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SPORT

P. R.

25 bani

Oamenii muncii au sărbătorit cu entuziasm ziua de 1 MAI
Frumoasa demonstrație a soortivilor din Caoitală...

poleitZorii zilei de 1 Mai au 
Capitala îmbrăcată în haine de 
sărbătoare cu strălucirea soarelui 
de primăvară venit parcă să ia și 
el parte la bucuria și entuziasmul 
cu care cetățenii patriei noastre 
sărbătoreau Ziua solidarități in
ternaționale a oamenilor muncii.

...Piafa Stalin a îmbrăcat și ea 
haina marilor sărbători. In tribuna 
oficială au luat loc conducătorii

cit mai bune și cît

SPORTI

oamenilor 
au trecut, 

uriașa

cît mai multe, 
mai ieftine.
ÎNCEPE DEFILAREA

VILOR...
Ultimele coloane ale 

muncii din Capitală
Pentru c'teva momente, 
piață rămîne în așteptare. Fanfara 
intonează acum un marș vioi și un 
freamăt străbate tribunele :

care au avut o comportare exem- 
la Melbourne. (Foto Agerpres)

Cu îndreptățită mîndrie trec pe un car alegoric prin fața tribunei 
principale sportivii dinamoviști 

piară la Jocurile Olimpice de

iubiți ai partidului și guvernului, 
ovaționați de mulțimea participan
tă la miting. In tribune se aflau 
numeroși invitați, fruntași ai vie
ții politice, economice, științifice și 
artistice din țara noastră, membri 
ai corpului diplomatic și oaspeți 
de peste hotare, invitați cu prilejul 
marii sărbători. Cuvintele tovară
șului Gheorghe Apostol, oare, în 
numele și din însărcinarea C.C. al 
P.M.R., Guvernului R.P.R. și Con
siliului Central al Sindicatelor sa
lută și felicită pe oamenii muncii 
cu ocazia zilei de 1 Mai, ,sint pri
mite cu ovații și ura le de către par- 
ticipanții la miting. Ei manifestea
ză îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru victoria 
construirii socialismului în țara 
noastră, pentru pace.

După terminarea mitingului, în 
imensa piață 
nesfîrșit'e de 
Teta gărzilor 
lizează forța 
muncitoare; 
vlăstare ale 
menii muncii din toate întreprin
derile și instituțiile Capitalei trec 
manifestîndu-și atașamentul de 
nezdruncinat la politica partidului 
și guvernului, dragostea de muncă 
și de viață în patria noastră liberă, 
voința de luptă pentru socialism, 
pentru pace. Din rîndul manifes- 
tanților răsună lozinci care vorbesc 
despre hotărîrea cu care întregul 
nostru popor se integrează în ma
rea familie a țărilor socialismului, 
în frunte cu marea Uniune Sovie
tică, despre patriotismul fierbinte 
și internaționalismul proletar care-1 
animă. Tabloul viu în continuă 
mișcare al demonstranților trecînd 
în șiruri nesfîrșite îți umple inima 
de căldură, de încredere în forța și 
capacitatea poporului nostru, în vi
itorul nostru fericit. Conștienți de 
eficacitatea măsurilor luate pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai, pentru îmbunătățirea siste
mului de salarizare, oamenii mun
cii raportează cu mîndrie succesele 
dobîndite în lupta pentru produse

sportivii! Tineri viguroși, sănătoși, 
cu fetele radiind de voioșie și op
timism, cu corpurile călite pe 
terenurile de sport, își fac acum 
intrarea stîrnind admirația și 
aplauzele celor din tribune. In 
frunte, un grup de stegari pur- 
tînd drapele roșii și tricolore 
trec ca un simbol al atașa
mentului tineretului sportiv la 
lupta întregului popor pentru fău
rirea unui viitor luminos. Adierea 
ușoară a vîntului de primăvară flu
tură acum steagurile multicolore 
ale asociațiilor sportive din R.P.R., 
purtate de un nou grup învesmîn-

tat în alb. 
purtînd un 
se află doi 
un mare 
deopotrivă r____ r___  _r____
lor la sărbătorirea Zilei solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc și rolul sportului 
rea tineretului lumii, în 
legăturilor de prietenie 
poarele lumii.
PACEA — NĂZUINȚĂ

A TINERETULUI SPORTIV
Stegarii purtînd flamurile roș- 

alb-albastre cu stema asociației 
Energia își fac acum intrarea des- 
chizînd coloana de peste 1000 de 
sportivi din întreprinderile meta
lurgice, chimice, de pe șantierele 
de construcții și din școlile pro
fesionale aferente. In primele rîn- 
duri ale sportivilor En^tgiei pășesc 
maeștrii emeriți ai sportului Dinu 
Cristea și Ștefan Petrescu, cam
pion olimpic de tir, alături de nu
meroși alți sportivi de frunte ai 
țării, din echipa campioană de 
baschet feminin, 
nă 
alte sporturi, 
de " '
purtînd ca simbol al 
lor mari ciocane, apoi 
grup de sportivi îmbrăcați 
alb. La trecerea lor prin fața tri
bunei principale, muzica își înce
tează acordurile, răsună un răpăit 
de tobe și— liniștea oare s-a aș
ternut este spulberată de tumultul 
aplauzelor: în cîteva clipe, pe
asfalt, tinerii sportivi au format 
din corpurile lor cuvîntul care ex
primă năzuința fierbinte a sporti
vilor, a întregului nostru popor: 
PACE.

O GRĂDINA IN PLINA 
MIȘCARE...

...a fost tema efectuată de sporti
vii asocrâției Recolta. Sute de spor
tivi, reprezentanți ai oamenilor

Un uriaș car alegoric, 
glob pămîntesc pe car* 
sportivi ce tin tn mîini 
steag roșu, sugerează 

participarea sportivi-

în înfrăți- 
strîngerea 
dintre po-

SCUMPA

campioană 
echipa campioa- 

de gimnastică-fete și din 
Urmează un grup 

tineri sportivi metalurgiști, 
ca simbol al muncii 

ciocane, apoi un alt 
în

V. ARNAUTU 
PETRU DAVID 

T. STAMA

(continuare în pag. a 11-a)

Trec sportivii! Armonioasa coloană a celor peste 9000 de sportivi 
este deschisă de un grup de tineri din asociația Energia, purtînd 

o lozincă, și de 250 de stegari.
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Cu pasul ferm pășesc în rînduri strinse detașamentele gărzilor munci» 
tor ești, simbol al tăriei de nezdruncinat a clasei muncitoare.

Sute de mii de oameni ai muncii din Capitală au demonstrat dej 
1 Mai, manifestîndu-și încrederea deplină în partid și guvern, soli» 
daritatea cu cei ce muncesc în întreaga lume, hotărîrea da a luptd 

pentru socialism, peniru pace. (Foto K. Tibor>'

r

se revarsă coloanele 
manifestanț'i. Defila- 
rrwncitoreșl'i simbo- 
de nebiruit a clasei 

trec cele mai tinere 
patriei, pionierii; oa-

O îmbucurătoare coincidență face ca numărul nostru 3000 să apa
ră în ajunul sărbătoririi zilei presei comuniste.
„Sportul popular" s-a străduit in întreaga sa activitate să-și în

sușească nobilele principii ale presei comuniste și muncitorești, stegar 
al luptei pentru adevăr și dreptate, pentru pace și progres social, pen
tru fericirea omului muncitor.

Nr. 3000! Popas? Nu! Popas înseamnă odihnii. Scurtă, este drept, 
dar tot odihnă. Or, în viața unui ziar, a lucrătorilor din aparatul re
dacțional— tehnic — administrativ, odihnă, în adevăratul sens al cu- 
vîntului. nici nu poate fi. Zi după zi, noapte după noapte, munca tutu
ror din redacție, a sutelor de corespondenți voluntari, a nenumăraților 
colaboratori externi se împletește armonios. Și așa apare număr după 
număr: 100 — 1000 — 3000...

Nr. 3000! Urcind spre culmi turistul se oprește puțin pentru a 
prinde noi puteri, privind la drumul lăsat în urmă și scrutează, cu 
palma streașină ia ochi, calea cearcă spre pisc. Nr. 3000 este pentru 
noi, cei ce lucrăm la .Sportul popular", un prilej asemănător: să pri
vim în urmă și — îndeosebi — înainte, spre calea pe cît mai great 
pe atît de frumoasă pe care urcăm mereu.

Departe, în urmă cu peste 12 ani, sînt începuturile. Modeste ca 
orice început, dar pline de hotărîre și nădeide. îndrumat îndeaproape 
de partid. însușindu-și tot mai mult din experiența bogată a presei 
sovietice. în general, ți a ziarului „Soviețki sport", în special, .Spor
tul popular", a început lupta grea pentru un sport nou, așa cum nu a fost 
încă în țara noastră, un sport al maselor muncitoare din fabrici și de 
pe ogoare și nu al ce'or puțini și îmbuibați. Da, nu a fost lesne, 
dar izbînzile au venit și pe plan sportiv ca un corolar firesc al luptei 
pentru democrație populară, pentru socialism a eroicei noastre clase 
muncitoare înfrățită cu harnica țărănime muncitoare. Răsfoind colec
ția noastră apare cu totul evident că succesele pe tărîmul organizării 
șl dezvoltării mișcării noastre sportive, izbînzile tot mai valoroase în 
întrecerea dîrză cu sportivi de peste hotare se împletesc cu mersul vie- 
iorios spre socialism al vrednicului nostru popor.

La aceste succese s-a străduit să-și aducă partea sa de. contribui»

Un mare eveniment 
în istoria rugbiului rominesc 

Duminică pe Stadionul Republicii
Reprezentativa BUCUREȘTIUU

întâlnește
Reprezentativa LONDREI

veritabilă selecționată a Marii B
—Citiți amănunte in pag. a ViII-a-
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rul 3000
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ție și colectivul nostru. Și dacă am reușit, aceasta se dalorește sprifi* 
nului și îndrumărilor partidului, ajutorului necontenit ce ni l-au dat fa» 
rurile noastre tutelare și dragostei care ne-au dovedit-o permanent 
corespondenții voluntari și colaboratorii, sutele de mii de cititori.

Slntem pe deplin conștienți de marea noastră răspundere, de sar
cinile importante pe care le avem, în lupta pentru educarea sportivilor 
în spiritul dragostei față de patrie, a internaționalismului proletar, pen* 
tru mobilizarea lor în măreața operă de făurire a socialismului, de 
apărare a păcii. Este firesc să căutăm a armoniza cît mai bine mate
rialele privind ridicarea măiestriei sportivilor noștri fruntași cu cete 
ale unei mai bune dezvoltări a sportului de masă, ca temelie, izvor 
nesecat de sportivi de performanță. Că acest lucru nu este de fel lesne 
o dovedesc unele dintre lipsurile ziarului nostru. Dar cunoscinda-te 
vom ți în stare să le evităm în viitor cu ajutorul atît de denotaților, 
noștri corespondenți și colaboratori.

Poate că unii dintre numeroșii noștri cititori așteaptă, dimpotrivă, 
mai multe informații proaspete, cît mai multe rezultate. Dar față de 
amploarea activității sportive din țară și de peste hotare nici na ar ft 
posibil să satisfacem o astfel de dorință. Noi ne vom strădui să cu
prindem mai bine în -viitor problemele fundamentale, vitale ale fiecărui 
s/iort in parte, ale mișcării noastre sportive în totalitatea ei, fără a 
neglija — firește — rezultatele de seamă. Dacă vom reuși să facem 
acest lucru la un înalt nivel publicistic înseamnă că ne aflăm pe calett 
justă.

Mulțumind tuturor acelora care ne-au ajutat, ti asigurăm că na 
vom obosi în strădania de a fi demni de aprecierea și încrederea lor. 
Acesta este angajamentul colectivului nostru de muncă la apariția nr. 
3600 și cu prilejul zilei presei comuniste.



Oamenii muncii au sărbătorit cu entuziasm ziua de 1 MAI
Frumoasa demonstrație a

(urmare din pag. 1)

muncii de pe ogoare și din exploată
rile și întreprinderile forestiere, 
merg în frunte cu cei mai buni: 
echipa campioană de hochei pe ghea
ță Recolta Miercurea Ciuc, campioa
na la patinaj artistic, Marieta Wein- 
rich, campioana absolută la pati
naj viteză juniori Magdalena U- 
drea, etc. Un grup de tinere îm
brăcate în culorile verde-galben ale 
asociației merg ridicînd alternativ 
buchete de flori de primăvară. Din 
itribună, răsună minute în șir a- 
plauze ce răsplătesc grația și iscu
sința cu care aceste sportive cre
ează imaginea unei grădini imense, 
vii, în permanentă mișcare. Ima
ginea este continuată de armoni
oasa coloană a școlilor din Capi
tală. Trec tinerii elevi, fruntași în 
sport Și la învățătură, cadrele de 
mîkie ale muncii noastre creatoare.
PRIN SPORTUL DE MASA, LA 

PERFORMANȚA
In frumoase costume albastre și 

albe pășesc sportivii asociației 
Progresul. Din rîndurile lor se ri
dică deodată o ghirlandă de 
cercuri concentrice, îmbrăcate în 
flori. In mijlocul cercurilor, pe o 
platformă, doi pionieri poartă o 
flamură de mătase roșie, cu ins
cripția : SPARTACHIADA TINE
RETULUI. Este numele competi
ției care, laolaltă cu crosurile de 
masă, cu complexul G.M.A. atrage 
în activitatea sportivă milioane de 
tineri de pe tot cuprinsul patriei. 
Ca un simbol al rezultatelor cali
tative ale acestei uriașe răscoliri 
a maselor, pășesc acum în rînduri 
strînse campionii și recordmanii 
membri ai asociației Progresul, cu- 
noscuți în țară și peste hotare: 
maestrele emerite ale sportului 
Elena Pădureanu, Josefina Ugron, 
Carolina Răceanu-Cîrligeanu, Iri
na Naghi și Aurelia Sălăgeanu- 
Szoke, componente ale echipei 
noastre de handbal campioană 
mondială, maestra emerită a spor
tului Ella Zeller, scrimeri, rugbiști, 
alpiniști și alți sportivi de frunte.

Intră acum în marea piață spor
tivii Casei Centrale a Armatei, 
avînd în frunte un grup în alb ce 
poartă steagurile cu steaua roșie 
ale sportivilor militari. Acest ecu
son este reprezentat cu multă cin
ste, în numeroase întreceri sporti
ve interne și internaționale, de 
către sportivii C.C.A. Mărturie 
stă gtupul masiv, impresionant, de 
tineri purtători ai tricourilor cu 
dungă tricoloră, tricouri de cam
pioni republicani. Tribunele a- 
plaudă trecerea fotbaliștilor Voi- 
nescu, Apolzan, Zavoda, Onisie și 
alții din echipa campioană a țării, 
a atîeților Ioan Safer, Romeo Co- 
veianu, a boxerilor, voleibaliștilor, 
baschetbaliștilor și a celorlalți 
sportivi fruntași militari.

GRAȚIE ȘI INDEMINARE
In trecerea prin fața tribunelor, 

sportivele din industria ușoară, 
grupate sub steagurile roșii tu 
‘lungă diagonală albă ale asocia
ției Flamura roșie, execută un e- 
xtreițiu cu panglici roșii și albas-

Drumeții veseli... pe urmele cicliștilor
Bine realizată, tema sportivă cu

noaște un impresionant succes în 
teatru ca și în literatură, în cine
matografie ca și în emisiunile ra
diofonice. De lucrul acesta ne-am 
convins, odată în plus, joi dimi
neață cind, cum spunem deobicei. 
la Dinamo... s-a „juca!" cu casele 
închise. Cu toate acestea în fru
moasa sală din șos. Ștefan cel 
Mare, plină pînă la refuz, nu a 
făcut demonstrație de gimnastică 
Viktor Ciukarin și nici nu a evoluat 
echipa de baschet a R. P. Bulga
ria. Ci... dar mai bine să dăm cu
vin! ul profesorului Nicolae Saftu:

— Prima ediție a competiției ci
cliste „Cursa Păcii" s-a deslăsurat 
în anul?

— 1948! răspunde calm și sigur- 
de el tînărul jucător de rugbi Va
lentin Hosu.

— Și cine a inițiat-o?
— Redacțiile ziarelor „Rude Fra

pa" din Praga și „Trybuna Ludu“ 
din Varșovia.

— Foarte bine! 25 de puncte !“ 
’ Desigur că v-ați dat seama că 
e vorba de o înregistrare pentru 
emisiunea radiofonică „Drumeții 
veseli". Intr-adevăr, cu acest pri
lej am asistat la prima înregistrare 
făcută cu participarea sportivilor 
(stcțille de caiac-canoe și rugbi

SPORTUL POPULAR
i i. Nr. 3000

amețitor al 
țesătorii.

frumoasa 
sportivi din 
asociațiilor studențești, 
pepiniere de sportivi

coloană a 
Capitală,

tre, care incintă privirile, simboli- 
zînd jocul 
filaturi și

Urmează 
studenților 
membri ai 
adevărate ____ _ _______
fruntași. Viitori profesori de edu
cație fizică, studenți ai Institutu
lui de Cultură Fizică execută 
din mers un frumos dans cu cercuri 
înflorate, stîrnind admirația pri
vitorilor.

Trec acum sportivii uneia 
dintre asociațiile fruntașe ale țării. 
Voința. Sute de cooperatori, frun
tași în muncă și buni sportivi, de-

firelor în

Un reușit car alegoric simbolizează elanul cu care sportivii sărbă
toresc ziua de 1 Mai, precum și rolul sportului în sirîngerea legă

turilor de prietenie între tinerii din întreaga lume (Foto L. Tibor)

ORAȘUL STALIN

oloana celor peste 900

frunte cu aeromodeliști 
motocicliști. Le-au urmat

Coloana celor peste 900 
sportivi din Orașul Staiin 
a fost deschisă de for

mațiuni ale membrilor A.V.SA.P. 
în
5>
un grup mas'v de tineri ce purtau 
drapele roșii șî tricolore și steagu
rile multicolore ale asoc ațiilcr spor
tive din țara noastră. Prin lața 
tribunelor treceau în aceeași per
fectă aliniere ca și sportivii, acti
viști din domeniul mișcării sporti
ve. elevi ai școlilor de antrenori, 
arbitri, lehnicierii, etc. Purtind pe 
tricouri insigna de maestru emerit 
al sporkilu», handbalistele Ana 
Starck și Mora Windt pășeau mîn- 
dre, pline de satisfacția că alături 
de colegele lor din reprezentativa 
R.P.R. au adus patriei iubite titlul 
de campioana mondială la handbal.

AL. D1NCA
BAIA MARb

Sportivii care au completat de
monstrația oamenilor munci! 
din Baia Mare aveau în frun

tea masivei lor colcane nn grup 
de gimnaști, în permanentă acțiune 
la trecerea prin fața tribunelor. 
Membrii colectivului sportiv Ener
gia au defilat în frunte cu campio
nul republican de lupte Vasile Papp, 

Dinamovist) și, bi- 
o temă sportivă: 

cklisiă Praga-

de la Tînărul 
neînțeles, pe 
„Urmărind cursa 
Berlin-Varșovia". Dar cei trei re
prezentanți ai respectivelor secții 
sportive nu au vorbit, în răspunsu
rile lor, numai de Constantin Du
mitrescu și Krolack, de medii orare 
și tricoul galben și de urcușul de 
la zidul Merane ci și despre Uni
versitatea Carolina, despre autorul 
statuii din Berlin a lui Gdthe, de 
conducătorul militar al taboriților, 
de lulius Fucik, de loharui Sebas
tian Bach și... dar să apelăm din 
nou la ajutorul prof. Sa'tu:

„Cine din grupa caiac-canoe 
poate interpreta Ia pian o melodie 
de Chopin ?“

Calm, Dan Rădulescu se așează 
la pian și cu aceeași îndemîrare 
dovedită în laboratoarele Institutului 
de Medicină urate este student, ca 
și în proba de 500 m. caiac simplu 
— el execută cunoscuta Serenadă, 
completată de prof. Saț tu cu... 25 
de punciel

In fond, acest lucru a demonstrat 
întreaga manifestare din sala Dina
mo: preocupările multilaterale, bo
gate în conținut ale tinerilor noștri 
sportivi. Și ca la orice cronică iată 
și... rezultatele tehnice: 1. Valentin 
Hosu 180 p. ( o excursie Bucuresti- 
Kiev-Moscova oferită de O.N.T. 
Carpali).

|2i FLORIN ȘERBAN

sportivilor din Capitală...
filează într-o ținută desăvârșită. 
Printre ei se află campionii de 
bob Tita Radulescu, C. Costamag- 
na, iscusit tehnician în domeniul 
instalațiilor de televiziune, și alți 
sportivi de frunte ai acestei aso
ciații care și-au Cîștigat un renume 
binemeritat pentru succesele în ac
tivitatea srortivă de masă.

TREC ÎNVINGĂTORII DE LA 
MELBOURNE

U-n grup de sportivi din cercul 
Tînărul Dinamovist, izvor nesecat 
de sportivi fruntași, deschide dru
mul unui impozant car alegoric 
împodobit cu semnul 

,și din alte orașe ale tării
cu membrii $chipei de fotbal — cu- 
noscuți și apreciați fruntași în pro
ducție. Printre sportivii colectivului 
Progresul puteau fi văzuți maestrul 
sportului Ferdinand Moscovici — 
atlet fruntaș, Irina Negreanu, cam
pioană republicană la cros și alți 
valoroși sportivi ridicați din nodu
rile maselor de tineret din locali
tate. O vie admirație au trezit spor
tivii de la Voința, Dinamo și șco
lile medii nr. 1 și 2 care defilau 
cu 5 care alegorice simbolizînd bo
gata activitate sportivă ce se des
fășoară acum în orașul Baia Mare.

V. Săsăranu 
corespondent

Pe malul Mureșului, 
intr-o după-amiaza oarecare.-

nu te poate pune mat bine 
asupra activității sportive 
oraș oarecare decît o vlzl- 

într-o după-a-

Nimic 
în temă 
dintr-un 
tă întîmplătoare, 
miază, obișnuită, la una din ba
zele sportive. De aceea am și pornit 
într-una din ultimele după a- 
mieze ale lui aprilie către baza 
nautică a colectivului Flamura 
roșie U.T.A., undc-mi puteam face 
o părere despre activitatea cano
torilor și a tenismenilor marii în
treprinderi arădene. Canotaj ș!..- 
tenis? Cineva care n-a mai fost pe 
Ia Arad poate fi surprins de alătu
rarea acestor două sporturi cu un 
specific atît de deosebit. Cine cu
noaște însă baza nautică U.T.A. 
care cuprindea pînă acum și două 
terenuri de tenis al căror număr a 
crescut Ia trei începînd din prima 
zi a lui mai, va înțelege mai ușor 
legătura intre... apa dragă canoto
rilor și zgura pe care evoluează 
tenismanii.

Era ora patru după-amiază și 
faptul că sosiseră Ia bază abia cîți* 
va sportivi ne-a permis să stăm 
puțin de vorbă cu antrenorul Zol- 
tan Torok. „Zi de zi, ne-a spus el, 
vin aci zeci de sportivi. Condiții 
avem: în hangar sînt 25 de am
barcațiuni. Avem o serie completă 
de bărci de concurs (schifuri, ca
iace și canoe) și numeroase bărci 
de antrenament".

N-am avut însă răgazul să a- 
flăm mai multe, pentru că de pe 
faleza care mărginește Mureșul co
borau acum grupuri-grupuri de ti
neri și tinere. Pe unii îi cuno
șteam: Elsa Ocsenfeld și Et'elka 
Laub-Slahotka, componente ale e- 
chipajului de 8+1 care s-a cla
sat pe locul II la campionatele eu
ropene de la Bled, Pavel Aida și 
Vasile Hăbălic, campioni de juni
ori la caiac dublu și clasați pe 
locul II în întrecerea seniorilor, ‘ jC ?

' jo A 

mari competiții din lume, cu cercu
rile olimpice. La cea de-a XVI-a 
Olimpiadă, de la Melbourne, spor
tivii romîni au ridicat prestigiul 
patriei noastre situînd Romînia pe 
locul VIII prin cele 5 medalii de 
aur cucerite în întrecere cu cei mal 
buni sportivi din lume. Iată-1 pe 
dublul campion olimpic Leon Rot- 
man, în canoea sa, ținînd în mînă 
pagaia cu care și-a depășit toți ad
versarii în probele de simplu. Ală
turi, într-o canoe „dublu", cam
pionii olimpici Alexe și Ismailciuc, 
iar pe un podium campionul olim
pic de box, Nicolae Linca, luptăto
rul Horvath clasat pe locul UI și 
un grup de componente ale echipei 
de gimnastică clasate pe locul III.

MUNCA Șl SPORT
Minunata demonstrație a sporti

vilor este încheiată de masiva co
loană a reprezentanților asociației 
Locomotiva. In frumoase costum* 
sportive, tineri și tinere din ramu
ra transporturilor feroviare, ruti
ere, navale și aeriene trec elec- 
tuînd în mers exerciții ce redau 
imagini din munca lor de zi cu 
zi: mișcarea semafoarelor, munca 
din ateliere și depoun, ■

★
Ultimul rînd al coloanei de 

peste 9000 de sportivi a părăsit 
piața. Demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul 
zilei de 1 Mai s-a încheiat prin 
defilarea 
revărsare 
sănătate, 
de viață.

sportivilor, 
de tinerețe, 

de optimism

adevărată 
vigoare și 

și dragoste

LA IAȘI
de a deschide coloanaCinstea

sportivilor ieșeni a revenit unui 
grup de călăreți de la centrul hi
pic de antrenament și clubul Vic
toria. Elevi ai școlii sportive de 
tineret pășesc apoi prin fața tribu
nelor formînd un ring de box tn 
mijlocul căruia colegi de ai lor 
execută frumoase demonstrații din 
sportul cu mănuși. Sutele de spor
tivi ai colectivelor Locomotiva, FI. 
roșie, Voința și Energia au defi
lat împreună, cu care alegorice 
deasupra cărora tineri și tinere e- 
xecutau mișcări de gimnastică. De 
asemenea, studenții sportivi ieșeni 
au alcătuit un ansamblu de gim
nastică ritmică, în plină acțiune 
la trecerea prin fața tribunelor.

tenismenii C. Căîceanu și Arcadie 
Sajti, Judith Griinwald și Matil
da Glatt. Alături de ei însă, mulți, 
foarte mulfi tineri încă necunoscuți 
marelui public, dar în care antre
norii își pun toate speranțele...

Curînd, Mureșul, ca și două din
tre terenurile de tenis erau literal
mente invadate de tineri îmbrăcațî 
în treninguri colorate. Peste cîte- 
va clipe, pe unul dintre terenurile 
de tenis începeau meciurile con
cursului organizat în cinstea Iui 
1 Mai, în timp ce -pe celălalt, sub 
îndrumarea antrenorului Emeric 
Griinwald, se antrenau de zor 
(succesiv bineînțeles) zeci de tineri 
dintre care am remarcat o serie de 
copii șl juniori foarte talentați ca 
Irina Heder, Maria Sarkozi, Ioan 
Albert, Gheorghina Patacki și alții.
Pe Mureș zeci de ambarcațiuni 

porniseră în șir purtînd sportivi de 
la U.T.A. ca si e’evi ai școlii spor-

pățind

antre-
lor țște un bac de antrenat 

(Foto: V. ARNAUTUȚ, 
o ii >

Foone tinere ca virstă și ca stagiu in canotajul ucaueiu.c, 
Klompetzki și Mantzi Mali ga învață să oîslească, îndrumate de 
norul Patacki. Deocamdată, „sclujulu

mend foarte bine... ancorai.

îo orașul in care odinioară 
nu se întimpla Dimie

Zugrăvind în operele sale 
vtafa de odinioară a Fălticeni
lor, maestrul Mihail Sadoveanu 
denumise acest orășel „Locul 
unde nu s-a întîmplat nimic".

Firește că într-un asemenea 
tîrg nici sportului nu i-a fost 
hărăzit să-și găsească locul.

...Descătușarea (ării și a po
porului a pus în valoare dăr
nicia naturii de pe meleagurile 
Fălticenilor, a dai aripi price
perii și hărniciei localnicilor. 
Acolo unde odinioară „nu s-a 
întâmplat nimic" a început să 
pulseze o intensă activitate în 
toate domeniile: cum era fi
resc, sportul și-a cucerit toate 
drepturile cuvenite.

La marele combinat forestier 
— o nouă întreprindere cunos
cută acum în {ară și peste ho
tare— sute de tinere și tineri 
practică diferite disci dine
sportive. Salaria{ii combinatu
lui se mindresc cu faptul că 
sportivi din rîndurile lor alcă
tuiesc o echipă de fotbal — 
Recolta — care anul acesta va 
activa în categoria B a cam
pionatului republican. Alte sute 
și sute de tineri de la fabricile 
de mobilă „I. C. Frimu", „21 
Octombrie", de la noua filatu
ră de in și cânepă, de la noua 
uzină electrică și alte între
prinderi își dispută întâietatea 
în diferite campionate

Ritmului de dezvoltare a ac
tivității sportive li tine pasul 
și acțiunea de sporire a numă
rului bazelor sportive. In zi
lele în care am vizitat Fălti
cenii se executau lucrările de 
finisare a noului club sportiv 
al colectivului Voința.

Același colectiv amenajează o 
bază sportivă modernă, ee cu
prinde terenuri de volei, bas
chet și tenis. Spre sjîrșitul ve
rii, sportivii fălticeneni vor 
inaugura noul lor stadion.

O imagine a perspectivelor 
de dezvoltarea activității spor
tive din orașul Fălticeni poate 
fi sugerată de două exemple, 
și anume: numărul celor ce 
practică acum sportul în acea
stă localitate a crescut cu 
30 la sută fată de anul trecut, 
iar numai în cursul acestei 
veri orașul va fi înzestrat cu 
încă 16 noi baze sportive

P. D.

tive de tineret, condusă de antre
norul Zoltlain Patacki. Am apreciat 
progresele realizate de fetele din 
„optul" pe care-1 formează acum 
Torok. Erna Tucker, Margareta 
Petnaș, Maria Honig, Ana Hess... 
iată nume despre care vom mal 
auzi dacă aceste tinere își vor con
tinua pregătirea cu același elan cu 
care au început.

Pe o bancă, Adalbert Govacl li
nul din animatorii canotajului de 
Ia U.T.A., și Ludovic Vereș, res
ponsabilul secției de tenis a colec
tivului, priveau încîntați spre cei 
peste 100 de tineri în plin antrena
ment, în cele două ramuri de sport 
considerate odinioară „de elită". 
Și trebuie să 
trăit aceeași îneîntare, 
tabloul minunat pe care 
o masă de tineri 
formantă...

„de 
mărturisesc că am 

admirjnd 
ți 1 oferă



Rezultate bune în probele masculine
ale concursului atletic universitar

La 26 mai, la București

„Cupa Europei” la gimnastica
Stadionul Republicii a găzduit 

ieri după-amiază întrecerile prunei 
zile a fazei de zonă a campiona
telor universitare de atletism or
ganizată în cinstea apariției numă
rului 3000 al ziarului nostru. In 
general, rezultatele înregistrate pot 
fi considerate ca bune, iar în unele 
cazuri se poate spune că au fost 
chiar peste așteptări. In cea de a 
doua categorie intră. In primul 
rînd, rezultatele de la greutate și 
suliță ale lui Gh. Popescu, ambele 
recorduri personale. (De notat ne
așteptata victorie a acestuia asupra 
lui Af. Bizim, recordmanul țării). 
Recorduri personale au realizat de 
asemenea Tib. Ardeleanu, Tib. Cor- 
neșan și Angelo Trătlă.

Iată cîteva dintre cele mai bune 
rezultate înregistrate în întrecerile

CAMPIONATELE ,4 
V UNIVERSITAREI 
Sde atletism® 
K ORGANIZATE ® 
5 CU PRILEJUL & 
^APARIȚIEI MD090F 
AL ZIARULUI NOSTRU

de ieri: BARBAȚi : 100 m.: T Ar- 
deleanu (I.C.F.) 11,0; Gh. Vintilă 
(IM.F.) 113, I- Rinderiu (I.C.F.) 
11.7; 400 m. : T Corne-an (I.C.F.) 
51,3; A. Trâilă (IMF.) 52.2; 1.500 
m.: I. Puică (I.C.F.) 4:03,6; Gh. 
Rugină (I.C.F.) 4:05,4; M. Pritvor- 
nic (Polit.) 4:08.0; 5.000 m. : P 
Nagy (I.C.F.) 17:03,6; D. Mu șM 
(LGF.)

realizutaGheorghe Popescd a oiști gat ieri două
recorduri personale

Astăzi si mîine pe stadionul Tineretului
Stadionul Tineretului din Capitală găzduiește astăzi și mîine un 

important concurs la care participă o serie de atleți fruntași din 
București și din alte orașe. Concursul începe astăzi la ora 16,30 și 
mîine dimineață la ora 9. Vor participa printre alții: Măgdaș, Pop, 
Sudrigean, Cojocaru, Crețu, Szigmund, M. Dumitrescu. Marilis Cuțui, 
Nina Pasciuc, Ilona Miclos, Alexandra Sicoe (Cluj), Aurelia Manea 
(Hunedoara), Strzelbiscki, Inge Knobloch, Ana Coman (Or. Stalin). 
Moscovici (B. Mare), A. Demeter (Tg. Mureș), Eva Mayer (Arad), 
Veliciu, Blaga, Petrescu, Pricop, Aurelia Lipoczi, Maria Pândele (Ti
mișoara) și numeroși atleți fruntași din București.

Săptămîna trecută a avut loc la Timișoara un concurs în cadrul 
căruia Ana Șerban a alergat 80 m. g. în 11,5 sec. iar Aurelia 
Lipoczi a realizat 59,0 seo. pe 400 m.

I.C.F. I 44,7-, 10 km. marș ; E. Ră- 
ducânescu (t.S.E.P.) 56:53,6; M. 
Filip (I.C.P.7 57:54,0; înălțime : C. 
Dumitrescu (I.C.F.) 1,90; V. Cincă 
(I.C.F.) 
(I.C.F.) 
13.01;
(I.C.F.)

Stoian

Popescu

1,75; triplu : St.
14,27; M. Matei (I.C.F.) 
greutate: Gh.

14.44; I. Vorovenci (I.C.F.)
13.71; C. Bobei (I.C.F.) 13,71; su
liță: Gh. Popescu (I.C.F.) 66,85; 
Al. Bizim (I.C.F.) 65,13; I. Stanciu 
(I.GF.) 58,42; FEMEI: 100 m.: 
St. Chioseaua (I.GF.) 13,1; V. Răi- 
leanu (I.GF.) 133; 400 in-: Ev. 
Ghimpu (I.GF.) 63.0: M. Miclea 
(I.C.F.) 64.0; 3xS00 m.: (I.C.F.) 
8:27,2; 80 m. g.: H. Kerst (I.C.F.) 
13,1; X. Mliutin (Arhitect.) 133; 
lungime: El. Stânescu (I.C.F.) 5,21; 
H. Kerst (I.GF.) 5,03, El. Roșea 
(Politeh.) 4.69; disc: P. Lucaci 
(I.C.F.) 38,91; V. Gavriluț (I.C.F.) 
30,85.

După prima zi de concurs, în 
clasamentul general Institutul 
Cultură Fizică conduce cu
avans apreciabil. In schimb pen
tru locul doi se dă o luptă foarte 
strinsă între I.M.F. și Institutul 
Politehnic

întrecerile zilei a doua continuă 
asfâzi, pe stadionul Republicii, de 
la ora 15,00. ,

de
un

La 26 mai, Capitala țârii noastre va găzdui prima ediție a 
unei importante compeiti'ții feminine de gimnastică : „CUPA EU
ROPEI".

Pentru a ne informa în oe stadiu se află pregătirile, ne-am 
adresat președintei de onoare a comisiei de organizare a „Cupei 
Europei", academician profesor Raluoa Ripan, rector al Universității 
din Cluj. Iartă oe ne-a declarat tov. Raluoa Ripan:

La Congresul Federației Internaționale de Gimnastică ținut în 
toamna anului trecut la Viena. programul federației s-a îmbogățit 
cu o nouă competiție care aduce un substanțial aport la dezvoltarea 
gimnasticii sportive feminine: .Cupa Europei". Cinstea de a orga
niza prima ediție a acestei competiții îi revine țării noastre, căreia 
ii aparține, de altfel și meritul de a fi studiat și propus forului in
ternațional inițierea acestei întreceri.

In „Cupa Eurooei" vor evolua cele mai bune gimnaste din dife
ritele tari ale continentului nostru. Prezența unor sportive al căror 
renume a făcut ocolul întregii lumii — Larisa Latînina, Tamara 
Manina. Sofia Muratova (U.R.S.Ș.), Olga Tass-Dezsone (R.P.U.), 
Eva Boiakova (R. Cehoslovacă), Elena Leușteanu-Tecdorescu 
(R P.R.) și altoie. constituie o garanție că această competiție se 
va desfășura la un înalt nivel. Orientarea compoziției exercițiilor 
mai ales. spre elementele de gimnastică artistică, clemente cu spe
cific feminin, ne îndreptățește să prevedem că demonstrația celor 
mai bune gimnaste din Europa va constitui un moment de neuitat 
atit pentru participante cit și pen’ru spectatori.

Ne-am străduit să asigurăm „Cupei Europei" condiții de desfă
șurare la înălțimea acelora care au atras calde mulțumiri țării 
noaslre cu prilejul organizării altor competiții de amprtoare. Vom 
fi bucuroși dacă gimnastele dm diferitele țările ale Europei, venite ta 
această competiție, vor folosi prilejul pentru a ne cunoaște mai 
bine țara și frumusețile ei, hărnicia și ospitalitatea poporului nostru, 
realizările oamenilor muncii din țara noastră, oameni liberi și 
iubitori ai păcii.

Gindul nostru se îndreaptă acum spre fruntașele gimnasticei 
europene cărora le urăm pe această cale, ca participarea la „Cupa 
Europei" să constituie un prilej de noi succese.

Astă-seară, selecționata de box a Bucureștiului
susține un dificil examen în fața reprezentativei Parisului
leri dimineață a părăsit Capitala, 

plecînd spre Paris, selecționata de 
box a orașului București. Astă-sea- 
ră, în ringul din sala „Elysee Mont
martre", pugiliștii bucureșteni vor 
înfrunta redutabila reprezentativă a 
Parisului. După cum se știe, întîl- 
nirea se află la cea de a treia edi
ție. De data aceasta, comisia de 
box a regiunii lie de France a al
cătuit <r formație mult mai puter
nică, în care figurează cîteva ele
mente foarte bine cotate în boxul 
amator francez. Astfel. Claude Salu- 
den, reprezentantul Parisului la ca
tegoria ușoară, a participat la Jo

de la Melbourne, 
prinire favortții ca-

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI DE LA ISTANBUL
In primul său meci echipa R. P. R. a invins Franța cu 3-0

ISTANBUL 3 (prin telefon de 
la trimisul nostru). întrecerile in
ternaționale de volei organizate cu 
ocazia sărbătoririi a 50 de ani de 
la înființarea Universității din Is
tanbul, au început aseară. Turneul 
echipelor feminine se dispută între 
reprezentativele orașelor 
București și Istanbul, iar cel al 
formațiilor masculine între repre
zentativele R.P. Romine, R. Ceho
slovace, Franței, R.P. Bulgaria, 
Turciei și Libanului.

Jocurile din cadrul acestor tur
nee sînt așteptate cu mult interes, 
mai ales cele dintre echipele mas
culine, care vor alinia formațiile 
lor cele mai bune. Din

fca s
Bfoz, 
echipa 
ca și 
zentat 
campionat mondial desfășurat la 
Paris.

Sofia,

echipa 
zac ei nu lipsesc Tesar, 

Laznicka. Paldus. etc.; din 
Franței Boulatsel, Chabert, 
toți ceilalți care au repre- 
fările respective la ultimul

Meciurile se vor disputa zilnic 
de la ora 18,30, după următorul 
program: SIMBATA: Istanbul-So
fia (fete), R. Cehoslovacă-Franta 
(băieți), Turcia-Liban (b), R.P. 
Romină-R.P. Bulgaria (b); DUMI
NICA: București Sofia (f), R. P- 
Romînă-Liban (b), R. P. Birfgaria- 
Franța (b), Turcia-R. Cehoslovacă 
(b); LUNI: Istanbul-București (f), 
Franța-Liba*? (b), Turcia-R.P. Ro 
mină (b), R. Cehoslovacă-R.P. Bul
garia (b); MARȚI: R.P. Bulgaria- 
Liban (b), Turcîa-Franța (b), R. 
Cehoslovacă-R.P. Romînă (b).

Afară de aceste jocuri echipa fe
minină a Bucureștiului va mai sus
ține un meci amical — sub numele 
de selecționata R. P. Romine — 
marți înaintea jocurilor masculine, 
în compania echipei R.P. Bulgaria.

In primul meci al turneului, e- 
chipa Rominiei a repurtat un fru
mos succes. 'Vvingînd reprezen-

tativa Franței cu 3—0 (ia 7,8,11). 
Jucătorii romini au fost categoric 
superiori și au învins detașat. For
mația R P.R. : Roman, Rusescu, 
Nicalau, Corbeanu, Ponova, Che- 
rebețiui Cei mai buni : Ponova. 
Cherebețiu, Corbeanu. Din echipa 
Franței s-au remarcat Coquand, 
R. Chabert, Maniaudet. In cele
lalte doua jacuri de aseară Bulga
ria a întrecut Turcia cu 3—0 (la 
5.10,13) iar Cehoslovacia, a tnvins 
Libanul tot cu 3—0 (la 0 2,1).

C. FAUR

curile Olimpice 
fiind considerat 
tegoriei. Din lolul parizian mai fac 
parte Saket, Hamon și Favereau, 
finaliști tn campionatele Franței. 
In sfîrșit, în ringul de la „Elysee 
Montmartre" vor evolua, alături de 
pugiliștii bucureșteni, boxerii de 
culoare Moricogne Camarra, Alexan
dre Julien și Franțois Pavilla, care 
au boxat anul trecut la București 
și Timișoara.

Selecționata Bucureștiului, al că
rei antrenor este Ion Popa, are ur
mătoare alcătuire : muscă : Mircea 
Dobrescu; cocoș: Constantin Gheor
ghiu; pană : Nicolae Mîndreanu; 
semi-ușoară : Gheorghe Flat; ușoa
ră : Franc’sc Ambruș; se-nî-mijlocie. 
Mihai Stoian (Iiie Dragnea) ; mij
locie ușoară: Vasile Tiță, mijlocie: 
Dumitru Gheorghiu; semi-grea : 
Gheorghe Negrea; grea : Vasile Ma- 
riuțan. Arbitri'-judecători diu par
tea noastră sini fon Gruia 
Firu. Delegația sportivilor 
este condusă de tov. Marcel 
vicepreședinte a! C.C.F.S.

înainte de plecare, antrenorul 
Ion Popa ne-a făcut următoarea 
declarație: „Deși avem la activ 
două victorii asupra reprezentativei

Parisului, noi privim cu toată se
riozitatea această înlî'n’re. Ne-am 
pregătit cu atenție, băieții sînt in 
formă bună și sperăm să obținem 
un rezultat frumos. In același timp. 
Vitîlnirea de la Paris va per

/
I

și Icn 
rotnîni 
Vlaicu,

ne

MIRCEA DOBRESCU

mite să controlăm forma boxeri
lor noștri înaintea importantei com
petiții de la Praga : campionatele 
europene".

Activitatea
v iz. ..1 sala Dinamo se desfă

șoară ultimele întreceri din turul 
campionatului pe echipe. Se întîl- 
nesc Dinamo București, Energia 
DGSM, C.C.A., Energia Hunedoara.

♦ Mîine dimineață părăsește Ca
pitala cu destinația Varșovia echi
pa de lupte libere a Bucureștiului. 
Din delegație fac parte printre al- 

- - ' ■ - - ■ Fr.
P.allo. Gh- Marlon. I. Mureșan, M. 
Săndor, Fr. Harri. Luptătorii ro- 
mîni vor susține donă''îrttîlhiri: la 
9 mai cu selecționata Wârșoviei si 
la 12 mii 'a Wroclaw cu o selec
ționată locală.

ții: Ă. Ruzsi. luliu Pintea.

Săndor, Fr. Harri. Ltîpf&torii

la lupte
♦ . cpiczemau.a de lupte clasi

ce a Timișoarei pleacă joi, 8 mai, 
în R.P.F. Iugoslavia. Programul — 
așa cum ne-a fost comunicat de 
organizatori — are acum următoa
rea înfățișare: 11 mai: Partizan 
Belgrad, 14 mai: reprezentativa 
Vojvodina (la Novi Sad), 16 mai: 
Spartak Subotita, 18 mai: repre
zentativa Zrenjanin.

♦ Vești din campionatul indivi
dual al juniorilor: la Timișoara au 
participat la faza de regiune 76 
concurenți, la Ploești 28. ia Ga
lați 13.

Oaspeții austriaci despre
1. Wasservogel (conducător): ,’ ceea ce privește viitorul, 

2. Fred Huber: „Gheorgbe Viziru poate
In timpul șl di pă terminarea întîlnirilor de ten's 

dintre Romirva și Austr a am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre oaspeții noștri. Ei ne-au împărtășit o seric 
de păreri deosebit de interesante cu priv're la tenisul 
și tetusmen i noștri, păreri cărora le facem loc în 
z'arul nostru.

Conducătorul Iotului austriac și totodată căpitanul 
echipei de „Cup<a Davis" a Austriei, d. WASSERVO
GEL. ne-a spus: „Am fost plăcut impresionat de 
primirea călduroasă care ne-a foot făcută în Bucu
rești. de atenț-'a cu care am fost înconjurați. Dorim 
ca legăturile dintre tenisul rominesc și cel austriac, 
odată reînoaate. să se dezvolte cit mai mult. Astfel, 
găsesc foarte nimerită ideea de a da intîlnirii dintre 
ech pde noastre de tineret un caracter tradițional, 
așa c'î r'd^ frea edț'e a competiției ar urma să aibă 
loc anul viitor, la Vieaa. Noi am învins, in „Cupa

tenisul nostru
aveți mult mai puține griji decit noi".

oricărui turneu international!”
dar am fest intrecuți, la o diferență aproape 
de categorică. in meciul celor t oieri. In ceea

face fată
Davis", 
tot atit 
ce privește viitorul aveți mult mai puține griji de
cit noi. Jucătorii dvs. tineri au largi perspective de 
progres; ei trebuie însă să-și îmbogățească experien
ța mai ales în întîlniri inter naționale. Tenisul cere să 
cunoști mereu alte stiluri de joc. să rezolvi probleme 
cit mai variate. Aveți o echipă bună de tineret și. 
în special, un excelent jucător tînăr; Bardan. Cred 
că locul lui era de drept în echipa de „Cupa Davis", 
alături de Gh. Viziru.

FRED HUBER, spec ta cu I os ud jucător austriac, are 
cuv'nte de laudă 
Viziru. „Este un 
greu să apreciez 
ropean. El poate 
[lonal.

p-entru primul nostru jucător, G/i. 
bun jucător, dar îmi este foarte 

deocamdată locul lui în tenisul eu- 
face față oricărui turneu interna-



Dragi tovarăși

REDACȚIA ZIARULUI 
SCHES SPORT ECHO*

CONSILIUL CENTRAL AL ASO 
C1AȚIEI FLAMURA ROȘIE

CONSILIUL CENTRAL AL 
ASOCIAȚIEI RECOLTA

’ BIROULUI
I asupra pu
I r o r» t i fi ll P

„DF.UT- 
BERLIN

CONSILIUL COLECTIVULUI 
SPORTIV LOCOMOTIVA 

GRIVIȚA ROȘIE

Și 
fizice sf 
Populară

Cu prilejul apariției la 4 mai i 
numărului 3000 al „Sportului popu

la Stockholm.

* vă felicj- 
•vă noi suc- 

și propagarea 
Republica Populară

Dragi tovarăși,
Colectivul redacțional al ziarului 

„Deutsches Sport Echo* vă roagă 
să primiți cele mai calde salutări 
cu ocazia apariției numărului 3000. 
Vă dorim toate cele bune în fruc
tuoasa dumneavoastră activitate 
în dezvoltarea culturii 
sportului în Republica 
Romină.

Iar*, redacția noastră vă transmite 
felicitări cordiale. Apreciem calita
tea înaltă a ziarului dumneavoa
stră și urîndu-vă în continuare noi 
succese gazetărești speram tot
odată dezvoltarea și mai fructuoa
să a 
leagă 
COLEGIUL 
ZIARULUI

bonarea noastră se va dezvolta tot 
mai mult.
COLECTIVUL REDACTIONAL 
AL Z1ARULU’ „CESKOSLOVEN- 

SKY SPORT* PRAGA
La apariția numărului 3000 al 

ziarului dumneavoastră vă trans
mitem salutări prietenești și since
re felicitări. De peste 12 ard „Spor
tul popular* stă în fruntea luptei 
pentru dezvoltarea continuă a spor
tului romînesc și oglindește în pa
ginile sale bogata activitate sporti
vă a țării dumneavoastră. Alături 
de ziarele de sport din celelalte 
țări ale lagărului păcii, ziarul 
dumneavoastră îndeplinește un rol 
de seamă în lupta pentru Întărirea 
prieteniei continue a sportivilor 
din toate colțurile lumii. Vă dorim 
mult succes în munca dumneavoa
stră viitoare și sperăm că și cola-

ziarului „SPORT*

Cu ocazia jubileului dumneavoa
stră vă felicităm și vă si-rîngem 
cordial mina.
REDACȚIA REVISTEI „START* 

BRATISLAVA

REDACȚIA ZIARULUI „SPOR
TUL POPULAR" BUCUREȘTI

Dragi prieteni,

In ziua apariției numărului 3000 
•1 ziarului dumneavoastră colecti
vul ziarului „Soviețki sport" felicită 
din inimă redacția „Sportului popu
lar" cu orilejul acestui importan* 
(jubileu. Apariția numărului 3000 
al ziarului dvs. demonstrează 
înalta activitate creatoare depusă 
de redacția „Sportul popular" pen
tru popularizarea și dezvoltarea 
mișcării sportive în Romînia popu
lară. Vă urăm noi și importante 
succese In această nobilă cauză.

N.I. LIUBOMIROV
Redactor șef al ziarului „Soviețki 

sport" Moscova

Consiliul ventral ai asociatei 
Recolta felicită conducerea și co
lectivul redacțional al ziarului 
,Sportul popular" cu prilejul apa
riției numărului 3000.

De-a lungul rodnicei sale acti
vități. ziarul .Sportul popular" 
s-a dovedit un îndrumător real 
al activității sportive din țara 
noastră, un puternic factor de mo
bilizare a oamenilor muncii in 
practicarea organizată a oulturii 
fizice și sportului

Cu ocazia apariției numărului 
3000 al ziarului „Sportul popular", 
sportivii de la atelierele Gri vița 
roșie transmit colectivului redac
țional calde felicitări.

Sportivii ceferiști au apreciat 
totdeauna felul în care colectivul 
redacțional al ziarului a tratat o 
serie de probleme importante pen
tru prestigiul sportiv al țării noa
stre, precum: ridicarea valorică a 
fotbalului, cauzele eșecului echi
pei de tenis de masă la campiona-

Prețuim In mod deosebit intere
sul pe care l-a dovedit ziarul pen
tru oglindirea activității sportive 
sătești și sintem convinși că și pe 
viitor conducerea colectivului re
dacțional al ziarului va manifesta 
același interes pentru problemele 
legale de activitatea sportivă lo 
sate.

Urăm ziarului .Sportul popular” 
cit mai multe succese în muncă.

relațiilor prietenești cari 
redacțiile noastre.

----- DE REDACȚIE Al
„NARODEN SPORT' 
SOFIA

tele mondiale de 
etc.

Cu acest prilej 
vului redacțional 
tratarea problemelor 
sportul de performanță să fie îm
brățișate intr-o mai mare măsură 
și acțiunile'legate de popularizarea 
colectivelor sportive fruntașe, de 
activitatea secțiilor pe ramură de 
sport din cadrul acestora ca și de 
competițiile de casă. In acest fel, 
ziarul va contribui și mai mult la 
dezvoltarea și întărirea activității 
sportive de mase din țara noastră.

„Cu prilejul apariției numărului 
3000 al ziarului „Sportul popular". 
Prezidiul consiliului central al a- 
sociației Flamura roșie, transmite 
pe această cale conducerii și co
lectivului de redacție al ziarului, 
cele mai sincere felicitări, urîndu-i 
să obțină noi succese în activita
tea sa viitoare.

In decursul anilor, sportivii, con
ducerile colectivelor ca și consi
liul central al asociației noastre 
au primit ou căldură și bucurie »n

sugerăm colecti- 
ca paralel cu 

legate de

Către ziarul „Sportul popular”
sprijin permanent și competent din 
partea ziarului.

.Multe din realizările noastre au 
fost larg popularizate în coloanele 
ziarului: multe din lipsurile noastre 
an putut fi remediate sau înlătu
rate datorită sezisărilor critice a- 
părute în „Sportul popular".

Sîntem siguri că viitoarele nu
mere ale acestui ziar, iubit de spor
tivii noștri, vor contribui, într-o și 
mai mare măsură, la creșterea va
lorică a sportului din patria noas
tră".

Cu ocazia apariției numărului 
3000, primiți salutările noastre 
prietenești. După eliberare sportul 
din Rominia nouă a făcut pași u- 
riași înainte, astfel că astăzi Re
publica Populară Romînă se nu
mără și în sport printre țările cele 
mai avansate. La aceste succese 
frumoase o contribuție Însemnată 
a dat-o și munca entuziastă a zia
rului „Sportul popular". Dorim ea 
activitatea voastră să fie și pe mai 
departe rodnică, servind cauzei 
construirii socialismului, prieteniei 
între popoare șl păcii lumii. Salu
tăm din inimă pe toți colaboratorii 
„Sportului popular" prieteni și 
sportivi romîni.

SOPRON1 JANOS
Redactor șef al ziarului „Nep- 

sporf
Budapesta

Cu prilejul jubileului Dvs., i 
apariției numărului 3000, al zia 
rului „Sportul popular 
tăm din mimă, urîndu- 
cese în dezvoltarea 
sportului In 
Romină.

Redacția 
Belgrad.

PUIU ENACHE 
profesor 

Constanța
MIRCEA VLADOIANU 

coniabfl
Sibiu

CONS

cCu ocazia aceluiași eveniment, ziarul .^Sportul popular" a mai pri- 
tnii salutul asociațiilor Dinamo. Știința, Progresul, C.C.A., Loco
motiva și Energia, precum și din partea a numeroase colective 
»portive.
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IOAN RIZOIU 
electrician 

fMoești

VAS1LE SASARANU 
desenator 

Baia Mare

GHEORGHE DONCIU 
militar în termen 

Urziceni

tot atitea do
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Trei mii de numere de ziar și
de rodnică colaborare. Acesta este astăzi bl 
țul muncii neobosite a sutelor de corespond 
voluntari ai ziarului nostru. An de an, număr 
număr, cititorii noștri au luat cunoștință de 
mai importante evenimente sportive din v 
orașelor și satelor patriei prin intermediul ha 
cilor și devotaților corespondenți voluntari, 
torul a primit cu încredere opinia corespondi 
lui din Arad, a celui din Constanța sau a 
din inima Moldovei, co-nvins că slova lor res, 
mai presus de orice adevărul, convinși că ei 
tează cu-, toată dragostea pentru progresul 
cării noastrei sportive.

Zecile de mii de scrisori, bogat izvor de do 
menfare și -de. fapte ce se cereau publicate, ne 
ajutat iniijțoti acest timp să informăm opi



'< rm wui m m> 
«WlM» WjU

im 
SS81S

E8XR» 
sum

<OtU‘ 
A F»<*

OȚOC GEORGE MAZGAREANU
contabil șef

-a Orașul Stalin

ică sportivă asupra a ceea ce a fost mai nou 
lai semnificativ in istoria sportului de tip 
din țara noastră. Acestora, li s-au adăugat 
totdeauna corespondențele telefonice, „inate- 
jrimă" a mult căutatului număr de ziar de 
>ut de săptămînă. De fiecare dată, dorința 
:torilor noștri s-a identificat cu cea a co- 
mdenților voluntari: să oferim cititorilor noș- 
in ziar bogat în conținut, interesant și cit 
plăcut. Pentfu munca lor rodnică și pentru 

oștea și atașamentul ce l-au manifestat de-a- 
ul anilor față de ziar, colegiul' de redacție 
îtreg colectivul nostru redacțional "adresează 
irilejul apariției numărului 3000 călduroase 
urniri tuturor corespondenților voluntari ai 
ilui „Sportul popular", urindu-ld' noi și tot 
frumoase succese în activitateaMiitbare.

UL LOR

NICOLAE D. N1COLAE
muncitor metalurgist 

București

VICTOR PALADESCU
inginer 
Galați

Salut .Sportul popular"! It do
resc succes și.. la multi arat

Pe lingă felicitări, jie-mi ingă-3 
duită o revendicare. Aș dori ca 
ziarul să reflecte mai metodic și mal 
deplin caracterul de masă al miș
cării noastre sportive. Ceea ce se 
publică e. in majoritatea cazurilor, 
interesant și necesar. Eu tinjesc 
însă după ceea ce nu apare sau 
apare mult prea rar. ,4ș vrea, 
plin „Sportul popular” să cunosc 
nu numai vedetele de azi ci și 
pe cele viitoare, să le urmăresc 
în drumul lor ascendent care în
cepe adeseori de la o modestă 
echipă locală, dintr-un sat sau oră
șel oarecare.

Și o sugestie: mai multe foto
grafi frumoase.

Și încă una: popularizare și 
vaier,ficare mai atentă a tradi
ției n astre sportive. Mi gindesc 
la scurte articole, portrete, amin
tiri etc.

Și ultima: combatere șt mai 
promptă și mai intransigentă a 
oricărui act de huliganism.

Nu mă indoiesc că „Sportul 
popular” iși va cuceri in anii viitori 
un rol și mai însemnat in educa
rea sportivă a maselor.

Cu toată simpatia

EUGEN FRUNZA 
scriitor, laureat al Premiului 

de Stat
■ir

In viața unui ziar, 3.000 de nu
mere reprezintă o virslă de ado
lescent. La asemenea aniversari 
se vorbește nu atit despre merite
le anilor trecuți, cit despre aș
teptările viitorului...

Să-mi fie îngăduit deci să urez 
„Sportului popular" ca — năs- 
tnndu-și „tinerețea fără bâltrine- 
țe" — să ajungă totuși cit mai 
repede la MAJORAT.

Ce înțeleg prin majorat?
1. In primul rînd, egalitate în 

drepturi cu confrații săi mai vîrst- 
nici. adică: posibilitatea de a ieși 
ZILNIC pe stradă, unde-l așteaptă 
prietenii-cititori; format MARE, 
de ziar in toată puterea cuvîn- 
tului; condiții tehnice corespunză
toare.

2. In al doilea rînd. obligația 
de a se măsura — prin calitatea 
materialelor publicate — cu îna

PETRE TRUȚIA 
învățător 
Reghin

intașii săi care, de la măiastră 
relatare sportivă făcută de 
Virgiliu in cartea Va. a „EneideT 
și pină la paginile pasionante pe 
care J. Giraudoux le prefața in 
antologia literară „La gloire du 
foot-ball", au treat o glorioasă 
tradiție a reportajului sportiv de 
înalt nivel literar. Semnele acestui 
majorat le am întîlnit în ultimul 
an în ma/erialele privind turneul 
rugb'știlor romîni în Anglia, des
fășurarea Jocurilor Olimpice di 
la Stockholm și Melbourne sau în 
emoționantul reportai privind me
ciul fotbaliștilor juniori la San 
Sebastian. Majoratul înseamnă și 
transformarea fiecărui număr din 
„Sportul popular" intr-o mică an
tologie de ASEMENEA materiale.

3. In al treilea rînd, — la urmă, 
dar nu în ultimul rînd — înseam
nă bărbăție în tratarea celor mai 
aciuate probleme ale activității 
noastre sportive. Pudoarea exa
gerată în analiza unor înfringeri 
sportive (vezi com mortalele mon
diale de tenis de masă De 1957, 
participarea la „Turul Egiptului" 
etc.) este semn de adolescenți, nu 
de majorat...

...Totuși este o aniversare. Ar fi 
deci cuviincios ca invitatul să spu
nă și un cuvint plăcut.

Cred că cel mai plăcut lucru 
pentru redacția „Sportului popu
lar" este să-i urez:

— cit mai numeroase prilejuri 
de a consemna victoriile sportivi
lor romîni:

— cit mai numeroase prilejuri 
de a consemna rolul sportului ca 
mijloc de înfrățire a tineretului 
lumii, în lupta pentru pace între 
popoare și progres social.

Conf. univ. COSTIN MURGESCU 
Director adjunct al Institului de 
Cercetări Economice al Academiei 

R.P.R.

CONSTANTIN FINICH1U 
judecător 

Sf. Gheorghe

Felicit din toată inima întregul 
colectiv al uzinei „Sportul popular", 
cu prilejul celui de al trei miilea 
număr.

Urez să duceți mai departe fru
moasa și importanta sarcină de în
drumător al tineretului nostru spor
tiv. Misiunea nobilă a .Sportului 
popular" este să facă din tineretul 
nostru și buni sportivi si buni ce
tățeni.

Cu prilejul sărbăto'ii a zece 
mii de numere a'e „Sportului popu
lar", îngăduiți să aducă aceleași 
calde urări tot

/

GEORGE VRACA 
Artist al Poporului 

2 mai 1957.
★

.Aniversarea numărului 3000 al 
ziarului „Sportul popular" consti
tuie un eveniment deosebit pentru 
mișcarea sportivă de Ia no:. Cred 
însă că ziarul „Spo'tul popula^" 
va trebui să oglindească, pe vii
tor, într-o mai mare măsură pro
bleme metodice ale activității co
lectivelor sportive și ale școlilor, 
popula nzînd experiența înaintată 
din aceste domenii, pentru ca a- 
ceasta să constituie o îndrumare 
eficientă, competentă. Tot astfel 
consider necesar de a nu fi ocoilte 
nici problemele legate de munca 
de educație a sportivilor, reliefîn- 
du-ee exemplele bune, dar dindu- 
se în vileag, cu curaj și o serie 
de abateri de la disc plina și mo
rala sportivă ivite în unele colec
tive sportive în care se mai tole
rează practici și mentalități străi
ne de sportul de t p nou. Țin să 
remarc, de asemenea, că și în pri
vința problemelor de igienă ale 
educației fizice trebuie să existe 
o preocupare mai temeinică, pro
blemă neabordată pînă acum de- 
cît cu totul fugitiv.

In sfîrșit, m-am întrebat deseo
ri de ce ziarul prezintă mai mult 
activitatea sportivă competiționa- 
lă, de performanță și mai puțin 
aspecte noi legate de conținutul 
socialist al mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră. 
Este vorba de gimnastica de pro
ducție, de educația fizeă în par
curile de odihnă etc.

La apariția numărului 3000 al 
ziarului „Sportul popular" felicit 
colectivul de redacție pentru stră
daniile depuse pentru a da mase
lor de sportivi un ziar demn de 
nivelul atins de mișcarea sporti
vă din țar.a noastră și îi doresc 
ca pe viitor să urmărească mai 
atent ca ziarul să reflecte intr-a- 
devăr problemele care frămîntă 
pe sportivii noștri, contribuind în 
acest fel la dezvoltarea continuă 
a sportului în R.P.R".

Directorul

ziar menit să aducă 
majoră la dezvo’ta- 
sportive din R.P.R. 
la număr, ziarul a

contribuția 
culturale 

sportivilor 
concrete ), 
oare să

G. TEODORESCU 
Institutului pentru 

, Cultură Fizică
★

„Sportivii și activiștii' sportiv, 
din întreaga țară salută apariția 
numărului 3.000 al ziarului „Spor
tul popular", 
o contribuție 
rea mișcării 
De la număr 
făcut simțitoare progrese in ceea 
ce privește tratarea variatelor 
probleme ridicate de sportul de 
tip nou. In acest sens am dori să 
fie continuată acțiunea de oglin
dire a activității colectivelor mari. 
In același timp ne-am bucura dacă 
în coloanele ziarului și-ar găsi mai 
mult spațiu, o serie de alte pro
bleme cum ar fi: viața sportivă 
a școlilor profesionale, combaterea 
amestecului unor persoane influ
ente în pregătirea tehnică a echi
pelor, rolul pe care îl au secțiile 
pe ramură de sport, 
cluburilor și cercurilor 
în opera de educare a 
(pe bază de exemple 
publicarea de materiale 
învedereze aportul conducerilor u- 
nor întreprinderi și ministere în 
dezvoltarea activității sportive, as
pecte legate de felul cum este asi
gurată și gospodărită baza mate
rială a colectivelor sportive. Am 
înregistrat cu bucurie, poziția cri
tică luată de ziar, în ultima vre
me, față de unele metode nejuste 
folosite de inspecțiile C.C.F.S. Cre-- 

dem că, spre folosul mișcării spor
tive și pe viitor, dacă va fi cazul, 
ziarul va lua o atitudine tot așa 
de fermă."

S. CEAUȘESCU 
președintele Consiliului Central al 

asociației Energia
★

Aș dori pe lîngă creșterea nu
mărului paginilor și al zilelor de 
apariție, să se dea mai multă a- 
tenție caracterului informativ, atît 
intern cît și internațional.

De asemenea socotesc bine ve
nită în viitor o mai mare preocu
pare și înțelegere pentru sportul 
școlar.

ELENA PADUREANU 
maestră emerită a sportului 
prof, la Școala 100 mixtă 

București
★

Folosesc prilejul ca să fac și 
eu unele propuneri legate de îm
bunătățirea continuă a ziarului 
nostru de sport Este vorba des
pre o mai atentă grijă față de 
publicarea știrilor în legătură cu 
diferitele competiții sportive din 
țara noastră și de peste hotare, 
și în specal cele de box, fiindcă 
acest sport mă preocupă mai mult. 
De asemenea, socotesc necesară o 
mai mare stimulare a elementelor 
tinere talentate din oricare disci
plină sportivă.

ION CHIRIAC 
antrenor de box
★

Iată o întrebare la care în gene
ral nu se poate răspunde cu pri
lejul unei aniversări, când se obiș
nuiesc felicitări. Or, dacă nvaș 

porni să înșir aici ce-am căutat în 
trei mii de numere din „Sportul 
popular" și n-am găsit, Înseamnă 
să vă stric tot cheful. N-aș mai a- 
vea loc de felicitări. In general 
însă, a fost bine. Iar dacă vreți să 
aflați și de lipsuri, întrebați-mă și 
mîine, nu profitați de aniversare.

Aș vrea să pomenesc însă nume
rele de ziar care mi-au plăcut cel 
mai mult: acelea în care anunțați 
pe prima pagină: „Echipa R.P.R. 
a învins..."

Vă doresc cît mai multe din a- 
cestea.

La mulțl ani!

 -■A

SADI RUDEANU 
publicist

★
Sînt un vechi cititor al ziarului 

„Sportul popular". De-a lungul â- 
nilor am urmărit, număr de nu
măr acest ziar și am constatat cu 
satisfacție că de la zi la zi tra
tează cu toi mai multă competen
ță și interes < problemele maicii 
sportive. Cu prilejul apariției nu
mărului 3.000, transmit sincere fe
licitări întregului colectiv redacți
onal cit și sulelor de corespon
denți din întreaga țară, pentru 
lăudabilele succese obținute, cit 
și de acum înainte.

In calitate de cititor aș dori 
pe viitor să aflu din coloanele 
ziarului „Sportul popular" mai a- 
mănunțit cum trebuie să mun
cească colectivele sportive pentru 
angrenarea femeilor în sport (o 
problemă încă nerezolvată în spe
cial la sate) și să se scrie mai pe 
larg dacă se poate, despre viața 
colectivelor sportive mai mici care 
obțin succese importante în spor
tul de perfomanță.

M. CR1STEA 
tehnician la uzinele Timpuri Noi 

din Capitală



Competiția Hrternațîonaîă de yachting „Cupa VfctwW* 
la Mamaiaîncepe mime

fost spectaculoasă, 
care s-a dat pentru 
Astfel, Mircea Du- 
I) după ce a con-

itntrecerile de snipe organizate 
ide clubul nautic central A.V.S.A.P. 
pe lacul Siut-Ghiol, au continuat 
marți, cînd 47 de echipaje au luat 
startul In proba de rezistență „Cu
pa Mamaia"

întrecerea a 
datorită luptei 
primele locuri, 
initriu (Energ. 
dus în majoritatea timpului a fost 
depășit de coechipierul său Vic
tor Geles, chiar pe linia de sosire, 
în „poartă”, datorită unei reuși
te manevre a acestuia din urmă. 
Locul III a fost, de asemenea, viu 
disputat și a revenit reprezentantu
lui A.V.S.A.P. I, Millio Tașcu. In 
fruntea clasamentului general pe 
echipe s-a situat la o diferență a- 
preciabilă de puncte echipa Ener
gia M.I.G. I, urmată de A.V.S.A.P. 
I, Energia II, Progresul etc.

In continuare, miercuri s-au 
disputat pe un vînt favorabil (for
ja 3) ultimele două regate ale 
fazei interne a 
care au revenit 
tentatului velist al 
Mircea Dumitriu. 
întrecere avea un 
desemnarea celor șase echipaje ro- 
mînești care urmează să ne re- 
torezinte de mîine în concursul in
ternațional. In special, locul șase, 
era cel mai „pus în discuție" deoa- 
rece pentru el luptau cu șanse a- 
propiate Puiu Mânu, V. Costescu 
(A.V.S.A.P.!) și L. Predescu (E-

„Cupei Victoria", 
din nou ta- 

Energieî M.I.G., 
Cea din urmă 
rol hotărîtor în

Astăzi începe campionatul 
st>ublicaa școlar de 

gimnastică
di-Astăat, începînd de la ora 9 

mlneața, pe stadionul Flacăra PIo- 
ești are loc întrecerea celor mai 
buni gimnaști școlari, pârtiei pan ți 
2a finala campionatului republican 
școlar de gimnastică.

Mult așteptat de ploeșteni care 
l-au asigurat un cadru sărbătoresc, 

;•$ -campionatul republican școlar de 
ALnmastioă are menirea — pe lîneâ 

.■'îaceea de a desemna echipele cam 
: gĂ'îoane — de a scoate la iveală noi 

entente talentate care, cu timetu. 
f. să poată completa rîndurile

-sjronsacrațl în acest siport.
Campionatul ] 

< gimnastică se 
individual.

’.întrecerile pe
a dividual e.
Iată care sînt echipele calificate 

Tț ontru etapa finală: zona Ploești : 
Uiltețî: Școala medie nr. 1 — Pio- 

<?tî; fete: Școala medie nr. 2 Plo- 
****șfl; zoma București: băieți: Școa

la medie nr. 17 București;
'Școala medie nr. 20 Bicurești; 
Galați: băieți; Școala medie 
Focșani; tete: Școala medie 

zona Craiova:

ealor
republican școlar de 

organizează pe echipe 
Astăzi vor avea loc 

echipe Iar mîine ceie

fete: 
zona 

din 
din 

Constanța; zona Craiova: băieți' 
Școala medie din Rîm. Vîlcea; fete 
Școala medie -din Cimpukmg. Mai 
participă rfte o echipă de fete și 

'bS’ețl calificate in întrecerile zo
na* Cluj.

Cine vor fi noii campioni 
de tenis de masă ai R. P. R. ?

Aceasta o veți afla mîine seară în sala Floreasca după dena
turarea celor cinci finale ale campionatului individual republican, 

finale pentru desemnarea campionilor de tenis de 
care se vor desfășura sîmbătă și duminică în sada 

Capitală vor aduce în lupta decisivă 22 de jucătoare 
în cele două probe de simplu și probabil un număr 
de dubiu (bărbați, femei și mixt). La simplu femei, 

En lipsa Angelicăi Rozeanu, Ella Zeller domină ou autoritate piu 
tonul Cu veleități pentru ocuparea unui loc fruntaș se prezintă 
Mana Golopeoța, Geta Pitică și M>aria Gavrllescu. S-a stabilit urmă
toare ordine — de sus în jos — a tabloului: Ella Zeller, Maria 
GawHescu, Irma Magyari, Geta Piftică. Marta Tompa. Sari Szasz, 
Anita B-abichian și Maria Golopența. După cum se ooate vedea în 
ansamblu tabloul este dezechilibrat, partea de sus fiind mult mai 
tare. Noi considerăm ca o greșeală a subcomisiei de competiții 
modul cum s-a alcătuit ordinea favoriților la simplu femei. In timp 
ce, de pildă, Marta Tompa, oa să ajungă în semifinale, are doar o 
adversară puternică, pe Gatrinel Folea, (pentru că nu este sigură 
partfcfparea lui Sari Szasz), Maria Gavrilescu are de la început 
■idmntul barat, întîlnindu-se în sferturi au Ella Zeller. Aceasta deși 
Maria Gavrilescu este mai bună oa ansamblu de performanțe și 
chiar oa rezultate directe de cît Tompa, Babichian sau Irma Ma
gyar*. Ca să nu mai vorbim de Geta Pitică care după părerea 
noastră este între primele patru jucătoare ale țării, și deci trebuia 
să fie pusă în partea de jos a tabloului pentru a avea o șansă în 
plus pentru oailif.ioarea în finală și nu pe partea lui EMa Zelter. 
Noi socotim că nu este timpul pierdut pentru ca să se mai facă 
corijările neoesare și — totodată — echitabile, astfel ca întrecerea 
pentru titlul feminin să nu fie de la început viciată.

Nici tabloul de sortare al băieților mu este prea echilibrat, partea 
de jos cuprinzînd printre favoriți jucători mai buni (Gantner, Reiter. 
Popescu, Bottner) în timp ce în partea de sus găsim pe Harasztosi, 
Pesch, Naumescu, Andronache.

înscrierile pentru probele de dublu se fac astăzi dimineață, ur
mi nd aa tragerea la sorți să se facă la prînz.

Programul întregii competiții este următorul: sîmbătă': orele 
9,30—13: turul I la simplu femei, simplu bărbați: orele Î7—21,30: 
tarul II la simplu femei și simplu bărbați, turul I, II, III, la dublu 
mixt. Duminică: orele 9—13: turul III la simplu femei și simplu 
bărbați, turul I și II la dublu bărbați și dublu femei și semifinalele 
ide simplu femei, dublu bărbați și dublu femei; orele 17—21: semi- 
itoalelc de simplu bărbați și toate cele oinoi finalle..

întrecerile 
masă ai țării 
Floreasca din 
fi 31 jucători 
sporit în cele

5.
Viespesct
6. Puia 
Romașan

a revenit 
Energiei I

nerg. I). Iată însă că în regata 
a V-a, cunoscutul velist Constan
tin Țico, superior clasat, a fost pe
nalizat cu zero puncte, și pe cele 
două locuri „vacante" create ast
fel s-au clasat reprezentanții 
A.V.S.A.P. în detrimentul sporti
vilor de la Energia. Clasamentul 
individual definitiv al primilor șase a 
fost stabilit: 1. Mircea Dumitriu — 
Gh. Lunga (Energ. I) 8654 p.; 2. 
Victor Geles — Mihai Saghin (E- 
nerg. I) 6496 p.; 3. Millio Tascu 
— Victor Baraș (A.V.S.A.P. ’ I) 
5843 p.: 4. G. Nour — Doret Po- 
liovici (Energ. II) 5156 p.! 5.
Vasile Costescu — Dan 
(A.V.S.A.P. I) 4984 p.; 
Mânu — Panel 
(A.V.S.A.P. I) 4881 p.

Pe echipe întrecerea 
detașat reprezentanților 
M.I.G.

Incepînd de mîine 
timp de 7 zile (5—11 mai), se vor 
desfășura la Mamaia cele 12 re
gate ale concursului internațional 
la snipe, „Cupa Victoriei". La a- 
ceastă tradițională competiție iau 
parte pe lîngă cele șase echipaje 
romînești menționate mai sus, 
trei echipaje poloneze și afte trei 
iugoslave. Printre oaspeții noștri 
care vor sosi la Mamaia în cursul 
zilei de astăzi, semnalăm prezența 
veliștilor polonezi Tazbir — Mihal- 
sld, ciștigători ai ediției prece
dente a „Cupei Victoria".

dimineață.

prezintă astfel: 
SERIA

Buc.
St.

Mureș

Din lumea
După cels opt etape desfășurate 

pînă acum în campionatul republi
can feminin, clasamentele celor 

două serii se
1. Locomotiva
2. Voința Or.
3. FI. r. Tg.
4. Progresul Oradea’
5. Știința I.C.F.

1. Progr. M.I.C. Buc.
2. “ * “
3.
4.
5.

I:
6402 302-261 14 
6402 286-261 14
7304 324-33S 13 
7214 380-411 12
6213 288-291 11

SERIA a Il-a:
7601 417-315 19 
6501 321-252 16
6213 296-323 11
7205 306-375 11
6015 278-355 7

se

r.

Energia Buc.
FI. roșie Oradea
Știința Cluj
Progr. F.B. Buc.
In penultima etapă care 

dispută mîine, sînt programate ur
mătoarele jocuri: SERIA I: Știința 
I.C.F.-Locomotiva București; Pro
gresul Oradea-Voința Orașul Sta
lin; SERIA a Il-a : Enargia Bucu-

Prima etapă a 
republican

Ca și în anii trecuți primele zile 
ale lunii mai coincind cu începerea 
campionatului de tenis al catego
riei A. Intr-adevăr, „cursa" pentru 
desemnarea celor trei echipe cam
pioane ale țării (mixte, bărbați și 
femei) începe cu programarea pri
mei etape de sîmbătă și duminică

!<■»>

Unul din cele mai disputate jocuri de handbal ale etapei de duminica 
trecută a fost acela dintre Energia Reșița și Energia Ploești terminat 
la egalitate: 9—9. Fotoreporterul nostril Ion Mihăică, prezent la Re
șița, a surprins o fază 
țean lochmann trage 
(Trifu, pe jos Pană și
Cele mai bune echipe 

de handbal din țara noastră — par
ticipante la campionatul republican 
de categoria A — au disputat joi o 
nouă etapă. Dintre re’uitatele în
registrate cu acest prilej, iară în
doială că cel mai surprinzător este 
acela de la Sibiu, unde ech:pa lo
cală Voința a întrecut categoric 
formația Știința Timișoara, campi
oana țării. După o serie de rezultate 
slabe, care au adus pe sibieni pe 
penultimul loc în clasamentul pri
mei serii a campionatului, se pare

baschetului
rești-Flamura roșie Oradea; Ști 
ința Cluj-Progresul F.B. București.

— Turneul internațional la care 
participă echipele feminine Slavia 
Praga, Energia, Locomotiva și 
Progresul M.I.C. din București se 
dispută între 8—10 mai pe terenul 
Progresul F.B. din Capitală. între
cerile, organizate în cinstea Zilei 
Victoriei, sînt dotate cu cupa 
„Victoriei".

In continuarea turneului din țara 
noastră Slavia joacă la 12 mai ka 
Orașul Stalin cu Voința și la 14 
mai cu Progresul.

— La 12 mai se dispută la < 
rizia (Italia) întîlnirea dintre 
chipele masculine de tineret 
R P.R. și Italiei.

-<zb - ■----------

campionatului 
de tenis

Go-
: e- 

ale

și se va încheia peste cinci luni, 
ultimele meciuri avînd Ioc la 28 și 
29 septembrie. Cele 10 echipe care 
iau sîmbătă startul au făcut an
trenamente din timp și noi sperăm 
ca jucătorii și jucătoarele care al
cătuiesc aceste formații să se pre
zinte la un nivel cît mai bun de 
pregătire. Sperăm totodată ca în 
campionatul din acest an să nu se 
mai înregistreze numeroasele „în
țelegeri" sau neprezentări în me
ciurile individuale după ce scorul 
final este conturat.

Cele 10 echipe care participă în 
campionatul republican pe 1957 
s’nt următoarele; C.C.A., Progresul 
București, Energia București, Fla
mura roșie U.T.A. Arad, Progresul 
Cluj, Dinamo București, Energia 
Timișoara, Energia Steagul roșu 
Orașul Stalin, Flamura roșie Ora
dea și Flamura roșie Cluj. Prima 
etapă programează sîmbătă și du
minică următoarele meciuri: Arad: 
Flamura roșie U.T A.-C.C.A., Cluj: 
Progresul-Dinamo București, Timi
șoara : Energia-Ener: ia Buc., Ora
șul Stalin: Energia Steagul roșu- 
Progresul Buc., Oradea: Flamura 
roșie-Flamura roșie Cluj.

încep semifinalele Campionatului 
republican de șab pe echipe

Duminică 5 mai este data înce
perii penult.mei faze a campiona
tului repubUcan de șah pe echipe, 
ediția 1957. Cele 24 echipe semifi 
naliste au fost împărțite în patra 
grupe, jocurile desfășurîndu-se sis
tem turneu. Iată componența ctlar 
patru grupe:

BUCUREȘTI: Știința București,
Voința București. Progresul Pitești, 
Voința Alexandria, Enersia Craio
va. Flamura roșie Constanta.

ORAȘUL STALIN: Știința Orașul 
Stalip Știința Timișoara, Energia 
București, Știința Cui. Flamura 

Oradea. Voința Tîrgu Mureș.
BACAU: Voința Roman, Dinamo 

București, Energia Ploești, Progresul 
Iași, ^Progresul Suceava. " 
Galați

ORADEA' Progresul 
nergia Arad, Voința 
Prog esui Cluj, Voința 
greșul Deva.

Dinamo

Locomotiva

Oradea. U- 
Satu Mare, 
Arad, P-’O 

î

în campionatul masculin de handbal

Voința Sibiu învingătoare la scor 
in fața Științei Timișoara

fășurare a etapelor celor trei carn-ț 
plouate. Deci, mîine se va disputa 
etapa a VTII-a (a IlI-a a returului) 
a campionatului masculin de catego
ria A etapa a Vll-a (a 11-a a re
turului) a campionatului leminin de 
categoria A și etapa a V-a (ultima 
etapă a turului) a campionatului 
masculin din categoria B.

Programul jocurilor de mîine este 
următorul: masculin cat. A seria 
1: Timișoara: Știința-Energia
Ploești; Orașul Stalin : Dinamo-E
nergia Reșița; Sibiu : Voința-Ștllnța 
I.C.F.; seria a Il-a: Cisnădie FI. ro- 
șie-C.C.A.; Iași: Știința-Energia 
Timișoara ; Jimbolia : Recolta-Ener- 
gia Făgăraș; feminin, seria I: 
București: FI. roșie-Energia Reșița; 
Știința I.C.F.-F1. roșie Mediaș; Tg. 
Mureș: Progresul-Recolta Codlea; 
seria a Il-a ; București: Progresul 
M.I.C.-Energia Mija; Orașul Stalin : 
Progresul-Știința Timișoara; Sibiu : 
FI. roșie-Fl. roșie Sighișoara; mas
culin, cat. B seria I: Tg. Mureș: 
Dinamo-Dinamo București; Constan
ța : C. S. Marina-Locomotiva G.N.; 
Bacău: Progresul-Știința Galați; 
seria a H-a: Arad: Progresul-Ener
gia Sibiu; Variaș : Recolta-Progre
sul Odorhei; Sighișoara : Voința- 
Energia Reșița.

dinamică din acest meci: tinărul jucător reși
ța poartă in timp ce apărarea ploeșlenilor 
Cernat) este in imposibilitate de a interveni.
masculine că acum echipa lor și-a regăsit ca

dența. Practicînd un joc bine orien
tat tactic, cu acțiuni ofensive des
fășurate larg — ceea ce a obligat 
apărarea timișoreană să se „des
facă" — sibienti au terminat în
vingători cu scorul de 12-5 (8-3).

Două prețioase victorii în depla
sare au obținut Energia Timișoara 
și Știința lași. Metalurgiștii timi
șoreni au învins Energia Făgăraș 
cu 10-9 (5-3), după oe cu 40 se
cunde înainte de terminarea parti
dei scorul era egal: 9-9. Cît pri
vește echipa ieșeană, ea a terminat 
învingătoare la Cisnădie în fața 
Flamurei roșii cu scorul de 13-11 
(5-6). După cum ne-a comunicat 
corespondentul nostru din Cisnădie 
C. Crețu victoria studenților ieșeni 
se datorește în mare măsură for
mei excepționale a jucătorului loan 
Țipu. care a înscris 7 din cele 13 
goluri realizate de Știința. De no
tat că în min. 45 scorul era 10-4 
în favoarea echipei textiliste.

La București, Știința I.C.F. a în
vins — des'ul de greu — Energia 
Reșița, după un joc care spre sfîr- 
șit a degenerat, abundînd în duri
tăți. Un „merit" în această privință 
revine arbitrului M. Marinciu care, 
nehotărît și lipsit de autoritate ta 
începutul meciului nu a mai reușit 
apoj să țină jocul în m na, cu toate 
că a eliminat numeroși jucători de 
pe teren. Este o vecne meteahnă 
a arbitrilor noștri de handbal de ă 
conduce inegal, neeoirseevent, ceea 
ce produce incidente neplăcute ca 
acelea de joi dimineață de pe te
renul Progresul F. B. Scor final : 
13-8 (7-3) pentru Știința I.C.F.

Alte rezultate de joi : Recolta 
Jimbolia-C.C.A. 5-10 (2-5); Energia 
Ploești-Dinamo Orașul Stalin 12-17 
(4-10).

Înainte de a anunța programul 
jocurilor de mîine sîntem obligați 
să facem "precizări în legătură cu 
etapele celor trei campionate repu
blicane de handbal. Aceasta pen
tru că ultimul comunicat al comisiei 
centrale a modificat datele de des-

I
ECHIPELE GAZDA PORNESC FA
VORITE ÎN ETAPA DE MÎINE A 
CAMPIONATULUI CATEGORIEI B 

LA RUGBI
Etapa de mîine a campionatului 

categoriei B la rugbi, cuprinde 
multe partide interesante. Echipele 
gazdă vor avea, și de astă dată, 
un cuvint greu de spus, însă nu 
trebuie subapreciată nici valoarea 
formațiilor oaspe. Iată programul 
complet al etapei : SERIA 
Energia Ploești—Progresul 
Știința Galati— Locomotiva 
Energia Bîrlad-Știința Iași; 
Brăila—Fl. r. Or. Stalin (se 
luni): SERTA Il-a: Știința
șoara—Energia Hunedoara;
motiva Cluj—Voința Cluj; 
Arad—Energia Tîrnăveni;
Cluj—Locomotiva Timișoara.
RTA IlI-a : Progresul I.A.S. Sibiu— 
Energia Lupe-ni; Dinamo II Bucu-

I-a : 
Tecuci ; 
Buzău;

En. 
dispută 

Timi- 
LOCD- 

Șttința 
Știința

SE-

'1

(
I
*

Lia Situ 
și Marieta 

au stabilit un 
579 p.

■w

3X20
nou record 

la
început, pe 
întrecerile 

tir organi-

auIeri dimineață _ 
poligonul Tunari, 
„Cupei Victoria" la 
zată de Casa Centrală a Ar
matei.

Trebuie subliniat în deosebi 
faptul că trăgătoarele mani
festă o formă foarte bună rea- 
lizînd performanțe de valoare 
internațională. După ce la ul
timul concurs Marieta Juver- 
deanu modificase recordul pro
bei de armă liberă calibru re
dus 3x20, aducîndu-1 la 575 p., 
ieri, maestrele sportului Ma
rieta Juverdeanu și Lia Sîrbu 
au obținut un nou record repu
blican, ambele realizînd 579 p. 
Foarte bună este și comporta
rea tinerei trăgătoare Rodica 
Năstase care a obținut o per
formanță mai bună decît ve
chiul record trăgînd 577 p. 
Felicia Iovănescu și Yvonne 
Goldenberg au realizat 569 și 
respectiv 568 p. La juniori pri
mul loc a fost ocupat de Iosif 
Aron cu 576 p. Proba de pis
tol precizie s-a soldat cu una 
dintre cele mai mari sur
prize : locul I a fost cu
cerit de concurentul Magyar 
(Dinamo) cu o performanță 
bună (540 p.).

rești—Știința Iași; Energia M.T.D. 
București—-Energia Mine; Progre
sul I.A.S. București—Energia Cons
tanța. Dintre meciurile care vor 
avea loc în Capitală, cel mai inte
resant se anunță cel dintre forma
țiile bucureștene Energia M.T.D. și 
Energia Mine.
BILETE PENTRU TENIS DE MASA

Biletele pentru finalele campiona
tului individual de tenis de masă 
al R.P.R. se găsesc în zilele con
cursului la casele sălii Floreasca.
SELECTIONAREA halterofili

lor BUCURESTENI
Azi cu începere de la ora 16 șl 

mîine de la ora 10, în sala Fk>- 
reasca II va avea loc o reuniune 
de haltere în vederea alcătuirii re
prezentativei Bucureștiuilui care va 
participa la ,,Cu*pa Orașe4or“.

II I
1



• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL < FOTBAL • FOTBAL

DOUĂ „TRIALURI” CU MULTE DECEPȚII...
Pînă la primul joc intarnațion.al 

interțări din acest sezon mai sînt 
două săptămâni (Romîni a B— 
Polonia B la 19 mai), iar de pri
mul examen al reprezentativelor 
A și de tineret ne despart trei 
săptămîni (Belgia—Romînia și 
Romî.nia tineret—Anglia tineret 
la 26 mai). Deci, timp ar fi sufi
cient pentru îmbunătățirea pregă
tirii jucătorilor din cele trei lo
turi, care — la trialul de joi — 
s-au prezentat deficitare din a- 
cest punct de vedere, cu excepția 
uneia din echipele B, mai precis 
„galbenii" — după culoarea tri- 
conrilor purtate.

Trialurile au arătat că selec
ționerii și antrenorii loturilor vot 
avea destul de mult de făcut pen
tru că desfășurarea celor două 
jocuri de joi : Ech:pa B roșii— 
Echipa B galbeni 7—5 (2—4) și 
Echipa A—Echipa de tineret 
2—0 (1—0), a decepționat în ge
neral dezvăluind multe lipsuri în 
pregătirea jucătorilor la colective, 
atît din punct de vedere fizic, 
cît și din punct de vedere tehnic 
și tactic.

Mai bine s-a comportat 
B. Și dintre cele 
încercate :

„GALBENII": 
Băcuț II (Ioniță). 
Mihăilescu—Hașoti,
I, Zavoda I, Moldoveana

„ROȘII": Curcan (Voinescu) 
—Zbîrcea, Ioniță (Băcuț II), V.

1 Dumitrescu—Tănase, Bone—Oat- 
; dă, Lereter, Ciosescu, Meszaros

II, Boroș
j prima a dat satisfacție, în pri

ma repriză mai ales, prin jocul 
său de ansamblu bine desfășurat 
și orientat, variat și desful de

Iotul
două formule

Dungu—Szucs, 
Macri—Știrbei, 
Nicușor, Ene

Schimbări în formațiile echipelor de categoria A 
la începerea returului „Cupei Primăverii”

Fără să facă pauza obișnuită 
îni'r-un campionat, echipele de ca
tegoria A încep mîine returul „Cu
pei Primăverii", cu o etapă care 
programează jocuri mult mai inte
resante decît în etapa corespunză
toare din tur:

București; Locomotiva — Pro
gresul Oradea, Stadionul Giuleșfi, 
ora 10,36, arb C Ianopol-Constan- 
ta.

București: Dinamo-Fl. roșie A- 
rad, Stadionul Republicii, ora 
15.15, arb. St. Constantinescu-Bu- 
curești

Timișoara: Știjnța-C.C.A. Bucu
rești, arb. St.Mataizer-Craiova

Ploești: Energia-Progresul Bucu
rești, arb. Al. Toth-Oradea

Orașul Stalin: Dinamo-Recolta 
Tg. Mureș, arb. S. Segâl-București

Petroșani: Energia-Energia Stea
gul Roșu, arb. St. Ionescu 1,-Bucu
rești

Toate jocurile programate după 
amiază (cu excepția celui de la 
București) vor începe la ora 17 
(oră valabilă pentru luna mai).

Desigur că în primul rînd pasio
nează partida de la Timișoara 
unde cele două echipe vor alinia 
formații modificate în urma unor 
indisponibilități survenite după jo
curile trecute: Știința va juca fără 
Brînzei și Cojereanu, CCA fără 

Costea și Tătaru — toți fiind lo
viți. In schimb, vor reintra Bone și 

I.

Clasamentele „Cupei Primăverii” categoria C
SERIA I SERIA A V -a

1. Locomotiva Iași 4400 9: 2 8 1. Știința Craiova 3 2 1 0 4:1 5
2. Progresul Rădăuți 3 1 1 1 io: 3 3 2. Loc. Tr. Severin 4 2 1 1 9:9 5
3. Loeom. Pașcani 3 111 7: 4 3 3. Energia Craiova 3 2 0 1 7:3 4
4. Fl. r. Botoșani 4112 4: 6 3 4. Energia Tg. Jiu 3 1 1 1 5:2 3
5. Șt. I.M.F. Iași 3111 3: 5 3 5. Fl. r. Rm. Vîicea 4 0 3 1 4:6 3
6. Energia Bîrlad 4 112 5: 9 3 6. Locom. Craiova 4 1 1 2 4:8 3
7. Progr. Dorohoi 3 0 1 2 2:11 1 7. Progresul Corabia 3 0 1 2 1:5 1

SERIA A n-a SERIA A VI-a
1. C.S.A. Tecuci 3 3 0 0 12:3 6 L Progresul Brad 3 2 1 0 6:3 5
2. Locom. Galați 4 3 0 1 9:4 6 2. Energia 108 4 2 1 1 8:7 5
3. Energia Momești 3 2 0 1 7:6 4 3. Energia 3 Reșița 4 1 2 1 5:3 4
4. Energia St. Roșu 4. Energia Constr.

Bacău 4 2 0 2 6:8 4 Arac 4 1 2 1 5:5 4
5. Fl. roșie Buhuși 4 1 0 3 6:12 2 5. Ener. Oțelul Roșu 3 1 1 1 2:4 3
6. Locom Tg. Ocna 3 1 0 2 3:7 2 6. Fl. roșie 7 Nov.
7. Dinamo Brăila 3 0 0 3 4:7 0 Arad 3 0 2 1 4:5 2

SERIA A IlI-ta 7. Energia 14 3 0 1 2 2:5 1
1. Energia Buc. 4 3 0 1 13:7 6 SERIA A VII-a
2. Fl. roșie Giurgiu 3 2 1 0 5:3 5 1. Progresul Bistrița 4 2 1 1 11: 5 5
3. Fl. roșie F.C. 2. Fl. roșie Cluj 4 2 11 6: 3 5

București 3 2 0 1 0:6 4 3. Voința Tg. Mureș 3 1 2 0 7:5 4
4. Energia Galați 4112 6:7 3 4. Energia 7 3111 4: 5 3
5. Ehergia Medgidia 3102 3:5 2 5. Fl. r. Sf. Gh. 3111 4: 6 3
6. Știința Galați 3 0 2 1 1:3 2 6. Recoltja Toplița 3021 4: 6 2
7. Energia Constanța 4 1 0 3 2:8 2 7. Progresul Turda 4103 8:14 2

SERIA A IV-a SERIA A VIII-a
1. Energia 131 3 3 0 0 4:1 6 1. Fl. roșie Oradea 4 3 0 1 10: 5 6
2. Energia 1 Victoria 3 2 1 0 5:2 5 2. Progr. Satu M’are 3210 3: 1 5
3-4. Fner. 4 Cîmplna 120 1 4:2 4 3. Recolta Sighet 4121 7: 6 4
3-4. Dinamo Pitești 3'2 0 1 4:2 4 4. Recolta Cărei 4112 7:10 3
5. Energ. Tîrgoviște 4 11 2 5:8 3 5. Dinamo Baia Mare 3 1 0 2 7: 6 2

6. Rnergia Sinaia 410 3 5:7 2 6. Energia Oradea 3 1 0 2 6: 6 2
X. Energia Leordeni (0 t4 2;7 0 7. Recolta Salonta 9 1 0 2 6:10 2

eficace. Dacă după pauză această 
echipă n-a mai jucat la același 
nivel, faptul se datorește și 
schimbării stoperului, dar și unei 
insuficiente rezistențe a mijloca- 
șâlor, care rămînînd în urmă, au 
determinat și o slăbire a interi
lor. Am reținut buna comportare 
a lui Băcuț 11, Curcan. Hașoti,

La poarta lui Curcan, V. Dumiirescu « Ioniță au de lucra la o 
acțiune a lui Ene I. Ioniță reușește pină la urmă să degajeze cu capul 

(Foto L. Tibor)
priză, dar și aici au fost greșeE : 
pase directe la om nu la hitîlmre, 
de multe ori lateral și nu în adtn- 
time. D n cele două echipe:

ECHIPA A: Toma (Voimseu)— 
Pahonțu (Zavoda II), Aoolzan, 
Neacșu—Cătinoiu (O rusie), Nun 
weiller—Cacoveanu ( Gîrleanu), 
Constantin, Alexandrescu (Ozon), 
Peischowski, David

ECHIPA DE TINERET: Coz
ma—Szakacs 11, Stanca, Ivănes- 
cu—Bodo (Al. Vasile), Neamțu 
(lenei)—Ene II (R. Lazăr), Raab 
(Eftimie), Mateianu (Ene II), 
Seredai (Koszegy), V. Anghel 

am reținut revenirea în formă 
— îmbucurătoare — a lui Aool- 
zan, Zavoda II și CăUnoiu, exce
lenta comportare a lui Toma, 
Szakacs II, jocul constant bun al 
lui Ivănescu, Neamțu, Seredai, 
Cozma. Nu ne-a mulțumit deloc 
comportarea lui Alexandrescu, 
Constantin. David, Petschowski, 
Ozon, Cacoveanu, Stancu, Ene II, 
V. Anghel, Mateianu de la care 
am așteptat mai mult. Dar, la 
pomul lăudat...

de tine-

Nicușor, Zavoda 1 (o 
Bone, ca și verva deosebită 
joc și tenacitatea lui Ene 
nivel satisfăcător Boroș,
Macri, Moldoveanu.

Evoluția echipelor A și 
ret a decepționat. Mai mult echi
pa A prin ritm, execuții și orientare 
în acțiunile de poartă. In general, 
apărarea echipe- A a acționat fără 
prea multă decizie în intervenții, 
cu plasament greșit (mei marcaj 
la om, nici joc la intercepție) 
dînd posibilitate atacanțlor ad-

repriză) 
de 

/. La 
Tănase,

V. Moldovan la CCA și probabil 
Andreescu sau Mazăre la Știința, 
la care urmează să debuteze un 
țînăr stoper Codreanu. La fel de 
interesante se anunță și jocurile de 
la București și Ploești. Locomotiva 
— de data acesta cu un atac Ene 
II-Raab-Olaru-Seredai-Filote va 
căuta să evite emoțiile de dumi
nica trecută din meciul cu Energia 
Steagul Roșu, printr-un joc ofensiv 
mai hotărît și mai elicace. Dinamo 
urmează să prezinte o formație 
modificată: Cozma portar, Popa 
și Al. Vasile fundași și V. Anghel 
extrem stingă, cu care speră să-și 
ia revanșa asupra formației ne
schimbate — probabil — a textili- 
știlor. O revanșă mult așteptată va 
avea loc și la Pîoeșli, în vederea 
căreia Progresul are de rezolvat 
problema atacului pentru care are 
prea mulți candidați: Oaidă, Smă- 
răndescu, Mateianu, Ozon, Dinu- 
Iescu, Moldoveana, Ionescu și Ban- 
ciu. Caricaș va întări apărarea. In 
fine, la Petroșani un joc așteptat 
cu multă 
află după o grea î 
8—0), ca și la Orașul 
Dinamo va beneficia 
lui Eftimie și Szakacs 
jucat la Budapesta.
etapă de mare interes, atît 
prisma clasamentelor cît și a 
lecționării. 

curiozitate (gazdele se 
înfrîngere cu 

1 Stalin, unde 
de serviciile 

i II care n-au
Pe scurt, o 

interes, prin
...se-

verși să primească balonul în po
ziție libera. Iar în atac, acțiunile 
au fost încâlcite, bazate mai mult 
pe rncursi-uni penscxiale, cu dri
blinguri prelungite pînă la p‘er- 
derea mingii sau a momentului 
oportun de a efectua o pasă. 
Combinația mai clare a făcut se
lecționata de tineret în prima re-

LOCOMOTIVA GARA DE NORD
IN BULGARIA

Echipa de fotbal de categorie B, 
Locomotiva Gara de Nord-Bucu- 
rești se află în turneu în Bulga
ria unde a și susfinut două întâl
niri. Marti, fotbaliștii bucureșteni 
au jucat la Trnovo cu selecționata 
orașului de care au dispus cu 
3-0, iar joi la Plovdiv cu Lokomo
tiv pe care au întrecut-o cu 3-1. 
Duminică, Locomotiva Gara 
Nord joacă la Sofia.

Aristide Briand 4, Raionul 
- în str. Schitu Măgureanu 

în Sos. Ștefan 
127, Raionul Gheorghiu-

Bd. 1848 nr. 39. Raionul

Q IN URMA TRIURTl și omologă
rii celor 1.G44.772 variante depuse la 
concursul nr. 17, din 28.IV.937 au fost 
stabilite următoarele premii:

Premiul I: 113,187 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cite 2192 lei.

Premiul II: 2.212,75 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 134 lei.

Premiul iii: 1.5.316,60 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fiecă
reia cîte 29 lei.
• PLATA premiilor pentru con

cursul nr. 17 din 28 aprilie a.c. con
tinua astăzi d.a. la agențiile proprii 
csn raioanele unde participau ții 
și-au depus buletinele, după cum 
urmează:

Raionul T. viadimirescu — în ca
lea Victoriei 9, Raionul Stalin — 
în str.
Lenin
3, Raionul 1 Mai 
cel Mare
Dej — Bd. 6 Martie 73, Raionul Nic. 
Bălcescu
Grivița Roșie — Calea Griviței 206, 
Raionul 23 August — în Șos. MM.ai 
Brâvu 84.

© VA REAMINTIM CA CON
CURSUL Nr. 18 (etapa din 5 mai) 
ESTE ULTIMUL CONCURS LA 
CARE MAI SlNT ACORDATE PRE
MII pentru variantele cu „0’’ rezul
tate. Istă și premiile care se vor 
distribui:

— o motocicletă I.J. de 350 ține, 
participantului cu cel mai mare, nu
măr de variante cu „0” rezultate.

— un aparat de televiziune parti- 
c’nantului următor cu cel mai mare 
număr de variante cu „0” rezultate.

PRIN TRAGERE DIN UPN-Ă i4
— 3 aparate de televiziune
— 3 an arate de radio Victoria.
• LUNI d.a. va avea loc în orașul 

Craiova tragerea din urnă a pre-

-s- 23 ■ 
4J? -

Cu prilejul sărbătoririi zilei 
Presei comuniste și a apariției 
numărului 3000 al ziarului 
„Sportul popular" redacția noas
tră organizează în Capitală o 
consfătuire cu cititorii, spor
tivii, activiștii sportivi și co
respondenții voluntari.

La Galați ca și la București

Voința a întrecut pentru a doua oară 
Start (R. P. Polonă) cu 13-7 ia box

Cunoscînd pasiunea gălățenilor 
pentru box, nu am fost surprinși 
de fel de faptul că în tribunele și 
în jurul ringului instalat pe sta
dionul „Portul roșu" s-au adunat 
aproape 6.000 spectatori pentru a 
urmări reuniunea internațională 
dintre reprezentativele Voința șt 
Start (R.P. Polonă).

Ca și la București, boxerii ro- 
mîni au cîștigat întîlnirea cu sco
rul de 13—7. Am asistat la me
ciuri în care s-au schimbat lovituri 
de o duritate excepțională, dar pu
ține dintre întilniri au reușit să se 
ridice la un nivel tehnic satisfăcă
tor. Boxerii romîni s-au impus prin 
pregătirea lor fizică 
prin combativitate, în general 
fiind aceia care atr. condus „ 
litățile”. Fără îndoială, cel

mai bună, 
ei 

,ostl- 
mai 

bun om al reuniunii a fost 1. Pin
tea, care a furnizat un box clar,

1 Reprezentativa de box ' 
j a Craiovei primește vizita * 

(Secționatei regiunii Krakovia' 
(R. P. Po»oflâ)

Joi seara a sosit în Capitală . 
reprezentativa de Dox a regiunii S 
Krakovia (R.P. Polonă). Oas-C 
eții au plecat ieri dimineață /

mai departe, spre Craiova, unde*  
vor susține primul meci din\ 
turneul revanșă — pe care-1 în-C 
treprind în țara noastră. Din X 
numerosul lot de boxeri polonezi £ 
reținem numele cunoscuților f 
Kudlacik, Graj, IIodoroskl,-Ko-\ 
walski, lelinski. Echipa pentruz 
urimul meci va fi cunoscută a A 
bia ' azi după cîntarul oficial, z 
Craiovenii vor alinia formația X 
anunțată și care are următoa- / 
rea alcătuire: V. Vintilă, Toma\ 
Constantin, Z. Motea. M. Tran-( 
că, I. Olaru. C. Kiss, Șerbul 
Neacșu, P. Deca, P. Zaharia.f 
Șt. Marcoviceanu. 1

Reuniunea de la Craiova se t 
va desfășura duminică diminea-Z 

<ța. A! doilea meci din turneul \ 
Krakoviei va 
mai la 
treilea 
minica

avea loc la 9 
T. Severin, iar cel de al 
din nou la Craiova du 
viitoare

miilor atribuite' variantelor cu ,,0” 
rezultate de la concursul nr. 15 din 
14 aprilie iar marți d.a., în ora
șul Arad, va”avea loc tragerea pre
miilor atribuite volantelor cu ,,0” 
rezultate de la concursul nr. 16 din 
21 aprilie a.c.

După operațiunile de extragere 
din urnă va urma spectacolul muzi
cal „Succes la Pronosport” cu: Gică 
Petrescu, Cezarina McKioveanu, H. 
Nicolaide, Fedy Arie, Horia Căciu- 
lescu, Cornelia Teodosiu, Maria Se
reda, Blaj Gheorghiu, Sandu Feyer 
și Theo Covall.

Orchestra Serglu Mala gamba.

Programul concursului Pronosport 
nr. 19 din 12 mai 1957:

L R.P.F. Iugoslavia — Italia.
n. Progresul București — Știința 

Timișoara.
TTT. FI. rdșie Arad — Locomotiva 

București.
IV. Energia Orașul Stalin — Di

namo București.
V. Progresul Oradea — Energia 

Petroșani.
VI. Recolta Tg. Mureș — Energia 

Ploești.
VII. Energia Reșița — Progresul 

Sibiu (cat. B).
VIH. Progresul Focșani — Energia 

1 Mai Ploești (cat. B).
IX. Energia Mediaș — Locomotiva 

Timișoara (cat. B).
X. Strasbourg — St. Etienne (camp 

francez).
XI. Nice — Lens (camp, francez).
XII. Sochaux — Marseille (camp, 

francez).

MECIURI DE REZERVA
A. Dinamo B?cău — Energia Cîm- 

pbia) cat. B)
B. Energia Baia Mare — Locomo

tiva Cluj (cat. B).

va avea Ioc

Poligrafie și

Consfătuirea ___
sîmbătă 4 mai ax. ora 17 în 
sala Clubului Poligrafie și 
Presă din Bul. Republicii și va 
fi. urmată de un film cu su
biect sportiv. Sînt invitați să 
ia parte toți cei care se inte
resează de bunul mers al acti
vității sportive.

m linie, lucrînd cu serii la corp 
și figură. Cu această ocazie a șters 
proasta impresie făcută duminică 
la București în fața aceluiași ad
versar. După meci, oaspeții au a- 
cuzat căldura, care i-a handicapat. 
Scorul a fost astfel realizat:

Cai. muscă: Gh. Stoian învinge 
prin abandon în repriza I-a pe Fr. 
Rzemejewski: cat. pană: Nic. Sto
ian este declarat învins la puncte 
de către WI. Szubryt. Decizia este 
însă eronată, Stoian meritmd cel 
pu’îri un meci egal; cat. semt- 
usoarâ: Stan Bogbi învinge clar la 
puncte pe Sudol Adam, care a tre
cut prin momente foarte dificile în 
special în repriza doua; cat. ușoa
ră: M. Miclăuș pierde la puncte în 
fața lui Ed. Klemczynski, care l-a 
prins mereu cu contre pe boxerul 
romîn descoperit; cat. semimijloae: 
Manon Florescu pierde prin K.O. 
în repriza III-a în fata lin Jan 
Pkhota. Florescu s-a mișcat greoi 
și s-a lăsat angrenat în lupta de 
aproapp în special în repriza III-a’ 
cat. mijlocie: V. Bogoi întrece la 
puncte pe T. Strojni după tin meci 
urît, cu multe țineri, lovituri 
capul etc.; cat. mijlocie mare:
Pintea întrece la puncte pe H. 
Pârghiei; cat. grea: 1. Petrov ter
mină la egalitate cu W. Chorozy- 
kiewicz, după un meci în care a 
avut o repriză — a treia — mai 
clară. Toma Ilie și Adolf Cristea 
cîștigă fără adversari.

In meci amical D. Boiangiu în
vinge prin K.O.t. III pe R. Ba- 
zylko (cat. pană). Mențiuni: or
ganizarea bună, publicul obiectiv.

cu
J.

I. SEINESGU

IN CAPITALA

organizata <le

Sala Dania Gh» -

AZI

TIR. Poligonul Tunari, îneepînd 
de la ora 8,30, probe în cadrul 
„Cupei Victoria”, organizata de 
CC. A.

GIMNASTICĂ.___ ________-
man. ora 9 (exerciții impuse băieți) 
și ora 16 (exerciții impuse fete), 
etapa Ia a campionatului reamibii- 
can de gimnastică pe echipe.

ATLETISM. stadionul . Republicii, 
ora 15 : ziua a 11-a a campionate
lor universitare de atletism; sta- 
Qiotnul Tineretului, ora 16.30 con
curs de verificare pentru atleții 
fruntași.

LUPTE. Sala Dinamo, ora 10 : 
campionatul republican pe echipe.

MlINE

HANDBAL. Teren Progresul F.B., 
ofa 16 : Știința I.C.F.—Flamura ro- 
ș»e Mediaș (feminin cat. A); ora 
11 : Progresul M.I.C.—Energia Mija 
țlemînin cat. A); teren Flamura ro
șie C.A.M. (Belvedere), ora 13: 
Flamura roșie București—Energia 
Reșița (feminin cat. A).

RUGBI. Stadionul Tineretului, 
teren III, ora 9x3O '• Dinamo II 
Buc.—Știința Iași; teren IV, ora 
20,30: Energia M.T.D.—Energia
Mine Buc.; teren II, orna 10,30 : 
Progresul LA.S.—Energia Constan
ța ; Stadionul Republicii, or» 17,15 
întîlnirea internațională dintre re
prezentativele orașelor București și 
Londra.

TIR. Poligonul Tunari, începînd 
de ia ora 8,30, ziua a Ul-a a «Cu
pei Victoria”.

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
ora 9 (exerciții liber alese băieți) 
și ora 16 (exerciții liber 'alese fete) 
etapa 1-^ a campionatului republi
can pe echipe (dat. I-a și maeștri).

BASCHET. Campionatul republi
can feminin. Teren Dinamo, ora 10: 
Energia București—Flamura roșie 
Oradea; Știința I.C.F.—Locomotiva 
Buc.

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
8,45 : Progresul C.P.C.S.—Progresul 
Suceava (cat. B); ora 10,30 : Lo
comotiva București—Progresul Ora
dea (cat. A); Stadionul Republicii, 
ora 15,15: Dinamo București—Fla
mura roșie U.T.A. (cat. A); teren 
Dinamo Obor, ora 10,30: Dinamo 6— 
Locomotiva Constanța (cat. B).

ȘAH. Sala din b-dul ReptiblJCii 
43, ora 9 : semi-finaleîe campiona
tului republican pe echipe.

ATLETISM. Stadionul 
lui, ora 9: ziua a TT-a 
cursului de verificare 
fruntași.

Tlneretu- 
a con- 

5 atletilor
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RUGBIST» BOEȘTENi 1NTILNESC MJTERMCA SELECWTĂ A LONDREI
— Oaspeții au sosit aseară in Capitală *~

. - _ _ _ Redact!» Si administra fia.- București, str. Const. Miile Nr. 17; telefon 5.30.36—5.30.37 Nr. 1—9 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nn 23—25
* * * * * * Abonamentele »e fac la oficiile ooș tale orin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.

7 Mîine, pe stadionul Republicii 
deschiderea sezonului international 
de rugbi coincide cu un joc de cel 
mai mare înteres. Selecționata rug. 
biștilor bucureșteni primește repli
ca uneia din cele mai puternice 
echipe din lume. In fata tribu
nelor va evolua un buchet de jucă
tori, repTezentînd tara cu cea mai 
veche tradiție în sportul cu balo
nul oval. Intr-adevăr, reprezenta
tiva de rugbi a Londrei este o ve
ritabilă selecționată. In componen
ta ei intrînd jucători din toate 
țările Marii Britanii, internațio
nali titulari ai echipelor Angliei, 
Scoției, Irlandei.

VOM VEDEA JUClND LA BUCU
REȘTI CEA MAI REDUTABILA 

ECHIPA ENGLEZA

Spectatorul bucureștean a făcut 
cunoștință încă de acum cîțiva 
ani cu rugbiul britanic, un rugbi 
spectacular, deschis, care pune în 
valoare toată frumusețea acestui 
sport. Au jucat la București rug- 
biștii de la Swansea și Harle
quins. Dar echipa care mîine se 
va întrece cu selecționata Bucu- 
reștiului se anunță a fi de departe 
cea mai bună din cîte a trimis 
rugbiul britanic în țara noastră. 
Ce mărturie mai bună poate fi 
decît rezultatul obținut de echipa 
Londrei, miercuri. în cursul esca
lei făcute la Roma, cînd englezii 
au învins cu 8—6 selecționata ca
pitalei italiene (de fapt reprezen
tativa tării). Luptînd din răspu
teri, italienii au pierdut la limită 
în fața echipierilor oare, cu cîte- 
va săptămîni în urmă, aduseseră 
Angliei victoria categorică în cea 
mai importantă competiție euro
peană — „Turneul celor 5 na
țiuni".

A fost selecționată echipa de rugbi a Franței 
peotro meciul de la București

PARIS, 3 (Agerpres). — Fede
rația franceză de rugbi a anunțat 
vtneri că în vederea meciului de 
rugbi dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și Franței care va avea 
loc la București la 19 mai au fost 
selecționați următorii 17 jucători : 
fundaș: Vannier (Racing Club) ; 
trei sferturi: Mauduy (Perigueux), 
Maurice Prat (Lourdes), Vignes 
(Racing Chib), Dupuy (Tarbes),

• Campionatul de fotbal al 
U.R.S.S.: Spartak Moscova-Di.vamo 
Moscova 1-6; Lokomotiv-Zenlt 2-1; 
Dinamo Ttnvisi-Aripile Sovietelor 
1-0; Burevestnik CMșinâu-Spartak 
Minsk 2-0. In clasament conduce 
Dinamo Tbilisi cu 19 p.r urmat de 
Lokomotiv 9 p., Spartak și Dinamo 
Moscova 8 p.
• In cadrul preliminariilor cam

pionatului mondial de fotbal s-au 
desfășurat noi întîlniri. La Cardiff- 
țara Galilor — R. Cehoslovacă 1-0 
(grupa a IV-* *);  1*  Belfast, Irlanda 
de Nord-Portugalia 2-0 (grupa a 
vni-a).
• Cu prilejul unui concurs de înot 

desfășurat miercuri 1*  Canton în 
cinstea zilei de 1 Mal, înotătorul 
chinez Ciu Uu-iun a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
100 m. bras cu timpul de 1:11,0. A- 
ceastă performanță a fost realizată 
într-un bazin de 50 m. și potrivit 
prevederilor noului regulament al 
F.I.N.A. este superioară cu două se
cunde standardului stabilit de fe
derație (1.13,9).
• La Sofia a început turneul zo

nal de șah din cadrul campionatu
lui mondial cu participarea a 1<

Echipa masculină secundă 
de volei a R. P. R. pleacă 

la Bratislava
Astă-seară părăsește Capitala 

a doua reprezentativă masculină 
de volei a R.P. Romîne, care va 
participa la turneul dotat cu 
„Cupa Eliberării*  organizat la 
Bratislava. Alături de echipa 
R.P.R. mai participă selecționatele 
I și II ale R- Cehoslovace și echi
pele Uniunii Sovietice, R.P. Unga
re și R.P. Bulgaria.

VOR PUTEA RUGBIȘTI1 BUCU
REȘTENI ÎNTRERUPE ȘIRUL 

VICTORIILOR ENGLEZE?
Aceasta o dorim .desigur, cm 

toții. Dar răspunsul îl vom afla 
de abia mîine după-amiază. Chid 
arbitrul francez Jean Fernand 
Sampieri va fluiera sfîrșitul par
tidei. Spectator imparțial, el are 
însă de pe acum anumite impresii 
formate despre adversarii pe care-i 
va arbitra mîine. „I-am văzut în 
repetate rînduri pe component» e- 
chipei Londrei — ne-a declarat 

dl. Sampieri. — Fiecare din ei re
prezintă o valoare individuală In
contestabilă. Rămîne de văzut însă 
dacă ei vor reuși să se sudeze 
și cred că da, deoarece ei an mai 
jucat împreună".

Echipa orașului București, oare 
s-a pregătit cu multă atenție In 
vederea acestei întîlniri, se pre
zintă într-o formă bună. Selecțio
nerii au alcătuit o formație de 
luptă, punînd accentul pe spiritul 
ofensiv. Prezența în echipă a ce
lor două rapide aripi ale echipei 
campioane — Dinamo București— 
Ghiuzelea și Barbu, constituie un 
atu dintre cele mai importante 
pentru echipa romînă. Din păcate, 
căpitanul echipei Bucureșt'iului, D. 
Ionescu, accidentat, nu va putea 
juca. El va fi înlocuit de P. Mer- 
ghișescu, care — alături de Cht- 
riac — va asigura în schimb e- 
chipei o mai bună omogenitate în 
compartimentul deschiderii. Noi 
sperăm ca ei să ne dea un răs
puns favorabil întrebării din sub
titlu .

ASEARĂ LĂ AEROPORTUL 
BANEASA

Echipa Londrei a sosit în cursul 
serii cu un avion de la Roma 
(via Belgrad). Lotul englez cu
prinde 18 jucători si este condus

Roge (Beziers). Marquesuzaa (Ra
cing Club); mijlocaș la deschidere; 
Haget (P.U.C.); mijlocaș la gră
madă : Dufau (Racing Club); îna
intași : Monola (Racing Club), 
Crauste (Racing Club), Berthe 
(Lourdes). Sanac (Perpignan), Ho
che (P:U.C.), Cassagne (P-A.U), 
Manerola (Lourdes), Vigier (A. S. 
Montferand). Alți doi jucători ur
mează să fie desemnați în cursul 
zilei de luni.

jueători din 13 țări. După cum se 
știe, primii 3 clasați se vor califica 
pentru turneul interzonal de sâ
nul viitor. Joi au avut loc 
partidele primei runde. Filip a 
cîștigat la Mkitelu iar Nfe- 
mHa la Szilagi. Bas luni a remizat 
cu Pfeifer. Celelalte partide s-au 
întrerupt. Sliwa are avantaj la 
Fuchs. Matanoviei la Neichtreh, 
Beni Ia Zitta.
• Miercuri seara. într-un cadru 

festiv a avut loc în sala Ceaikovs- 
ki din Moscova decernarea titlului 
de campion al lumii la șah, mare
lui maestru Vasilii Smîslov.

Ujpesti Don*  — 
Dinamo Orașul Stalin 

2-0 (1-0)
BUDAPESTA (prin telefon). — 

Miercuri, echipa Dinamo Orașul 
Stalin a jucat în compania forma
ției locale Uj~esti Dosza, în cadrul 
unui cuplaj cu partida Vasas-Ba- 
n:k Kladno (Cehoslovacia). Intllrri- 
rile s-au disputat pe „Nepstadion”.

Meciul Ujpesti Dozsa-Dlnamo 
Orașul Stalin a fost echilibrat și 
interesant, cu numeroase atacuri 
de o parte și de alta. Echipa romî
nă (întărită cu FI. Anghel, Izghi- 
reanu, Neagu și Suru de la Dina
mo București) a iucat foarte bine 
în cîmp, dar a fost ineficace la 
poartă. In schimb, înaintașii echi
pei Ujpesti Dozsa (întărită cu doi 
jucători de la Csepel) au fost mai 
hotărîți și mai eficace, obținînd 
victoria cu 2—0 (1—0) prin
punctele marcate de Toth II (min. 
26) și Toth Mihaly (min. 83). 
Oaspeții au avut ocazia să 
marcheze în min. 37, dar Mihaf 
a tras în bară.

In celălalt' meci, Vasas a dlspu» 
de Banik Kladno cu 7—3 (3—01.

de dl. W. D. Gibbs, președintele 
uniunii londoneze de rugbi. Un 

echipa sosită la București figurea. 
ză opt internaționali, dintre care 
cinci din reprezentativa Angliei, 
doi scoțieni și un irlandez. Prin
tre ei două cunoștințe de anul 
trecut - Harlequinii Miky Grant 
și Ricky Barttlett. Acesta din 
urmă este și căpitanul echipei. La 
sosire el ne-a făcut următoarea 
declarație: „Sîntem foarte fericiți 
că ne aflăm la București și per
sonal am o satisfacție deosebită 
de a reveni în frumoasa Dvs. Ca
pitală. Așteptăm cu nerăbdare să 
întîlnim pe redutabilii rugbiști 
romîni. Vom încerca să practicăm 
un joc deschis și variat, în stilul 
Harlequinilor, care păstrează o a- 
mmtire neștearsă a vizitei lor de 
anul trecut și, mai ales, al ce
lui de al doilea joc (pierdut de 
noi) desfășurat la un nivel foarte 
bun. Personal am convingerea că 
rugbiul romînesc se află pe calea 
progresului și ocupă locul secund.

Start in prima etapă

După primele două etape ale „Cursei Păcii*
Urnii, 3 (prin telefon.). Joi dimi

neață a avut loc în piața Strachov 
din Praga solemnitatea deschiderii 
celei de a X-a ediții, jubiliare, a 
„Cursei Păcii”.

Prima etapă, Praga—Bmo (224 
km.'), a însemnat un dificil exa
men pentru toți alergătorii. Atît 
lungimea cît și numeroasele (și ac
centuatele) diferențe de nivel au 
cerut concurenților eforturi mari.

Din plutonul aflat pe primul plan 
se pierd rînd pe rînd cicliști de 
valoare ca Petersen, Vesely, Ver- 
helst și alții. Rămîn și alergători 
din reprezentativa noastră: Maxim, 
Șerban, Poreceanu, Șandrtt și Za- 
noni. Doar Dumitrescu rezistă cu 
succes în plutonul care-i urmărește 
pe fugari. Înainte cu 80 km. de 
Bmo se mai desprind din grupul 
fruntaș concurent» Ohgren (Sue
dia), Van Tongerloo (Belgia), Rae 
(Anglia), Bugalski (Polonia), Hri- 
stov (Bulgaria). Aceștia, împreună 
cu francezul Boudon plasează ata
cul decisiv. Dumitrescu, care con
tinua să se mențină pe planul se
cund, are o pană de boaiou. El re
pară și cu toate că plutonul rulează 
puternic reușește să-l ajungă in a- 
propiere de capătul etapei."Cu cfți- 
va kilometri înainte de sosire încep 
obișnuitele atacuri pentru crearea 
unei poziții favorabile la sprintul 
final. Rutierul nostru nu poate răs
punde la toate aceste hîrțuieli șl 
pierde aproape 2 min. ptnă ta so
sire. Iată cum arată clasamentul 
individual al etapei: 1. Axei Ohgren 
(Suedia) 6 h.03:46 (cu bonificație 
6 h. 02:46); 2. Van Tongerloo (Bel
gia) 6 h.03:16: 3. Jim Rae (Anglia) 
6 h.03:46:... 27. C. Dumitrescu Ia 
2 min. 19 sec. de primul sosit; 37. 
C. Șandru la 5 min. 44: 46. Gh. 
Șerban la 12 min. 57; 58. ȘA Po
receanu la 24 min. 04: 61. A. Za- 
noni la 24 min. 06: 69. N. Maxim 
la 35 min. 22.

TABOR (Prin telefon). — Etapa 
a Il-a, Brno-Tabor (177 km.), la 
fel de dură ca și prima a adus 
modificări în clasamentul indivi
dual. întrecerea a fost controlată •

după cel francez, pe continent. 
Meciul de mîine va fi foarte greu 
pentru noi, deoarece este extrem 
de dificil să marchezi In fața unei 
echipe romînești".

Partida va începe la ora 17,30. j 
Iată formațiile: BUCUREȘTI 
(tricouri roșii cu albastru, chiloți 
albaștri) : Penciu (15), Barbu 
(14), Ghiuzelea (13, căpjtan), 
Ilie Ion (12), Kramer (Nanu Ra
du) (11), Chiriac (10), Merghi- 
șescu (9), Dumitrescu (8). Palo- 
șanu (7), Moraru (6), Blăgescu 
(5), Marinache (4), Manolache 
(3_), Iordăchescu (2), Teofilcvici
(1) . LONDRA (tricouri albe, 
chiloți albi): Grant (1), Simmonds
(2) , Cannel (3), Greenhow (4), 
Williams (5), Barttlett (6, căpi
tan), Jeeps (7), Gallagher (8), 
Raffle (9), Zaidman (10), Ingjis 
(11), Cutter (12), Syrett (13), 
Streeter (14), Ryan (15).

La acest meci sînt .valabile nu
mai carnetele roșii, albastre și 
verzi emise de C.C.F.S. / C.M.

Brno) a celei de a X-a ediții a 
•i Păcii*

(Telefoto Agwpres)

de alergătorii polonezi, englezi, bel
gieni și bulgari care au impus un 
ritm foarte susținut.

De la start un alergător romîn, 
Maxim, este obligat să rămînă. Și 
iată de ce. Dumitrescu a observat 
numai cu câteva secunde înainte 
de plecare că un boaiou este ros și-i 
poate produce o defecțiune pe par
curs. El a schimbat roata cu Ma
xim care a rămas să repare. Intre 
timp s-a dat startul. Maxim a fost 
obligat să ruleze de unul singur 
peste 40 km. pînă ce a putut prinde 
grupul fruntaș.

La jumătatea cursei din primul 
pluton au evadat polonezul Pruski, 
bulgarul Hristov, germanul Grun
wald și englezul Brrttain. Ei reu
șesc să obțină un avans apreciabil. 
Spre sfîrșitul cursei Grunwald nu 
poate rezista și rămîne. Plutonul 
urmărilor în care se afla și C. Du
mitrescu trage puternic și la sosire 
mai are doar o diferență de 68 se
cunde. Comportarea lui C. Dumi- 
trecu este remarcabilă. La sprint

MÎINE ÎNCEPE CIRCUITUL CICLIST 
AL REGIUNII STALIN

Orașul Stalin 3 (prin telefon). Duminică începe desfășurarea 
celei de a Vl-a ediții a competiției cicliste de lung kilometraj 
„Circuitul regiunii Stalirn", organizat de ziarul „Drum Nou" și co
mitetul regional C.F.S. După cum am anunțat, competiția, are 
anul acesta caracter internațional.

Traseul cursei este în general, muntos și va constitui pentru 
cei 70 de concurenți un examen sever. Prima etapă se va allarga 
duminică 5 mai, pe ruta : Or. Stalin—Sinaia—Furnica—Or. Stalin 
100 km. A doua zi, va fi străbătută distanța Or. Stalin—Predeal— 
Cioplea—Or. Stalin—Tg. Săcuiesc—Or. Stalin, 172 km. Etapa a 
IlI-a (marți 7 mai) îi va duce pe cicliști de la Or. Stalin, prin 
Sibiu, la Mediaș, unde vor ajunge după 192 km. Mierouri, se va 
parcurge ruta Medi>aș—Tîrnăveni—Blaj—Teiuș—Cluj, 174 km. Joi, 
9 mai. cicliștii vor avea zi de repaus la Cluj.

Vineri, caravana își va continua drumul parcurgînd distanța 
Cluj-Sibiu 174 km. (et. aV-a).In etapa a Vl-a, vor fi aooperiți 168 
km. pe ruta Sibiu—Alba Iulia—Sibiu. Ultima etapă, duminică 12 
mai, va lega Sibiul de Or. Sfalin (140 km).

AL. DINCĂ

Motocicliștii de la (C.A. 
in R. Cehoslovacă

Un lot de motocicliști ai Casei 
Centrale a Armatei compus din N. 
Sădeanu, Gh. Ion, Gh. Jonită și 
C. Florin a părăsit' joi Capitala 
plecînd în R. Cehoslovacă. Moto- 
cicliștii romîni vor participa la un 
concurs de obstacole.

Numeroase jocuri 
internaționale de fotbal 

în mai
5 M.AI, _ *;  Grecia-Iugoslavia

(camp, mondial)
5 MAI, Belgrad: Iugoslavia B-Bul- 

garia B
5 MAI, Viena: Austria-Suedia
8 M|AI, Londra: Ang&a-lirlianda 

(camp, mondial)
8 MAI, Glasgow: Sco^a-Spania 

(camp, mondial)
10 MAI, Damasc: Siria-Sudan

(camp, mondial)
12 MAI, Djakarta: indonezia-R.P. 

v'hineză (camp, mondial)
12 MAI, Zagreb: Iugoslavia-Italia 

(Cupa dr. Gerd)
12 MAI, Pescara: Italia B-Egipt 

(Cupa Mediteraniană)
12 MAI, Mulhouse: Franța-Anglia 

(amatori)
15 MAI, Copenhaga: Danemarca- 

Anglia (camp, mondial)
1« MAI, Helsinki: Finlanda-Nor

vegia
18 MAI, în Canada: Canada-SU A 

(camp, mondial)
19 MAI, Dublin: Irlanda-Anglia. 

(camp, mondial)
15 MAI. Berlin: R.D.G.-Țara Gali

lor (camp, mondial)
19 MAI, Basel: Elveția-Scoția

(camp, mondial)
19 MAI, Bratislava: Cehoslovacia- 

Iugoslavia (Cupa dr. Gerd)
19 MAI, Ljubljana: Iugoslavia B- 

Cehoslovacia R
19 MAI, București: Romtnla B-Pa- 

lonia B
19 MAI, Sofia: Bulgaria-Anglia (ti

neret sub 23 ani)
19 MAI, Varșovia: Polonia-Turcia
22 MAI, Os’o: Norvegia-Bulgaria 

(camp, mondial)
26 MAI, Praga: cehoslovacia-jara 

Galilor (camp, mondial)
26 MAI, Viena: Austria-Olanda

(camp, mondial)
26 MAI, Copenhaga: Danemarca- 

Bulgaria
26 MAI, Lisabona: Portugalia-Italia 

(camp, mondial)
26 MAI. Madrid: Spania-Scoția

(camp, mondia)
26 MAI, în SUA: SU A-Canada

(camp, mondia!)
26 MAI, Bruxelles: Belgte-Romt- 

nia.
26 MAL București: Romînia-tAn- 

glra (tineret sub 23 ani)
29 MAI, Rotterdam: Olanda-Franța 

(amatori)
39 MAT, Praga: Cehoslovac ia-An- . 

glia (tineret sub 23 ani).

etapa a fest cîștigătâ de btan Brit
tain care a înregistrat 5 h. 08:39. 
EI a fost urmat de Hristov și Prus- 
ki. Plutonul în care se găsea C. 
Dumitrescu a fost cronometrat cu 
5h09:47. N. Maxim (care după efor
tul depus pe prima parte n-a mai 
putut rezista hărțuielilor) și Șt. Po
receanu (angrenat într-o busculadă) 
au sosit cu mari întîrzieri. L. Za- 
noni (bolnav), C. Sandru și Gh. 
Șerban au cedai pasul pe a doua 
parte a cursei. In clasamentul ge
neral individual, pe primul Ioc se 
află alergătorul bulgar Nencio Hris
tov iar reprezentații noștri ocupă 
următoarele locuri: 12 C. Dumi
trescu la 2 min. 57 sec. de lider; 
35. C. Sandru la 13:05; 49. Gh. 
Șerban la 20:18; 62. L. Zanoni la 
31:42; 67. Poreceanu Ia 43:11; 74. N. 
Maxim la lh.00:10. Pe echipe pri
mul loc este deținut de reprezenta
tiva R. P. Polone cu 33h.40:37, iar 
echipa noastră se află pe locul 10 
la o diferență de 31 minute 28 se
cunde.


