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UNITATEA — FORȚĂ DE NEBIRUIT! 
A OAMENILOR MUNCII

1 MAI
de MIHU DRAGOMIR 
laureat al Premiului de Stat

In orele cu brumă sau cu ceață, 
sau revărsate-n trandafiri aprinși, 
cind, limpezi renăscind în dimineață, 
se scutură din somn Carpații ninși, 
cind toată țara pentru muncă-i trează 
slăuind nepieritoarea noastră stea, 
în alte părți amurgul sîngerează, 
în alte părți e încă beznă grea.
Dar sini și zile cind, pe-ntreg pămintul, 
același ceas deodată a bătut — 
la polul unde-n ghețuri urlă viatul 
și-n pampasul în ierbării pierdut.
Sini zile cind prin toată lumea trece 
aceeași flacără și-același grai.
Cind bate-n turnul Spaski ora zece 
vestind izbinda-ntiiului de mai, 
bătăile, ca inima mulțimii, 
și-n tainițele globului ajung, 
vorbind cu vorbele viitorimii 
și-n București, și-n New York, și-n Bandung 
Și-atunci cind noi boltim deasupra țării 
un imn al brațului descătușat, 
simțim in necuprinsul depărtării 
pămirdu-n auroră legănat.
Da, chiar și unde bezna se răsfață, 
se zbat să izbucnească zori de zi. 
Iniiiul mai se-nalță-n dimineață. 
Da, unde-i noapte astăzi — nu va fi l 
Și-o zi de foc, mai mîndră decît toate, 
va îngropa pe veci bătrinul trai, 
cind ora zece, liberă, va bate 
vestind pe glob un liber unu mail

De mai bine de 7 decenii, în prima zi a lunii 
care deschide mugurii și inimile sub razele 
calde ale soarelui de primăvară, muncitorii din 
întreaga lume își întind mîinile peste hotare, 
mări și țări, intr-o uriașă horă a solidarității. 
Ei sărbătoresc ziua de 1 Mai, devenită simbol 
al unității lor atotbiruitoare, zi de solidaritate 
internațională a celor ce muncesc.

Ău trecut 71 de ani de cînd, ia 1 Mai 1886, 
muncitorii din Chicago primeau gloanțe în loc 
de drepturi. Și dacă atunci oamenii muncii din 
toată lumea cîntau pe drept cuvînt: „Azi nu 
sînteți nimic pe lume, luptați ca totul voi să 
fiți", astăzi situația este radical schimbată. Aa. 
tăzi, pe o uriașă întindere de pămînt, de la 
Oceanul înghețat de Nord pînă în podișul Pa- 
mirului, de la țărmurile Balticei și ale Adria- 
ticei pînă la Pacific, mai bine de o treime din 
populația globului trăiește în orînduirea socia
listă, care are drept principală caracteristică 
faptul că fostul rob din trecut, omul muncii, 
este stăpîn pe avuțiile și destinul patriei sale. 
El a izgonit exploatarea și-și făurește o viață 
fericită. Sub privirile consternate ale marilor 
potentați din țările capitaliste, bucurindu-se însă 
de asentimentul marilor mase de oameni ai 
muncii din întreaga lume, marea familie a ță
rilor socialiste cunoaște un avînt tehnic, indus
trial, agricol, științific, cultural și sportiv fără 
precedent în istorie. Acesta este motivul pentru 
care cercurile imperialiste, car» simt pămîntul 
clătinîndu-li-se sub picioare, se tem de între
cerea pașnică dintre socialism și capitalism 
și resping ideea conviețuirii pașnice intre cele 
două sisteme — idee a cărei valabilitate a 
fost strălucit demonstrată de Lenin și pentru 
care luptă statele socialiste în frunte cu ma
rea Uniune Sovietică. De aceea guvernanții 
țărilor lagărului imperialist se cramponează 
de politica falimentară, „de pe poziții de for
ță" și încearcă prin toate mijloacele să spargă 
unitatea oamenilor muncii. Văzînd în unita
tea de nezdruncinat a țărilor socialiste cheză
șia păcii și a progresului uman, guvernanții 
capitaliști folosesc cele mai disperate mijloa
ce pentru a fringe această unitate, pentru a 
rupe țările socialiste de prietenul lor de nă
dejde, marea și puternica Uniune Sovietică, 
și recurg la forță pentru a întoarce popoarele 
din țările coloniale și dependente de pe dru
mul eliberării naționale. Dar aceste încercări 
sînt sortite eșecului, așa cum sortite eșecului 
au fost putschul contrarevoluționar din Un
garia și agresiunea anglo-franco-israeliană 
împotriva Egiptului. Unitatea de nezdrunci
nat a oamenilor muncii din întreaga lume 
reprezintă o forță de neînvins, iar relațiile 
de tip nou, bazate pe egalitate deplină in 

drepturi, pe colaborare și ajutor reciproc întrwi 
toate țările socialiste, se opun cu succes ori-» 
căror încercări ale imperialismului de a le dez-r 
bina, de a rupe țările de democrație populară! 
de marea lor prietenă, Uniunea Sovietică.

Oamenii muncii din țara noastră întimpină. 
ziua de 1 Mai cu noi succese în toate dome
niile de activitate, ca o dovadă a totalei lor- 
adeziuni la politica justă, de pace, a Partidului. 
Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii 
Populare Romrne. Tineretul patriei, sportivii,, 
participă din toată inima la lupta întregului 
popor pentru înflorirea economiei naționale, 
pentru bunăstare și un viitor luminos, făcind 
zid de nezdruncinat în jurul partidului și gu
vernului. Cu prilejul schimburilor de onoare 
organizate în toate întreprinderile, cu prilejul 
sutelor de manifestații sportive organizate în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, tineretul sporti» 
al patriei își manifestă încrederea în politica, 
partidului și guvernului, dragostea și recunoș
tința față de popoarele marii Uniuni Sovietice, 
unitatea cu tineretul oare luptă pentru socia
lism în celelalte țări de democrație popular*, 
precum și solidaritatea cu oamenii muncii di» 
întreaga lume, cu lupta lor pentru libertate^ 
împotriva exploatării capitaliste și coloniale, 
împreună cu întregul popor, sportivii noștri își 
manifestă hotărârea de a urma calea leninist! 
spre socialism, indicată de Partidul Muncito
resc Romin, și solidaritatea deplină cu toate 
forțele care, în întreaga lume, luptă pentru 
pace și progres social.

Trăiască ziua de 1 Mai, ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor din toate țările lumii.

O sărbătoare a tinereții, a
Scăldat în lumina aurie a soa

relui care abia-și făcuse apariția, 
Clujul își începea ziua de odihnă. 
Deobicei, în asemenea ocazii, oa
menii apar pe stradă mai tîrziu, 
îmbrăcați de sărbătoare, mersul 
lor părăsește graba cea de toate 
zilele... Iată însă că în această 
ultimă duminică de aprilie fru
mosul oraș de pe malurile Some
șului trăiește eu totul altfel de 
clipe. Midlt mai de dimineață ca 
deobicei, grupuri de tineri apar 
de pe toate străzile asemenea unor 
afluenți care-și dau -întîlnire pen. 
tru a forma, pe arterele principa
le, adevărate șuvoaie vii, și se în
dreaptă către parcul sportiv „Vic
tor Babeș“... Același tablou poate 
fi întîlnit în această duminică în 
mai toalte localități'e din țară. 
Parcul de sub arini din Sibiu, 
Parcul poporului din Craiova, Par. 

oul copilului din Capitală, „Crân
gul" din Rm. Vii cea, ea și pă
durile și crângurile de la margi
nea satelor au devenit acum locuri 
de întîlnire pentru mii și mii de 
tineri și tinere, îmbrăcați în tre
ninguri viu colorate. Pretutindeni 
i-a reunit aceeași mare întrecere 
sportivă: crosul de masă „Să în. 
tîmpinăm 1 Mai", competiția tine
reții și a primăverii în oare an de 
an ei s-au obișnuit să ia startul.

Sînt zeci de mii de oameni... 
Și nu numai tineri, deși tinerii 
constituie marea majoritate. Pe 
ici, colp, cîte un sportiv, pe tîmplele 
căruia pare să-și fi lăsat urmele 
iama abia plecată de pe meleagu
rile noastre, încearcă să țină pas 
ou tinerețea. Și culmea este că 
uneori reușita e deplină. Dacă nu 
ne credeți, întrebați-! pe cei « 

primăverii...
l-au văzut, la Craiova, al&rgtad 
pe Aurel Coorrnă, care, la cei 
58 de ani ai săi,- i-a obligat pe 
arbitri să-i treacă numele printre 
primele de pe foaia de concurs.

Dar tot tinerețea are înttietatea 
și dacă pînă acum nu i-ăți cu
noscut pe Ana Podină din Baia 
Mare, Ilie Zamfir din Craiova, N. 
Burghelea din Bacău, Maria Froeh
lich din Mediaș și pe mulți alții 
dintre sutele de campioni de cros 
pe localitate, veți mai avea, desi
gur, ocazia să auziți de ei.

Iar mîine, cînd întregul nostru 
popor sărbătorește tradiționala Zi 
a muncitorilor din toată lumea, 
zecile de mii de orosiști vor merge 
în coloanele de manifesfanți mîn- 
dri că succeselor din producție cu 
care au întîmpinat ziua de 1 Mai 
le-au adăugat și participarea la 
marea competiție a primăverii.

Festivitatea de deschidere a crosului organizat în raionul GriviM 
Roșie, din Capitală. Citeva clipe după aceea, participanta S-au avintaff 
le întrecere. (foto La-
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f cum ar fi obosit — dar loșca pri- 
I cepea ce rost au toate astea și 
’ se stăpinise la vreme. Acum, spr^ 
[sfîrșitul ultimei reprize, după ce 
f Intr-un clinch teribil Kraag U iz- 
| bise cu fruntea tn arcadă, liniștea 
llui inăscută îl părăsi. Văzu băr- 
fbia pătrată, oferindu-se loviturii: 
| pumnul drept zvtcni înainte, ca o 
) ființă aparte, — un copil naiv, 
îdind să prindă o viespe^ 
I Instantaneu danezul contră sec, 
\la ficat: aerul se făcu dens, ca de 

plumb, loșca vroi să se agațe de 
Iceva, dar nu era nimic împrejur- 
[nimic, afară de prăpastia în care 
Isingwr se azvîrlise. Se prăbuși ca 
[ intr-un fund de mare: undeva, 
fmult mai sus, clocoteau valuri e- 
inorme : 12.000 de oameni înebuniți 
( de bucurie scandau numele lui 
[Cristian Kraag. Ce-i drept, „Fla- 
’ căra Nordului" servise o lecție 
I aspră acestui băiat îndărătnic, cu 
l bandă tricoloră pe maiou. Orice 
*om cu cap, vedea limpede că flă- 
f căul n-o să se mai .ridice pină 
fia ,zece“. Și dacă totuși avea s-o 
L facă, — atlt mai rău pentru el! 
I Arbitrul îl expedie pe Kraag tn 
k colțul opus și începu să numere 
secundele. Alina se înălța 

l bora ritmic, de parcă ar 
. funia unui clopot. 
| — One... two.., three...

Silindu-se să deschidă 
’loșca tși dete seama că s-a tntîm- 
iplat ceva al dracului de neplăcut 
Ifi că aricit de greu i-ar veni tre- 
i baie să se scoale și să termine 
' repriza. Restul era prea departe, 
k prea complicat ca să-l intereseze.

lncepînd de acum, lupta în ring 
[înceta să mal fie pentru el un 
[lucru între altele. 0 mie de fire 
I cu o mie de nuanțe, pornind fie- 
.care cine știe de unde, alcătuiau 
I viața ■ lui, și curios lucru, firele 
► astea se tntllneau aici, in careul 
I magic din capitala Nordului. Exis- 
ita intre toate un singur fir trai- 
Inie, un fir de aur, pe care trebuia 
isă-l prindă cu dinții și să răz
bească repede, cit mai repede la 

^suprafață — înainte ca omul în 
'alb să anunțe, necruțător: ,ien... 
|oiZZ"

Capora’ul Florea losif, băiatul 
I blond, timid și simpatic căruia 
prietenii-i ziceau ardelenește „Ioș- 

I ca", n-avea âtuși
nea imposibilului...

• ★
— Stăm prost, 

îbătrînul, bătîndu-l 
spinare.

' Modrea, antrenorul lotului, fu- 
iSese „pană" la vremea lui: negru, 
mărunt, zvelt încă în ciuda vîrs- 

.iei, numai bine-i ajungea lui Ioș- 
ca pină la umeri.

i Infășurlndu-șt degetele subțiri tn 
bandaje, „puiul" îl contempla de 

l«us tn jos, cu gravitate, cam așa 
cum privește barza broscoiul pe 

leare o să-l înghită. Omulețul de 
polo, croit parcă din noduri și fu
nii. avea niște ochi verzi, înfundați 

l în orbite: nasul, zdrobit de lo
vituri, părea, o glumă a naturii. 
Un rictus nervos ti încrețea cînd 
și cînd buzele palide, dezvăluind 
jalnic? rămășițe de dantură. To
tuși, cu 22 de ani în urmă, Mo
drea îl făcuse K-0., la „Palais des 
SDort" pe campionul profesionist 
al Europe: — și dacă Dempsey în
suși ar fi intrat in oabină, loșca 
nu l-ar fi privit cu mai mult res
pect. De la bătrin învățase el al
fabetul boxului — băirinui îi spu
sese, după a săptămină de antre
nament :

— Ești lemn, băiețaș! O să a- 
fangi tu pe ring cînd oî ajunge 
eu mireasă...

Tot ce știa, sau aproape tot, ti 
datora bătrînului. Afară de asta 
— îi mai lega ceva pe ei doi: un 
sentiment fără nume, cam între 
prietenie și rudenie. Poate de aceea 
Modrea avea o încredere oarbă In 
elevul său — dar, ciudat — nu 
atU pentru calitățile de pugilist, 
cit mai ales pentru forța lui „vi
tală", a-m îi plăcea să spună. Bă- 
trînul, om de modă veche, manevra 
anevoie termenii complicați 
teorie; rezistență psihofizică, 
gătire moral volitivă — și 
drăcovenii.

— loșca are forță vita'ă! Merg 
au el la greu pînă-n ptnzele albe! 
Așa zicea nea Gică, și rezolva to. 

de puțin noțiu-

puiule _— făcu 
prietenește pe

din 
pre
oție

tul dîntr-o lovitură după siste
mul lui Macedon.

Acum, ce-i drept, lucrurile se în
curcaseră ca niciodată.

— Cînd zic că stăm prost, stnt 
modest — adăugă antrenorul așe- 
zîndu-se pe bancheta din colț cu 
un suris - drăgălaș. __

loșca tăcea și-și vedea liniștii 
de bandaj.

— Acum e 5—2 — Iordan ia 
bătaie, Panait e ta hotel cu mina 
In ghips, vasăzică 5—4 — plus 
ăsta din fața mea, victimă sigu
ră, iese egalitate și plecăm foarte 
bine dispuși, ca niște cățeluși tn 
saramură...

loșca îl privi pe bătrin prin o- 
glinda ovală.

Din arenă răzbea un murmur 
continuu, un bizîit de roiuri întări- 
idte. Ovații prelungi izbucneau la 
răstimpuri, ca focul tn noapte-,

— Iordan stă prost! — se gindi 
loșca.

De altfel, era de așteptat. Mer
geau la pierdere, ut meăul ăsta. 
Așa-dar, lupta cu Kraag va hotărî 
rezultatul. Bine, să-l hotărască!

Tăcut, nea Gică Modrea ședea 
pe banchetă, cu ochii în podea. 
Părea un dătător adormit înir-un 
vagon care — a ajuns de mult la 
destinație. Zlmbetul u rămăsese 
pe baze — un zîmbet fals. Lipit, 
loșca știa precis ci băirinui ru, 
se mai gindește acum la nimic, 
că-i obosit și amărit și ar vrea 
să se odihnească — și totuși, un
deva, într-un colțișor al im mii, 
mai crede încă tn „forța vitală' a 
băiatului și n-a pierdut nădejdea 
să vadă cu ochii lui imposibilul — 
deși, spre deosebire de loșca, bă- 
trinul avea in minte, foarte lim
pede această noțiune.

De fapt, loșca îl mai zărise o- 
dată tot așa de trisr, — dar nu

mai o singură dată și foarte de 
demult, cu aproape 2 ani ia ur
mă...

așa.

mij- 
orice 
stin-

■e
— In finala campionatului re- 

publican la categoria mijlocie, 
maestrul sportului Dumitru Mantu, 
Flamura roșie, întllr.ește pe Florea 
Iosif, Dinamo București.„ In col
țul albastru Dumitru Mamu! in 
colțul roșu Florea Iosif l

(M-a strigat ca la școală, la 
catalog — se gindise loșca, ui- 
tîndu-se nemulțumit spre masa 
crainicului).

Primii cu ropote de aplauze, 
Mantu iți dezbrăca încetișor hala
tul vărgat: bustul lui ars de soa
re, cu umeri puternici, sclipea în
tunecat sub lumina argincie a 
becurilor.

— Tu, băiatule, lovești ca stin
gă de la început! — ii șoptise nea 
Gică la ureche. Mereu stingă în 
față, și peste el, peste eL.. Lu
crează mult la corp pină îl scoți 
din sărite un-doi la figură, un-doi 
ba corp... Haide fiule, așa, 
tăticule...

loșca era însă de mult in 
locul ringului și se gindea la 
altceva afară de directul de 
ga ți de un-doi. încurajat de pu
blic, Mantu vroia să termine re
pede. După ce-l bombardă pe 
loșca o repriză întreagă cu latera
le. îl ghemui în corzi și trimise 
două croșeuri de stingă, consecu
tive, ca două fulgere scurte, loș
ca se aplecă ușor între mănuși: a 
doua lovitură îl nimeri in frunte, 
că un ciocan. Amețit — abia auzi 
sunetul gongului — și răsuflă u- 
șurat. Pentru el, lupta începea 
deobicei abia în repriza a doua.

Ajuns în colț, îl văzu pe nea 
Gică, strîmbîndu-se de parcă îl du
reau măselele.

— Ei, fiule, te-ai pricopsit: ești 
campion republican!

Deși nu pricepea nimic — loșca 
ztmbi și-și scoase proteza. Șter- 
gindu-l tn fugă, băirinui îi făcu 
semn să se uite spre Mantu: vlnăt 
la țață, ajutai de secund, acesta 
se căznea să-și desfacă mănușa. 
Doctorul trecea tocmai printre 
corzile ringului: nedumeriți, spec
tatorii se ridicau in picioare. Cînd 
gongul anunță începutul reprizei a 
doua, arbitrul se îndreptă spre 
loșca ți-l săltă mina, parcă în 
silă, în timp ce crainicul anunța, 
puțin răgușit: învingăior prin a- 
bandonul adversarului — Florea 
losif!

— Și-a rupt deștul în capul tău, 
mă deșteptul}! — șueră nea Gică 
— și loșca nu pricepea de loc de 

ce s-o fi supărat antrenorul. El 
era fericit că scăpase ieftin ți — 
'pe deasupra — eu titlul „tn bu-

...
— Te bucuri, as? — l-a întrebai 

bătrlruJ. tn cabină. Ai fugit o re
priză întreagă, Mantu s-a schilodii 
ți tu te bucuri — ar de-te-ar focul!

Altceva nu i-a spus. A făcui 
doar un gest cu mina, a lehamite. 
Seara, la masa festivă, nea Gică 
a stai Mr-un colț, jalnic ca o 
stafidă. Nici loșca nu era vesel. 
Pentru prima oară, băirinui îi vor
bise urît — ți încă după victorie! 
Și ae victorie: in finală!

Pentru prima oară în cei doi 
ani de cină se cunoșteau — Stela 
nu venise la meci, cel mai impor
tant med din scurta Ud carieră.., 

★
Stele. sra o fată de 18 ani. Înal

tă, subțire, cu părul foarte, foarte 
negru strtns tn două cozi lungi. 
Era în primii an de facultate; ti 
plăceai 'izico-chi micele, astronomia 
ți scoicile. Putea să distingă fos
forul de calcar, pe Sirius de Marte 
ți ^turcoaicete' de „japoneze': 
turcoaica e o scoică albă, simplă, 
semănîrui cu un evantai. în schimb 
japoneza e mai alungită, cu joari 
roz-cioleie pe căptușeala sidefie. 
Bineînțeles, toate astea nu aveau 
prea multă importanță. Important 
era că se afla pe plajă, că batea 
soarele și valuri transparente se 
rostogoleau monoton, sub ochii ei. 
pe rasipul încins. Dar nu erou nu
mai valuri —era. In piue, o pere
che de picioare, trecută in sus și 
in jos, ca ți cum n-ar fi găsit alt 
ioc de promenadă ât ține Eforia!

Cină au trecut a unsprezecea 
oară, gaia, gata să-i vîre nisipul 
in ochi — Stela r.-a mai răbda;: 
s-a ridicat brusc, pusă pe ceartă.

Mă mir... a zis ea — și a

Laureat al Premiului 
de Stat

tăcui imediat pentru că inir-r.de- 
vir era foarte -urată ți-i era im
posibil să mai spună ceva. De un
deva de sus. cam d.n drgorul soa
relui. o priveau niște ochi 
iri. copilaroși ți așa de 
Incit n-azeai nimic altceva 
cut decit să zimbeș:;.

— De ce ie-ai plimbai

albaș- 
hmizi. 
de fă-

o oră 
prin fața mea, atunci la mere? —
l-a  întrebat mai tlrziu, intr-un a- 
m-rg de iarnă la cabana veche 
din Bucegi.

— Vezi, domnișoară (îi plăcea 
lui să-i spună ața, „domnișoara" ) 
eu sini cam pădureț de fe'.ul meu
— habar n-am cum se intră in 
vorbă cu fetele.

— Și pădureț, și băiețaș, și cara
ghios, fi te iubesc, și te iubesc...
— murmura ea, strlngîndu-se Un
gă umărul lui, ca o sălbăticiune. 
Avea dinți alb:, mărunți, de veve
riță. Flăcări lucioase ii jucau pe 
față. In cabană era liniște, era 
cald; afară, vîntul gemea in răs
timpuri, ca marea.

— Și ești ca o poveste din co
pilărie! — spunea Stela, trecindu-i 
mina prin păr.

— Și ești ca o copilă din po
veste — ar fi vrut el să spună, dar 
nu putea: era prea serios pentru 
așa veva. 0 săruta stingaci pe 
umăr, — in timp ce viscolul izbea 
cu furie in pereții de bîrne. Fata 
ridea, cu pn rîs numai al ei...

— Auzi, loșca — (ie îți place 
chiar așa de mult 
tntrebat într-o 
apoi 
toată

boxul? — l-a 
El a tăcut, 
răspuns, din

zi. 
fi aa ztmbit

inima :
Ah, cum
vorbise niciodată așa, deo-

îmi place!
Nu

pre nimic pe lume.
— Serios? — a insistat Stela
Avea un fel inimitabil de a rosti 

cuvîntul ăsta, lungindu-l pe „o" 
ca un copil răsfăța!... H privea 
dintr-o parte cu ochi blînzi. de 
culoarea mierii.

— Serios! — ridea el, imitînd-o. 
li mlngiia încet buclele răvășite, 
exptictndu-i pentru a cîta oară?.
— că boxul e cel mai frumos 
sport din cite există; doi oameni 
de forțe egale, sănătoși, puternici
— se înfruntă pe baza unor re
guli precise, sub ochii judecători
lor și, aricit s-ar lovi în cele 9 
minute, se despart de obicei cu o 
•tringere de mină, ca niște prie
teni... <

— loșca, iubitule — tresări fata

— de ând tot vreau să te întreb; 
ce fel de om ești tu? De unde 
vii? și-l privea ca și cam ar fi 
așteptat o poveste.

— Buni cu a fost cioban — se 
bdtea iarna cu lupii... tata, de 
mic, a lucrat la pămint... La noi, 
spre Sibiu, pămintul e amar, cu 
piatră multă, și el avea pămint pu
țin, Trei ani a scos la pietre, una 
după una... Era om luptător, tai- 
că-meu — nu se lăsa pe ce-o 
fie...

Stela îl asculta cuminte, cu 
turls de fericire...

A dispărut fără urmă, într-o

ti

un

*1 
ea oricare alta. Ca florile in pra
gul Iernii, ca umbrele seara.., 
Duoă trei luni a venit o scrisoare z 
„loșca, iubitule — iariă-mă — 
viața e așa de complicată..."

Mai mult n-a citit — nu trebuia.
— Parcă a murit! Și-a zis lo

șca. Ba — sigur că a murit — 
altfel nici nu se poate... In fine 
— mai sînt destule fete pe lume!

...Adevărat mai sînt — dar nu 
ca ea — năstrușnică, visătoare, 
copilăroasă, cu ochii adinei și 
buni, de culoarea mierii...

Unde te-ai dus, unde-ai pierit — 
fată dragă?

★
In sală nu era nimeni. Singur, 

Intre ziduri și bare, loșca izbea 
cu furie sacul de nisip. Lovea rit
mic, ca o mașină: îi plăcea să 
audă scrlșnetul înfundat al nisipu
lui sub mănușile subțiri de antre
nament.

Venise oa de obicei cu o oră 
mai devreme. Moș Voicu, portarul, 
bătrin și chel și reumatic, dădea 
încetișor din cap văzindu-l: a- 
dică „mare-i grădina lui dumne
zeu !'

Lumina zilei bătea prin gea
murile înalte.

creastă, 
cu mă- 
ales In

— Ia uite ce rău te-ai făcut 1
— zise cineva, din capătul sălii, 
și loșca se opri, contrariat. Pe 
bancheta din fund ședea liniștit 
Manta — vechiul lui adversar, 
loșca rise scurt ți-i făcu priete
nește cu mina. Drăguț băiat, Man
tu ăsta! Adică, vorba vine: băiat... 
E fostul campion, Mitică Mantu, 
care și-a rupt degetul mare în ca
pul păcătosului de loșca — acum 
un an și mai bine!

— Hai să lucrăm o repriză la 
mănuși, frate dragă! CU ai clipi
— Mantu era în ring cu aceeași 
gardă inversă, nesuferită.

— Vezi, losife — croșeul tău de 
dreapta nu prea face parale... 
Parcă-l dictezi la mașină; ce mama 
naibii!

... Bun, foarte bun — stingă 
merge grozav... Și contra și di
rectul... așa, perfect: directul îmi 
place... adică nu-mi place de loc 
dar e perfect, fir-ai afurisit! Așa 
trebuia să lovești acum un an, 
în finală... Dreapta e slabă — 
scurtă, fără adresă... Ei, pe loc 
repaus, feciorule! Mantu își scoa
se mânușile și se așeză suf Find 
greu ca după un urcuș la

— Lovești foarte des 
nușa . deschisă. Asta, mai 
străinătate, nu merge.

Își zvîrli părul negru, lung în
dărăt; loșca se gîndi o clipă — 
numai o clipă — că ăsta-i gestul 
fetei dragi, de demult... Apoi uită
— și-și aținti ochii la Mantu.

— Bagă de seamă: cînd întinzi 
dreapta să nu rămîi pe loc, țea
păn... Roteșțe-te mult, din mijloc! 
dacă nu nimerești în plin — îți 
ghicește o contră și poate să iasă 
urît...

— Nici a grijă — nea Mantale: 
dacă nu m-ai pus jos d-ta — nu 
mă mai pune nimeni!

Mantu zîmbi, ușor măgulit, și-și 
frecă palmele.

— Auzi, băiatule — eu am 
cu Kraag în două rlnduri: 
la noi, pe Republicii, pe urmă la 
Helsinki, la Olimpiadă. Aici m-a 
bătut ca la carte, trei reprize, că 
eram mic și prost și cu caș la 
gură... La Helsinki am mers egal 
pină înir-a treia, cînd l-am salutat 
de departe două minute și jumă- 
tate... M-a prins cu o minciună 
la sfîrșit — am intrat prostește, cu 
dreapta jos... Nici n-am atins po
deaua — dar, oricum căzusem din 
pumn și cu asta — s-a dus deci
zia.

Așa că, nu uita: tu acum ești 
mat bun cu o clasă — dar tre- 

tras 
Uliii

baie să te bați ca și cum ai fi mai 
slab — mult mai slab... Nu uita 
că mergi in locul meu, iar eu l-aș 
bats azi chiar cu o singură mină 
— mă auzi, loșca dragă?

loșca zîmbea, timid și simpatic, 
ca și cum ar fi apărut sub ochii 
lui un firicel de aur pe oare tre
buia să iasă încet dar sigur la 
lumină...

...Niciodată nu dorise el așa. cu 
toată inima — să învingă! loșca 
nu era bătăios — ci încăpățînat; 
era după expresia lui nea Gică 
— „și moale și-al dracului"

li plăcea să lupte cinstit, să 
muncească pentru fiecare palmă de 
teren, ca taică-său, țăran ursuz 
și tenace de pe malul Cibiru-tui.

Sportul însemna pentru el o bu
curie nesflrșită, ca o vacanță, un
deva la munte sau la mare: nu-i 
trecuse prin minte că va trebui 
să apere, poate dincolo de hotare
le țării, tricoul au bandă trico
loră...

Boxul nu putea fi, în mintea 
Iui — decit o întrecere cinstită 
între doi oameni cinstiți: întot
deauna — credea el — învinge cel 
mai bun, mai calm, și mai cu
rajos. De aceea, urcase fără gri
jă și fără multă patimă treptele 
careului magic, aici în capitala 
Nordului.

...Acum, pentru întîia oară ză
cea la podea, ca o meduză zvîr- 
lită pe țărm... Partida părea ire
mediabil pierduta.

Dar el era un om mlndru, de 
la noi, de pe Cibin, și nu putea 
să se împace cu asta!

X
„Seven... eight... box!"
De necrezut: totuși, băiatul în-1 

dărătnic se ridicase!
Zîmbind flegmatic — Kraag se, 

apropie, hotărit să dea lovitura 
de grație. loșca îl privi lung, par
că atunci l-ar fi văzut intlia oară.

— Vasăzică așa arăți tu, care 
știi să lovești cu capul și chiar 
cu ghenunchiul, la înghesuială! 1

...Ceasul electric semnalizase ul
timul minut. Flăcăul cu bandă tri
coloră pe piept se uită instinctivi 
spre cadran. 12.000 de oameni ob
servară această privire și, firește.^ 
o socotiră drept supremul semn dz 
slăbiciune.

— Atinge-l Kraag! — urla sala 
Termină cu el! Termină, Leale!'

Sigur de sine danezul se apropie 
și fentă scurt ca un jucător de' 
fotbal cînd bate un penalii. N-avea, 
nimic de făcut decit să lovească...

...Atunci se petrecu oeva ou-t 
rios: loșca se aplecă ușor într-o 
parte și stingă Lui Kraag mușcă! 
aerul; apoi, cel care abia se ridi
case de la podea izbi scurt la' 
bărbie o singură dată. Excampio-^ 
nul olimpic se agăță de corzi în- 
cercînd disperat să rămînă acolo,, 
in picioare și poate ar fi izbutit' 
dacă n-ar fi urmat o stingă la\ 
plex răsunînd asurzitor pină în 
ultimele bănci de la balcon. Rin-t 
gul se zgudui ca și cum ar fi. 
primit o povară prea grea: oricum,' 
cădea Cristian Kraag „flacăra^ 
Nordului" învingător în 116 întil-. 
rurl internaționale. loșca privi oi 
clipă mulțimea încremenită din' 
primele rinduri, apoi se duse, ZZ-i 
niștit, în colțul ringului. Cînd arbi
trul rosti ,',ten...out!" — băîatuli 
blond, timid și simpatic, se în
dreptă spre Kraag și ridicînd,u-l\ 
ușor de subțiori îl așeză pe scau- , 
nul pliant din colțul opus. '

După cinci minute încheiatei 
Crisț, Kraag deschise ochii și se1 
uită împrejur cu privirea unui | 

om salvat de
intre timp, 

cabină.

la înec.
loșca ajunsese în

-h
— A fost o lovitură frumoasă, 

băiatule! mormăia bătrtnal încer- 
cînd să zîmbească, în timp ce 
loșca își desfăcea tacticos banda
jele. Dar bagă de seamă — iar ai, 
intrat descoperit: putea să te pri
mească cu o directă la față — 
și atunci... In sfîrșit, Mul e bine 
cînd se termină bine!

loșca îl privea fericit, dintr-o 
parte; se apropie de fereastră, o 
deschise larg și zări cerul Nordu
lui, plin de stele. Erau multe, mul
te, ca scoicile in nisip, departe, 
undeva pe țărmul mării...

— Aiurea bătrîne, rosti el, foar-i 
le calm — și nu-i veni să creadă 
că a fost !n stare să spună una 
ca asta. Toiul e bine cînd Incerte 
bine — și pentru mine, vezi tii; 
începe astăzi seva, cum să-ți^ 
spun., cam ca un fir de nur, 
mă înțelegi ?

— Vc'bești prostii, — dar nu 
face nimic, zise Modrea. Pe semne 
că ie-a pocnit rău, ticălosul de 
Kraag. Hai, fugi la duș, băiatule' 
— repede, repede să nu te văd în 
ochi!



Despre doi oameni inimoși și foarte mulți tineri sportivi
Aș fi preferat să-mi încep re

portajul descriind cit de fru
mos arată Aradul sub razele

de sfîrșit de
a

doi
foarte mulți spor- 
»nai tineri. Numai

a-
putea vorbi 
oameni i ni

soarelui cald 
prilie, pentru 
apoi despre 
moși și mulți, 
tivi dintre cei
că... în momentul în care treceam 
pragul Școlii profesionale C.F.R. 
din cochetul oraș de pe Mureș, toc
mai încetase o ploicică măruntă și 
rece și mă cam îndoiam că proiec
tele sportive ale sutelor de elevi se 
vor putea realiza in acea dtipă-a- 
mtază... Imi făcusem însă socoteala 
înainte de a-i cunoaște pe cei doi 
oameni inimoși despre care vă voi 
vorbi : directorul Zaharia Popa și 
profesorul de educație fizică Iosîf 
Szdnok

UN MECI DE VOLEI 
CA ORICARE ALTUL..

...era tocmai în curs de desfășu
rare. Un meci de volei ca oricare 
altul, la care participau două din
tre cele 14 reprezentative pe clasă 
c«*și desfășoară întî'etatea în ca
drul Spartachiadei de vară. Terenul 
de zgură absorbise umezeala, așa In
ert cele două echipe își puteau des
fășura in voie meciul care, ce mai 
fncoto-încoace, nu dovedea o prea 
mare obișnuință a celor 12 sportivi 
în jocul cu mingea peste plasă. Și 
poate că ați fi trebuit să vă mul
țumiți cu un simplu rezultat și •- 
ventual citeva evidențieri, dacă in 
momentul cînd mă pregăteam să 
„culeg41 datele necesare nu mî s-ar 
fl prezentat tov. Zaharia Popa, di
rectorul școlii. Convorbirea a în
ceput oarecum forța!, mai mult din 
politețe. „Ce-mi poate spune inlere- 
aant despre sport un director care 
are atitea pe cap, începînd cu pro
cesul didactic și terminînd cu mă
runtele treburj gospodărești impuse 
de un internat cu cîteva sute de 
elevi ?“ m-am întrebat. Dar... „Să 
știți că-mi place sportul** a ținut 
să spargă gheața directorul. „Dacă Sâmbătă

pe arena Voința din
concurs intercercuri de 
care au luat parte reprezentative^
le cercurilor sportive „Metal®, 
Chimica", „I.C. Frimu" și „HU 
giena".

Mircea Ylădoianu corespondent
• In colectivele sportive bucu- 

reștene ale asociației Progresul

doi

m. 
dar

Pe terenul din curtea școlii, cele două echipe se înfruntă cu pu
țină pricepere, dar cu multă dîrzenie.

vreți, veniți numai să vedeți ce sală 
frumoasă am amenajat noi aici, cu 
modestele noastre posibilități**. In 
acel moment jocul de volei in plină 
desfășurare a căzut pe planul 
și... l-am urmat pe director.

...ȘI MULTE LUCRURI 
MAI PUȚIN OBIȘNUITE

O sală micuță, de-abia 17 
lungime și 4,5 m. lățime. „Mică
a noastră** se lăudase directorul și, 
de ce să n-o spunem, se cunoștea ! 
Strălucitoare de curățenie, cu cele 
citeva aparate și spalierele montate 
flecare la locul său, sala m-a impre
sionat, la fel cum impresionante e- 
rau și da*eie furnizate de profeso
rul Szonok (des completat de di
rector). Da, Spartachiadele consti
tuie într-adevăr o atracție irezisti
bilă pentru cei peste 300 elevi. In 
Iarnă echipa de gimnastică a cuce
rit primul loc pe regiune. Acum ? 
Speranțe sînt destule. Sînt în în
trecere 14 echipe de fotbal, 14 de 
volei (am văzut tabelele-program 
afișate pe coridorul școlii și m-am 

convins că rezultatele se trec cu 
conștiinciozitate, după fiecare meci). 
Cicliștii se pregătesc pe 8 biciclete 
de oi aș. un lot de înotători se an
trenează regulat in micul bazin 
„Sănătatea** iar atleții... Ei. atleți 
are școala și nu puțini. Tineri ca 
V. Tirsiu din clasa I E. Mihai Ma- 
noi ache din clasa II A și Cornel 
Ciobanu și Gh. Sulița și mulți alții 
au îndrăgit alergările pe 1000 și 
3000 m. Trei elevi (Vasile Popa, GU 
Petruș și Banu Corne!) sar constant 
1.50 m. la înălțime (cu puțin sub 
înălțimea lor totală !), Nemeș Lau- 
rențiu și Aurel Iștoc au performanțe 
bune |a lungime... Regret că hu pot 
reproduce întreaga listă, poate că 
atunci s-ar fl convins și colectivul 
Locomotiva Arad, care are stadion 
cu pista dar nu are secție de atle
tism. că Școala profesională C.F.R. 
constituie un adevărat izvor de ti 
neri atleți!

Planuri de viitor ? Da, multe. O 
comportare cit mai bună la Sparta- 
chiadă, apoi Ceferiada. Speranțe ? 
Destule, printre care mai multă 
grijă din partea colectivului Loco
motiva și in.roducerea educației fizi
ce și in programa anului III..

...Nu vă pot spune rezultatul me
ciului de volei. In schimb, după <e 
i-am cunoscut pe directorul Zaharia 
Popa și pe pro’, ăș,’6nok vă pot asi
gura că despre mi: d’ntre elevii lor 
vom avea prilejul să mai scriem Și 
nu numai cu ocazia Spartacfiiadeî.

V. ARNAUTU

An de an. sportivii din orașele, 
comunele și satele patriei 

noastre întîmpină cu însufle
țire marea sărbătoare a oamenilor 
muncii din lumea întreagă : 1 Mai. 
In cinstea acestei zile, ei se intrec 
In cadrul a numeroase concursuri, 
.menajează noi baze sportive sau 
obțin performanțe de valoare.

Iată, pe scurt, cîteva vești des
pre manifestațiile sportive organi
zate in întimplnarea zilei de’ 1 
Mal.

OneifMteade co- 
sportiv 
Mureș, 
partici- 
s port ivi

• Numeroși spectatori au urmă
rit cu viu interes
desfășurarea con- .—
cursului de lupte 
pentru pitici, or
ganizat 
tec tivul
Voința Tg. 
la care au 
pat 26 de 
In vîrstă de 13-15 
ani. S-au remarcat: 
M. Varga. M. Go- 
r6k. T. Peter. Em. 
Palfi. St Szom- 
bory, Gh. Vaida. 
Bela Matyas. Ga
bor Viola și Peter 
Gagyi. La buna 
pregătire a acestor 
sportivi au contri
buit efectiv o se
rie de luptători cu 
experiență ca Bu- 
dai, Cosza, Vasarney și losach.

D. Nicoară — corespondent

cu ca-
fost in- 

din ora.

• Comitetul C.F.S. al orașului 
Arad organizează — prin co
misia locală de tenis de masă 
— un mare concurs 
racier popular la care au 
vita ți să part icipe jucători 
șe’.e Cluj, București, Timișoara, O- 
radea. Reșița, Orașul Stalin și al
tele. Acest concurs, închinat zilei 
de 1 Mai, are drept scop să dea 
posibilitate și sportivilor care nu 
Iau parte la campionatul divizio
nar, să se întreacă în cadrul unei 
competiții de proporții.

Emerjc Grunwald — corespon
dent 

se desfășoară o vie activitate com- 
petițională în cinstea zilei de l 
Mai. Astfel, la colectivele Finanțe 
Bănci, Poligrafie. Artă, Radio și 
altele au loc diferite întreceri 
sportive interne de volei, fotbal, 
tenis de masă, popice, șah etc.

E. Filip — corespondent ,

• Incepînd de vineri, se desfă
șoară la Orașul Stalin concursul 
de popice cu caracter popular (in
dividual și pe echipe de cite pa
tru jucători) organizat de colecti
vul sportiv Locomotiva din loca
litate

de 
șah 

de co- 
sporiiv 
Orașul 

acest 
eviden-

265 de concurent! 
au participat* la 
competițiile inter
ne de tenis 
masă, tir și 
organizate 
lectivul 

Voința din 
Stalin. Cu 
prilej s-au 
țiat cercurile spor
tive „Chimica", 
„Munca Colectivă" 
șl „6 Martie". Din 
rîndurile sportivi
lor au avut com
portări meritorii 
următorii: I. Rels
berg, V. Dumitran, 
Petre Dohotaru (la 
șah). Ion Erlich, 
M. Popescu și Si- 
mion Grecu (la te
nis de masă). în

trecerile de tir continuă sîmbăvă și 
duminică.

Al. Dincă, corespondent regional

trăgăto-
la con-

• Marea majoritate a 
rllor din Sibiu participă 
cursul de tir organizat de colec
tivul Voința, pe poligonul Ener
gia din localitate. Printre numero
șii concurenți, se află și o serie de 
trăgători cu 
Tibolg, Ion 
neanu.

experiență ca: Victor
Todea și Gh. Mărgi-

1

★

desfășurat
Sibiu un
popice la

seară s-a

IN,. CE TA TEA BE FOC "
Orașul așezat în valea de o sălbatică frumusețe a 

Bîrzavei, orașul al cărui suflet este uriașul combinat 
metalurgic își ridică semeț furnalele către cer, ca un 
simbol al muncii libere, creatoare. Obiectivul apara
tului fotografic a surprins citeva instantanee din acti
vitatea, in ajun de 1 Mai, a tinerilor muncitori din 
Reșița.

Oare cine poate găsi cuvinte penlru a exprima 
bucuria și emoția care l-au cuprins pe strungarul 
Ștefan Ăpro, mijlocașul echipei de fotbal Energia Re
șița, pe care-l vedeți înconjurat pe pionieri ? Florile

pe care le stânge în mîinile sale se vor ofili cindod/ 
dar amintirea acestei Intîlniri va dăinui multă vreme 
în amintirea vrednicului fruntaș în producție. Fotba
liștii, atleții sau handbalistele, marea majoritate a 
sportivilor sînt cunoscuți și apreciați de harnicii met 
talurgiști ai Reșiței. Cu aceeași dragoste își îndreaptă 
aceștia privirile și asupra tinerilor elevi ai grupului 
școlar CM. Reșița, pe care-i puteți recunoaște în „pro
tagoniștii* pasionantei întreceri șahiste. (

Dar, toate acestea, sînt doar citeva instantanee..
Fotoreportaj de I. MIHAICÂ I



Studenfii bucureșfenî se pregătesc febril 
pentru întrecerile atletice 
de vineri și sîmbătă

(

''Studenții bucureșteni sărbătoresc 
JWpariția numărului 3.000 ai ZÎaru- 
ftui „Sportul popular", pregătindu- 
l*e cu tot entuziasmul pentru a par- 
Iticipa cu succes la Întrecerile din 
țcadrul fazei de zonă a campiona- 
•fului universitar de atletism al •- 
brațului București.

Apropierea acestui eveniment se 
tface tot mai intens simțită pretu- 
Tfindeni, printre viitorii competi
tori ai întrecerilor, printre susți
nătorii care s-au și organizat tn 
—galerii", printre organizatorii care 
spun la punct ultimele amănunte 
Itehnice, retușază programul, fac 
iînscrierile și repartițiile pe serii, 
jpregătesc tricourile de campion! 
ttmiversitari ai orașului București 
«rtc. Pe sălile și Ia cantinele facul
tăților și institutelor au fost așe- 
«ate la loc vizibil afișe care anun
ță „evenimentul" și invită pe toți

în tribunele stadionului Republi
cii.

Viitorii competitori participă In 
aceste zii» la ultimele lor antre
namente, căutind să Se prezinte la 
sfîrșitui acestei săptămîni tn for
mă cit mat bună. La unul din a- 
ceste antrenamente controlate, 
Gheorghe Popescu (student la 
I.C.F.), cunoscut mal mult ca a- 
runcător de suliță și de greutate, 
a participat și la disc. El a înre
gistrat cu acest prilej cîteva rezul
tate de peste 45 de metri, ceea ce 
trebuie să recunoaștem că îl reco
mandă drept principalul favorit al 
întrecerilor de la această probă. 
Pe de altă parte, colegul său de 
institut. Alexandru Bizim, a arun
cat sulița aproape de 68 de metri. 
Forma bună în care se află record
manul țării ne face să-i așteptăm cu 
interes evoluția și poate chiar un

Recordmanul țării, Alexandru Biz*m va participa in concursul uni
versitar de la sfîrșitui acestei săptămîni.

finalele campionatului individual de tenis de masă 
'încep sîmbătă in sala Floreasca

rezultat de peste 70 metri. Frații 
Gherman șl Maria Vintilă se pre
gătesc și ei pentru întreceri. Gher
man (student la I.M.F.) dorește 
să cîștige cursa de 110 m. garduri, 
iar sora sa, Marla, va lupta pentru 
primul loc în proba de aruncare * 
greutății. Față de rezultatele lor 
anterioare ei se prezintă ca fave- 
riți indiscutabil. Dar, poți să știi de 
pe acum, ce se va întîmpla în în
trecerile de vineri și sîmbătă?

Din motive de ordin tehnic, în
trecerile anunțate pentru sîmbătă 
și duminică, se vor desfășura VI
NERI SI SIMBATA DUPĂ AMIA
ZA PE STADIONUL REPUBLI
CII. Ordinea probelor din concurs 
a rămas aceea pe care am anun
țat-o în ziarul nostru de sîmbătă.

Ședința tehnică în vederea în
trecerilor va avea loc Joi după a- 
miază la ora 16 la Institutul de 
Cultură Fizică (la catedra de atle
tism).

Arbitrii de atletism din Capitală 
care nu au fost programați pentru 
alte competiții atletice, sînt rugați 
să vină la Stadionul Republicii, 
vineri la ora 15.

Cum ziarul nostru nu mal apare 
pînă Ia începerea concursurilor, 
folosim prilejul acestui reportaj, 
pentru a ura succes în întreceri 
tuturor participanților.

Maestrul N. Krogws in mipocol 
șahiștilor din Capitală

Primul simultan susținut in Ca
pitală de maestrul N. Krogius 
(U.R.S.S.) a avut loc sîmbătă 
după amiază la colectivul sportiv 
Energia D.G.S.M. Jucînd la 20 
table, maestrul Krogius a realizat 
rezultatul 17r/z—2’/»- Ieri după a- 
miază, șahistul sovietic a făcut o 
vizită șahiștilor de la Institutul 
Geologic, care i-au făcut o deo
sebit de caldă primire.

„Vrem să deplasăm la Bu 
cea mai bună echipă a F

— declară Adolphe Jaureguy care, acum 3' 
juca împotriva rugbiștilor romini -

Iubitorii tenisului 
de masă din Capita
lă vor avea — la 
Sfîrșitui acestei săp
tămîni — un nou mo
tiv de bucurie. Ei vor 
putea să urmărească 
sîmbătă și duminică 
la Floreasca evoluția 
«elor mai bune jucă
toare și jucători ai 
■oștri. Iniir-adevăr, 
In aceste două zile se 
Wor desfășura finalele 
«ampionatului indivi
dual republican la 
«ele cinci probe: sim- 
rilu bărbați, simplu 

eniei, dublu bărbați, 
<ublu- femei și dublu 
®iixt.t

Această importantă 
In trecere internă, poa
te chiar cea mai im
portantă în decursul 
ainui an, ținînd seama 
rfe specificul tenisului 
<e masă ca sport indi- 
Tviduai. va desemna

pe campionii republi
cani pe 1957.

întrecerile se vor 
disputa sub semnul 
unei noi tendințe care 
trebuie să se imprime 
în jocul fruntașilor 

tenisului nostru de 
masă și bineînțeles, 
și al celorlalți jucă
tori romîni. Este vor
ba de concepția ofen
sivă către care își 
îndreaptă acum aten
ția și eforturile antre
norii noștri și cea mai 
mare parte a jucăto
rilor. Desigur oă nu 
se poate și nici nu 
este cazul ca să se 
facă sau să se aștepte 
schimbări radicale, 
însă finalele acestea 
vor constitui prima 
verificare a noii ma
niere de a acționa a 
jucătorilor de tenis de 
masă. Desigur aceas

ta va fi doar o pri
mă încercare. Dar ea 
va trebui neapărat 
continuată- Sfntem 
convinși că protago
niștii celor două zile 
de tenis de masă de 
la Floreasca vor de
pune toate eforturile 
în lupta pentru cuce
rirea întîietății, dar ei 
nu vor face acest lu
cru neapărat prin „ță- 
căneală* în dauna 
unui joc complet, în 
dauna spectaculozită
ții.

Marea majoritate a 
jucătorilor care vor 
participa la finale 
sint capabili ca prin 
comportarea k>r să 
satisfacă cerințele ce
lui mai exigent pu
blic cum este cel bu- 
cureștean. Problema 
este ca ei să dorească 
acest lucru.!

Secretarul General al Federației
InterRaționale de Baschet 

la București
— La întîlnirea internațională 

Romînia-Italia, care se dispută Ia 
18 mai la București, va asista și 
Williams Jonnes, secretarul gene
ral al Federației Internaționale de 
Baschet.

— Turneul echipei feminine 
Slavia Praga în țara noastră se 
va desfășura după următorul pro
gram : 8 mai: Energia-Locorroti- 
va ; Progresul M.I.C.-Slavia Pra
ga ; 9 mai: Energia-Progresul 
AU1.C.; Locomotiva-Slav*? Praj- 
ga; 10 mai: Locomotiva-Progresul; 
Energia-Sla vi a Praga.

întrecerile sînt dotate cu cupa 
„Victoriei" care va fi atribuită 
formației clasată pe primul loc. 
La 12 mai, Slavia Praga joacă 
la Orașul Stalin în compania 
echipei locale Voința.JUNIORII NOȘTRI AU TRECUT CU SUCCES PRIMUL EXAMEN

N-au fost mulți spectatori în 
tribunele Stadionului Republicii la 
Concursul de primăvară al junio
rilor, dar cei care au fost — ade- 
Vtărafi iubitori ai atletismului —~ 
au trăit momente de mari și fru
moase satisfacții. Numărul neaș
teptat de mare al participanților 
•— aproape 500, îndeosebi din pro- 
mncie. — risipa de entuziasm și 
anergie pe care tinerii au aruncat-o 
tn lupta sportivă, rezultatele, în 
general bune, pe care ei le-au ob- 
ținut, au făcut din întrecerea ce- 
ior mai buni juniori ai țării, un 
aoncurs foarte reușit. Păcat că de 
la startul acestui concurs au lip- 
mi mul fi din tinerii ■ bucureșteni.

— „Urmăresc cele mai multe 
din concursurile noastre, de mai 
ltine de 20 de ani, ne-a spus dr. 
Traian Dumitrescu, De aceea pot 
lace aprecierea că cei mai mulți 
«dintre „puștii" care evoluează a- 
cum, sint bine dezvoltați din punct 
de vedere fizic. In orice caz pot! 
spune că dezvoltarea lor fizică 
este cu mult mai bună decât a 
celor din generațiile de jtsiiori 
dinaintea lor. Iată de ce cred că

'sportul popular'
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lucrîndu-se cu ei cu toată serio
zitatea, vor putea obține ch .de 
curînd rezultate excepționale Pen
tru aceasta trebuie insă foarte 
multă grijă și atenție".

Ttnărul Mircea Stein fl8 am) a 
fost performerul acestui concurs 
El a obținut primul record repu
blican al anului 1957, sărind 14,71 
m. la triplu, și apropiindu-se 
astfel toi mai mult de gra
nița celor 15 metri. El a 
progresat de la an la an, astfel: 
13,71 m. în 1954, 14,25 m. in 1955, 
14,56 m. în 1956 și — deocamdată 
— 14,71 m. în acest an. La succesul 
său a contribuit, fără discuție, și 
antrenorul Gheorghe Steriade.

Venind pentru prima oară In 
București, tînărul operator chimist 
Horst Wentzel, din orașul Victoria, 
a reușit a frumoasă victorie la a- 
runoarea suliței. Deși rezultatul 
său nu este prea bun, el a făcut 
totuși proba unor remarcabile ca
lități, care bine șlefuite — cu a- 
jutorul antrenorului Ion Glnscă 
U pot ajuta să obfină în viitor re
zultate excelente.

Concursul a evidențiat o sume
denie de elemente talentate, în 
majoritate atleți noi, de la care 
putem spera rezultate dintre celfț

mai bune. In orice caz însă an
trenorii noștri trebuie să se ocupe 
cu și mai multă atenție de desco
perirea și îndrumarea unor specia
liști la prăjină, suliță, sprint unde 
rezultatele noastre sînt încă des
tul de slabe. Antrenorii trebuie 
să-și înzecească eforturile, mai 
ales în vederea desfășurării con
cursurilor prin corespondență pen
tru „Cupa Baâcanică pentru ju
niori" care încep peste cîteva zile.
ATLEȚI FRUNTAȘI LA START

Sinbătă s-au desfășurat cîteva 
probe de control la care au par
ticipat atleții noștri fruntași. Iată 
rezultatele : 100 m.: 1 Wie sen ma
yor 11,1; St. Radar li,2; Șt. Pri- 
siceanu 11,4; 400 m.: I. Savel
49,3; 1.000 m.: Z. Vamoș 2:26,3; 
Șt Mihaly 2:26,4; 3.000 m,: C. 
Grecescu 8:28,4; D. Bîrdău 8:34,2; 
D. Tîlmaciu 8:35,0; V. Weiss 
8:35,2; N. Bunea 8:41,0; F. Mos- 
covdci 8:41.0; V. Pop 8:41,0; 110 
m.g.: E. Ignat 15^8; G. Vintilă 
15,8; P. Păunescu 16,4; disc: V. 
Mano't-scu 45,51; suliță: Al. Bi
zim 67,42; I. Iordan 61,99 ; ciocan: 
N. Rășcănescu 57,65; C. Spiridon 
55,04; 600 m. femei; Fi. Oțel 

1’136,3; G. Mogoș 1:42,7, ( a;

PARIS (prin telefon). Nu a- 
veam de plătit nici un impozit, 
atunci ând urcam scările impo
zantei clădiri din strada Richelieu, 
unde se află una din direcțiile 
Ministerului Finanțelor. Dar, unul 
din funcționarii acestui Minister 
poseda datele care mă interesau 
în legătură cu partida de rugbi 
Franța—Romînia, Poate că pen
tru jucătorii din zilele noastre 
numele lui Adolphe Jaureguy — 
selecționerul echipei Franței — nu 
spune prea mult. Dar cei bătrîni 
știu că el a fost un mare jucă
tor de rugbi, de 31 de ori inter
național al echipei Franței, cu
noscut prin viteza sa excepționa
lă și — aceasta se leagă mai pu
țin de sport — prin talentul său 
scriitoricesc. Intr-adevăr, aveam 
să aflu că interlocutorul meu, a 
scris un volum de amintiri inti
tulat „Cine vrea să joace cu 
mine". „Țl-1 dăruiesc — zn'-a 
spus el —, nu pentru că l-am 
scris eu, ci fiindcă găsești în el 
multe din figurile rugbiului din 
Franța. La 19 mai, cînd voi veni 
lia București^ aș vrea să aflu 
părerea despre condeierul Jaure- 
guy".

își reluă apoi locul. Ei vorbește 
despre rugbi cu pasiunea cu care 
vorbește un violonist despre com
pozițiile marelui Paganini „Vrem cu 
orice preț să venim la București 
— mi-a spus Adolphe Jaureguy — 
cu cea mai bună echipă a Fran
ței, cu Maurice Prat, HageL 
Duîau, Celaya, ftarlihe, LXxnenecfî 
și toți ceilalți. Ați putut afla 
chiar din ziare că Rene Crabos, 
președintele Federației franceze 
de rugbi, a cerut acest lucru. A- 
ceasta, fiindcă cunoaștem sufi
cient de bine valoarea rugbiului 
rominesc și apoi pentru că ne 
interesează să facem o partidă 
cit mai bună la București. Pen
tru mine este o mare bucurie să 
mă deplasez cu echipa Franței 
in Romînia. Sper că micul nos
tru „cocoș galic" să nu piardă 
prea multe pene cu această oca
zie. Dar dacă Rctmînia va învin
ge, după un joc frumos, eu am 
să fiu primul care am să felicit 
gazdele".

Darrouy (Stade Montois) a fost 
una din revelațiile echipei Franței 
în acest sezon. El va juca la

București în postul de aripă.
In altă ordine de idei mi-a vor

bit de dorința sa, ca de la Bucu
rești să stabilească legături cu 
forurile conducătoare ale sportu
lui sovietic, pentru oa o echipă de 
rugbi franceză să ia parte la între
cerile Sportive Prietenești ale Ti
nerelului de ia Moscova. „Inte
resul nostru — a continuat Jau
reguy — este ca rugbiul să fie 
practicat In cît mai multe țări și 
mai ales în cete din est, unde 
are toarte ctmdițiiîe de dezvoltare. 
Dacă sovieticii vor introduce rug. 
biul, sînt convins că aceslta va 
lua o dezvoltare nemaiîntîl.ni'tă 
pînă acum. Jocul de la București 
nu pune pentru noi numai proble
ma prezentării noastre în condiții 
cît mai bune, d și cea a viitoare
lor legături și un fel de răspuns 
la cartea pe care ți-am dăruit-o. 
Noi vrem să jucăm așa cum vor 
și românii..."

Cum la această discuție a par
ticipat și șeful rubricii' de rugbi

a ziarului I 
Garcia — bl 
au, apărut il 
reguy, alătJ 
în legătură I 
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acum cîteva I 
său; cerea rl 
pă a celebru 
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Pe de ad 
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mai, arătind! 
mânii au la 
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A doua i

lată-l pe renumitul jucător austriac Alfred Huber executînd un 
adevărat salt acrobatic pentru a ajunge mingea.

Celor trei puncte cucerite
în primele zile, jucătorii 
austriaci. le-au mai a-

dăugat ieri după masă alte 
două, și astfel scorul final al întâl
nirii Austria—Romînia este de
5—0. Echipa țării noastre părăse
ște, așa dar, ediția din acest an a 
„Cupei Davis" învinsă categoric, 
fără să fi reușit să eîștige vreun 
meci, ci doar trei seturi din 18. 
Cîștigătorul celor trei seturi este 
campionul nostru Gh. Viziru, sin
gurul care a corespuns în mai mare 
măsură cerințelor acestei întîlniri 
internaționale. Echipa Austriei nu 
se află pe primul plan al tenisului 
european, și cu toate acestea a 
întrecut la zero formația noastră. 
Este o probă concludentă a nive
lului scăzut la care se află tenisul 
nostru de performanță. Să sperăm 
că din această lecție dureroasă cu 
care a coincis reintrarea echipei

noastre naționale în „Cupa Davis", 
vor fi trase toate învățămintele.
SE POATE PIERDE $1 DUPĂ 

CE CONDUCI CU 2—0...
...Acest lucru l-a demonstrat îerî 

după masă Gh. Viziru. Partida 
dintre campionul țării noastre și 
excelentul tenisman austriac Franz 
Saiko a fost nu numai cea mai 
lungă, dar și cea mai interesantă 
a întregii întîlniri. Incontestabil, 
cei doi jucători au luptat cu toată 
ambiția pentru victorie. Saiko, 
cunoscut prin tenacitatea și serio
zitatea cu care privește orice 
meci, dorea să ne arate ce știe și, 
evident, să-și îmbogățească palma
resul cu o nouă victorie, iar Gh. 
Viziru rîvnea la rîndu-i să aducă 
echipei „punctul de onoare". Și, 
după primele două seturi, se părea 
că romînul își va atinge țelul. In 
această parte a meciului. Gh.

Amatorii dl 
orașul Galați 
sista joi a 
la o interes 
uniune intei 
de box, în I 
reia vo|^vd

I 
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care l a cîștl 
Setul al doilJ 
în netă suped 
riat, de cele 1 
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Vor obține boierii bucure șteni a 3-a victorie 
asupra selecționatei pariziene?

1)J

Joi, pe Stadionul ,,23 August
SELECȚIONABILII DIN NOU LA LUCRU ■ ■■

șor, Lereter, Ene I, Ciosescu, Za
voda I, Meszaros II 
Mureș), Boroș și P.
(înaintași).

LOTUL TINERET: 
tar); Szakacs II , Stancu, loniță, 
Ivănescu (fundași): Bodo, Al. Va
sile, Neamțu și Jenei (mijlocași); 
Ene II, R. Lazăr, Eftimie, Raab, 
Biikossy, Mateianu, Seredai, K6- 
segy, V. Anghel și Costea (înain
tași).

Hidișan (lotul B), Uțu și Mo>ar- 
căș (tineret) fiind plecați cu Di
namo Orașul Stalin la Budapesta, 
nu vor lua parte la acest trial. De 
asemenea, unii jucători chemați la 
București (printre care șt Brînzei) 
probabil că nu vor putea fi folosiți, 
fiind accidentați.

Joi, lotul A va juca cu lotul de 
tineret (ora 17), iar în deschidere 
(lă ora 15) se vor întîlni două for
mații ale lotului B.

Jucătorii seleeționabili vor ră- 
mîne sub supraveghere și în vii
toarele etape ale „Cupei Primăve
rii" care se vor desfășura la 5 și 
12 mai (prima și a doua etapă 
a returului). Loturile vor putea fi, e- 
ventual, completate cu jucători 
care se vor remarca în aceste două 
etape.

Etapa de duminică a „Cupei 
Primăverii" a constitui? un bun 
prilej de urmărire a jucătorilor se- 
lecționabili în vederea trialului de 
joi de pe stadionul „23 August". 
Jocurile de duminică, viu disputate, 
în general, au solicitat din cartea 
fotbaliștilor eforturi fizice și teh
nice deosebite la care marea ma
joritate a răspuns conform așteptă
rilor, mai ales din punct de vedere 
fizic. Acest fapt a ușurat în bună 
măsură lucrările de selecționare și 
rapoartele observatorilor speciali 
subliniază faptul că mulți jucă
tori au dat satisfacție.

In urma constatărilor făcute, 
pentru joi au fost convocați la 
București următorii jucători:

LOTUL A: Tom,a și Voinescu 
(portari); Zavoda II, Pahonțu, A- 
polzan, Brînzei și Neacșu (fun
dași); Călinoiu, Onisie și Nunwe- 
iller (mijlocași); Cacoveanu, Gîr- 
leanu, Constantin, Alexandrescu, 
Ozon, Petschowski, Tătaru și 
David (înaintași).

LOTUL B: Dungu și Curcan 
(portari); Zbîrcea, Sziics, Bă- 
cuț II, Caricaș. Macri și V. Dumi
trescu (fundași); Știrbei, Cojerea- 
nu, Farcaș, Tănase. Mihăilescu 
(mijlocași); Hașoti, Oaidă, Nicu-

(Recolta Tg.
Moldoveanu

Cozma (por-

Drama.ica evoluție a scoru
lui în meciul de la Orașul 
Stalin (de două, ori Știința 
Timișoara și-a asigurat un a- 
vantaj de două goluri și tot de a- 
tîtea ori dinamoviștii au egalat) a 
salvat întrucîtva spectacolul fotba
listic, pe care îl promitea întîlnirea 
dintre cele două echipe fruntaș* 
Lupta pentru calitate, care constituie 
în esență scopul „Cupei Primăverii*, 
a fost insă abandonată in favoarea 
unei întreceri cu o pronunțată notă 
de duritate, pentru că in focul dis- 
putelor de o înverșunare cu nimic 
justificată, ambele echipe au comis 
neriiimărate greșeli de ordin tehnic 
Și tactic.

Sarcina observatorului comisiei 
de selecție a 
unată, pe de 
jucători n-au 
posturile lor
jucat în atac și Lereter a trecut 
stoper, Tănase un soi de mijlocaș^, 

rătăcitor), iar pe de altă parte pen
tru că alți jucători ca Eftimia, Hu
lea, Boroș și Ciosescu, probabil de 
teama de a nu se accidenta, evitau 
perioade lungi de timp contactul cu 
adversarul direct. Este de datoria 
jucătorilor, și in special al antreno
rilor de a tempera zelul — greșit 
înțeles — al celor care împiedică 
realizarea principalului obiectiv al 
fotbalul nostru : jocuri de un nivel 
cit mai ridicat.

fost deci mult îngre- 
o parte fiindcă unii 
putut fi utilizați pe 
(Brînzei accidentat ț

Directa de dreapta, precis ex pediată de Emil Cișmaș s-a oprit 
~ ' .Fază din întîlnirea București-

Stadionul Republicii.
manifeste un asemenea interes ma
jor. Pe de o parte, boxul francez 
se bucură de un renume excelent, 
iar pe de altă parte, din formația 
oaspe făceau parte nu mai puțin de 
5 boxeri de culoare, ceea ce pentru 
amatorii de box bucureșteni repre
zintă un mare punct de atracție! 
Victoria a fost adjudecată din nou 
de reprezentativa bucureșteană. De 
astă dată, scorul a fost și mai ca
tegoric: 8-2. Totuși, în niciun caz 
nu se poate spune că pugiliștii pa
rizieni au însemnat o „pradă" u- 
șoară pentru boxerii noștri. In
tr-adevăr. în marea lor majoritate, 
oaspeții au impresionat printr-o 
pregătire tehnică deosebită prin- 
tr-o remarcabilă claritate în acți
uni.

Acum, capitala Franței va găz
dui cea de a treia întîlnire dintre 
cele două reprezentative. De o 
parte și de cealaltă s-au făcut pre
gătiri intense, aflate acum în sta
diu final. Parizienii, deciși pare-se 
să-și ia revanșa, au alcătuit pentru 
întîlnirea de Ia 4 mai un lot foarte 
puternic, în care au fost selecțio
nați boxeri din cei mai redutabili, 
în fruntre cu excelentul „ușor" 
Claude Saluden,

Reprezentanții noștri nu s-au 
lăsat nici ei mat prejos, antre- 
nîndu-se cu multă sîrguință sub 
conducerea lui Ion Popa și Gheor
ghe Axioti. Foarte bună a fost ini
țiativa de a verifica pe cîțiva din
tre componenții lotului în cadrul 
reuniunilor amicale din ultima vre
me.

in figura lui Jean Serge Cadot. 
Paris, disputată anul trecut pe

Săptărnina aceasta, mai precis 
simbătă 4 mai, boxul romînesc 
este chemat să facă față unei im
portante confruntări internaționale 
Pe ringul din sala „Elysee Mont
martre", reprezentativa orașului 
București va acorda revanșa selec
ționatei Parisului. Aceasta este cea 
de a treia întilnire dintre cele 
două echipe. Prima a avut loc în 
primăvara anului 1955, la Paris, 
victoria revenind pugiiiștilor bucu- 
reșteni, cu scorul de 7-3. Un an 
mai tirziu, a fost rîndul echipei 
Parisului să ne viziteze. întîlnirea 
București-Paris a atras — dacă vă 
amintiți —un număr record de 
spectatori în „potcoava" Stadionu
lui Republicii. Cei 20.000 de spec
tatori au avut toate motivele să

box Voința—Start (R. P. Polonă) 
loc la Galați

I

PROGRESUL BUCUREȘTI
A CIȘTIGAT TURNEUL DIN GRECIA

Fotbaliștii echipei Progresul 
București s-au înapoiat ieri după 
amiază din Grecia, unde au sus
ținut trei întîbriiri în cadrul unui 
turneu la care au participat și e- 
chipele Panathinaikos, A.E.K. din 
Atena și Olimpiakos- dig Pireu.

In legătură cu acest tutneu, iată 
ce transmite trimisul agenției A- 
gerpres: ,

Vizita echipei Progresul în Gre
cia a avitt loc în cadrul unui mare 
turneu la bare (în afara echipei 
romîne) au participat și cele mai 
bune trej echipe grecești. In urma 
rezultatelor înregistrate, PRO
GRESUL A CIȘTIGAT PRIMUL 
LOC TN CLASAMENTUL TUR
NEULUI. După cum se știe bucu- 
reș tenii au învins cu 2—0 pe

A.E.K., cu 4—0 pe Panathinaikos 
și au pierdut cu 0—1 la Olimpia
kos. Iată și celelalte rezultate ale 
turneului: Panalthinaikos—A.E.K. 
2—2 ; A.E.K.—Olimpiakos 4—4 ; 
Panathinaikos—Olimpiakos 1—1. 
Clasamentul: 1. Progresul 4 pete, 
(cel mai mare număr de victorii); 
2. Olimpiakos 4 pete.; 3. A.E.K, 
2 pete.; 4. Panathinaikos 2 pete.

De remarcat că acest turneu a 
constituit ultima verificare a selec- 
ționabililor greci în vederea meciu. 
lui din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, cu reprezenta
tiva Iugoslaviei, (5 mai, 
tena).

S. MASSLER

Stoperul Marinescu (Energia 
Steagul roșu) și interul dreapta 
Raab (Locomotiva București) 
angajați intr-o cursă de.,, urmă- - 
rire a balonului. Marinescu ua- 
ciștiga — după toate aparentele 
— acest „duel".

(foto L. Tiborl

boxul se bucură de o 
«nare popularitate. I'n 
vederea reuniunii de 
joi. Petre Epureanu, 
conducătorul tehnic al 
selecționa tei 
kieu^p'

Barer ș

asocia- 
^oința, împreună 
mtrenorii Gh. 

-----  și N. Buză, au 
ilcătuit formația care 
ra fi opusă oaspeți

lor. Ea are următoa
rea alcătuire, în or
dinea categoriilor :

la

Ludovic Ambruș, Ion 
Zlătaru, Nicolae Sto- 
ian, Mircea Miclăuș, 
Stan Bogoi, Vasile 
'Bogoi, Manon Flo- 
rescu, Gheorghe Ni
colae (Ton Pilntea), 
Liviu Coc, Ion Pe
trov. Polonezii vor 
prezenta probabil a- 
ceeași echipă care a 
evoluat în ringul din 
sala Floreasca. MARIUS GODEANU

In meciul de „Cupa Davis” cu Rominia
iii austrîaci au ciștigat toate partidele
arte bine, 
abă a ad- 
BiduJ, dar 
lui set pe 
ită: 7—5. 
pe Viziru 
joacă vâ
ri vine la 
cu voleuri 
acel rapid 
s, victoria 
mai precis 
Wui“ nos- 
u dicitr-o- 
linișt'ească, 
| următor, 
lemurl" la 
ibilă de- 
a însă ju- 
:esiv 1—3, 
această sl
ants], dar 
iducerea e 

a mai fi 
rizibilă re
le au fost 
cîștigă cu 
eturi, min
au viteza,

> entuzias- 
iar Saiko 

e treabă și 
, cu admi
te dreapta, 
liftațe, Vi- 
leosebit de

favorabil, conducînd în setul al 
patrulea cu 2—0 și 40—15 L-a 
ratat; și cine știe, poate atunci a 
ratat și victoria. Ultimele seturi 
au revenit lui Saiko cu 6—2 și 
6—3. Jucătorul nostru a apărut 
oarecum obosit spre sfîrșit și sîn- 
tem absolut siguri că, mai atent 
în setul al treilea, nu putea scăpa 
din mînă meciul.

UN JOC FARA ISTORIC
Huber și-a permis să arboreze, 

în ținută și în joc, o totală indi
ferență In meciul cu Zacopcea-nu, 
poate nu ca o desconsiderare a ad
versarului, ci — după cum rii s a 
spus — fiindcă așa es*e obiceiul

Campionul țării noastre Gh. Vi- 
ziru a depus eforturi deosebite — 
în partida cu Huber — pentru o 
comportare cit mai bună.

lui atunci cînd miza pusă în joc 
nu este interesantă. Ieri, artificiile 
lui Huber au fost „ajutate" și de 
riposta slabă a celui din față. Mul
tora le-au plăcut, desigur, aceste 
demonstrații ale jucătorului aus
triac, dar meciul în ansamblul 
său n-a fost atrăgător fiindcă i-a 
lipsit tocmai acel element de lup
tă, de întrecere, care dă farmec 
oricărui spectacol sportiv. Zacop- 
ceanu a jucat din nou slab, fără 
a pune nici o problemă adversa
rului. Intr-un cuvînt, n-a fost la 
înălțimea cerută unui jucător care 
eyoluiază în „Cupa Davis", 
final: 6—3, 6—2, 6—4
Huber.
BARDAN ÎNVINGĂTORUL 

„DAVISCUPMAN"
Ieri dimineață, puținii spectatori 

aflați în parcul Progresul l-au pu
tut urmări pe Alexe Bardan ser
vind replica jucătorului austriac 
Hainka, rezerva echipei de „Cupa 
Davis". O nouă confirmare a posi
bilităților tînărului nostru jucător: 
victoria i-a revenit cu 6—4, 4—6, 
4—6, 6—4, 7—5. La dublu, Cris 
tea, Turdeanu au fost întrecuți de 
perechea austriacă Sas, Pajor cu 
4—6, 6—8.

Scor 
pentru

UNUI

C. SEVEREANU 
I. MANOLIU 

Fotografii T. LEU

DUMINICA IN CAPITALA
Stadionul Ciulești, ora 8.45: 

Progresul C.P.C.S. — Progresul 
Suceava (cat. B); ora 10.30: Lo
comotiva București — Progresul 
Oradea (cat. A). Biletele pentru 
acest cuplaj se pun în vînzare joi 
la Giulești, Dinamo, C.C.A., Pro
nosport (Cal. Victoriei și Bd. Di- 
nicu Golescu), Clubul Grivița Ro
șie, casele din str. Hașdeu și chioș
cul din str. I. Vidu.

Stadionul Republicii, 
Dinamo București—FI. 
(cat. A).

Teren Dinamo-Obor,
Dinamo 6—Locomotiva Constanța 
(cat. B).

ora 15,15 : 
roșie Arad

ora 10.30:

Tn urma trierii celor 1.044.772 va
riante depuse la concursul nr. 17 
din 28 aprilie 1957 au fost găsite: 
114 variante cu 12 rezultate, 
variante cu 11 rezultate și 15.403 
riante cu 0 rezultate.

Omologarea concursului este 
curs de desfășurare.
• Ultimele două concursuri

2207 
va-

în

• Ultimele două concursuri din 
luna aprilieeau adus două... recor- 
cluri: 245.454 lei premiul I la con
cursul nr. 16 șl 1.044.772 variante de
puse la concursul nr. 17. precedat 
de asemenea cifre, fără îndoială că 
programul din 5 mai este așteptat 
cu nerăbdare și sîntem siguri că nici 
el nu va... ezita să-și răsplătească 
participant!! cu premii valoroase. Să 
analizăm acum pe scurt meciurile 
cuprinse în program-

București-Londra (rugbi). Este ne
îndoios întîlnirea care reține aten
ția tuturor iubitorilor de sport din 
țara noastră. Nu greșim cîtuși ce 
puțin atunci cînd spunem că și aten
ția multor specialiști ai „balonului 
oval” din alte țări este îndreptată 
spre acest meci pentru care londo
nezii au anunțat deplasarea unei 
formații redutabile. Avantajul tere
nului propriu ca și rezultatele ante
rioare obținute de jucătorii noștri 
în compania unor formații engleze 
sînt pentru noi argumente suficient 
de concrete pentru a indica: 1. Pro
gramul este continuat de un adevărat 
derbi al „Cupei Primăverii”: știința 
Tlmișoara-C.C.A. Deși rezultatul din 
tur ca și avantajul terenului ple
dează net pentru Știința noi vă sfă
tuim să nu renunțați ușor la „2”. 
Dacă' aveți nevoie de „soliști” urmă
toarele două întîlniri par... tocmai 
bune de așa ceva: Energia Ploești- 
Progresul București șl Dinamo Bucu- 
rești-Fl. roșie Arad. Intr-adevăr am
bele formații gazdă au arătat du
minică o bună pregătire și nu credem 
că' vor desmințl încrederea ce le-o 
acordăm. Meciuri ceva mai dificile

onosport
ni se par cele dintre Dinamo Orașul 
Stalln-Recolta Tg. Mureș și Energia 
Petroșani-Energia orașul Stalin. 
Motivul principal pentru care nu 
căutăm soliști: la «.ceste meciuri 11 
constituie nu atît echilibrul partide
lor cit faptul că cele patru echipe. . 
nu se dau în lături de la furnizarea 
surprizelor! Cei mai ,,cura joși” din
tre dvs. au ocazia să indice la me
ciul VII: Energia Hundeoara-Progre- 
sul Sibiu solist 2, care confirmă atît 
forma bună cît și elementele de va
loare care compun echipa sibianl. 
La meciul VIII: Dinamo Bîrlad-Ști- 
ința București avem de ales între 
două formații în formă. In aceastA 
situație noi vom prefera gazdele. 
Programul este continuat de două 
întîlniri foarte echilibrate din cam 
pionatul italian: Trlestina-Fiorentina 
și Napoli-Roma. Dacă în prima din
tre ele avantajul echipei oaspe se 
conturează destul de clar, în cel de 
al doilea ,,2”-ul nu trebuie să lip
sească dat fiind „specialitatea” am
belor echipe în furnizarea surprize
lor. Ultimele două' meciuri: Toulou- 
se-Nice, (la Paris) și Bordeaux-An
gers (la Marsilia) constituie semifi
nalele Cupei Franței. După părerea 
noastră la aceste meciuri ,,2” este 
pronosticul cel mai indicăt. Nu ui
tați însă câ în „Cupa Franței” X- 
urdle își afirmă des prezența! In în 
cheiere vă reamintim că concursul 
nr. 18 (etapa din 5 mai) este ulti
mul concurs la care mai sînt acor
date premii pentru variantele cu „0” 
rezultate! ( — o motocicletă T.J. de 
350 cmc. participantului cu cel mai 
mare număr de variante cu „0” re
zultate; — un aparat de televiziune

participantului următor cu cel mai 
mare număr de variante cu „0” re
zultate; Prin tragere din urnă: — 
3 aparate de televiziune; — 3 apa
rate de radio „Victoria”).
• Iată acum și premiile speciale 

care au fost acordate variantelor cu 
„9” rezultate de la concursul Prono
sport nr. 14 (etapa din 7 aprilie 
1957):

— Motocicleta I.J. de 358 cmc. a- 
cordată participantului cu cel mai 
mare număr de variante cu re
zultate a revenit Iui Ivanovicl Petre 
din București calea Moșilor 9« care 
a avut 25 variante cu « rezultate.

— Motocicleta Jawa de 125 cmc. 
acordată participantului următor eu 
cel mai mare număr de variante cu 
„9” rezultate a revenit lui Teodor 
ștefănescu din Iași str. FHimon 
Sirbu 19 A care ■ avut 22 variante 
cu rezultate.

Premiile speciale acordate prin tra
gere din urnă:

— O motocicletă Jawa de 125 cmc. 
i-a revenit lui Zaharovici Hermina 
din București str. Bis. Enei 14.

— Cele două aparate de radio 
„Mureș” au fost obținute de urmă
torii: Lungu Gheorghe din Bucu
rești str. M. Petrescu 28 și Mereu 
Ion din București, str. Fluierului D

— 1 aparat de radio „Electromag
netica” i-a revenit lui Virgil cons- 
tantinescu din București bd. Ardea, 
luinl 5.

— Cele două cupoane a cite 3 m. 
stofă import au fost obținute de ur
mătorii: Merdinian Ovanez din Buca, 
rești str. Popa Rusu 12 și Bălan Nl- 
culae din București șos. ștefan cel 
Mare 75.

Tn urnă' au fost introduse 957 vac 
riante cu ,,0’- rezultate.
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S’BIU 29 (prin telefon de Ia sub- 
redacțla noastră). Mii de oameni ai 
muncii din Sibiu și din împrejurimi 
au urmărit timp de 3 zile pe ma
eștrii probelor de reguiarita'e și re- 
zisten'â din sportul cu motor. Du
minică seara, cîni maestrul spor
tului M'rcea Cefnescu (Dinamo) a 
îmbrăca! ’tricoul de camp on repu
blican pe anul 1957, ropote de a- 
plauze au răsplătit meritata sa vic
torie. Deși era evident emoționat, 
l-am rugat totuși să ne spună pă
rerea asupra competiției care I în
cununase cu laurii de campion, lată 
ce ne-a spus :

„Am cucerii acest titlu duoă o 
muncă grea și îndelungată. îmi a- 
runc privirea în urmă cu cîțiva ani 
și mă văd la 
lor mele concursuri, 
alergam doar cu 
voința care .au 
dintotdeauna tinereîea. Anii din ur
mă mi-an adus insă experiența și 
calitățile necesare unui bun moto-

startul prime- 
la caie 

curajul și 
caracterizat

Mirco Dmitriu (Energia I) și echipa Energia I
conte detașat in Cupa Victoriei ia yachting

MAMAIA 29. (Prin 
telefon de la trimisul 
nostru ).

Din nou. pentru a 
treia oară tn interval 
de trei zile, a fost dat 
semnalul de amânare 
a unei regate din 
oauza lipsei de vînt. 
fată insă că luni după 
amiază vintul s-a mai 
ridicat puțin (tăria a
II- a), a fost mai 
constant și a prilejuit 
o reușită regată (a
III- a) Cele două ture 
pe trei balize mi fost 
conduse cu siguranță 
de reprezentantul e- 
chipei Energia J Mir
cea Dumitriu care a 
trecut primul linia de 
sosire în lh50’. La 
mică distanță a sosit 
reprezentantul echipei 
Energia II, Constan

tin Țico. Pe locul trei 
s-a clasat 
prezentant 
echipe a 
Energia:
Ies. După cum se poa
te vedea și luni după 
amiază oeliștii asocia
ției Energia s-au cla
cat pe primele locuri. 
De altfel, Mircea Dj- 
mitriu conduce deta
șat tn clasamentul 
general individual iar 
prima echipă a aso
ciației Energia se află 
și ea în frunte in cla
samentul pe echipe la 
o substanțială dife
rență de puncte.

Dintre celelalte e- 
chipaje. remarcăm 
comportarea celor con
duse de Puiu Mânu 
(Clubul Central Nau
tic A.F.S.4 P.J.Gbeoc-

tot un re
al primei 
asociației 

Victor Ge-

a ciș tigaty. Manciu concursul
de pentatlon modem

In desfășurarea concursului de 
pentatlon modern din Capitală lu
crurile în ultimele trei probe s-au 
petrecut aidoma așteptărilor. Cei 
trei concurenți (Teodorescu, Ro
man și Manciu), care luaseară un 
avans considerabil după primele 
două probe, au fost ajunși și pe a- 
locuri chiar depășiți de cătrft „ur
măritorii" lor. Țintea și Ionescu. 
Cu alte cuvinte, proba de tir și 
apoi cea de înot au modificat sub
stanțial ordinea în clasamentul 
concursului, în timp ce alergarea 
— desfășurată pe un traseu puțin 
anevoios — nu a avut rolul decît 
să rotunjească punctajul fiecărui 
concurent în parte.

De remarcat că la tir, Țintea și 
jStoenescu s-au comportat foarte 
bine, reușind acum 
pregătire pe ținte 
realizeze obișnuitul 
concurs; între 185 
hatație, rezult'ate’e

la început 
mișcătoare 

lor rezultat 
și 190 p..

de 
să 
de 
La

— comparativ

FINALA CAMPIONATULUI REPU
BLICAN ȘCOLAR DE GIMNASTICA 

In zilele de 4 și 5 mal va avea loc 
la Ploești finala campionatului repu
blican -școlar de gimnastică. Eveni
mentul este așteptat cu mult inte
res de către ploeșteni, care au în
ceput încă de pe acum pregătirile, 

întrecerile se vor desfășura pe 
stadionul „Flacăra” sau în sala de 
gimnastici a aceluiași stadion (în 
caz că timpul va fi nefavorabil).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PENTRU JUNIORI LA LUPTE 

CLASICE
Recent s-a încheiat termenul de 

desfășurare a fazei ce regiune din 
cadrul campionatului republican 
pentru juniori Ia lupte clasice Pînă 
în prezent am primit o serie de co
municări din care rezultă o partici
pare numeroasă Ia aceste întreceri. 
Astfel, la Bdia Mare au concurat 
77 tineri, la București 74, la Oradea 
59, la Cluj 32, la Tg. Mure? 35. Nu 
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la Si
de re-

ciclist. întrecerea organizată 
biu. campionatul republican 
gularitate și rezistență, a fost de 
valoarea unui concurs internațional. 
Pe unele porțiuni ea a depășit chiar 
— în ceea ce privește dificultatea 
traseelor — unele concursuri din 
străină'ate. Prin munca entuziaslă 
a arbitrilor amănuntele organiza
torice au fost bine rezolvate și au 
compensat astfel, intr-o oarecare 
măsură, greutățile parcursului. Tra
seele alese, prin nota lor de duri
tate deosebită, au constituit un mij
loc serios de verificare a potenția
lului de luptă și a posibilităților teh
nice de care dispun motocicliștii 
noștri, înaintea intîlnirilor interna
ționale care vor avea loc în acest 
an. Toți am fost obligați să ne do
vedim pregătirea. Și pot afirma, 
fără nici o ezitare, :ă cei 23 de mo- 
tocicliști care au terminat parcursul 
au dovedit reale aptitudini pentru 
această atit de grea disciplină a 
sportului cu mo or. Serpentinele de 

ghe Nour (Energia 
II). Miilio Tașcu (care 
tnsă în această regată 
s-a clasat mai slab). 
L. Predescu (Energia 
I), etc. Ultimele două 
regate, care se vor 
disputa miercuri, vor 
hotărî care vor fi cele 
6 echipaje participan
te la faza internațio
nală a ..Cuoei Victo
riei".

In răgazul de o zi 
(marți) se va desfă
șura concursul de re
zistență: „Cupa Ma
maia". Durata de 8 
ore a acestei regate, 
ca și timpul care se 
anunță mai aspru, 
vor pune la grea în
cercare cunoștințele 
și pregătirea vehști- 
lor.

N. MARDAN

luate cu cele de anul trecut — sint 
mult îmbunătățite. Trei concurenți, 
Mărcuță (4;05.0), Ionescu (4;07,0) 
și Stoenescu (4;09,6) au înotat sub 
4:10, ceea ce nu am întîlnit în ce
lelalte concursuri de pentatlon. De 
la alergare reținem comportarea 
bună a lui Teodorescu care și-a 
depășit adversarii cu peste 100 de 
puncte.

Cel mai bun ne cinci probe s a 
dovedi» Viorel Manciu al cărui re
zultat (4302 p) este bun pentru în
cepui de sezon. Urmează în ordi
ne: Țintea-4267 p., T»=dorescu-4261 
p., Ionescu4045 p.. Rcman-3957 p., 
lorgulescu-3803 p., Stc-nescu 3699 
p., Mărcuță-2029 p.. Atît Manciu, 
cit și următorii clasați au Încă 
multe resurse pentru performanțe 
superioare. Acest prim concurs o- 
ficial a scos însă în evidență la ei 
o reținere nejustificată, lipsind dîr- 
zenia, combativitatea și hotărîrea 
indispensabile unui bun pentatlo

Hunedoara, ș.a. unde se pare că nu 
s-au ținut concursurile. De remar
cat faptul că — în conformitate cu 
regulamentul campionatului — Ia fi
nală (16-19. V.: Orașul Stalin) vor 
participa campionii de regiuni, iar 
din regiunile Autonomă Maghiară, 
Baia Mare, Oracea, Timișoara și 
Orașul București cîte doi concurenți 
Ia acele categorii unde s-au prezen
tat mai. mult de 7 luptători.

e Sîmbătâ în sala Dinamo se des
fășoară concursurile grupei IV-a 
din etapa V-a (ultima din tur) a 
campionatului pe ect-ipe. Participă 
Dinamo București, Energia DGSMl 
C.C.A. și Energia Hunedoara.

CONCURS DE LUPTE 
LA CRAIOVA

La Craiova a avut loc sîmb’ătă 
și duminică un concurs de lupte 
dotat cu „Cupa 1 Mai”. întrecerile 
s-au desfășurat în cadrul catego
riilor 79. 87 kgr. și grea, fiind rezer
vate luptătorilor începători și din 
cat. in-a și a Il-a. Organizarea a 
fost corespunzătoare, iar concursul 
s-a bucurat de prezența a sute de 
spectatori. întrecerile au fost dîrze

examen ma-

mațina mea,

examen foarte greu
la Curmătura cărăruia turistică de 
pe valea Stezei, Prislopul. Gura 
Rîului și alte porțiuni au supus la 
un sever și ediiicator 
șiniie și oamenii.

Sint foarte fericit că
Jawa 123 cmc., a rezistat cu succes 
pînă la sfirșit. intemperiilor. Mă 
bucură îndeosebi și faptul că ea a 
dat satisfacție la cursa de viteză pe 
circuit*.

M. Vlădoianu și C. Pitaru — 
corespondenți

lată-l pe Alex. Lăzărescu (C.C.A.), unul dintre concurența care au 
terminat parcursul cu 0 p. penalizare, coborind pe valea Stezei.

Prima „confrun tare”
La Craiova, intre 3-5 mai:

a călăreților fruntași
asemănător 

nostru „inau-
Un titlu oarecum 

purta și reportajul 
garai*, apărut in primele zile de 
mai ale anului trecut. Ca și atunci, 
hipodromul orașului Craiova se 
pregătește să găzduiască acum pri
mele întreceri republicane de călă
rie. Organizatorii sint aceiași, 
hipodromul și-a păstrat frumusețea, 
majoritatea sportivilor care se vor 
întrece intre 3 și 5 mai au fost 
prezenți și la startul concursurilor 
din anul trecut. S-ar părea deci, 
că este vorba despre o simplă repe
tare a unei competiții în desfășu
rarea căreia n-au intervenit lu
cruri noi. Și totuși, capitolul „nou
tăților" nu este cîtuși de puțin să
răcăcios. La Craiova vor apare 
mulți, foarte mulți cai tineri (re
partizați prin grija Ministerului 
griculturii și Silviculturii), care 
fost „lucrați" fot timpul iernii, 
aceste condiții este așteptată o 
fluență deosebită in probele de „se- 
miușoară" (1.10 m.) și „ușoară" 
(1.20 m.). Pentru prima oară în 
(ara noastră se va organiza proba 
„semigrea" (1.50 m.) rezervată 
cailor de categoria „grea" care 
sint pregătiți pentru concursurile

A- 
au 
In 
a-

și de un bun nivel tehnic. Cu a- 
ceastă ocazie s-au remarcat unele 
elemente cu reale perspective ca: 
I. Radu (Dinamo Satu Mare), Emi- 
lian Berceanu (Știința Buc), Eugen 
Teodorescu (T.D. Buc ).

Rezultate: cat. 79 kgr.: 1. N. Ba
ciu (Loc. Oradea), 2. Gh. Boitoș 
(C.C.A.), 3. I. Țâranu (Progr. Buc.); 
cat. 87 kgr.; 1. M. Croitoru (Ener
gia O. St.), 2. Eugen Teodorescu
(T.D.), 3. Alexe Virgil (Voința Buc.), 
cat. grea: 1. I. Radu (Din. S.M.), 2. 
S. Szasz (Energia DGSM), 3. D. Po- 
tîrcă (Voința Buc.).

I.OCAȚIUXE DE BILETE
Biletele pentru cuplajul de du

minică de pe Stadionul Repu
blicii (fotbal Dinamo București- 
Flamura roșie Arad și rugbl 
Bucureștl-Londra) se pun în vîn- 
zare de joi dimineață la: Prono
sport (Cal. Victoriei), chioșcul 
cin str. r. Vidu, Dinamo, stadio
nul ,,23 August", stadionul Giu- 
lești. CCA și Stadionul Repu
blicii (str. Hașdeu).
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Felix Heitz a depășit de pe acum timpul standard 
pentru recordul țării la 200 m. bras

Concursul de natațig desfășurat 
simbătă și duminică la bazinul 
Floreasca a marcat sftrși'ul primei 
perioadă de pregătire, perioadă In 
care antrenorii și-au propus să 
formeze înotătorilor noștri frun
tași o bază solidă in vederea nu
meroaselor concursuri prevăzute 
anul acesta în calendarul intern 
și internațional. Și astfel, după 3

(foto Gh. Epurări

internaționale de la Varșovia, 
Leipzig și Achen (luna iunie). Pro
ba „mijlocie" se va desfășura in 
acest an pe un parcurs cu obstaco
le de înălțime maximă (1.40 m.). 
întrecerile de obstacole vor fi ur
mate de probele cuprinse in con
cursul de triatlon: ziua I: probă 
de dresaj: ziua a Il-a: cros pe dis
tanță de 3.000 de metri cu obsta
cole fixe; ziua a III-*: proba de 
obstacole categoria „ușoară". Fi
rește, nu putem decit să salutăm 
inițiativa organizării unui astfel de 
concurs al cărui principal scop 
este pregătirea cailor și călăreți
lor pentru proba completă de călă
rie.

O convorbire cu maestrul sportu
lui M. Timu, șeful echipei hipice 
a C.C.A., ne-a dat posibilitatea să 
adăugăm acestor rinduri cîteva in
formații interesante. Astfel, echipa 
C.C.A. se va prezenta la Craiova 
cu cîteva schimbări în „formația"

Noutăți din handbal
• După cum s-a anunțat, datele 

de disputare a etapelor campiona
tului masculin de handbal catego
ria A au fost modificate, astfel 
că joi 2 mai este programată a 
doua etapă a returului.

In această întrecere, lupta pen
tru ocuparea primului loc, 
două serii, este oarecum 
cată în sensul că Dinamo 
Stalin (seria I) și C.C.A. 
a II a) și-au asigurat' un serios a- 
vantaj de puncte, fapt care le face 
să privească cu mai multă liniște 
desfășurarea ulterioară a campio
natului. Insă nici prea multă „li
niște" nu este bună, pentru că se 
poate întîmpla ca în ultima etapă, 
cînd C.C.A. a fost la un pas de a 
pierde jocul cu Energia Făgăraș.

Cele șase meciuri de joi șînt ur
mătoarele : seria I: 
Voința-Știința Timișoara; 
EȘTI : Energia-Dinamo Orașul 
Stalin ; BUCUREȘTI: 
I.C.F.-Energia Reșița, seria a ll-a: 
JIMBOLIA: Recolta-C C A ; FA- 
GARAȘ: Energia Energia Timișoa
ra; CISNADIE: Flamura 
Știința Iași.

• Astăzi după amiază 
(masculin și feminin) de 
trebuiau să participe la un trial ît> 
vederea selecționării echipelor na
ționale. Din cauza modificărilor 
survenite î.n programul campiona
tului masculin va avea loc numai

în cele 
clarifi- 
Orașul 

(seria 

SIBIU :
PLO-

Știința

roșie-

loturile 
handbal

luni de intense pregătiri axate pe 
formarea unei rezistențe pure (prin 
aplicarea unui program de gim
nastică specială, înot în stiluri 
diferite și pe distanțe lungi, ur
mat de concursuri de verificare cti- 
prinzind probe de 400 m., 800 m.. 
și 1.500 m.) o bună parte dintre 
înotătorii noștri fruntași au parti
cipat de astă dată la probele in 
care sini specialiști. Așa cum- 
scriam și in ziarul nostru de ieri, 
cel mai valoros „cronometru" al 
concursului a fost realizat de ma
estrul sportului F. Heitz, care a 
parcurs distanța de 200 m. bras 
tn 2:42,7 — un rezultat de valoa. 
re europeană.

33,33 m. — 24,5 — 24,5
66.66 m. — 53,4 — 28,9

100 m. — 1:19,8 — 27,0
133,33 m. — 1:47,5 — 27,7
166,66 m. — 2:14,9 — 27,4

200 m. — 2,42,7 — 27,2

timpurilor intermediareStudiul timpurilor intermediare 
demonstrează că Heitz a îndeplinit 
cu strictețe obiectivele propuse 
de antrenorul său în această pri
mă perioadă de pregătire, însu- 
șindu-și o bună rezistență. Dar, 
deoarece timpul de 2:42,7 a fost 
obținut în bazin de 33,33 m. — 
făcînd conversiunea teoretică de 
la bazin de 33,33 m. Ia. bazin de 
50 m. (2 întoarceri în plus a 7 
zecimi de secundă avantaj pentru 
fiecare întoarcere) — se poate 
aprecia că timpul lui Heitz va
lorează 2:44,1 pentru bazin de 50 
m. Deci, de pe acum. înainte ca 
Heitz să fi trecut la perfecționarea 
vitezei și a rezistenței în regim de 
viteză, el a reușit un timp (2:44,1) 
superior cu 9 zecimi de secundă 
standardului (2:45.0) stabilit de 
comisia centrală de natație pentru 
recordul țării la proba de 200 m. 
bras.

G. NICOLAESCU

pentru probele grele, in care se 
intenționează, printre altele intro
ducerea maestrului sportului N. 
Marcoci cu calul Nor. Călăreții de 
la C.C.A. vor lua parte la toate 
probele, iar la cele „ușoare" vor fi 
prezentau opt cai tineri. Dintre a- 
eeștiaau dovedit pînă acum mari 
posibilități de dezvoltare: Lux, 
Hoțu, Bambus și Corsar. in pro
bele de obstacole („semimijlocie" 
Și „mijlocie') va reintra și călăre
țul V. Bărbuceanu. In concursul de 
triatlon, C.C.A. va prezenta mai 
mulți călăreți: I. Molnar cu Ac
cident, maestrul sportului Gh. An- 
tohi cu Rubin, V. Bărbuceanu cu 
Robot, etc.

Dar, și călăreții celorlalte echi
pe (Dinamo, Victoria, Recolta), 
s-au pregătit cu aceeași seriozitat» 
în tot timpul iernii. Cu toții vor 
da primul „examen" din acest an 
Ia Craiova.

DAN G.

jocul de trial rezervat handbaliste
lor. Jocul de astăzi după-amjază 
va fi un bun prilej pentru a se ve
rifica o dată în plus pregătirea lo
tului, urmînd ca după ultimul trial 
(cel di.a 7 mai) să se definitiveze 
echipa reprezentativă și rezervele 
sale.

• lată clasamentele după prima 
etapă a returului:

MASCULIN, Iseria
1. Dinamo Or. St. 6 6 0 0 73:44 12
2. Știința Timișoara 6 3 1 2 60:61 7
3. Energia Reșița 6 2 2 2 61:53 6
4. Energia Ploești 6 1 2 3 63:74 4
5. Voința Sibiu 6 2 0 4 53:69 4
6. Știința I.C.F. 6 -1 1 4 68:75 3

Seria a II-a:

L C.C.A. 6 6 0 0 «3:55 12
2. Energia Timișoara 6 4 0 2 62:53 8
3. Recolta Jimbolia 6 3 0 3 49:60 6
4. Știința Iași 6 2 1 3 52:46 5
5. Fl. roșie Cisnădte 6 1 1 4 50:66 3
6. Energia Făgăraș 6 0 2 4 50:61 2

FEMININ, seria I

1. FI. roș!» Buc. 6 5 0 1 32:16 10
2. Progr. Tg. Mureș 6 3 0 3 17519 6
3. Fl. roșie Mediaș 6 2 2 2 23:26 6
4. Știința I.C.F. 6 2 2 2 23:29 6
5. Recolta Codlea 6 1 2 3 19:21 4
5. Energia Reșița 6 1 2 3 16;19 4

Seria a II-■a:

1. Progresul Or. St. 6 5 0 1 32:17 U
2. Fl. roșie Sibiu 6 4 1 1 35:20 9
3. Progresul M.I.C. 6 3 2 l 19: 8 3
4. Știința Timișoara 6 2 0 4 14:19 4
5. Energia Mija 6 1 1 4 9:27 3
6. Fi. roșie Sighișoaia 6 1 0 5 13:31 Z



MOSCOVA (de Ta 
corespondentul nos
tru Viktor Frolov) 

Sportivii sovie
tici cinstesc ziua 
de 1 Mai prin nu
meroase și impor
tante competiții. 
Anul acesta, tra
diționala sărbătoa
re a oamenilor 
muncii Capătă în

U.R.S.S. o semnificație deosebită: 
ea se integrează ca o etapă în 
fntîmpinarea unui alt jubileu, ani
versarea a 40 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Va fi greu chiar și pentru cel 
mai înfocat amator de sport să 
urmărească toate competițiile or
ganizate la 2 jnai. Serbările vor 
începe dimineața cu variate între
ceri de mase. Punctul de atracție 
al zilei îl va constitui însă marele 
miting sportiv de pe „Stadionul 
central". Cap de afiș- meciul 
Spartak-Dinamo care reprezintă de 
asemenea o tradiție. Cinstea de a 
deschide sezonul de fotbal în Capi
tala țării, revine în fiecare an 
campioanei unionale și echipei de
ținătoare a Cupei U.R.S^S. înaintea 
și în pauza meciului spectatorii 
vor urmări întrecerile de atletism 
ale juniorilor Moscovei, jocuri de 
volei și de baschet. In acest timp, 
pe străzile orașului, alergătorii își 
vor disputa a 14-a ediție a popularei 
ștafete de primăvară organizată de 
ziarul „Vecernaia Moskva". Pe flu
viul Moscova vîslașii vor lua 
parte la o „Cupă a sporturilor nau
tice" oferită de stadionul „Lujniki" 
iar în întreg orașul, în parcuri și 
piețe publice, sportivii vor efectua 
atrăgătoare demonstrații de gim
nastică, lupte, box, scrimă, hal
tere etc.

Recordul, performanța, umple de 
fericire inima oricărui sportiv. Dar 
bucuria este și mai mare cînd re
zultatul valoros este obținut în

Nu mai este departe ziua cînd 
pe somptuosul stadion V.I. 
Lenin din Moscova vor defi

la participan{ii la cea de a IlI-a 
ediție a Jocurilor Sportive Interna
ționale Prietenești ale Tineretului. 
Printre steagurile zecilor de țări 
participante, va flutura și drapelul 
purpuriu cu cele cinci stele a! Re
publicii Populare Chineze. China 
Populară va deplasa în capitala 
Uniunii Sovietice peste 100 de 
sportivi, cea mai mare delegație 
sportivă care a plecat vreodată 
peste hotarele țării.

Istoria sportului chinez numără 
mii de ani, deopotrivă cu civiliza
ți» și cultura acestui popor stră
vechi, care se întind de asemenea 
peste milenii. Și totuși, adevăratul 
sport, sportul de masă, este foarte 
fînăr în China, pentru că oamenii 
muncii au căpătat accesul pe sta
dion abia cu cîfîva ani în urmă, 
odată cu izgonirea gomindaniștilor 
și cu proclamarea Republicii Popu-

Primăvara înseamnă zîmbeț și bucurie, speranțe și nădejdi noi. 1 Mai, inima primăverii, în
seamnă mai mult decît atît: certi tudinea că speranțele se vor înde plini, că vor deveni realitate. 
Sărbătoarea lui 1 Mai, la fel ca și primăvara, nu cunoaște granițe și obstacole. Ea pășește triumfătoare 
pretutindeni, face să se unească sute și sute de milioane de miinj, mîini albe, mîini negre, mîini
galbene. Miinile libere le string pe cele încă în lanțuri, iar lanțurile zornăie și slăbesc. Tocmai în 
această solidaritate de nezdruncin at, în această unitate de monolit stă nu numai măreția, dar însăși 
esența sărbătorii internaționale a oamenilor muncii.

Sportivii romîni, sportivi ai unui popor liber, care luptă consecvent și perseverent pe tărimul 
păcii mondiale, transmit cu prilejul zilei de 1 Mai un salut fierbinte tuturor prietenilor lor de peste 
hotare.

preajma unei mari sărbători, cînd 
rodul efortului sportiv poate fi în
chinat sărbătorii. De aceea, nu este 
greu de înțeles bucuria tânărului at
let Iurii Lukașevici, care, recent, la 
un concurs a trecut 2 m. în înăl
țime. Un dublu succes: norma de 
maestru și nou record al R.S.F.S R.

Iurii Lukașevici și-a închinat 
performanța zilei de 1 Mai.

IA

SOFIA (de la co
respondentul nos
tru Toma Hristov)

Apropierea zilei 
de 1 Mai a dat 
imbold puternic 
activității sportive 
din Bulgaria. I-n 
fabrici și uzine, în 
instituții și școli, 
pretutindeni, au 
loc întreceri și 

competiții de mase. Pe întreg cu
prinsul țării se organizează cro
suri, ștafete, acțiuni obștești cu ca
racter sportiv. Zilei de 1 Mai îi 
sînt închinate competițiile sportivi
lor fruntași, performanțele și re
cordurile. Recent, la un concurs 
atletic tânărul T. Artarski a aruncat 
discul la 52,80 m. stabilind un 
nou record național. In cadrul ace
leiași întreceri Ludmila Șaramo- 

chinez al cărui geniu a știut să 
înalțe pagode grandioase, palate 
neîntrecute în frumusețe și un zid 
fără de moarte, a găsit în sport 
un domeniu admirabil pentru a-și 
demonstra puterea șî îndemînarea. 
In mai puțin de un deceniu, sportul 
chinez a străbătut uriașul drum 
care duce de la primele începuturi 
la maturitate, de la încercări ti
mide la marșul victorios al afir
mării internaționale.

Vorbind despre sportivii care 
au adus cele mai multe suc
cese Republicii Populare 

Chineze și care vor evolua pe sta
dioanele Moscovei trebuie să ne 
oprim în primul rînd asupra halte
rofililor. Acest sport, simbol al 

puterii poporului, cunoaște acum o 
uriașă răspîndire în R. P. Chineză. 
După cum se știe, anul trecut, la 
începutul lunii iunie, sportivul Cen 
Tsin-kai, în vîrstă de numai 20 
ani, a stabilit primul record mon
dial,' aruncînd, în limitele ca- 

vici a reușit, prima dintre at'etele 
Bulgariei, 0 performanță peste 14 
metri la aruncarea greutății. Re
zultatul ei de 14,04 «n. întrece cu 
8 cm. vechiul record național care 
îi aparține. In cinstea zilei de 1 
Mai s-a desfășurat o vastă campa
nie de amenajări sportive. Astfel, 
din cele 21 stadioane sătești aflate 
în construcție în regiunea Orea- 
kova, zece vor fi date în folosință 
cu prilejul zilei de 1 Mai.

BUDAPESTA (de 
la corespondentul 
nostru Subert Zol- 
tan)

1 Mai al acestui 
an are în Un
garia o semnifica
ție deosebită. Ziua 
solidarității interna
ționale a celor ce 
muncesc se desfă
șoară în condițiile 
unui uriaș avînt constructiv ai în
tregului popor, în condi(iiie încor
dării eforturilor clasei muncitoare 
pentru ștergerea definitivă a urme
lor criminalului putch contra
revoluționar fascist din toamna a- 
nului trecut. In toate sectoarele de 
activitate au fost obținute reali
zări remarcabile.

, Intîmpinînd ziua de 1 Mai pre
ocupările tineretului maghiar s-au 
(îndreptat spre două evenimente de 
marc importanță. Este vorba des- 

ipre cel de al VI-lea Festival la 
care tineretul R.P. Ungare va fi 

fost rodul muncii și calităților sale, 
a fost rezultatul sprijinului de care 
se bucură sportul în China Popu
lară. La triatlon rezultatul lui 
Cen Tsin-kai a ajuns la 307,5 kg. 
La această categorie R.P. Chineză 
are trei sportivi cu rezultate peste 
300 kg. Un concurent de temut se 
anunță „ușorul" Huan Tzian-hoî 
care intr-un singur an a progre
sat de la 285 kg. la 350 kg (103 + 
105 + 142) în categoria sa. Re
cordul R.P. Chineze Ia categoria 
semimijlocie este de 362,5 kg., iar 
la cea mijlocie de 370 kg. Ambele 
performanțe corespund normei de 
maestru al sportului.

Sezonul 1956 a reprezentat 
pentru atleții chinezi un an 
record în stabilirea de noi re

corduri. Aproape de 100 de ori au 
fost aduse modificări tabelei celor 
mai bune performanțe, printre care 
de 40 de ori în timpul călătoriei 
întreprinse de atleții chinezi în 
U.R.S.S. In momentul de față toate 
vechile recorduri (cu excepția pro
bei ds 100 m.) au fost trecute în 
amintire. 14,9 sec. pe 110 rn. g., 
21,7 sec. pe 200 m., 1;51,6 pe 800 
m., 7.23 m. la săritura în lungime, 
lată rezultate care pot figura cu 
cinste în orice concurs interna
țional. Aruncătdarea de disc Si 
Bao-dju a obținut o performan'ă 
răsunătoare de 49,04 m. Sprintera 
Tzian lui-min deține recorduri la 
100, 200 și 400 m. Performanța ei 
cea mai bună la 190 m. este 12,1 
sec. Anul trecut tânăra Fu Sian-ian 
a stabilit recordul țării la săritura 

reprezentat printr-o numeroasă de
legație și de Jocurile Internațio
nale Prietenești de la Moscova la 
care vor lua parte cei mai valoroși 
sportivi ai țării. De pe acum, nu
meroși maeștri ai sportului s-au 
angajat să sprijine pregătirile în 
vederea jocurilor, să ajute tinere
tul sportiv în cucerirea culmilor 
măiestriei. In rîndul acestora se 
numără renumitul înotător G. 
Tumpek, o serie de atleți și fotba
liști de frunte.

Parale! cu eforturile sporite de
puse la locul de muncă, tineretul 
maghiar se integrează cu elan în 
mișcarea sportivă, îmbină armo
nios activitatea de masă cu cea 
de performanță. Astfel sărbăto
rește tînăra generație a unui popor 
liber ziua de 1 Mai.

BERLIN (de la 
corespondentul nos
tru Gerhard Lerch)

Tineretul sportiv 
din R.D. Germană 
se pregătește pen
tru marea sărbă
toare a oamenilor 
muncii, 1 Mai. In 
cinstea sărbătorii 

se organizează nu
meroase competiții 
și întreceri de masă. In ziua de 1 
Mai vor avea loc la Berlin și în 
toate orașele din țară, mari pa- 
răzi sportive, urmate de întreceri 
în diferite discipline. De aseme
nea, în toate raioanele se vor or- 

atletă cu mari perspective de pro
gres.

Baschetul și tenisul de masă 
sînt la ora actuală sporturile 
cele mai populare în R.P. 

Chineză. Practicate de mase, nu-i 
de mirare că aceste discipline au 
realizat succese de răsunet. Iubi
torii de sport din țara noastră au 
avut prilejul să admire virtuozita
tea și jocul artistic al baschetba- 
Ifștilor chinezi, au fost martori ocu
lari la progresul vertiginos al Ju
cătorilor de tenis de masă. Ace
știa, antrenîndu-se în compania 
jucătorilor romîni, maghiari și 
germani au realizat un mare salt 
calitativ constituind surpriza 
campionatelor mondiale unde s-au 
calificat pînă în semifinala probei 
masculine pe echipe. Progrese im
portante înregistrează discipline ca 

eaniza hi parcuri și pe terenuri dd 
sport, demonstrații de box și de 
gimnastică, turnee fulger de fotbal 
și de handbal cu participarea celor 
mai buni sportivi. Cu prilejul zilei 
de 1 Mai, sportivii din R.D.G. vor 
demonstra odată cu măiestria lor 
dorința de pace și de unire a în
tregii Germanii într-un stat liberi 
și democrat.

TIRANA (de la 
corespondentul nos
tru Viktor Kraia) 

Primăvara trans
formă Albania în- 
tr-o înfloritoare 
grădină. Soarele 
mediteranian și 
briza umedă a mă
rii trezesc la viață 
nouă întreaga na
tură, deschid flo
rile măsîinllor, învăluiesc în par
fum portocalii șî roșmarinii. In a-: 
ceasta ambiantă minunată, ziua de 
1 Mai capătă și mai multă strălu
cire pentru că decorului sărbătoresc 
al naturii îi corespunde întru-totul 
bucuria din inimi, fericirea po
porului. Alături de toți oamenii 
muncii, sportivii albanezi iau parte 
cu entuziasm la marea sărbătoare 
a lui T Mai. Intîmpinind ziua soi 
'îldarității Internationale a celor cd 
muncesc ei își încordează efortu
rile la locul de producție, se arată 
mai vrednici la antrenamente șî 
concursuri. Recent, un grup de al- 
piniști din Tirana, Elbasan, Kori 
cia și alte orașe ale tării a între-t 
prins o frumoasă acțiune, escala- 
dînd în premieră piscul Korab, cel 
mai înalt vîrf muntos al Albaniei. 
La altitudinea de 2751 m. alpini- 
știi au depus o placă de marmură 
pe care stă scris: „In cinstea zilei 
de 1 Mai 1957“.

De un mare succes s-a bucurai 
șt crosul popular organizat în c'rj- 
stea sărbătorii. Această competitiv 
de masă, introdusă în anul 1947, a 
crescut și s-a dezvoltat odată cu 
noul sport albanez cucerind tot 
mai multă popularitate în rindu- 
rile tineretului. Grăitoare este a 
cifră: de la cele cîteva sute de par», 
ticipanti care au luat startul în "* 
1947, anul acesta crosul a reunit 
peste 100.000 de tineri și tinere 
de la orașe și sate.

fotbalul, tirul, gimnastica, etc. 
Trebuie să cităm pe trăgătorul chî* 
nez Cian Hun, care la pistol viteză 
a realizat 587 p. din 600 posibile 
(cu 60 siluete lovite), un rezultai 
de valoare mondială.

Forța nesecată și chezășia 
succeselor viitoare ale spor
tului chinez stau iu caracter

rul de masă pe care-1 cunoaște mișr 
carea de cultură fizică în această 
țară. Numai în rîndurile tineretul 
lui studios, există peste un miliofl 
de purtători ai insignei G.M.A.: 
Zeci de milioane de oameni practic 
că gimnastica. Aceleași cifre d< 
participant sînt înregistrate Ia 
crosuri și felurite competiții de 
masă, organizate în orașe și sate« 
In plină viteză, cu toate pînzele 
sus, sportul chinez pășește pe dri****** 
mul consacrării.

lare Chineze. Perioada relativ 
scurtă care a trecut de la istorica 
dată, a lui 1 octombrie 1949 a fost 
deosebit de rodnică. Uriașul popor 

tegoriei celei mai ușoare, o hal
teră de 133 kg. O minune? Minuni 
nu se întâmplă în zilele noastre! 
Succesul halteroiilului chinez a

în înălțime : 1,61 m. Citeva luni 
mai târziu Djen Fen-jun, în vîrstă 
de numai 19 ani, a egalat această 
performanță anunțîndu-se drept o

Mu Sian-sttri este cel mai bun înotător de bras al R.P. Chineze. 
Recordurile sale pe 100 m. (110,4) și 200 m (2:39.4) se înscriu prin
tre cele mai bune performanțe mondiale.

In fotografie: Mu Sian-sun (p rimul te. stingă), alături de Chiri 
Lieh-:un și Hsu-Chih hsiangt alfi doi brasiști de valoare^



DUMINICĂ, BUCUREȘTI-LONDRA LA RUGBI
a delegației guvernamentale și de partid 

a R. P. Romîne care a vizitat R. D. Germană
Lunf la amiază s-a înapoiat în Capitală venind de la Berlin 

delegația guvernamentală și de partid a Republicii Populare Ro
mîne care, la invitația guvernului R. D. Germane ș< a C.C. al Par
tidului Socialist Unit din Germania, a făcut o vizită oficială de prie
tenie în Republica Democrată Germană.

Delegația a fost formată din tovarășii: Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, membru în Biroul Politic al C C. 
al P.M.R., șeful delegației, 
al C.C. al P.M.R., membru 
Nicolae Ceaușescu, membru 
secretar al C.C. al P.M.R., 
siliului de Miniștri, membru 
P.M.R., Grigore Preoteasa, 
al C.C. al P.M.R., Filip Geltz, membru în Piezidiui Marii Adunării 
Naționale.

Din delegație a făcut parte de asemenea tov. Iosif Puvak. amba
sadorul R. P. Romîne la Berlin.

Delegația a fost însoțită de funcționari superiori de stat, experți, 
ziariști.

La sosire, pe aeroportul Băneasa membrii delegației au fost 
întimpinați de tovarășii: Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș. Petre 
Borilă, Iosif Chișinevschi. Miron Constantmescu. Alexandru Drăghtci. 
Alexandru Moghioroș. membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu. Leontin Sălăjan. membri supleanți ai 
Biroului Politic al CJC. al P.M.R.. J. Fazekas, secretar al C.C. al 
P.M.R., Al. Bîrlădeanu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.M.R.. miniștri, deputați in Marea Adunare 
Națională, funcționari superiori de stat, activiști de partid, condu
cători ai organizațiilor obștești, numeroși reprezentanți ai oameni
lor muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei.

Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați la 
București, personalul ambasadei R. D. Germane in R.P. Rominâ 
și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar 
în Prezidiul Marii Adunări Naționale, 
în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al Con- 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
ministrul Afacerilor Externe, membru

Peste cinci zile se va inaugura, 
în Capitala țării noastre, sezonul 
internațional de rugbi. Mult aș
teptata îiCilnire București—Londra, 
care are loc duminică pe stadionul 
Republicii, deschide seria marilor 
întîlniri internaționale din acest 
sezon de-a dreptul excepțional.

Sportivii romîni sînt pe punctul 
de a-și termina pregătirile. Du
minică ei au susținut ultimul joc 
arnioal, în compania echipei C.C.A. 
și au arătat o formă mulțumitoare. 
In ceea ce-j privește pe rugbiștii 

. londonezi, aceștia susțin astăzi 
după-amiază o primă partidă în 
cadrul turneului lor continental cu 
selecționata orașului Roma (în 
fapt o adevărată națională a Ita
liei). Rezultatul ou care se va în
cheia această partidă va fi în

măsuiră a ne edifica, pe deplin, 
asupra valorii selecționatei pe 
care insularii o deplasează în Ro. 
mînia. Rugbiștii britanici și-au a- 
nunțat sosirea la Bucure^j în 
după-amiaza zilei de vineri 3 mai, 
cînd un avion special îi va aduce 
din Italia (via Belgrad). Ei de
plasează un lot de 24 persoane 
(dintre care trei conducători și 21 . 
de jucători). Iată mumele jucăto
rilor : Cannel, Reid, Ryan, J. E. 
Williams, Raffle, Roberts, Syrett, 
Zeldman, Barttlett, Mac Ewen, .

Jeeps, Streeter, Greenhow, Wright, 
Grant, Simmonds, Cutter, Philipps; 
Gallagher, Hughes, J. Williams. 
Antrenorii romîni au definitivat și 
ei lotul național care acum, î<n 
ultima sa formă, are următoarea 
corn ponență: T eofilovici, lordăches- 
cu, Mdnolache, Cotter, Marinache, 
Blăgescu, Stoenescu, Moraru, Pa- 
loșanu, Dumitrescu, Doruțiu, Io- 
nescu, Merghișescu, Chiriac, Ghe. 
rasim, Kramer, N. Radu, ILie, 
Ghiuzelea, Barbu, Cojocaru, Bă- 
răscu, Pencil», Buda.

Dinamo Orașul Stalin joacă miine 
la Budapesta cu Ujpesti Dozsa

PESTE DOUĂ ZILE, START ÎN EDIȚIA

Campionii mondiali 
la handbal învinși!

la
Duminică 
Hanovra

BERLIN, 29 (prin telefon de 
corespondentul nostru), 
s-a desfășurat la 
(R.F.G.) întîlnirea dintre reprezen
tativele masculine de handbal ale 
R.F.G. și R.D.G. Jucînd excepțio
nal, handbaliștii R.D. Germane au 
învins echipa R F. Germane, cam
pioană mondială, cu scorul de 
16-13 (11-7).

Miine, pe „Nepstadion" din Bu
dapesta, se va desfășura jocul de 
fotbal dintre Dinamo Orașul Stalin 
și Ujpesti Dozsa. In vederea aces
tui meci, dinamoviștii au plecat du
minică seara din Orașul Stalin cu 
următorul lot de jucători: Uțu, 
Bucur, Izghireanu, Moarcăș, Cin- 
cu, FI. Anghel, Hidișan, Neagu, 
Campo, Mihai, Rădulescu, Szakacs 
I, Csegezi, Suru și Hulea.

Ujpesti Dozsa este o echipă de 
valoare din R P. Ungară, care cu
prinde în formația sa cîțiva fotba-

liști ca Varhidi, Aspiranyi, Toth 
Mihaly, Frasang, Bencici etc.

In deschidere, Vasas Budapesta 
va întîlni pe Banik Kladno.

Echipele de volei pleacă 
azi Ia Istanbul

JUBILIARĂ, A X-a, A „CURSEI PĂCII11

Azi dimineață părăsesc Capita
la, îndreptîndu-se cu avionul spre 
Istanbul reprezentativele mascu
lină și feminină de volei ale țării, 
care vor participa între 3—7 mai 
la un turneu international, la 
care vor mai fi prezente repre
zentativele masculine ale Italiei, 
Franței, R. Cehoslovace, 
Bulgaria, Libanului și 
precum și selecționate fetjuniine 

ale R. P. Bulgaria, Turciei șl 
R.P.F. Iugoslavia.

După încheierea întrecerilor de 
la Istanbul, jucătorii romîni vor 
susține trei meciuri în Grecia, la 
Atena. In primul se vor întîlni re
prezentativele R.P.R. și Greciei, 
iar în celelalte două selecționatele 
Atenei și Bucureștiului.

R. P. 
Turciei

• MAJORITATEA DELEGATUL OR
ARD, PREȘEDINTELE U.C.I., VA DA STARTUL IN PRIMA ETAPĂ

AU SOSIT LA PRAGA • AVOICU
NTATIVA R.P.R. • Dl. A. JOIN

• CONVORBIRE TELEFONICA CU ANTRENORUL N. 
FOST DEFINITIVATA
Joi 2 mai, cetățenii

Praga vor trăi momente 
nante. Starterul, care de 
ceasta va fi dl. A. Joinard, pre
ședintele Uniunii Cicliste Interna
ționale, va lăsa pentru a 10-a oară 
steagul dînd astfel semnalul de în
cepere în cea mai mare 
fie internațională pentru 
amatori, tradiționala 
„Cursa Păcii".

La Praga se 
intense pentru 
ediția jubiliară 
intr-o mare

REPREZE
orașului 
emoțio- 
data a-

competi- 
fondițtii 
întrecere

pregătirifac 
ca 
să 

sărbătoare sportivă, 
încă de vineri au început să so
sească în capitala Cehoslovaciei 
delegațiile cicliștilor care vor lua 
parte la concurs. Au sosit alergă
tori din R. D. Germană, R. P. Bul
garia, Anglia, U.R.S.S., Finlanda, 
R. P. Polonă, R. P. F. Iugoslavia, 
Franța. Delegațiile continuă să so
sească. In ceea ce privește nivelul 
întrecerii, ziariștii prezenți Ia Pra
ga prevăd o luptă pasionată și re
zultate dintre cele mai valoroa
se.

Ieri dimineață am avut o con
vorbire cu Praga. La hotelul „Flo
ra" i-am găsit pe membrii delega
ției noastre. Antrenorul Nicolae 
Voicu ne-a dat o serie de prețioase 
informații. In primul rînd el ne-a 
comunicat componența reprezenta
tivei noastre. lat-o: Constantin 
DUMITRESCU, Ludovic ZANONI, 
Nicolae MAXIM, Constantin 
ȘANDRU, Ștefan PORECEANU, 
Gheorghe SERBAN. In cele 9 zile 
cît au stat în localitatea Vranov, a- 
lergătorii romîni au acoperit, la 
antrenamente, aproximativ 700 
km. In plus ei au parcurs pe bi
ciclete ruta Vranov—Praga (215 
km). Duminică 28 aprilie a avut 
loc vizita medicală a sportivilor ro
mîni. iar luni lotul a recunoscut o 
parte din traseul primei etape. 
Astăzi au zi de repaus pe care o 
vor folosi pentru vizite la diferite 
muzee și monumente din Praga. 
iar miine vor face un ușor rulai 
(ultimul), urmînd ca joi să se pre
zinte la start.

acum
joi startul în 
se transforma

Festivitatea de deschidere a celei de a IX-a ediții a „Cursei Păcii" a avut loc anul trecut pe 
marele stadion din Varșovia. In fotografie un aspect de la defila rea echipelor.

Despre bătălia pentru primele 
locuri în ambele clasamente (in
dividual și pe echipe) se poate 

afirma că va fi rezolvată în mare 
parte încă din primele etape. Și 
iată de ce. De la Praga și pînă la 
Karlovy Vary (aproape 900 de 
km.), de-a lungul a 4 etape, aler
gătorii vor avea de străbătut un 
traseu cu profil muntos. In fiecare 
din aceste etape (deși cel mai 
înalt pisc, Oberwildenthal, are nu
mai 900 m. altitudine) cicli
știi vor avea de întîmpinat nume
roase urcușuri asemănătoare cu 
Posada și Timișul. Deosebirea con
stă în faptul că urcușurile acestei 
competiții internaționale sînt mult 
mai pieptișe.

Iată acum etapele pe care le vor 
parcurge participanții la ediția ju
biliară a „Cursei Păcii": etapa I, 
joi 2 mai, Praga Brno (224 km); 
etapa a Il-a, vineri 3 mai, Brno- 
Tabor (177 km.); etapa a lll-a, 
sîmbătă 4 mai, Tabor-Praga (160 
km.); etapa a IV-a, 
mai, Praga-Karlovy Vary (174 
km.); luni 6 mai, zi de repaus la 
Karlovy Vary; etapa a V-a, marți 
7 mat, Karlovy Vary-Karl Marx 
Stadt (140 km.); etapa a VI-a,

miercuri 8 mai, Karl Marx Stadt- 
Leipzig (161 km.); etapa a V1I-a, 
joi 9 mai, Leipzig-Berlin (207 
km.); etapa a VIII-a. vineri 10 
mai, Berlin-Goriitz (225 km.);
sîmbătă 11 mai zi de repaus la 
Gorlitz; etapa a IX-a, duminică 12 
mai, Gorlitz-Wroclaw (188 km.); 
etapa a X-a, luni 13 mai, Wroclaw- 
Katowice (190 km.); etapa a Xl-a, 
marți 14 mai, Katowice-Lodz (215 
km.); etapa a Xll-a, miercuri 15 
mai, Lodz-Varșovia (140 km.).

...Peste două zile deci, elita ci
clismului amator va porni din nou 
să se întreacă pentru titlul de cîș- 
tigător al „Cursei Păcii". Printre 
ei se vor găsi și cei mai buni ru
tieri din țara noastră. Tuturor aler. 
gătorilor le dorim SUCCE,S DE
PLIN IN CEA MAI IMPORTAN-

TA COMPETIȚIE AMATOARE 
DE FOND „CURSA PACII“, PRA- 
GA-BERLIN-VARȘOVIA1

Numărul viitor 
al ziarului

-numărul 3.000-
va apare sîmbătă
4 mai a. c. la ora 

obișnuită

duminică 5

Sosirea Ia București 
a d-lirî A. Massard, 

vicepreședinte al C.I.O.
Răspunzînd invitației făcute de 

Comitetul Olimpic Romîn, d. Ar
mand Massard — vice președinte al 
Comitetului Olimpic Internațional 
și președinte al Comitetului O- 
limpic Francez, este de ieri oaspe
tele țării noastre. La trecerea sa 
prin Arad, d-sa a fost întîmpinat 
de o delegație a sportivilor ară
deni care i-au urat bun sosit.

In cele cîteva minute cît a stat 
trenul în gară, d. Massard a de
clarat corespondentului nostru „Sînt 
adine impresionat de călduroasa 
primire ce mi s-a făcut în Romî- 
nia. Mulțumesc Comitetului Olim
pic Romîn pentru amabila invitație 
ce mi-a făcut-o ca să vizitez țara 
d-voastră, despre care am auzit »- 
tîtea lucruri frumoase".

In cursul dimineții de astăzi d. 
Massard sosește în Capitală.

Sahistul romîn Gh. Mititelu participă la turneul zonal de la Sofia
Intre 2 și 31 mai capitala R.P. 

Bulgaria va găzdui turneul zonal 
pentru campionatul mondial de 
șah organizat de Federația interna
țională de șah (F.I.D.E.). La acest

• Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat o dublă întîlnire internațio
nală la box între selecționatele 
R.P. Ungare și R.P. Bulgaria. Da So
fia. echipa secundă a Bulgariei a 
întrecut Ungaria B cu 14-6 iar la 
Budapesta echipele A au terminat 
la egalitate: 10-ie.

• Da Hamburg, în cadru! unui 
concurs de natație înotătorul vest- 
german Wolfgang Bauman a obținut 
două valoroase recorduri ale Germa
niei: 100 m. liber 56,5 iar la ltt m. 
fluture 1:02,4 (bazin 25 m.).

• In cadrul primului tur al „Cu
pei Davis” s-au mai înregistrat ur
mătoarele rezultate: Mexic-Iugosla- 
via 5-0; Cehoșlovacia-Elveția 4-1; 
Olanda-Norvegia 4-1; Polonia-Lu- 
xemburg 3-0: Fiii pine-India 3-2; A- 
frica de Sud-Spania 4-0: japonia- 
Ceilon 3-0.

• In cadrul unor concursuri de 
atletism desfășurate în diferite orașe 
ale Poloniei s-au înregistrat cîteva

rezultate valoroase. Astfel, Rut a ob
ținut la ciocan o performanță de 
60,60 m., Ursula Figwer a aruncat 
sulița la 52,53 m. (record polonez) 
iar Skupny a sărit 1.04 m. în înăl
țime

• Duminică s-a desfășurat la Var
șovia întîlnirea internațională de 
baschet dintre reprezentativa femi
nină a R.P. Ungare și selecționata 
secundă a R.P. Polone. Baschetbalis
tele maghiare au obținut victoria 
cu scorul de 64-47 (32-24).

• Echipa reprezentativă feminină 
de baschet a R. Cehoslovace a ob

ținut duminică o frumoasă victorie 
internațională, întrecînd într-un 
meci disputat la Triest echipa Ita
liei cu scorul de 73-30 (42-10).

• Federația poloneză de box a al
cătuit echipa selecționată de juniori 
care va întîlni la 6 mai la Berlin 
echipa de juniori a R.D. Germane 
și la 16 mai la Varșovia selecționata 
de juniori a R.P. Romîne. Din 
echipă fac parte (începînd de la ca
tegoria hîrtie) următorii pugiliști: 
Gluszek, Rzeznikiewicz, Rybski, Ka
minski, Kusnierz, Rudkiwicz, Kuc- 
nierz, Sakowski, Piiowski, Jozefo- 
wicz, Nowicki.

• Echipele reprezentative de volei 
ale R.S.S. Detone și-au început du
minică turneul pe care îl întreprind 
în R.P. Chineză întîlnlnd selecțio
nata orașului Pekin. Da bărbați vo
leibaliștii letoni au obținut victoria 
cu 3-1 în timp ce la femei selecțio
nata orașului Pekin a terminat în
vingătoare cu 3-1.

turneu vor participa 16 șahiști din 
13 țări: Alfred Beni (Austria), 
Esat Duraku (R.P. Albania). Oleg 
Neikirh (R.P. Bulgaria), Reinhardt 
Fuchs (R.D. Germană), Gerhardt 
Pfeifer (R.F. Germană), Basiuni 
(Egipt), I. Johansson (Islanda), 
Bohdan Sliwa (R. P. Polonă), 
Gheorghe Mititelu (R.P. Romînă), 
Gedeon Barcza, Gyorgy Szilagi (R. 
P. Ungară), Umeri Niemela (Fin
landa), Miroslav Filip, Frantisek

Zita (R. Cehoslovacă), Alexandr 
Matanovici, Nikola Karaklajici (R. 
P.F. Iugoslavia). Arbitrul princi
pal al turneului va fi maestrul in
ternational Jaroslav Sajtar (R. 
Cehoslovacă).

Șahiștii clasați pe primele trei 
locuri vor participa la turneul in
terzonal care va avea loc în anul 
1958

Prima rundă a turneului se va 
desfășura la 2 mai în marea sală 
a Universității de Stat din Sofia;

sportive.

Cu prilejul sărbătoririi zilei Presei comuniste și a apariției numă
rului 3000 al ziarului Sportul popular, redacția noastră organizează 
în Capitală o consfătuire cu cititorii, sportivii, activiștii sportivi și 
corespondenții voluntari.

Consfătuirea va avea loc sîinbătă 4 mai a.c. ora 17 in sala Clubului 
Poligrafie și Presă din Bul. Repu blicii și va fi urmată de un film cu 
subiect sportiv. Sînt invitați să ia parte toți cei care se interesează 
de bunul mers al activității
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