 

Iugoslavia). Dar, sportivele a- 
pe care le-am urmărit marți 

pe arena Cimentul din

jucătoarele experimentate, convocate 
la un concurs ae verificare, a reușit 
marți după-amiază să corecteze re

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

NUMEROASE COMPETIȚII 
SPORTIVE ORGANIZATE IN 

RAIONUL GIURGIU
Anul acesta tradiționalul cros „Să 

întimpinăm 7 Noiembrie" a reunit la 
start peste 5.000 de tineri și tinere din 
cele 74 asociații sportive existente în 
oraș și raion. O participare frumoasă 
au avut asociațiile sportive Victoria, 
Voința, Petrolul, Cetatea, Școala me
die Giurgiu cit și cele din comunele 
Călugăreni, Comana, Arsache ș.a.
ÎNTRECERI DE POPICE LA REȘIȚA

Din inițiativa consiliului orășenesc 
U.C.F.S; Reșița, în localitate au avut 
loc o serie de frumoase întreceri spor
tive închinate celei de a 44-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie!

Astfel, pe arena de popice a Casei 
de Cultură și-au măsurat forțele spor
tivi de la Olimpia, C.S.M., Chimica 
și Muncitorul. Ciștigători: Petru Pre
da și Viorica Groza, ambii de la 
C.S.M.

CLUJ (prin telefon). Terenul Insti
tutului Agronomic „Dr. Petru Groza*  
din localitate a găzduit întrecerile 
etapei orășenești din cadrul crosului 
„Să iiitîmpinăm 7 Noiembrie". 564 de 
tinere și tineri și-au disputat întîieta- 
tea, cu tot entuziasmul, contribuind 
astfel la succesul acestei sărbătorești 
competiții de mase din țara noastră.

lată ciștigătorii probelor : 
R od ic a 
echipe:
(C.S.M. Cluj); 
senioare: Eugenia Moldovan (Școala 
sportivă de elevi); echipe: Institutul 
Pedagogic de trei ani; seniori: Mi
hai Budercă (C.S.A. Cluj); echipe: 
C.’S.A. Cluj.

PALADE URSU — coresp.

junioare: 
Cluj):Ilodoreanu (C.S.M.

C.S.M. Cluj: juniori: St. Mezei 
echipe: C.S.M. Cluj;

l\NCU PLAVIȚU și 
PAVEL BOCȘANU, 

corespondenți

NU VICTORIE CU ORICE PREȚ’

Și 
ei 
F.
•a,
niercuri
taiă. ne-au demonstrat că, intr-un 

scurt, se poate progresa mult 
dai. dovadă de conștiinciozitate 

rocesul de pregătire. Astfel, tînăra 
citoare din Arad, Ileana Antal, 
nu de mult pășea timid printre

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ,

minica, o noua 
iternațională de rugbi
Duminică, pe stadionul Republi- 
va avea loc, de la ora li, îti- 

lirea amicală de rugbi dintre 
ti republican și reprezentativa 
D. Germane.

Dinamo și C.C.A. au terminat Ia egalitate, 1 — 1 (1-—0), 
după un meci sub orice critică

— C.C.A. Surprinsă, echipa C.C.A se regă- 
- a fost sește greu și acțiunile sale nu reu

șesc să străpungă apărarea adversă, 
care, nu-i . mai puțin adevărat, joacă 
mai calm și mai organizat. Astfel că 
inițiativa jocului ramine, in general, 
de partea di na mov iști lor, ai căror îna
intași se demarcă ușor și repede, com
bină mai bine, . păstrează mai mult 
mingea și 'dezorganizează apărarea 
echipei C.C.A. In minutul 20 ei sînt 
pe punctul de a-și mari avantajul, dar 
Ene,. singur în careu, jenat puțin de 
Crișan, trage alături, ratind un gol 
ca și făcut! In același minut, același 
tablou, de data aceasta la poarta lui 
Datcu: Raksi, în plină cursă, îl dri
blează pe Nunweiller III și pătrunde 
spre poartă. Gol ? Nu I Mingea a 
trecut peste bară 1

Și cu aceasta credem că am epuizat 
aspectele pozitive din acest meci în 
care —• citiți bine! —i evoluau de o 
parte și de alta nu

wooooooooouooooooooooooooooooooooooooooooi

La un nou atac al dinamoviștilor Jenei reușește în ultimă instanță să-l depose
deze de balon pe Eftimie

Foto; Teodor Roibu

începutul meciului Dinamo 
— dar mimai începutul I — 
parcă o copie după primele, minute 
de joc ale înlîlhirîi din toamna trecută 
dintre aceste două echipe. Cp și a- 
tiinci, am asistat la un început de 
meci deosebit de spectaculos, iar fap
tul că de data aceasta deschiderea 
scorului s-a produs. îîi minutul l.după 
primele schimburi de mingi, a lăsat 
să se întrevadă perspectiva unei par- 
(ide și mai interesante, a uimi ade
vărat „derbi", demn de valoarea și 
reputația celor două echipe care se 
întreceau. In special Dinamo, desfășn- 
rind im joc în viteză, cu pase directe 
și :n adîncime, a ifiiprimat partidei 
un ritm viu și un nivel tehnic satisfă
cător. In urma unei asemenea acțiuni, 
dinamoviștii âu și marcat. Pîrcălab, 
ta capătul unei curse, i-a pasat min
gea lui line, deplasat pe partea dreap
tă la marginea careului. Ene a cen
trat, dar 
metri de 
de gol a 
viteză, a 
dificil și
Voinescu

Eftîmie a luftat la cițivă 
poartă și se părea ca faza 
trecut. Dar David, venit în 

tras cu sete dintr-un unghi 
mingea a zburat pe lingă 
în plasă: 1—0.

mai puțin

JACK 
PETRE

BERARIU
GAȚU

(Continuare în pag. a 3-a)



In discuția conferințelor raionale U. C. F. S.

Toată atenția dezvoltării sportului dc mase ZOLTAN VAMOȘ—nou record republican pe 2.000 m
In sală continuau să sosească 

grupuri de delegați la conferința de 
alegeri a organelor locale ale U.C.F.S. 
Zalău. Erau mineri din Surduc, colec
tiviști din Rommași, Someș-Odor- 
hei, ceferiști de la depoul din Jibou, 
oameni ai -muncii din întreprin
derile și instituțiile din Zalău, spor
tivi fruntași ș.a.

Cînd a început conferința sala de 
festivități, pavoazată sărbătorește cu 
lozinci mobilizatoare și flori, era 
plină. După ce au ascultat cu atenție 
darea de seamă, carp a reușit să re
liefeze aspectele cele mai importante 
ale activității sportive din raionul Za
lău, delegații, reprezentînd peste 
11.000 membri U C.F.S., au analizat 
cu spirit de răspundere problemele 
privind continua dezvoltare a activi
tății sportive din acest raion. Dare3 
de seamă și discuțiile au scos în evi
dență progresul obținut — sub în
drumarea comitetului raional de par
tid și cu sprijinul comitetului raio
nal U.T.M. și al consiliului sindical 
local — în acțiunea de mobilizare a 
maselor în practicarea sportului.

La Concursul cultural-sportiv al ti
neretului au fost angrenați peste 
12.000 de tineri și tinere. S-au evi
dențiat asociațiile sportive din G.A.C. 
„Ogorul"-Rommași, „VulturuT'-Stirciu 
ș.a. De un deosebit succes s-a bu
curat Spartac.hiada de iarnă a tinere
tului, care a cupriijs un număr de 
11.305 participanți. dintre care 2.365 
fete O altă competiție cu caracter 
de mase, care s-a bucurat de o lar
gă participare a fost „Cupa Agricul
turii" : 2.400 sportivi. „Duminicile spor
tive" au constituit o formă atractivă 
de mobilizare a maselor de tineret 
dar delegații la conferință au critica1 
consiliul raional U.C.F.S. Zalău și 
consiliile asociațiilor sportive pentru 
slaba participare a elementului femi
nin în activitatea sportivă de mase. 
Fi au arătat că majoritatea lipsurilor 
din activitatea sportivă din raionu1 
Zalău se datoresc stilului de muncă 
necorespunzător al unor membri ai 
consiliului raional U.C.F.S., care nu 
au desfășurat o activitate planificată și 

colectivă. Membrii consiliului U.C.F.S. 
au manifestat de multe ori în munca 
lor formalism, superficialitate și lipsă 
de răspundere. Biroul consiliului ra
ional U.C.F.S. nu a fost atras în 
întregime pentru rezolvarea principa
lelor probleme ale activității sportive 
din raionul Zalău. Adesea s-a muncit 
sectar, pe campanii, majoritatea o- 
biectivelor fiind rezolvate de un nu
măr restrîns de oameni.

Conferința a arătat că numărul dc 
membri U.C.F.S. din raionul Zalău 
este încă redus față de . posibilități. 
Consiliul raional U C.F.S. și unele 
consilii ale asociațiilor sportive au 
neglijat problema dezvoltării unor ra
muri sportive ca handbalul, atletismul, 
gimnastica, tenisul etc. Din această 
cauză la multe discipline sportive nu 
s-au organizat campionate, trimițin-

du-se la etapele regionale echipe și 
sportivi fără ca aceștia să fi partici
pat la fazele raionale. Această lipsă 
se datorește faptului că consiliul ra
ional U.C.F.S. a desfășurat o activi
tate slabă de îndrumare și coordonare 
a muncii comisiilor pe ramuri de 
sport.

In atenția conferinței un loc prin
cipal l-a ocupat problema educării 
sportivilor. Tovarășul Grigore " 
șefui Depoului C.F.R. Jibou, 
că tinerii din această asociație 
tivă se numără printre cei mai 
nici muncitori. își îndeplinesc 
cinste sarcinile de producție, 
șindu-și cu regularitate angajamentele. 
La fel ca ei numeroși sportivi din 
G.A.C. și G A.S., din întreprinderile 
și instituțiile orașului Zalău se bucură 
de prețuire în producție, dovedesc co
rectitudine în viața familială ca și pe 
terenul de sport. Tot el a arătat însă 
— și prin aceasta critica și consiliul 
raional U C.F.S. — că mai sînt spor
tivi (îndeosebi fotbaliști) certați cu 
disciplina, sportivi care nu dau res
pectul cuvenit publicului spectator.

Prezența activiștilor consiliului re
gional U.C.F.S. ca și a celor din con
siliul raional, în ' 
mai ales la sate, a lăsat uneorî de 
dorit. „Sprijinul — spunea tov. Emil 
I.azăr, din G A C. Crasna — pe 
care ni-1 dau activiștii consiliului ra
ional U.C.F.S. este folositor, dar din 
păcate acest sprijin îl primim cam 
rar. Trebuie să simțim în permanentă 
acest a tutor, fiindcă numai astfel apor
tul nostru, al tuturor, in dezvoltarea 
sportului de mase va fi concret și 
eficace"

Numărul mare de delegați șî invi
tați care au luat cuvînful. problemele 
variate-și multiple care s-au dezbătut 
au făcut ca conferința pentru alegerea 
organelor locale al-d U.C.F.S. de la 
Zalău să se bucure de un frumos suc
ces. „Va trebui în viitorul cel mai 
apropiat — arăta în cuvîntul său to
varășul llie Gorgan, secretar al 
comilefiilui raional U.T M.-Zalău — 
să lichidăm cu aceste lipsuri si 
nînd cont de toate propunerile făcute 
la conferință, întăturirU rutina, noul
consiliu ales să facă din raionul Za- 
tăp un raion fruntaș pe regiunea

Comitetul 
da tot spri-
Afîf în ceea

tinerilor 
mase cit

Pop, 
arăta 
spor
ii a r- 

cu 
depă-

asociații sportive,

ți-

fruntaș 
Cluj ;n nrivînța sportului 
raional U.T.M Zalău va 
jinul nenfru 
ce privește 
competiții1® 
în educarea

Tovarășul
comitetului raional P.M.R. Zalău și-a 
exprimat convingerea că noul consiliu 
ales va munci cu și mai mult avînt

acest lucru, 
antrenarea 
sportive de 
lor".
Ioan Lucaci. secretar

in 
și

al

IN ACTUALITATE
• TNCEPE FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN MASCU
LIN • CUPA „STEFAN SZABO" © CONCURS PE ECHIPE 

CONSTANȚA
LA

Sîmbătă începe în Capitală tur- 
final al campionatului repubii- 

masculiu de salt ediția 1961. Se
FI Gheor-

0 
noul 
can 
întrec . 20 de competitori : 
ghiu (campionul ediției trecute), V. 
Ciociltea, Th. Ghițescu, D Drimcr, 
V. Urseanu, M. -Rădiilescu, Em. Rei- 
cher, I. Szabo, A Gunsberger, O. 
Pușcașu, C. Radovici, M. Pavlov, C. 
Partos. C. Botez, B. Soos, C. Bozdo- 
ghină, V. Georgescu, V. Weisman, 
I. Fischer și Gh. .Mititelu. Jocurile 
vor avea loc în sala de festivități 
a Consiliului local al Sindicatelor din 
bd. 6 Martie 25. Prima rundă este 
programată pentru după-amiaza zilei 
de 4 noiembrie. In dimineața aceleiași 
zile (ora 10), la clubul Progresul din 
str Lipscani 14 are loc ședința teh
nică și tragerea la sorți a locurilor 
pe tabelul concursului.

• O interesantă competiție pe 
pe. organizată la Constanța

eclii- 
de 

U. C. F. S, Dobrogea și. dotată cu 
„Cupa 7 Noiembrie",, a revenit echi
pei regfthiii Ploiești cu “28*  L p. (din 
40). Pe locul doi, prima echipă a re
giunii Dobrogea cu 21'/2 p., urmată 
ce rcg. Bacău 21 p., rcg. Pitești 15 p., 
reg Dobrogea II 14 p.

• Cea de a VILa ediție a tradi
ționalei competiții șahiste Cupa „Ște
fan Szabo", dedicată memoriei regre
tatului maestru emerit al sportului, 

la Tg. Mureș echipe d?n 4 
Formațiile au fost alcătuite 
15 jucători (10 băieți. 2 jti- 
fete). A câștigat selecționata 

Mures-Autonomă Maghiară, 
3‘/z

talului 
a reunit 
regiuni.
din cite 
niori, 3
Regiunii
care a totalizat 28 puncte (11U,—Z',', 
cu Maramureș, 8’/2—6*/ 2 cu Crișana, 
8—7 cu Cluj) Urmează: reg. Cri- 
sana 23'/? p. (71/,—7>/, cu Cluj, 
91/»—51/, cu Maramureș), reg. Citii 
23 p. (8'/2—6'/, cu Maramureș), reg 
Maramureș 15'/2 p. (I. Păuș — 
coresp).

pentru transpunerea în viață a sarci
nilor trasate de partid și guvern miș
cării noastre sportive. „Avem o fru
moasă tradiție sportivă în Zalău — 
a spus vorbitorul — tineri talentați, dor
nici să facă sport, activiști, antrenori, 
profesori de educație fizică. Un larg 
activ obștesc format din oameni corn- 
petenți, îndrăgostiți de sport. Dacă 
vom reuși să-i activizăm, să-i atragem 
în rezolvarea sarcinilor nu vom mai 
sta slab cu cotizațiile sportive, cu în
deplinirea calendarului sportiv, iar nu
mărul celor care practică sportul va 
crește încontinuu. Atunci vom fi din 
nou fruntași în activitatea sportivă".

★
După dezbaterile pe marginea dării 

de seamă conferința a ales noul con
siliu U.C F.S., a) raionului Zalău și 
comisia de revizie, birourile secțiilor 
pe ramuri de sport și delegații la 
conferința regională.

în cadrul unui concurs atletic des
fășurat pe stadionul Republicii din Ca
pitală campionii noștri balcanici Zoltan 
Vamoș și Andrei Barabaș au partici
pat la o cursă de 2.000 m, încereînd 
să doboare recordul republican al pro
bei. Recordul țării (5:20,6) aparținea 
din anul 1959 lui Dumitru Bîrdătl.

înaintea cursei antrenorul L. Hires 
finind seamă de forma actuală a atle- 
ților noștri, a alcătuit un grafic de 
cursă pentru un rezultat de 5:16,0. 
Dar mai bine, iată acest grafic și re
zultatele înregistrate pe fiecare tur de 
Zoltan Vamoș :

VASILE TOFAN

Propus Realizat

400 m 63,0 64,0
800 m 2:06,0 2:08,0

1200 m 3:10,0 3:13,0
1600 m '4:13,0 4:16,0
2000 m 5:16,0 5:15.4

După cum se vede Zoltan Vamoș a 
doborît recordul, corectîndu-1 cu aproa
pe 5 secunde. Șuccesul său s-a dato
rat, în special, timpului realizat pe 
ultimul tur. în felul acesta Zoltan Va
moș deține de acum recordurile repu
blicane în probele de: 800 m—1:48,2 
(1959); 1.000 m—2:23,0 (1959); 1.500 
m—3:40,5 (1960); 2.000 m—5:15,4 
(1961) și 3.000 m—8.09.8 (1961).

Un rezultat foarte bun a realizat și 
Andrei Barabaș care a parcurs cei 
2.000 m în 5:15.9.

Performanțele realizate de acești doi 
valoroși alergători probează calitățile 
lor, seriozitatea și conștiinciozitatea ct 
care se pregătesc. Ele pot li conside
rate ca un „aconto" pentru viitorul se
zon atletic internațional, al celei de a 
VIl-a ediții a campionatelor europene

(R. Vilara)

Ileana Antal (U.T.A.) a doborît recordul tării

Antal (U.T.A.), noua recordmană aIleana

(Urmare din pag. 1)

țării, stabilit anul trecut 
Ealaban (Rapid București)

de
cu

cordul 
Ținea
445 p.d. Posesoare a unei bune pre
cizii căpătate in urma multor mii de 
bile lansate, Ileana Antal a realizat 
452 p.d., performanță care depășește 
și recordul mondial deținut de spor
tiva maghiară Ballago cu 11 p. Noua 
recordmană a țării noastre a înregis
trat în cele patru manșe, 148, 149 p.d. 
la „plin" și 
Comportarea 
denotă că a 
antrenament,
derea confruntării cu sportivele din 
R.P.F. Iugoslavia.

Spuneam mai sus că majoritatea 
tinerelor elemente invitate 
concurs de selecție ne-au 
așteptările, oferindu-ne o
plăcută. Dar mai bine să lăsăm să 
vorbească cifrele despre felul cum 
s-au comportat ele în cele două zile 
de întreceri.

Ileana Antal (U.T.A.) 452—411
Elena Predeanu (Frigul Buc.) 433—

75, 80 p.d. la „izolate", 
jucătoarei Ileana Antal 
respectat programul de 
indicat de F.R.P. in ve-

la acest 
întrecut 
surpriză

țării, în momentul lansării bilei
Foto : T. Chioreanu

Ibolia Siirani (Mureșul Tg. Mu-
435—344. FI. Neguțoiu (Gloria

435,
reș)
Buci) 418—416, Cornelia Moldoveanu 
(Rapid Buc.) 405—415, Ileana Giarlaș

SPORTURI NAUTICE]

Trandafir (Laminorul Buc. 
Vavila Dăneasa (Rafinări 
377—401, Georgeta Seb 
Buc.) 378—380, Francisc

(Voința Cluj) 400—397, Fl. Bin 
(Voința Constanța) 399—391, Mar 
gareta Szemani (Voința Tg. Mureș 
399—404, Ținea Balaban (Rapid Buc. 
396—429, Ioana Gothardt (J.T.B. 
393—432, Ecaterina Antonovici (Vom 
ța Constanța) 392—392, Elena Lu 
pescu (Rapid Buc.) 391—429, Can 
dida Nicolae (Laminorul Buc.) 390- 
380, Maria Stanca (C.S.M. Reșița 
381—429, Crista Rezac (I.T.B.) 380- 
412, Elena 
378—370, 
Cimpina) 
(Frigul
Farago (U.T.A.) 349—389. După cur 
se vede cea mai constantă jucătoar 
s-a dovedit a fi Elena Predeanu cart 
de altfel, a și ocupat primul loc i 
clasamentul final cu o medie de 43 
p. d., urmată, în ordine, de Ilean 
Antal 431, FI. Neguțoiu 417, loan 
Gothardt 412, Ținea Balaban 411 
Cornelia Moldoveanu 410 și El. Li 
pescu 410.

Azi și mîine, începînd de la ora I 
au loc pe arena Cimentul întrecerii 
masculine ale concursului dotat c 
„Cupa 7 Noiembrie".

„Cupa orașului București"
Vîntu! — motorul veliștilor — care 

s-a lăsat mult așteptat, a venit în 
sfîrșjt.

Duminică, spectatorii au fost plăcut 
impresionați de multicolorele ambar
cațiuni conduse cu abilitate de veliștii 
fruntași din Capitală care se întreceau 
în tradiționala „Cupă a orașului Bucu
rești “. După consumarea celor două 
regate la clasa finn, primele locuri 
au fost împărțite — la egalitate' de 
puncte — între sportivii R. Mînăsti- 
reanu (Știința) și P. Purcea (Metalul). 
Locurile 3—6 au fost ocupate de M. 
lordache (Metalul), A. Vasiliu, I. 
Georgescu și N. llicscu — toți de la 
Știința. întrecerea seniorilor la snaip

a fost cîștigată de echipajul metalu 
gist D. Popovici — L. Pătrușesc 
fiind urmați de M. Anastasescu — 
Lazaride (Știința) și D. Ciocoiu - 
Avram Maria (Metalul). în proba n 
zervată juniorilor, din nou prime 
trei locuri au fost ocupate de echip: 
jele clubului Știința București : 1. A 
Gresianu — E. Gresianu, 2. D. Pode 
nu —- 1 Hasnaș, 3. A. Andrei — I 
Panaiteseu.

Duminică, prima etapă a campionatului pe 1961/1962
La sfîrșitul acestei săptămîni este 

programată prima etapă a campiona
telor republicane de volei, ediția 
1961/1962. După cum se știe, de data 
aceasta, campionatele se dispută după o 
formulă nouă: echipele sînt împăr
țite în două serii a cite opt formații. 
Primele patru clasate din fiecare se
rie vor lua parte în 1962, după ter
minarea turului și a returului, la tur
neele finale ale celor două campionate. 
Celelalte patru, clasate pe locurile 
5—8 în seriile respective, vor participa 
și ele la un alt turneu pentru defini
tivarea clasamentului, urmînd ca ulti
mele două să retrogradeze.

Reamintim componența seriilor. în 
campionatul masculin, prima serie 
este alcătuită din formațiile C.C.A., 
Dinamo Orașul Dr. Petru Groza, Pe-

trolul Ploiești, Știința Cluj. Știința 
Galați, Rapid București. C.S.M.S. lași 
și Știința Petroșani. Seria a Il-a : 
Progresul București, Știința Timi
șoara. Tractorul Brașov, C.S.O. Craio
va, Farul Constanța, C.S.M. Cluj. 
Flacăra roșie București și Dinamo 
București. La campionatul feminin vor 
lua parte echipele: seria I : Metalul 
București, Voința Miercurea Ciuc, 
Șliința Cluj. CS.M.S. lași, C.S.M. 
Cluj, I.F.A. București, Dinamo Bucu
rești, Olimpia Brașov; seria a If-a : 
Rapid București, Farul Constanța, 
C.F.R. Timișoara, C.S.M. Sibiu, Pro
gresul București, Sănătatea București, 
Combinatul Poligrafic București, C.S.O. 
Craiova.

Prima etapă programează următoa
rele partide: campionatul masculin,

seria I : C.C.A. — Știința Galați, 
Dinamo Orașul Dr, Petru Groza — 
Rapid București, Petrolul Ploiești — 
C.S.M.S. lași. Știința Cluj — Știința 
Petroșani; seria a H-a : Progresul 
București — Farul Constanța. Știința 
Timișoara — C.S.M. Cluj, Tractorul 
Brașov — Flacăra roșie București, 
C.S.O. Craiova — Dinamo București. 
Campionatul feminin, seria I : Meta
lul București — C.S M. Cluj. Voinfa 
Miercurea Ciuc — I.F.A. București, 
Știința Cluj — Dinamo București, 
C.S.M.S. Iași — Olimpia Brașov; se
ria a Il-a : Rapid București — Pro
gresul București, Farul Constanța — 
Sănătatea București, C.F.R. Timișoara 
— C.P. București, C.S.M. Sibiu — 
C.S.O. Craiova.
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sportul cu balon u

francezi ezită... —.
ROBERT BARKAN 

revistei „Mi roii

începînd cu acest număr revfet* 
„SPORT” prezintă echipele finaliste 
la Campionatul Mondial de fotbal. 
In numărul apărut astăzi este pre
zentată echipa tării organizatoare : 
CHILE.

In cuprinsul revistei mai puteți citi, 
printre altele, următoarele repor
taje :

FOTBAL - Știința Cluj poate mai 
mult...

RUGBI — înaintea meciului d* 
rugbj Franța — Rominla — o intere
santă anchetă inițiată de revista noas 
tră Ia care răspund personalități d« 
vază care iubesc 
oval.

— Selecționerii 
articol semnat de 
redactor șef al 
sprint".

HANDBAL — Irina Hector nu mai 
plînge...

Proeurați-vă chiar azi aeest intere
sant număr al revistei SPORT.

jooocxxxxxxxxxcooooooooooooooooooooeeooooooooo

A apărut:
revista ilustrată
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I;i capătul unui joc spectaculos, Jiul a întrecut Petrolul cu 3-1 (1-0)
PETROȘANI 1 (prin telefon). - 

Peste 8.000 de spectatori au părăsit 
stadionul din localitate satisfăcuți de 
jocul frumos prestat de ambele echi
pe. Gazdele au obținut victoria, pe 
deplin meritată, datorită efortului 
susținut de la început și pînă la sfîr- 
jit al întregii echipe și în special 
mulțumită jocului tehnic prestat. 
Trebuie spus că oaspeții au contri
buit la reușita spectacolului, desfă- 
șurînd de asemeni un joc tehnic, în 
limitele unei depline sportivități.

Jocul începe în nota de dominare 
a echipei gazdă, care pune la grea 
încercare poarta apărată de Sfetcu. 
Crăciun (min. 3) și Gabor (min. 11) 
nu reușesc însă să obțină decît două 
cornere. Apoi oaspeții își revin și D. 
Munteanu îl obligă pe Gram să acor
de și el un corner. După puțin timp, 
Jiul revine în atac și Martinovici 
(min> 23), Gabor (min. 26), Tîlvescu 
(min. z.) și Crăciun (min. 28) îl obli
gă, find pe rînd, pe Sfetcu să se 
întrebuințeze la maximum. In min. 
35, la un corner executat de Cior- 
noavă, Gabor introduce mingea în 
plasă printr-un șut din întoarcere : 
1—0. Pînă la sfirșitul reprizei fazele 
se succed de la o poartă la alta.

Imediat după reluare (în min. 46) 
Pavlovici este faultat în careu și ar
bitrul N. Mihăilescu acordă just o 
lovitură de la 11 m, pe care Gabor 
□ transformă : 2—0. In min. 58, la cen
trare de pe aripa stingă A. Mun-

teanu înscrie cu concursul lui Gram: 
2—1. în min. 65, Ciornoavă înscrie 
cel de-al treilea gol în urma unei lo
vituri de colț, executată de Martino
vici. Din min. 73 intră Horja, Gabor 
fiind accidentat. N. Mihăilescu (Buc.) 
a condus corect. JIUL : Gram—RO- 
MOȘAN, Tîlvescu, CAZAN-CRACIUN, 
CRIȘAN — Martinovici, Ciurdărescu, 
Pavlovici, GABOR (din min. 73 Hor

ja), Ciornoavă. PETROLUL : SFETCU 
— Pahonțu, Cepolschi (din min. 46 
Fronea), Pal - D. MUNTEANU, Ta- 
barcea — ZAHARIA, Bontaș, DRI- 
DEA I, A. Munteanu, Dridea II.

I. ZAMORA și ST. BĂLOI 
corespondenți

La tineret: Jiul — Petrolul 2—1 
(1-1).

NU VICTORIE CU ORICE PREȚ!
(Urmare din pag.

15 internaționali, 
valoroși care

1)

alți 
jucat

plus 
au 
de tineret.
în repriza

Classmentul categoriei A
1. Steagul roșu 9621 23:10 14
2. Dinamo București 9621 19:12 14
3. Petrolul 9 6 1 2 23:12 13
4. Progresul 9 5 1 3 19: 7 11
5. Știința Cluj 9333 19:15 9
6. C.C.A. 9333 20:17 9
7. Rapid 9324 12:12 8
8. Jiul 9324 11:16 8
9. Dinamo Bacău 9 3 2 4 7:11 8

10. Minerul 9405 8:20 8
11. Știința Timișoara 9315 8:15 7
12. U.T.A. 9306 10:14 6
13. Metaly1 9225 12:22 6
14. 1? ...no Pitești 9216 10:18 5

de 
jucători 
in reprezentativele B și 
în continuare si mai ales 
a doua, am asistat — alături de cei 
peste 50.000 de spectatori, total de
cepționați — la o luptă disperată 
pentru rezultat, în care numai de fot
bal nu a fost vorba. Ce-am văzut mai 
departe ? Jucători crispați, obsedați de 
ideea de a nu pierde acest meci în 
care parcă ar fi fost în joc cea mai 
rnare miză din lume, pase în șir date 
la adversar, „intrări" necontrolate, 
obstrucții 
grosolane, 
faze de-a 
s-au ținut 
trimise în
Toate acestea la un loc, bineînțeles, 
au stricat un spectacol care promitea. 
Aceleași echipe care în primăvară, în- 
tr-un meci cu adevărat decisiv pentru 
titlul de campion, și-au disputat 
șansele cu toată ardoarea, dar corect 
și fumizind un joc bun, ieri, într-o 
partidă de o importanță limitată au 
lăsat la o parte fotbalul, oferind un 
spectacol penibil, inadmisibil în ge
neral și in special pentru două echipe 
fruntașe ale fotbalului nostru, de la 
care masele de spectatori au tot 
dreptul să pretindă un joc de calitate, 
desfășurat 
sportivitate.

Aspectele 
da de ieri 
nu numai pentru jucători, ci și pen
tru antrenorii și conducerile secțiilor 
de fotbal ale celor două cluburi, cu 
atît mai mult cu cit nu a trecut mult 
de cînd ei au participat la o ședință 
de amplă analiză, in care au fost

„intrări
după obstrucții, 
loviri în văzul publicului, 
rîndul în care

de mîini ca la horă, mingi 
repetate rînduri „acasă"...

faulturi

jucătorii

într-o notă de deplină

urîte prezentate de parti- 
constrtuie o notă proastă

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
DUMINICA, CUPLAJ LA 

„23 AUGUST"

Cele două partide programate du- 
Tiinică in Capitală in cadrul catego
riei A se vor disputa în cuplaj după 
jrmătoru! program:

Ora 12.45: Progresul — Dinamo 
Pitești.

Ora 14.30: Dinamo — Petrolul.
Biletele pentru acest cuplaj se pun 

n vinzare de astăzi la casele obiș- 
mite.

NOUA ORA DF. ÎNCEPERE A 
MECIURILOR

Din etapa a X-a, programată du- 
ninică, toate meciurile vor începe la 
>ra 14,30, iar „deschiderile" la ora 
12.45.

• Cele două întîlniri de tineret vor 
ivea loc duminică pe stadionul Di- 
îamo: la ora 9 Progresul — Dinamo

Pitești și la ora 10.45 Dinamo — Pe
trol ul.

• Jocul de categorie B Flacăra ro
șie București — C.S.M. Sibiu a fost 
programat duminică dimineață pe te
renul Flacăra roșie (C.A.M.j la ora 
10.30.

• Cealaltă dispută de „B", Meta
lul București — Tractorul Brașov, se 
va desfășura pe Stadionul Republicii 
(ora 9), în cuplaj cu meciul interna
țional de rugbi R.P. Romînă — R.D. 
Germană (ora 11). Biletele pentru 
acest cuplaj se pun în vinzare azi la 
casa de bilete din str. I. Vidu și la 
Agenția Centrală Pronosport din Ca
lea Victoriei nr. 9.

• Ieri, în deschidere s-au disputat
meciurile: Progresul (tin.)—Dinamo 
Obor 3-1 (1-0), meci amical, și
CC.A.—Dinamo 2-1 (1-1), în campio
natul de tineret.

Actualități pugilistice
Sîmbătă șl duminică se va disputa 

> nouă etapă în campionatul republi- 
an pe echipe și în „Cupa Federației", 
ntrecerile campionatului programează 
irmătoarele partide : C.S.M. Cluj- 
l.S.M. Reșița (arbitri : B. Robert, Or- 
>an-Tg. Mureș, Pandelescu-Tg. Mu- 
eș) ; C.S.M. Galați-Steagul roșu Bra- 
ov (Dimulescu, Paraschivescu și

Un nou concurs hipic 
in Capitală

Duminică dimineață, incepînd de la 
ra 10, va avea loc pe baza hipică din 
lalea Plevnei un concurs hipic or- 
anizaț de clubul sportiv Știința în 
instea zilei de 7 Noiembrie și a con- 
erinței de dare de seamă și alegeri 
i clubului. Programul cuprinde 
robe de obstacole și demonstrații 
e dresaj.

Rișat), C. S. Mureșul Tg. Mureș-Marina 
Constanța (Epureanu, Dulău și Fer
ber).

In cadrul „Cupei F. R. Box" vor 
avea loc următoarele întîlniri : I.T.B.- 
C.S.M. Brăila (Niță, Enescu-Ploiești, 
Dobre și Dumitru — ambii din Cim- 
pina). Gala va avea loc sîmbătă seara. 
Duminică dimineață este programată, 
partida dintre echipele Flacăra roșie 
București și C.S.M.S. Iași la care vor 
oficia aceiași arbitri.

• La sfirșitul săptămînii boxerii 
selecționați în lotul pentru întilnirea 
cu R. P. Bulgaria își vor începe pre
gătirile sub conducerea antrenorilor 
Ion Chiriac și Victor Alexandru, Lo
tul cuprinde pe următorii sportivi: 
Ciucă, Olteanu, Puiu, C. Gheorghiu, 
Pătrașcu, Moldovan, Dinu, Mihalic, 
Mirza, Stoenescu, Monea, D. Gheor- 
giu, Nicolau, Mariuțan. Acest lot poate 
suferi modificări, în funcție de forma 
pe care o dețin și alți pugiliști intrați 
în vederile selecționerilor.

Lotul R. P. R. — Spartak A. Z. K. 6. - Praga
20-9

dezbătute problemele legate de spor
tivitate, de o conduită corectă pe care 
trebuie s-o aibă jucătorii. Și iată că a 
fost posibil ca totul să fie uitat și ieri 
să asistăm la scene în care Cojocaru 
l-a lovit pe Ene II ; Constantin a fu
git după jucători ca să-i faulteze, 
după ce pierduse mingea din propria 
lui vină; David a simulat că e lo
vit; Ene l-a înjurat pe arbitru; V. 
Alexandru și Tătarii au avut 
un schimb de lovituri în timpul 
unei busculade. Primul și-a permis 
și gestul impertinent de a pune min
gea la punctul de 11 metri, la un fault 
acordat în favoarea dinamoviștilor, 
chipurile pentru a... ridiculiza decizia 
de penalti în mod just dată cu cîteva 
minute înainte împotriva echipei Di
namo. Asemenea manifestări nu au ce 
căuta pe terenurile noastre de fotbal 
și ele trebuie sancționate, cu asprime 
chiar de secțiile de fotbal respective. 
Pentru comportarea inadmisibilă de 
ieri echipele trebuie să primească tot
odată un drastic avertisment din par
tea federației.

★
Meciul s-a încheiat cu un rezultat 

de egalitate : 1 — 1, pentru că în mi
nutul 85, C.C.A. — care a dominat în 
general în repriza a doua — a bene
ficiat de un II metri, transformat de 
Constantin, acordat la un fault comis 
de V. Alexandru asupra aceluiași Con
stantin (l-a luat în brațe în careu). 
De altfel, V. Alexandru nu era la pri
mul fault de acest gen, dar arbitrul 
le-a trecut cu vederea pe celelalte.

Fără îndoială, arbitrul M. Cruțescu 
a avut o misiune grea. A conduce un 
meci în care jucătorii se comportă în 
acest fel ridică probleme dificile. In 
prima repriză, M. Cruțescu a arbitrat 
destul de bine. După pauză însă a fă
cut greșeli, care însă nu au influen
țat rezultatul. Astfel, el a fluerat 
tîrziu poziția de ofsaid a lui Constan
tin (min. 51), dînd loc la contuzii 
în tribune. De cîteva ori n-a aplicat 
legea avantajului, greșind în mod 
elementar atunci cînd l-a oprit, de 
pildă, pe Pîrcălab în net avantaj și a 
dat o lovitură liberă fără nici un rost, 
fi mai reproșăm și lipsa de energie.de 
autoritate din repriza a doua, cînd a 
preferat să împartă avertismente în 
dreapta și în stingă, în loc să elimine 
de pe teren pe jucătorii vinovați de 
atitudini nesportive, așa cum ar fi 
trebuit să facă cu Cojocaru și Ene. 
Flagrant a greșit și arbitrul de tușă 
Dumitrescu-Budești, care in minutul 
58 nu a semnalat un ofsaid de cițiva 
metri al lui Ene II.

Formațiile :
DINAMO : Datcu — Popa, Nun- 

weiller 111, Ivan — Alexandru, Nun- 
weiller IV — Pîrcălab, Varga (din 
min.- 17 Frățilă), Ene 11, Eftimie, 
David.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II,
Cojocaru, Ivănescu — Jenei, Crișan 
— Raksi, Constantin, Varga, Tomeș, 
Tătaru.

Spartak AZKG-Praga a căutat să 
dea o replică cit mai puternică rug- 
biștilor noștri, în compania cărora au 
susținut marți după-amiază, pe sta
dionul Republicii, un reușit joc ami
cal. In progres față de evoluția din 
partida cu Grivița Roșie, oaspeții au 
luptat cu multă energie pentru a rea
liza un scor cit mai strins. Dar, 
dacă au reușit : 20—9 (14—3), aceasta 
se datorește în bună parte dîrzeniei 
cu care au jucat.

In prima repriză, rugbiștii noștri 
au folosit următoarea formație: TEO
FILOVICH, CAPUȘAN, DROBOTA - 
MARINACHE, V. RUSU - MORARU, 
DEMIAN, ZLATOIANU - AL. IO- 
NESCU, CHIRIAC - SAVA, WUSEK, 
IRIMESCU, CIOBĂNEL - PENCIU. 
Jocul a plăcut în această parte a me
ciului. Selecționabilii s-au mișcat bine 
în teren, au acționat simplu și efica
ce, respeetind indicațiile tactice date 
de colectivul de antrenori. Demian 
(Încercare în min. 8), Moraru (lovitură 
de picior căzută în min. 15), Penciu 
(lovitură de pedeapsă în min. 25), Iri- 
mescu (încercare) și Penciu (transfor
mare în min. 29) au adus echipei 
noastre 14 puncte față de cele trei 
realizate de oaspeți prin Topol (lo
vitură de pedeapsă în min. 11).

La reluare, in formația noastră sînt 
făcute unele schimbări: D. lonescu 
în locul lui Al. lonescu, Iordăchescu 
în locul lui Căpușan, Iliescu in locul 
lui Zlătoianu. Apoi Țibuleac îl schim
bă pe Wusek și Preda pe Marinache.

Rugbiștii noștri joacă însă mai slab, 
deslînat, fără orientare precisă. Insu
ficienta coeziune a înaintașilor este 
evidentă și ea se răsfrînge asupra jo
cului intregii echipe. O lovitură de 
picior căzută (Smola, min. 41), reduce 
scorul la 14—6 și, încurajați, oaspeții 
caută să atace mai mult. Ei nu reu
șesc însă decît o lovitură de picior 
căzută, realizată de Topol, față de 
cele două încercări ale lui Chiriac și 
Ciobănel.

Firește, nu scorul contează în a- 
ceastă partidă amicală ci felul în care 
au evoluat selecționabilii, rugbiștii 
noștri fruntași care se pregătesc pen
tru întilnirea cu Franța. In legătură 
cu aceasta trebuie să spunem că, în 
ansamblu, jocul lotului nostru nu a

(14-3)
satisfăcut în special în cea de a doua 
repriză, pachetul de înaintași fiind 
punctul slab al echipei. Sînt deficiențe 
care pot fi lichidate pînă la meciul 
cu Franța, dar pentru aceasta este 
desigur nevoie de o mai mare exi
gență în pregătire, pe care am dori 
s-o - putem consemna chiar duminică^ 
cu prilejul întilnirii cu echipa R.D. 
Germane.

Oaspeții au folosit următoarea for
mație: PECA, NAJMAN, VONDRA
CEK—TOPOL, BARCHANEK - SLO- 
SAR, KODYTEK, KRUTZNER-HRNI- 
KO, SMOLA-FRAKAC, ZUBKOV, 
VOPALENSKY, STEPANSKY—HEL- 
LEBRAND.

DAN GIRLEȘTEANU

Știri, rezultate
Duminică in cadrul campionatului 

de calificare s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : SERIA I GRUPA 
A : Știința-Institutul de Construcții 
București-Șantierul Naval Oltenița 3 -0 
(neprezentare), Grivița Roșie II-Arhi- 
tectura 0—0; Petrol Chimie București- 
Dinamo II 6—3 (6—0), Autobuzul-
Știința I.P.G.G. 11-0 (6-0), Rapid II- 
Universitatea 25—0 (16—0), SERIA I 
GRUPA B : Gloria București-Vulcan 
București 3—0 (0-0), Meteorul-Elec-
troputere Craiova 14—6 (6—3), Flacăra 
roșie București-Drubeta Tr. Severin 
27—0 (14—0). întilnirea Petrolul ca
Sirena București nu a avut loc. SERIA 
A II-a . Farul Constanța-Metalul Bu
zău 45—3 (13-3), Cimentul Medgidia- 
Precizia Săcele 9—0 (6—0), SERIA A 
!II-a : Ceahlăul Piatra Neamț-Dinamo 
Bacău 3—0 (neprezentare), A. S. 
Tecuci-Rulmentul Bîrlad 9—6 (0—0),
Ancora Galați-C.S.M. Brăila 3 6 (3-3):

In turneul final al campionatului 
republican de juniori s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Constructorul 
Ploiești-Pet rolul Ploiești 3—0 (O—O),
Unirea Birlad—A. S. Tecuci 8—3 
(8-0).

• Ieri, în „Cupa 7 Noiembrie" s-a 
disputat restanța Rapid—Grivița Ro
șie, scor final 13-9 (5-6) in favoarea 
Rapidului.

începe „Cupa
După cel de al treilea concurs al 

etapei finale a campionatului republi
can de la Cluj, o nouă competiție va 
începe mîine, de data aceasta la 
Galați. Este vorba, așa cum s-a mai 
anunțat, de întrecerile celei de a 
Xll-a ediții a tradiționalei competiții 
„Cupa 7 Noiembrie", organizată de 
consiliul regional U.C.F.S. Galați prin 
comisia respectivă. Vor lua parte o 
serie dintre cei mai buni jucători din 
țară, în frunte cu maestrele emerite 
ale sportului Maria Alexandru și Geta

mint in fialaU

7 Noiembrie “
Pitică, așa că iubitorii sportului cu 
mingea de celuloid din Galați vor avea 
prilejul să urmărească jocuri de cali
tate. De asemenea, nu ne îndoim că, 
la fel cu edițiile precedente și de data 
aceasta organizatorii vor asigura în- 
tîlnirilor cele mai. bune condiții de des
fășurare.

Vor avea loc meciuri la probele de 
simplu bărbați, simplu femei, dublu 
bărbați, dublu femei și dublu rnixt. 
Se vor deslășura și întreceri inter-, 
echipe la temei și bărbați.

Importante modificări in desfășurarea ultimei etape 
a campionatului

Biroul F.R.L. a hotărlt Că ultima etapă, 
a campionatului republican de lupte pe 
echipe se va desfășura în felul urmă
tor : vineri 3 noiembrie grupa a Il-a 
(C.S.M. Reșița — Progresul București — 
C.S.M. Cluj — C.S.M. Crisana Oradea), 
grupa a III-a (C.S. Craiova — Vagonul 
Arad - Voința Tg. Mureș - Metalul „23 
August**  București), sîmbătă 4 noiembrie 
se vor desfășura următoarele întreceri :

grupa I (A.S.M. Lugoj - C.S.M.D. Baia 
Mare — Dinamo București — C.F.R. Ti
mișoara), grupa a IV-a (Steagul roșu 
Brașov - C.C.A. București - C.S.M. Ga
lați — Meteorul roșu Satu Mare). Com
petiția se va desfășura pe trei saltele^ 
în sala Dinamo, vineri cu începere de 
la ora 15, si sîmbătă de Ia ora 9. în 
ultima zi se va disputa si etapa res
tanță de la Reșița.

Șase meciuri de 
in programul

Așa cum era de așteptat, concursul 
Pronosport de duminica trecută s-a 
bucurat de o atenție deosebită in 
î’îndul participanților. Interesul s-a 
dovedit a fi îndreptățit, datorită re
zultatelor surpriză înregistrate atit de 
echipele de categorie A cit și de cele 
de categorie B cuprinse in program.

Astfel, înfrîngerea pe teren propriu 
a feroviarilor bucureșteni, cele trei 
„x-uri“ la rind (meciurile VIII, IX 
și X) și chiar înfrîngerea metalurgiș- 
tilor din Trgoviște (pentru faptul că 
s-a petrecut la ei acasă) sînt rezul
tate care au triat foarte mult astfel 
că, vom avea din nou de-a face cu 
premii frumoase la Pronosport.

Iată de ce și concursul de duminică 
5 noiembrie este așteptat cu viu in
teres, de participanțu la Pronosport.

categorie A și șase de categorie B 
concursului Pronosport de duminică
Pentru aceasta să facem cunoștință 
cu programul :

I. Dinamo București — Petrolul 
Ploiești

II. U.T.A. — Rapid București
III. Dinamo Bacău ~ Știința Cluj
IV. Știința Timișoara — Jiul Pe- 

troșeni
V. Progresul București — Dinamo 

Pitești
VI. Minerul Lupeni — Metalul Tîr- 

goviște
VII. CSM Cluj — CFR Timișoara 

VIII. Foresta Fălticeni — Poiana Cim- 
pina

IX. CSMS Iași — Dinamo Galați
X. I.R.A. Tg. Mureș — Ind. Sirmei 

C.T.
XI. CSM Reșița — Dinamo Obor 

XII. ASMD Satu Mare — Recolta 
Cărei

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 1 noiem

brie 1961, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

9 49 37 34 47 32
Numere de rezervă ; 21 29
Fond de premii 430.744 lei.
Tragerea snecială din 8 noiembrie 

1961, va avea loc în București. La a- 
ceastă tragere snecială se atribuie nu
meroase nremii suplimentare, nrintre 
care un autoturism.

iata cum arata o varianta cu 
TOATE REZULTATEI,E EXACTE I.A 

CONCURSUL PRONO-UNIC NR. 2
I. CCA—Dinamo București (cat. A) >
II. Jiul—Petrolul (cat. A) 4
in. C.C.A. — Dinamo București (ti

neret) »
IV. Jiul—Petrolul (tineret) s

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

energie.de


Congresul al XXI 1-lea al P.C.U.S. 
și-a încheiat lucrările

(Urmare din pag. 1)

' In rezoluție se spune : Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., după audierea 
raportului lui Nikita Hrușciov cu privire la proiectul de Program al 
P.C.U.S. hotărăște: SA FIE ADOPTAT PROGRAMUL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE.

Timp de citeva minute sala răsună de puternice ovalii. Delegafii și invi
tații la Congres se ridică in picioare. Se aud urate.

In continuare Congresul al XXII-lea a aprobat în unanimitate noul 
Statut al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice prezentat spre examinare 
■de Comitetul Central al Partidului.

A luat apoi cuvîntul N. S. HRUȘCIOV. Din însărcinarea Prezidiului C.C. 
el a informat pe delegații la Congres că a avut loc o Plenară a Comitetului 
Central care a ales organele de conducere.

N. S. Hrușciov a rostit ciivintarea de închidere a Congresului, care a 
ffost primită cu puternice și îndelungi aplauze.

Apoi, N. S. Hrușciov a declarat închis Congresul al XXII-lea.
Delegații și invitații la Congres intonează imnul clasei muncitoare 

.^Internaționala".
Din toate colțurile sălii răsună aclamații: „Pentru Congresul al XXII-lea 

al P.C.U.S. —’ Ura!“. „Slavă Partidului leninist!“, „Trăiască Programul 
leninist al partidului. Ural”, „Pentru partidele marxist-leniniste frățești — 
Ural", „Pentru lagărul socialist — Urat". „Trăiască Comitetul Central 
leninist! Ura !“. „Pentru poporul sovietic — Ura!”. Sala scandează: „Leni
nism — comunism!, Leninism — comunism I Ura!“, „Prietenie intre 
popoare!. Prietenie intre popoare!”. „Pace!”. „Ura!“.

Tovarășul Hrușciov exclamă :
— Pentru partidele marxist-leniniste frățești, ura 1
Ca tunetul răsună din nou ovațiile, se aud aclamații in cinstea mișcării 

comuniste și muncitorești internaționale, în cinstea marxism-leninismului.
— Trăiască popoarele care luptă pentru libertate și independența, împo

triva jugului colonialismului și imperialismului I Ura I
Miile de delegați și oaspeți la Congres ovaționează cu căldură pe repre

zentanții popoarelor Asiei, Africii, Amcricii Latine, care luptă pentru liber
tate si independență.

Oaspeții de peste hotare aclamă Uniunea Sovietică, marele Partid al 
Iui Lenin, unitatea și înfrățirea popoarelor în lupta pentru pace și un viitor 
luminos.

FOTBAL PE GLOB

lUr^-R. v.,.;

^ITrud Voronej.
i ri« B. iar Kalev Tallin, clasată pe 
mul loc, susține meciuri 
tru categoria A.

[j • Daugava Riga, care 
jîTleu în R. P. Polonă, a 
J șovia o selecționată a 
i tuită din jucători ai fo

de baraj

tur-

dia și Legia. Fotbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0. Echi
pa Avangard din Harkov a susținut pri
mul său meci din cadrul turneului în 
R.P.D. Coreeană, întîlnind echipa „8 
Februarie* *.  Gazdele au terminat învin
gătoare cu 1—0. La 31 octombrie Tor
pedo Moscova a plecat într-un lung tur
neu în Indonezia, Birmania și Cam- 
bodgia.

^ULTIMUL MECI AL CAMPIONATU
LUI U.R.S.S.

•
‘ ÎSa Tașkcnt s-a disputat ultimul meci 
■ al campionatului U.R.S.S. pe anul 1961: 
" Palilakor-Lokomoliv Moscova. După ce 

au condus cu 2—0 la pauză. gazdele 
n-au mai menținut același ritm în repriza 
a doua, partida îneheindu-se cu un scor 
egal : 4—4. In felul acesta, clasamen- 

i tul definitiv al turneului final este ur
mătorul : Dinamo Kiev 45 p, Torpedo

i 41 p, Spartak Moscova 40 p. Ț.S.K.A. 
t și Lokomotiv — fiecare cu cîte 38 p,
Avangard 34 p. Dinamo Tbilisi 33 p, 
Spartak Erevan 32, S.K.A. Rostov și
Pahtakor cite 30 p. In turneul pentru 
locurile 11—22 echipele s-au clasat 
astfel : Dinamo Moscova 41 p, Șalitior
34, Zenit 32, Admiralteet 31. Trud și 
Moldova — cîte 30 p, Kairat 28. Nef- 

ț tianik 27, Belarus 24. Spartak Vilnius 
f 19, Daugava 17. Kalev 10. Echipa din

R.S.F.S.IL clasată pe cel mai slab loc. 
. a retrogradat în catego- 

ulti-
pen-

! Turul Franței, complet pe mina 
negustorilor...

t.i /Se pare că marea afacere cu „Turul 
^Franței" la ciclism nu prea mai dă re
zultatele financiare scontate de gru- 
; puriie capitaliste care patronează aceas- 
rtă competiție. Incercînd să-și mai „in- 
i drepte vinzarea”, organizatorii au re- 
I curs — acum citva timp — la liotărî- 
fcea (care, de fapt, anulează unul din 
i ultimele aspecte necomerciale ale com- 
I petiției) ca ediția viitoare a întrecerii
■ să nu se mai dispute pe echipe de na
țiuni ci, pur și simplu, pe echipe ale 
... mărcilor de biciclete. In consecință,

i «Tour de France” ediția 1962 va reuni 
: 15 echipe de cite 9 alergători ai ace
leiași case de biciclete sau 11 echipe de 

j cite 9 cicliști. Conientînd această deci- 
Fzie, revista „Miroir-Sprint", scrie intre 
raitele:

„In ceea ce ne pr’vcștc. noi ne men- 
rțînem atașamentul față" de Turul Frați- 
fței pe echipe naționale Oricare ar fi 
(’argumentele invocate de organizatori, 
ț și care sînt— fără îndoială — valabile 
pentru ei, sub aspect comercial și fihah- 

'•ciar, noi raminem fideli linie; noastre, 
j refuzînd să fim de acord cu 6 agravare 
ia comercializării sportului. In momen- 
l,tul cînd ciclismul pare a se orienta 
către un caracter mai sportiv și mai 

î internațional, adică pare să devină un 
; veritabil sport, regretăm că ciclismul 
profesionist e tratat din ce în ce mai
■ mult ca o afacere comercială, așa cum 
l.o dovedesc argumentele extra-sportive 
( aduse pentru a justifica întoarcerea la...

1929. (Nota noastră: ultimul Tur al 
Franței pe echipe ale mărcilor de bici
clete s-a disputat in 19291).

• Continuîndu-și turneul în R. S. Ce
hoslovacă, echipa suedeză Oergryte a 
jucat la Ostrava cu formația locală Ba- 
nik. Fotbaliștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 3—2.

• Aseară la Glasgow : Scoția-llalia 
1—1.

A fost formată echipa de rugbi a Franței 
pentru meciul cu R. P. Romină

După cum anunță agenția France- 
Presse, marți seara a fost alcătuită 
echipa de rugbi a Franței pentru în
tîlnirea cu echipa R. P. Romîne, care 
va avea loc duminică 12 noiembrie, 
la Bayonne.

Iată „XV“-le francez: Domenech, 
Ladouar, Cazals — Le Bousy, Cas- 
siede — Crauste, Celaya. Marracq — 
Lacroix, Bouquet — Dupuy, A. Boni

Cu și fără
lată, așa dar, că și ultima mare probă 

ciclistă profesionistă care mai semăna 
a competiție sportivă cedează in fața 
presiunilor oamenilor de afaceri și 
speculă.

Fiul nu-și va urma tatăl...
Ziarele franceze au publicat recent 

unele reportaje asupra situației mizera
bile in care a ajuns fostul mare fotba
list al lui Racing Club din Paris. 
Thadee Cisowski, selecționat de 13 ori 
in echipa reprezentativă a Franței. Deși 
reportajele sint construite pe tema pre
ferată a presei capitaliste — senzațio
nalul — printre rinduri răzbat accente 
dureroase, care ilustrează întreaga dra
mă a fotbaliștilor profesioniști, ajunși 
la un moment in care patronii cluburi
lor le dau cu piciorul, pentru că faima 
lor începe să apună

Cisowski, omul care — piirtînd tri
coul naționalei franceze — in 1956 mar
ca cinci goluri intr-un meci în fața re
prezentativei Belgiei, in preliminariile 
campionatului mondial, a ajuns acum 
la o echipă de divizia B. Valenciennes, 
unde „roade tușa”. Cisowski este plă
tit cu un salar de mizerie, care — pur 
și simplu — nu-i ajunge pentru trai. 
La cei 35 de ani ai săi, după ce nume
le său a strălucit pe firmamentul fotba
lului francez, Cisowski a ajuns azi la 
discreția unui președinte de club de 
categorie secundă care-i seoate zilnic 
ochii că „în fiecare zi pierde cîțiva 
franci cu el“. Plină de semnificație 
este declarația soției lui Cisowski, care

Hocheîștii romîni în
— 3-3 cu

OPAVA I (prin telefon). — Peste 
5.000 de spectatori au asistat la 
întîlnîrea dintre selecționata de ho
chei pe gheață a țării noastre și for
mația locală Slezan. Meciul s-a dis
putat marți seara și s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 3—3 (1—1, 
1—0, 1—2).

Jocul a fost viu disputat și a plă
cut spectatorilor prin dinamismul fa
zelor. Scorul a fost deschis de echi
pa noastră prin Ferenczi care a șutat 
puternic de la 6 metri. In același 
minut (17) Slezan egalează prin 

Haraszim. Repriza secundă a fost și 
mai viu disputată. In ultimele minute 
de joc același Ferenczi reia în plasă 
un puc respins de portar Ia un șut 
al lui Iuliu Szabo. Ultima repriză a 
început sub semnul dominării echipei

Nona Gaprindașvili (U. R. S. S.) 
conduce în turneul candidatelor

VRNJACKA BANJA 1 (prin tele
fon). — Primele patru runde ale tur
neului candidatelor au adus revelația 
unei noi favorite în întrecerea care 
trebuie să desemneze pe viitoarea ad
versară a campioanei mondiale de șah, 
Elisabeta Bikova. Este vorba despre 
tînăra jucătoare sovietică Nona Ga
prindașvili, care a înregistrat pînă 
acum numai victorii.

In runda a 3-a adversara Alexandrei 
Nicolau, campioana R.P. Romine, a fost 
reputata șahistă franceză Chaude de 
Silans. Intr-o Siciliana (varianta Rich- 
ter-Rauzer) partida s-a dat remiză 
la mutarea 23. In aceeași rundă, Eli
sabeta Polihroniade a jucat o partidă 
de luptă cu maghiara Eva Karakas. 
Greșind in criză de timp, jucătoarea 
noastră a intrat într-un final infe
rior, la întrerupere.

In runda a 4-a Polihroniade a în
trecut-o pe șahista Sei Hundsuren din 
R. P. Mongolă. Nicolau a întrerupt 
în poziție complicată cu poloneza 
Konarkowska.

Seara zilei de luni a fost consacrat! 
jucării întreruptelor. In partida Nicolau- 
Gresser, după interesante manevre de 
final, jocul s-a încheiat cu remiză. Eli
sabeta Polihroniade a pierdut la Eva 
Karakas. Aceasta a întrecut-o și pe Gi
sela Gresser, obtinînd două victorii con
secutive. Partida Nicolati-Konarkowșka 
n a fost reluată, șahista poloneză avînt!

face, B. Boniface, Darrouy — Lacaze. 
Rezerve: Calvo, Biquet, Albaladejo, 
Conti, Lassere și Bianco.

★
Federația franceză de rugbi și-a expri

mat adeziunea ca meciul revanșă dintre 
echipele R. P. Romîne și Franței care 
se vor întîlni la 12 noiembrie Ia Ba
yonne, să aibă loc la București, pe data 
de 11 noiembrie 1962.

comentarii...
spune între altele: „Ce e cu fotbalul 
ăsta care lasă oamenii fără căpătii, 
atunci cînd sînt pe drumul descendent? 
Pentru dumnezeu, trebuie să se gă
sească o salvare..."

In naivitatea ei, doamna Cisowski 
uită însă că e vorba de fotbalul profe
sionist, că — la o cercetare mai atentă 
— această tragedie a soțului ei, a ei și 
a micuțului lor copil Bernard — este 
multiplicată in sule de exemplare de 
sportul profesionist, guvernat de legile 
sale neîndurătoare, in care omul e o 
simplă marfă. In continuare, ea spune: 
„înainte, toți ș.c prosternau în fața lui 
Cisowski. I se făceau grații. „Mon petit 
Ciso“ in sus, „mon pelît Ciso“ în jos I 
Ai tot c.e-ți trebuie? Ești mulțumit? 
Și acum...”

Acum, doamna Cisowski — după cum 
relatează reportajul — iși consumă ulti
mele economii, iar familia Cisowski iși 
reduce micul dejun, altă dală îmbel
șugat, la un simplu sandviș... Iar Cisow
ski se întreabă la ce au folosit cele 37 
de răniri pe care le-a suferit în timpul 
carierei sale profesioniste, pentru Racing 
sau pentru echipa Franței, dacă azi 
nu se mai uită nimeni la el ?!

Cisowski a înțeles, in aceste zile 
negre pentru el. că „Ciso" de acum 
cîțiva ani nu mai e azi „Ciso“ pentru 
că nici un patron nu-și mai poate 
umple buzunarele de pe urma jocului 
lui. Și el jură că nu-l va lăsa eu 
nici un preț pe fiul său Bernard, care 
are 8 ani, să îmbrățișeze profesia de... 
fotbalist.

R. S. Cehoslovacă !
Slezan —
Slezan. Chiar in primul minut de joc 
hocheiștii cehoslovaci au egalat prin 
Doleijsi. Apoi în min. 57, cînd echipa 
noastră era în inferioritate numerică, 
Pospichal a ridicat scorul la 3—2. Un 
minut mai tîrziu, Geza Szabo a dri
blat trei adversari (inclusiv portarul) 
și a egalat. In ultimele secunde. 
Czaka a șutat de la distanță și Ferenc
zi a deviat pucul în poartă. Golul a 
fost acordat și cînd jocul trebuia să 
fie reluat de la centru, celălalt arbi
tru a anunțat că golul nu este valabil 
pe motiv că ar fi fost marcat cu 
patina, astfel că meciul s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate.

Și în acest meci hocheiștii romîni 
s-au comportat bine, patinînd în vite
ză, făcînd combinații frumoase mult 
aplaudate de public.

de terminat înlilnirea sa cu Lisa Lane 
(S.U.A.) prelungită pînă tîrziu.

Alte rezultate: Zatulovskaia-Zvorîki- 
na 1-—0, lleemskcrk-Borisenko 0—1, 
Gresser-I.azarcvici 0—1, Nedelkovici- 
Ilundsuren 1—0 (runda a 3-a); Borisen- 
ko-Volpcrt */.■» —’/2, Lane-lleeinskerk 1—0, 
Lazarcvici-Silans ‘/2—Rinder-Ncdcl- 
kovici 0—1 (runda a 4-a).

In clasament, pc primul loc se află 
Nona Gaprindașvili cu 4 puncte, urma
tă de Milcnka Lazarevici 3'/2, Vcra Ne- 
dclkovici și Eva Karakas 3, Valentina 
Borisenko 2’/2. Lisa Lane 2 (1), Alexan
dra Nicolau I‘/2 (1). Larisa Volpert, 
Elisabeta Polihroniade. Gisela Cresser 
și Chaude de Silans 1 */ 2 etc.

clâlWSIolMPi
• CUNOSCUTUL sculptor sovietic M. 

G. Manizer s-a distins în ultima vreme 
prin lucrări pe temă sportivă. Cu ocazia 
vizitei făcute de curînd în Indonezia, el 
a predat Președintelui Sukarno o statuie 
întitulată „Sportivii". Statuia a fost fă
cută -cadou de guvernul U.R.S.S. cu pri
lejul celei de a GO-a aniversăif a preșe
dintelui Sukarno.
• FILATELIȘTILOR care se ocupă cu 

tematica ..sport" li se anunță o emisiu
ne interesantă. La 11 octombrie poșta 
japoneză a pus în circulație primele trei 
din cele 20 de timbre speciale consacra
te celej de a XVlll-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Tokio. Timbrele 
au fiecare valoarea nominală de 10 yeni, 
dintre care 5 yeni urmează să fie văr
sat» fondului special al Comitetului de 
organizare a Olimpiadei.
• „CEL MAI SEMNIFICATIV fapt al 

sezonului internațional de tenis din 
anul 1061 este acela că prestigiul Sta
telor Unite a atins nivelul cel mai scă
zut din istoria acestui sport". Acestea 
sînt concluziile la care a ajuns comen
tatorul sportiv american Edward M. Pot
ter într-un articol publicat în revista 
„World Tennis Magazine-. După cum 
arată Potter, în timp ce jucătorii ame
ricani. datorită rezultatelor lor proaste, 
părăsesc pe rînd lista celor mai buni 10 
din lume întocmită anual de această re
vistă. locurile lor sînt luate de jucă
tori din țări care altădată nici nu pu
teau spera la aceasta, cum sînt India 
și Mexicul. Potrivit revistei americane, 
cei mai bum jucători de tenis ai anului

Pirie are nevoie de reclamă

Pîrîe, fostul recordman de atletism 
in cursele de fond, a trecut acum 
citeva luni la profesionism. Primele 
sale evoluții au interesat oarecum, dată 
fiind noutatea atletismului profesionist, 
dar de la un timp afacerile au început 
să scirțiie. Se pare, deci, că atletismul 
n-are șansele altor sporturi în acest 
domeniu, că „circul” lui Pirie nu ren
tează ca cel al lui Kramer. Și atunci, 
din proprie inițiativă sau poate cedind 
insistențelor celor care-1 finanțează, 
Gordon Pirie a început, pentru a-și 
face publicitate și a obține vîlvă in 
jurul numelui său, să publice în diver
se ziare capitaliste o serie de amintiri 
din activitatea sa ca amator. Pînă 
aici, nimic rău! Ceea ce este îhsă 
dureros, e faptul că aceste amintiri 
ale fondistului englez sînt presărate 
copios cu tot felul de calomnii la 
adresa diverșilor atleți cu care a 

concurat, cu tot felul de încercări de 
a ponegri, cu minciuni, cu încercări de 
a stirni scandaluri. Actualmente, Gor
don Pirie se află la Barcelona, unde 
— pentru a ciștîga simpatia presei 
franchiste — face declarații care se 
vor senzaționale, din care nu lipsesc 
unele afirmații jignitoare la adresa 
unor mari sportivi ai lumii.

Și țoale acestea, pentru că patronii 
lui — nemulțumiți de încasările de la 
primele spectacole — au nevoie de 
„lam-tam" in jurul numelui său, afa
cerea are nevoie de reclamă.

După ce și-a vindut picioarele, fos
tul recordman mondial iși vinde acum 
și conștiința...

RADU URZICEANU

Pe scurt n
• Alleții sovietici care au fost in

vitați de organizațiile sportive din 
Maroc au participat la un concurs în 
orașul Casablanca. Sprinterul N. Po- 
litiko a cișligat proba de 100 tn plat 
în 10,4 sec., iar tînărul Sivlopiasov a 
ocupat primul loc ia aruncarea suli
ței cu 78,71 in.

• Cu prilejul campionatelor de a- 
tletism ale R.P. Chineze, desfășurate 
la Pekin, sportivul Cen Cia-ciuan a 
stabilit un nou record al țării sale în 
proba de 100 ni plat, realizînd 10,3 
sec. (vechiul record era de 10,4 sec.) 
Alte rezultate mai importante: pră
jină IIu Ciun-itin și Ciun l-citi 4,40 
ni; (100 m garduri Lian Ci-ciuan 52.4 
sec; 1500 m lu Fen-fu 3:52,9 (record 
al R.P.Chineze).

• Echipa de hochei pe gheață „Di
namo" Novosibirsk și-a început tur
neul în R.S. Cehoslovacă jucînd cu e- 
chipa Litvinov. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 8-2 (1-1, 
3-0, 4-1).

• Pc stadionul Bislet din Oslo s-au
disputat două întîlniri între echipele 
reprezentative de hochei pe gheața;:le 
Norvegiei și R.P. Polone. Hc, -iștii 
norvegieni au obținut victoria Tii. pri
mul meci cu 9-4 (4-1, 3-2, 2-1) in
timp ce al doilea s-a terminat la e- 
galitate: 3-3 (3-1, 0-0, 0-2).

• Campionul mondial de box la 
cat. cocoș (versiunea europeană) ir- . 
landezul Johnny Caldwell și-a păstrat 
titlul, dișpunind la puncte în 15 re
prize de francezul Alphonse Halimi. 
Se proiectează ca în citeva luni Cald- , 
well să-l întîlnească pe brazilianul E. 
Jofre, campionul lumii, versiunea, a- 
mcricană.

1961 sînt Roy Emerson (Australia) și 
Angela Mortimer (Anglia).
• VINCENZO ORLANDINI, considerat 

drept cel mai bun arbitru de fotbal din 
Italia, a încetat din viață luna trecută 
la Roma în vîrstă de 50 de ani.
• ÎN BASCHETUL cehoslovac a în

ceput o vastă acțiune de reîmprospătare 
a cadrelor echipei reprezentative mascii- 
Hde a tării. Federația cehoslovacă de 
baschet a dat publicității un comunicat 
în care anunță că „în urma experienței 
riști gate ia Jocurile Olimpice de'!*  Roma 
și campionatele europene de la i **ad  
specialiștii baschetului cehoslovac au a- 
juns ia concluzia că majoritatea actua
lilor jucători ai echipei reprezentative 
au coborit sub maximumul posibilită
ților lor**.  De aceea au fost selecționați 
28 de jucători tineri care vor fi pregă
tiți în vederea sezonului din anul viitor. 
Primele meciuri internaționale ale noii 
reprezentative de baschet a R.S. Ceho
slovace se vor desfășura în 1962 în com
pania echipelor iugoslaviei și Greciei.
• ECHIPA STATELOR UNITE pentru 

campionatle mondiale de schi de la Cha
monix (Franța) se află sub semnul între
bării. Ralph A. deș Roches, care răs
punde de pregătirea echipei din partea 
federației americane de schi, a declarat: 
„întrucît cei 35.000 de dolari necesari 
efectuării acestei deplasări lipsesc fede
rației noastre și nu se întrevede vreo 
posibilitate de a obține aceste fonduri, 
s-ar putea ca S.U.A. să nu mal participe 
la campionatele mondiale-.
• PERFORMANȚA de 18 m la triplu 

salt nu trebuie considerată ca o utopie, 
scrie antrenorul sovietic Verhoianski. 
Pentru aceasta ar trebui antrenat un 
atlet care să sară 2 m în înălțime, 8 m 
in lungime si să alerge 100 m în 10,4 sec. 
Apoi, printr-o specializare intensivă, a- 
ceastă „graniță fantastică" ar putea fi 
depășită
• FOSTUL DUBLU campion european 

profesionist de box (în anii 1932 și 1933) 
Cleto Locatellj a murit zilele trecute la 
Paris. De origină italian, el a trăit ma
joritatea timpului în Franța. Ziarele 
franceze comentează pe larg cariera sa 
sportivă, vorbesc despre curajul cu care 
se bătea în ring încă în anul 1942, cînd 
avea deja 36 de ani. I-a sfîrșitul acestor 
comentarii, în două rinduri se spune : 
„...Din păcate el și-a pierdut toți banii 
agonisiți, astfel că la sfîrșitul vieții a 
trăit în mizerie-... Un refren destul de 
cunoscut tn lumea sportului profesio
nist.
• DIRECȚIA generală a politiei din 

Rio de Janeiro vrea să amenajeze o în
chisoare sub tribunele stadionului Mara- 
cana. unde există mult spațiu liber care 
nu este folosit, se spune că ai-ci ar urma 
să fie închiși în special acei spectatori 
care tulbură desfășurarea normală a 
meciurilor.
• DEȘI anotimpul zăpezii este încă 

departe, sportivii din R.D. Germană care 
practică disciplinele de iarnă se pregă
tesc intens în vederea apropiatului se
zon. Recent ne trambulina artificială de 
la Oberhof săritorii cu schiurile au e- 
fectuat primele sărilurj. După; p absență 
cauzată de un accident, și-a făcut din 
nou apariția campionul olimoic Helmut 
Recknagel. El a manifestat o formă foar
te bună, cîștigînd concursul cu două 
sărituri de 68 si 70.5 m.

• TITLUL DE CAMPION ABSOLUT de 
ciclism al R.S.S. Gruzine pe anul 1961 
a revenit în acest an tinăruluj sportiv 
Guzd. în vîrstă de 20 de ani. de cate
goria I de clasificare, care a obținut vic
toria intr-o companie foarte valoroasă. 
Rezultatul este considerat ca o mare 
surpriză.
• JUCĂTORII DE HOCHEI PE IAR- 

B X din Anglia au fost nevoiți să facă 
liste de subscripții pentru a se putea 
deplasa la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. Echipa va fi tri
misă la Tokio numai în cazul cînd în 
decurs de 3 ani se va strînge suma de 
4.000 lire.
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