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Marea sărbătoare
defila din 

muncesc.Sub faldurile steagurilor roșii, mîine va 
nou armata fără de număr a celor ce 
Pretutindeni, pe toate meridianele globului pămîn- 

tesc, făuritorii tuturor bunurilor vieții își vor stringe 
din nou rîndurile și cot la cot vor demonstra din nou 
puterea lor uriașă, de ne-înfrînt. înalta chemare și deo
sebita semnificație a lui 1 Mai, măreața sărbățoare a 
solidarității tuturor oamenilor muncii, capătă an 
un conținut tot mai bogat și maii cuprinzător, 
rie vie a internaționalismului proletar.

Născut în urmă cu șaipte decenii din sîngele 
toriîor uciși mișelește de reacțiunea americană 
că au îndrăznit să demonstreze in număr neobișnuit 
de mare (Chicago 1 Mai 1886 — aproaps 1 milion 
de demonstranți) cerînd o viață mai bună, exprimată 

lozinca celor „opt ore", 1 Mai, devenit simbol al 
^Kității și solidarității celor ce muncesc, a fost marcat 

de-a lungul întregii sale istorii cu singele martirilor 
clasei muncitoare. Dar nici gloanțele ucigătoare ale 
armatei țariste, nici închisorile „democrației" burgheze, 
nu au putut stăvili elanul de luptă al 
revoluționare, celei mai combative din 
istoria omenirii. Și cînd în lume s-a 
prima oară un stat al 
eroicul proletariat rus 
rilor și țăranilor din 
conducerea genială a 
concretă de eliberare i 
fel, 1 Mai a căpătat <
Ioane de manifestanți nu mai cereau doar pîin", pace, 
libertate, ci își mărturiseau deschis prietenia, dragostea

de an 
mârtu-

mtinci- 
pe n-tra

clasei celei mai 
cite a cunoscut 
născut pentru 
țăranilor, cînd 

tuturor muncMo- 
- a arătat, sub 

calea

muncitorilor și
— in ir un tea
Rusia țaristă — 
lui Vladimir llici Lenin, 
din lanțurile exploatării de orice 
o nouă semnificație. Uriașele co

și atașamentul față de tînărul stat sovietic. Dacă ar
- - — - ------------- __--- -— - - -

sta cineva să adune lunile și anii de temniță dați de 
diferite tribunale din lume pentru acest simbolic act de 
adeziune, am putea constata că ajungem la o cifră u- 
riașăl Sute și mii de muncitori erau închiși, torturați, 
împușcați, dar nu clinteau în credința lor de granit că 
Uniunea Sovietică reprezintă viitorul ■ omenirii, 
arătat calea 
pilare.

Și iată că 
tețea acestei 
nu mai este 
de istoricele =
ținute în bătălii grele cu hoardele fasciste din Europa 
și din Asia, lupta clasei muncitoare în frunte cu comu
niștii a reușit. Și astăzi, de la Pacific pină la Elba șt 
de la Arctica pînă la Marea Adriatică, pe a treia parte a 
globului pămintesc, în toate țările puternicului lagăr 
al socialismului, răsună cîntecul de bucurie și ferici
re a! oamenilor ce își făuresc liberi și stăptni pe soarta 
lor, viitorul.

In această parte a lumii 1 Mai va fi un prilej de 
trecere in revistă a izbînzifor de pînă acum, de anga
jamente însuflețite pentru și mai marile izbânzi de 
miine. Nesecate sînt forțele creatoare ale omului! De 
nestăvilit devin ele atunci cînd omul știe că muncește 
pentru el, pentru viitorul fericit al copiilor săi! Și ro
dul strădaniilor sale se adună an de an, ridicînd lot 
mai falnic ed’ficiul socialist. Cu mîndrie firească și pe 
denlin îndreptățită vor raporta mîine partidului și guver
nului că și-au îndeplinit angajamentele luate în cinstea 
lui 1 Mai, și siderurgiștii hunedoreoi care au atins cea 
mai mare producție cunoscută în marele combinat, dînd

că 
izbăvirii omului de orice exploatare și

ea a 
îm-

jus-au trecut ani și istoria a confirmat 
înalte convingeri. Marea Uniune Sovietică 
singurul stat socialist. In condițiile create 
victorii ale glorioasei armate sovietice ob-

Desen de N. POPESdU
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In numărul de azi:
O importantă consfătuire de propagandă și agitație 
la Cluj

Maria Both pe urmele Margaretei Edwards, recordmana 
mondială

Gimnaștii noștri au luat startul într-o anevoioasă... tură 
alpină

1 Mai, odinioară, în tinerețea părinților noștri

ale sportivilor din întreaga țară 
R. P. R. la fotbal), înainte de furtună

Vineri începe la Varșovia a Xl-a ediție a „Cursei Păcii" 
Sportivii din țările socialismului întîmpină cu entuziasm 
marea sărbătoare internațională a oamenilor muncii I

peste plan, de la încenutul anului și 
pînă la 24 apriîie, 15.525 tone cocs 
metalurgic, 17.111 tone minereu aglo
merat, 7 990 tone otel Martin și elec
tric și 4.793 tone laminate. Aceleași 
sentimen'e de mîndrie justificată le 
vor avea și oțelarii reșițeni care au 
produs în contul lunilor viitoare 7.590 
tone ca și cei de la „Oțelul Roșu" 
care au dat țării 4.169 tone metal peste 
plan. Minerii din trustul „Ardealul" au 
depășit pînă la 21 aprilie planul lunar 
cu 1 593 tone lignit. Ceferiștii craio- 
veni ltintînd pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate au organizat trenuri 
cu suprafonaj, reducînd consumul spe
cific de combustibil. In felul acesta ei 
au obținut numai în luna aprilie (pină 
la 24 aprilie), o economie de 300.000 
lei. Dar lupta pentru economii se duce 
cu succes pretutindeni, lată doar două 
cifre în plus care vorbesc de la

(Continuare in pag. 4)

de MIHU DRAGOMIR
Laureat a! Premiului de Stat

Din cîntecul de azi eu sint o undă, 
și-un strop din roșul flamurilor sînt, 
și inima e gata să răspundă 
de orice vis și floare pe pămînt

Sint țipătul prelung al primăverii, 
și steaua mîngîind pe-ndrăgostiți, 
cravata care-o poartă pionerii 
și pomii de miresme amețiți.

0 buclă sînt din păru-acestor fete, 
o boare mîngîindu-vă ușor, 
zîmbesc în cadra scumpă din perete 
și mă aștern în calea tuturor.

Mă legăn în sclipirea dimineții 
cînd stejerișul cîntă-ncet din nai, 
și sînt o rimă-n versul tinereții 
zbucnind spre ceru~acestui liber mai

| Sub soarele prietenos al primăverii

(Foto: I. M1HA1CA)

luptat ca toată dîrzenia 
loc fruntaș în această 
și sărbătorească in-

stadioanelor, pe aleile parca- << 
pe marginea lacurilor, in » 
natură, acolo unde piciorul » 
pămîntul reavăn, iar privi- ȘS

. In fiecare an, in pragul lui 
1 Mai, tineri și tinere se aliniază 
cu entuziasm la startul crosului de 
masă- „Să iniimpinăm 1 Mai". 
Simbolizînd parcă primăvara, ano
timpul tinereții, grandioasa compe
tiție sportivă populară a intrat în 
tradiția sportului nostru, se bucură 
an de an de însuflețită adeziune 
a maselor de sportivi. In împreju
rimile 
rilor, 
plină 
calcă
rlie cată cu mulțumire către ver
dele crud al ierbii sau către pomii 
care au dat în floare, s-au întrecut 
și duminica trecută zeci de mii de 
tineri. N-au fost desigur rezultate 
care să rețină atenția iubitorilor de 
cifre impresionante, dar vă asigu
răm că s-a 
pentru un 
tradițională 
trecere...



La Cluj;

O importantă consfătuire Je propagandă și agitație
• Hore, jocuri țărănești si... trîntă • Raionul Bistrița fruntașul „clasamentului" • Excursii în locuri Isto

rice • „Drumeții veseli" îți fac™ bagajele
Sandor, Olimpiu
cin .

rice • „Drumeții veseli" își fac™
Duminică dimineața, Clujul se pregătea să găzduiască mai bine de 

sece competiții sportive importante. Și, totuși, activiștii consiliului regio
nal UCFS, numeroși oaspeți veniți din toate raioanele, precum și un grup de 
invitați activiști din colectivele sportive clujene, n-au semnat — în această 
dimineață — „condica" ta nici o ma nifestație sportivă. Veniseră oamenii 
cu altă treabă de data aceasta. Pen tru prima oară în regiune se organi
za o consfătuire de propagandă și a gitație și, cu toate că stadioanele Clu
jului erau scăldate de razele soarelui, nimeni nu regretă că își va petrece 
toată dimineața într-o... ședință.

Cîteva clipe înaintea consfătuirii... 
Maria Oprea din raionul Sărmaș a și 
împărtășit cîte ceva din munca ei ai
lor președinți sau membri ai comisi
ilor de propagandă și agitație: Pop 
Ovidiu din orașul Turda, O. Căileanu 
din Năsăud și Gh. Taloș_ din Beclean.

Și, iată-i pe cei 45—50 de partici
panți la consfătuire notîndu-și cu a- 
tenție „ordinea de zi".

■— Cam încărcată, nu este așa? îl 
întreb pe unul dintre participanți care 
mi se păruse nemulțumit.

—Nici vorbă, tovarășe! Lasă, e 
bine așa. De cînd așteptăm noi o ast
fel de întîlnire! Nu-i totul să muncim. 
Trebuie să muncim bine și cred că 
aici vom învăța multe — mi-a răs- 
puns el. Am privit în sală, mi-am o- 
prit privirile asupra cîtorva dintre 
Îiarticipanți, apoi asupra carnetelor 
or de însemnări și... n-am mai pus 

nici o întrebare.
Intr-adevăr, oamenii 

drag la 
să facă 
rientă

veniseră cu 
consfătuire, dornici să învețe, 
un rodnic schimb de expe-

*

ce au ascultat cu interes deo-După
spbit documentata conferință intitulată 
^Despre cultura fizică", prezentată de 
ftov. Leontin Stoica, președintele co
misiei regionale de propagandă și a- 
■gitație, reprezentanții comisiilor raio
nale de propagandă din Aiud, Bistri- 
'.ța și Dej au prezentat rapoarte de 
activitate. •

A reieșit din fiecare raport preocu
parea intensă a tuturor comisiilor ra
ionale pentru sprijinirea acțiunii de 
-reorganizare. In raioane, în toate co
lectivele sportive au fost organizate 
conferințe, s-a prelucrat Hotărîrea din

2 iulie .1957, s-au confecționat lozinci, 
afișe, vitrine ele.

Dar, la consfătuire am ascultat șl 
lucruri specifice fiecărui raion. In 
Aiud, de exemplu, comisia raională a 
reușit în scurt timp de la înființare 
să realizeze o bună muncă de îndru
mare a colectivelor sportive prin nu- 
meroase deplasări. In alt raion, la 
Bistrița (care, după... punctele obținu
te pînă acum, deține primul loc în 
„clasamentul" pe regiune) se folo
sește cu mult succes deschiderea fes
tivă la toate competițiile, în «yjrînd 
se va organiza „ziua propagandistului" 
și s-au luat toate măsurile pentru a se 
asigura o frumoasă pavoazare a ba
zelor sportive. Tot aici, vor poposi 
peste cîteva săptămîni — pentru pri
ma oară — și „Drumeții veseli", care 
pînă acum au... evoluat (cu mult suc
ces) doar la Cluj. Foarte interesantă 
ni se pare și metoda folosită îrt raio
nul Dej, unde pentru mobilizarea cît 
mal multor participanți Ia competițiile 
de masă se organizează hore, jocuri 
țărănești șl apoi... întreceri de trîntă. 
îndeosebi astfel de jocuri țărănești 
au precedat întreceri de toată frumu
sețea în comunele Rus și Poiana 
Blenclui. Tot pentru a atrage tinere
tul în practicarea sportului, se vor 
organiza numeroase excursii la Bo- 
bîlna și în alte așezări cu importanță 
Istorică. Comisia de propagandă care 
a inițiat aceste excursii se va îngriji 
ca popasul în aceste locuri să fie 
completat cu jocuri sportive, cu între
ceri.

Firește, conținutul rapoartelor pre
zentate este mult mai bogat decît a- 
ceste sumare însemnări. Ne-ar trebui, 
de asemenea, multe file pentru a reda 
și cuvîntul numeroșilor participanți 
care s-au înscris Ia discuții: Ștefan

Maria Both pe urmele Margaretei Edwards, 
recordmana st»

Gligor, Gavril Su-

*
împărtășit unul al- 
muncă folosite pen- 

activi-

După ce și-au 
tuia metodele de 
tru organizarea unei intense 
tați pe linie de propagandă și agita 
ție, participanții la consfătuire au as
cultat cu atenție un cuprinzător in
structaj în legătură cu problemele cu
rente ale muncii de propagandă și a- 
gitație, făcut de tov. Paul Anca, șe
ful sectorului respectiv din UCFS re
gional. Despre sarcinile propagandei 
și agitației pentru dezvoltarea mișcării 
sportive în lumina Hotărîrii din 2 iu
lie 1957 a vorbit apoi tov. Liviu Ar- 
chiudean, vicepreședintele comisiei re
gionale de propagandă și agitație.

Din partea Uniunii pentru Cultură 
Fizică și Sport a luat cuvîntul tov. 
V. Voichiță, șeful secției propagandă 
șl agitație. Subliniind faptul că aceas
tă consfătuire a fost deosebit de fruc
tuoasă, că ea reprezintă un însemnat 
pas în munca de propagandă și agi
tație din regiunea Cluj, tov. V. Voi- 
chițâ a dat apoi o serie de prețioase 
îndrumări pentru activitatea de viitor 
Concluziile consfătuirii au fost trase 
de tov. Petre Turca, președintele con
siliului regional UCFS Cluj, care a a- 
rătat — printre altele — că această 
consfătuire reprezintă numai un în
ceput, că munca de propagandă și a 
gitație va constitui și în viitor o 
preocupare principală în activitatea 
UCFS regional.

Campionatul de scrima pe echipe

Un șir neîntrerupt de noutăți, 
surprize și plăcute perspective
Din cele patru echipe campioane 

de anul trecut, numai una (Progre
sul București la floretă femei) con
tinuă să dețină șefia în clasamen
tele stabilite zilele trecute la înche
ierea primei părți a campionatului 
de scrimă categoria A. Celelalte trei 
(C.C.A. la floretă bărbați și la sa
bie și Progresul București la spa
dă) au înclinat steagul în fața 
principalelor lor adversare. O ase
menea „detronare" în masă nu s-a 
înregistrat în nici unul din campio
natele precedente. Tocmai ediției 
jubiliare i-a revenit rolul să mar
cheze o veritabilă nivelare valorică 
a participantelor, să „aerisească" 
clasamentele și să deschidă 
poarta tinerelor formații spre stă- 
pînirea invidiatelor titluri.

„Knock-outurile" petrecute în 
centul maraton de scrimă încheiat 
nu trebuie tratate oa simple elemen
te de senzație, pentru că ele au o 
semnificație deosebită, indicînd creș
terea calitativă a outsiderilor și ră- 
mînerea în urmă a formațiilor „îm- 
bătrînite", blazate și consumate în 
decursul anilor în disputa pentru 
a-și apăra poziția fruntașă în cla
samente. Schimbările intervenite cu 
această ocazie aduc noul în cam
pionatul de scrimă, creînd emulație 
și pasiuni în jurul bătăliei pentru 
primul loc. De acum încolo, unii 
vor lupta pentru a menține ce au 
cucerit, alții vor încerca să reca
pete ce au pierdut și, în fine, toți 
vor porni în luptă de Ia premize 
mai creatoare. Așa este frumos un 
campionat, așa se poate urca mai 
ușor pe treptele măiestriei.

larg

re

An de
a adus în întrecere
De această dată, parcă tocmai 
a cinsti jubileul, tinerii 
mai 
ales.

an, campionatul de scri- 
elamente

N-a trecut mult de cînd — a- 
nalizînd rezultatele primului con
curs de amploare al anului — a- 
preciam că un mănunchi de înotă
tori și-au cîștigat prin comportarea 
lor dreptul de a intra în atenția se
lecționerilor în vederea campionate
lor europene de la Budapesta. Prin- 
.tre „speranțe", așa le numeam noi, 
-se afla desigur și Maria 
tătoarea care, în august ____ ,
înapoiase de la Moscova (Jocurile 
sportive) aureolată de o 
torie precum și de

engleză în acest an al „europene
lor" neliniștește... Cîteva zile, nu
mai, deoarece la sfîrșitul săptămînii 
trecute Maria Both este din nou 
cronometrată (oficial) pe 100 
spate. Timpul? Excepțional și sur
prinzător în același timp: 
Cînd a avut oare timpul

m.

în august
Both îno- 
trecut, se

mare vic- 
.... ,_ un rezultat

1(1:15.4 — recordul țării) care îi 
permitea la sfîrșitul anului să se 
numere printre primele zeoe spat is
te ale Europei.

Debutul Măriei Both în stagiunea 
«ompetițională 1958 n-a făcut senza
ție (ca cel al lui Oanță), dar tim
pul (1:17,2) în care a reușit să 
parcurgă 100 m, spate a însemnat 
inai mult decît o simplă promisiune. 
Eleva antrenorului Toth PaM Iosif 
Jnotase distanța complet relaxată, 
numai din ceea ce își „însușise" în 
*trei săptămîni de antrenamente. 
OL-am întrebat atunci .prevăzător, 
®e Toth Pall Iosif dacă reluarea a- 
3St de tîrzie a pregătirilor în acest 
am de importanță capitală, anul 
•Campionatelor europene, se va re- 
fpercuta în mod negativ asupra re- 
nMzltatelor Măriei Both. Am primit 
Asigurări că timpul rămas pînă la 
începerea campionatelor este sufi- 
«Cienf pentru însușirea unei pregătiri 
țfle bază temeinice... „secretul" ori
căror performanțe, constant . valo
roase. O săptămînă de la evoluția 
înotătorilor noștri fruntași în com
petiția dotată cu cupa „Titu Gru
ia" și iată că toate ziarele vestesc 
3umii un nou record mondial pe 100 m. 
ăspate: englezoaica 
IWards, nu de mult 
mondială, împreună
Ita sa Judy Grtnham (1:12,9) zmul- 
!ge o zecime de secundă recordului 
•deținut de neozeelandeza 1 
Could, stabilindu-1 Ia 1:12,4. 
itoate asigurările primite, atunci, 
la Toth Pall Iosif (care, poate, 
țintea pentru eleva sa recordul 
mii) avansul luat de înotătoarea

Margaret Ed- 
corecordmană 

cu compaitrio-

Philipa
Cu 
de 
nu 
lu-

DAM GIRLEȘTEANU

Cei trei alergători (care au terminat cursa) din echipa C.C.A. — cam
pioană republicană: Al. Lăzărescu, Gh. ioniță, și Gh. ion.

mă 
noi. 
spre 
fost 
mai 
apropiați 
Din Satu 
Mureș și 
au venit echipe tinere care au în
fruntat cu curaj și uneori chiar cu 
succes pe fruntașele clasamentelor. 
Din acest punct de vedere, lotul 
prezentat de Progresul Oradea la 
toate armele ni s-a părut cel mai 
omogen, cel mai valoros față de 
tinerețea componenților lui, reco- 
mandîndu-1 ca lotul care vine.

Abundența cadrelor tinere angre
nate în campionat confirmă simp
tomul sezisat de antrenori privind 
valul din ce în ce mai gros de 
tineri care se îndreaptă spre săli
le de scrimă. Aspectul nu trebuie 
neglijat, întrucit el ridică problema 
trecerii la o fază superioară de 
selecție, primindu-i pe toți cei care 
vin, dar păstrînd numai pe cei 
care vor și care pot să facă față 
ritmului în care se progresează as
tăzi pe plan național și mondial.

Ultima probă programată în tur 
— sabia — a provocat o discuție 
de principiu privind orientarea tră
gătorilor. Comparînd evoluția sa- 
brerilor noștri în campionat cu cea 
a participanților la Criteriul mon
dial, constatăm o diferență capita
lă în ceea ce privește modul de a 
angaja și de a susține lupta. In 
timp ce la noi se practică, începînd 
de la sabreri consacrați, vîrstnici și 
pînă la cei tineri care acum se for
mează, o sabie „statică", lipsită de 
mișcare pe planșe, pe plan interna
țional toată atenția este îndreptată 
spre mișcare pentru crearea timpu
lui și distanței cele mai favorabile, 
în angajarea luptei. Este inutil 
mai susținem superioritatea metode
lor moderne de luptă, întrucît sa 
este demonstrată de însăși întîrzie- 
rea dezvoltării noastre la această 
probă. Ceea ce se poate susține cu 
siguranță este faptul că, trecînd și 
noi la această orientare, am obține 
grabnic succese însemnate, deoare
ce, spre deosebire de majoritatea 
coracurenților din Criteriu, trăgătorii 
noștri stăpinesc foarte bine 
da", fiind capabili ca in plină 
care să stăvilească atacurile 
ripostele adversarilor, 
net avantaj. Sperăm că cel 
tîrziu în retur sabrerii noștri 
aplica acest învățămînt subliniat, ca 
multe altele, de Criteriul mondial 
pe care l-am găzduit- _ r • _

DUPĂ CAMPIONATUL DE LA SIBIU

au
Și. 

mai
numeroși ca oricând 
mai bine pregătiți, 

de valoarea consacrațitor.
Mare, din Cluj, din Tg. 

mai cu seamă din Oradea.

pxa- 
m«ș- 
sau 

obțintnd un 
mai 
vor

1:13,7! 
Maria 

Both să progreseze cu aproape 4 
secunde? Și totuși acesta este a- 
devărul. Intr-o perioadă de început 
a pregătirilor (aproximativ 5 săp

un 
cele 
cîș- 
plus

a pregătirilor (aproximativ 5 
tămîni) Maria Both a obținut 
rezultat de valoare. Adăugind
5—7 zecimi de secundă cît se 
tigă la o întoarcere (una în 
în bazin de 33,33 m.) rezultatul
Măriei Both valorează
1—14,4 în bazin de 50 m. Ceea ce 
ne face să apreciem 
noastră înotătoare posedă 
apreciabile care să-î 
itor succese și mai

In același concurs 
gezius, o altă elevă 
Toth Pall Iosif, a obținut un rezul
tat remarcabil. Ea a înotat 100 
bras în 1:24,3 — nou record 
sală. Cat mai bun timp al ei 
bazin de 50 m. — 1:24,8.

G. NICOLAESCU

1:14,2

că tînăra 
însușiri 

permită pe vi- 
însemnate.

Gabriela Man- 
a antrenorului

in 
de 
în

Motocicliștii au obținut calificativul „foarte bine“fc
rînd la cei 10 alergători care au do
vedit o voință extraordinară — dublată 
de calități naturale și o pregătire ex
celentă — grație căreia au terminat 
parcursul, precum și la majoritatea

La Sibiu concurenții au avut de în- 
tîmpinat nu numai duritatea normală, 
pe care trebuie s-o prezinte o astfel 
de întrecere, ci și une'e greutăți ex
cesive cauzate în principal de vre
mea nefavorabila și în subsidiar de e- celor abandonați din motive indepen- 
xigemța uneori nejustificată a juriului 
de arbitraj. Intr-o astfel de situație era 
firesc ca marea majoritate a alergă
torilor (80 
neze...

la sută li!) să abando-

ACESTEA ALERGĂTORII 
FĂCUT

CU TOATE
Șl-AU

Subtitlul nostru nu 
cîțiva motocicliști a 
nu le-ar fi permis nici în condițiuni 
mai Ixme absolvirea traseului (în a- 
ceasta categorie se integrează o parte 
dintre alergătorii de la Metalosport, 
A.V.S.A.P., „23 August" și Voința 
Orașul Stalin). El se referă în primul

DATORIA!

se referă la cei 
căror pregătire

dente de voința ■ lor. Ludovic Szabo, 
Mircea Cernescu (Dinamo), N. Să- 
deanu (C.C.A.), M. Sărățeanu, B. Pre- 
descu („23 August") și alții au fost 
obligați să încheie cursa înainte de 
finalul ei firesc din cauza unor defec
țiuni mecanice ireparabile în timpul 
concursului.
MOTOCICLIȘTII DE LA C.C.A. IN- 
VINGATORI" FARA DREPT DE APEL...

Lipsiți de aportul lui N. Sădeauu 
(abandonat în etapa a H-a) echipierii 
C.C.A. s-au dovedit totuși superiori 
de o manieră categorică tuturor ad
versarilor. In mod normal, alături de 
Gh. Ion ș*t  Al. Lăzărescu ar fi trebuit

La închiderea sezonului

Schiorii de la C.C.A. pe primele locuri în „Cupa Victoriei"
Frumoasa tradiție a „Cupei Victoriei" 

la schi nu a fost dezmințită nici în 
acest an. Simbătă și duminică, pe Va
lea lui Carp, schiorii fruntași dm țara 
noastră și-au disputat cu multă dîrzenie 
întîietatea în probele de slalom spe
cial și slalom uriaș, iar diferențele 
minime de timp reflectă fidel dorința 
fiecărui concurent de a se clasa cît 
mai bine în această importantă între
cere. Mai mult chiar, la slalom uriaș 
aut fost înregistrați doi cîștigători, c'are 
au obținut același timp, iar 
clasat a terminat doar cu o 
secundă după cîștigători. 
uriaș s-a disputat sîmbătă, 
superioară a Văii lui Carp

al treilea 
zecime de 
Slalomul 

din baza 
pînă la 

„lacuri", pe o vreme splendidă. Zăpada 
de primăvară, „firn", a fost desfid 
de bună și a permis desfășurarea cursei 
îu condiții satisfăcătoare pentru toți

cu 91.0. Campionul țării, Cornel Tă
băraș, a căzut în rrfanșa a doua. Dis
puta fetelor a fost cîștigată de cam
pioana țării la junioare, Rodica Bucur 
cu 83.0, urmată de principala ei rivală 
din acest sezon, Mihaela Ghioarcă. 
Aceasta a înregistrat cu nouă zecimi 
mai mult. Pe locul al treilea — Edith 
Horvath cu 87.2.

In general, concursul s-a bucurat de 
un frumos succes și a prilejuit afirma
rea superiorității schiorilor de l'a 
C.C.A., care au cucerit detașat primul 
loc cu 147 pt., cîștigînd astfel a noua 
ediție a „Cupei Victoriei". Pe locurile 
următoare: Dinamo 34 pt. și Voința 
33 pt.

Cu acest frumos concurs, sezonul de

concuretiții. Cei doi cîștigători sînt 
N, Pandrea și Gh. Bălan, ambii de Ia 
GC.A., care au parcurs distanța în 
1:47.9. Pe locul al treilea s-a clas'at 
Klaus Theil, de la Voința, cu 1:48.0, 
urmat de M. Bucur (C.C.A.) 1:49.8, 
K. Gohn (Strungul Orașul Stalin) 
1:50.0 și Radu Scirneci (C.C.A.) 1:50.2. 
La fete, victoria a revenit Mihaelei 
Ghioarcă (Voința) cu 1:18.1, urmată 
de pod ic a Bucur (Progresul Sinaia) 
cit 1:18.8 și de Edith Horvath, cu 
1:19.0.

Slalomul special s-a disputat dumi
nică pe fața mare a Văii lui Carp și 
a fost cîștigat de Mihai Bucur (C.C.A.) 
cu 86.1, urmat de colegii săi de club 
N. Pandrea 86.9, M. Enache 87.5, I. 
Coliban 88.2, P. Clinei 88.8. Pe locul
șase s-a clasat dinamovistul N. Ionici schi pe anul 1958 s-a încheiat

să figureze cu 0 p. penalizare și Gh. 
Ioniță. Intr-una din etape el a suferit 
însă o defecțiune care i-a necesitat nu 
mai puțin de 70 minute pentru repa
rarea ei. Dovedindu-se la fel de te
nace ca și colegii săi de echipă, Gh. 
Ioniță a continuat cursa și a recuperat 
40 din cele 70 minute pierdute.

Formația primă a dinamoviștitor a 
capotat din primele etape din cauza 
unor stupide accidente de motor. Pe 
rînd L. Szabo, Mircea Cernescu și F. 
Popa au lipsit echipa de aportul lor. 
Singurul rămas, Mihai Pop, n-a ter
minat cursa cu 0 p. și implicit U » 
cucerit medalia de aur, datorită unei 
defecțiuni suferită înaintea startului în 
ultima etapă. In locul lor a trecut pc 
primul plan (în fapt pe locul... doi) 
garnitura secundă. V. Szabo și G. 
Nedelcu s-au dovedit Ia înălțimea re
putației cucerite de-a lungul numeroa
selor întreceri de motocicliștii dinamo- 
viști.

„Băieții" Iui V. Mavrodin („23 Au
gust") n-au „scos" rezultatul pe care I 
sconta antrenorul lor. Despre echipele 
II și III nu este cazul să mai discu
tăm, deoarece pregătirea majorității 
componenților acestor formații nu se 
situa la înălțimea dificultății unei ast
fel de competiții. In schimb, de la pri
ma formație (locul III în clasamentul 
general) se aștepta mai mult deși noi 
considerăm că rezultatul obținut este 
onorabil, chiar meritoriu. St. Iancoviei 
(medalie de bronz) și H. Sitzler (me
dalie de argint) s-au dovedit cei mai 
bine pregătiți.

Insfîrșit, I. Popa (care a fost obli 
gat să repare cîteva pane pe parcursul 
ceior 6 etape) și Șerban Mtirgu (men
țiune specială pentru voința de care a 
dat dovadă pentru a termina întrece
rea cu o mașină foarte slabă) sînt ul
timii doi alergători care încheie plu
tonul celor „10“ dar care m-riW feli
citări deopotrivă cu primii

H. NAUM



Trăiască bastionul de neclintit al păcii și socialismului, puternicul lagăr socialist 
in frunte cu Uniunea Sovietică!

Trăiască unitatea și colaborarea frățească intre țările socialiste!

LUCRĂRILE CELEI DE A IV a SESIUNI 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A R. P. ROMINE

Gimnaștii noștri au luat startul
într-o anevoioasă... „tură alpină“!

Luni au avut loc lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine.

Leputații și invitații au salutat cu 
apiauze puternice la intrarea în sala 
de ședințe pe tovarășii: Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co'iu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, lanoș Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Birlădeanu.

Pe banca Prezidiului Marii Adu
nări Naționale au luat loc tovarășii 
acad. Mihail Ralea, Anton Moisescu, 
vicepreședinți, Gheorghe Stoica, secre
tar, și membrii Prezidiului Marii A- 
diuiări Naționale.

In lojile rezervate publicului se a- 
î’au conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, ziariști romini și străini.

In loja rezervată corpului diploma
tic au luat loc șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Constantin Plrvulescu, 
președintele Marii Adunări Naționa'e, 
care a supus spre aprobare următoa
rea ordine de zi:

1. — Declarația de răspuns a Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mine la Apelul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. adresat parlamentelor tu
turor țărilor lumii in problema înce
tării experiențelor cu arma nucleară.

2. — Darea de seamă a delegației 
guvernamentale romi ne care a vizitat 
țările din Asia.

3. — Validarea alegerii deputatului 
Dumitru Ștefan, ales la 30 martie 
1958, in circumscripția electorală Mî- 
năstirea regiunea București.

Marea Adunare Națională a adop
tat iu unaniimitate ordinea de zi pro
pusă.

La primul punct al ordinei de zi 
a luat cu vin tul deputatul acad. 
Ștefan S. Nioolau. care a prezentat 
raportul Comisiei de Politică Externă 
a Marii Adunări Naționale și pro
iectul Declarației Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romine cu privire la 
Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor tuturor țărilor 
lumii în problema încetării experien
țelor cu arma nucleară.

Primit cu aplauze puternice de de- 
putați și invitați, a luat apoi cuvîntul 
tov. Chivu Stoica, președintele Con- 
siliului de Miniștri, care a expus da
rea de seamă asupra vizitei făcute în 
lunile martie și aprilie de delegația 
guvernamentală romînă în India, - 
R. P. Chineză, Uniunea Birmană,
Republica Democrată Vietnam, Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Populară Mongo-lă, la in
vitația guvernelor și primilor miniș
tri ai acestor țări

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica 
a fost ascultată cu atenție și sub
liniată în repetate rinduri de puter- 
nlce aplauze. Deputății și invitații, în 
picioare, aclamă îndelung pentru Par
tidul Muncitoresc Romîn și guvernul 
R. P. Romîne, a căror politică de 
coexistență pașnică și colaborare in
ternational corespunde pe deplin in
tereselor și năzuințelor poporului 
nostru, pentru marea și puternica 
Uniune Sovietică, scut neclintit al 
păcii în lumea întreagă.

In continuarea ședinței au început 
discuțiile la primele două puncte ale 
ordinei de zi.

Au luat cuvîntul deputății acad, 
prof. Nicolae Gh. Lupu, circumscrip
ția electorală Botoșani, regiunea Su
ceava, Mihai Mujic, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor, cir
cumscripția e'ectorală Baia Mare, re
giunea Baia Mare, Etnii Bordeianu, 
circumscripția electorală lași-Sud. re
giunea Iași, Traian Cercega, circum
scripția electorală Bocșa Vasioviei, 
reoiunea Timișoara, Agripina Chișcă, 
circumscripția electorală Buhuși, re
giunea Bacău, Tiberiu Andrasofszky, 
circumscripția electorală Miercurea 
N'rajului, Regiunea Autonomă Ma- 
ghiarăj Grigore Constantin, circum
scripția electorală Băneasa, regiunea 
Constanța, mitropolitul Moldovei și 
Sucevei. Justin Moisescu, circumscrip
ția e'ectorală Hirlău, regiunea Iași. 
Ion Moldoveanu, circumscripția elec
torali Filimon Sîrbu, orașul Bucu
rești, Anton Breitenhofer, circumscrip
ția electorală Săcălaz, regiunea Ti

mișoara, acad. Tudor Arghezi, cir
cumscripția electorală Ana Ipătescu, 
orașul București, Ion Iliescu, cir
cumscripția electorală llie Pintiiie, 
orașul București, acad. Geo Bogza, 
circumscripția electorală Gura Humo
rului. regiunea Suceava, în limba 
maghiară episcopul reformat Vasarhe- 
lyi Ion, circumscripția electorală Aiud, 
regiunea Cluj, și Elena Livezeanu, 
circumscripția electora'ă Daia, regiu
nea București.

In cuvintările lor deputății au ex
primat marea satisfacție a poporului 
romîn față de nobilul act al Uniunii 
Sovietice — o nouă și categorică do
vadă a fermității cu care marea 
Țară a Socialismului apără pacea. 
Ei au aprobat cu căldură activitatea 
depusă de delegația guvernamentală 
romînă în cursul vizitei făcute în ță
rile Asiei, exprimindu-și adeziunea 
deplină la politica consecventă de 
pace a guvernului R. P. Romine.

Cuvintările au fost viu aplaudate. 
Marea Adunare Națională în una

nimitate a votat Declarația de răs
puns a Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne la Apelul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. adresat parla
mentelor tuturor țărilor lumii in pro
blema încetării experiențelor cu arme 
nuc'eare. Cei prezenți aclamă .înde
lung.

La ultimul punct al ordinei de zi 
deputatul Vasile Vîlcu, dn circum
scripția electorală Constanța-Vest, re
giunea Constanța a prezentat rapor
tul comisiei de validare prin care se 
constată valabilitatea alegerii depu
tatului Dumitru T. Ștefan în circum
scripția electorală Minăstirea, regiu
nea București.

Marea Adunare Națională a votat 
în unanimitate validarea mandatului 
de deputat al tovarășului Dumitru T. 
Ștefan.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Naționale 
a rostit apoi cuvintul de închidere a 
lucrărilor, făcând un apel către toți 
deputății să popularizeze Apelul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și Decla
rația de răspuns a Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine, să-, i mobi
lizeze pe alegători la lupta activă 
pentru apărarea păcii, la traducerea 
în viață a hotărîrilor luate de Marea 
Adunare Națională.

Cu aceasta, lucrările sesiunii au 
luat sfârșit.

(Agerpres)

Reflecții după primul concurs atletic oficial al sezonului
Juniorii noștri sînt în sensibil progres la majoritatea probelor

Sezonul atletic competițional de 
pistă al anului 1958 și-a făcut un ex
celent debut prin organizarea con
cursului republican de primăvară pen
tru juniori și junioare. Pentru acorda
rea acestui calificativ ne-am gîndit în 
primul rînd la înlănțuirea de fapte și 
de întîmplări care au contribiut la 
succesul, pe deplin meritat, al acestei 
frumoase competiții a primăverii, a 
tinereții. Să enumerăm cîteva: larga 
și, în general, valoroasa participare a 
juniorilor din majoritatea orașelor 
țării (în clasamentul general au fi
gurat nu mai puțin de 42 de cluburi 
și colective 1), un ridicat nivel al 
pregătirii celor mai mtilți dintre com
petitori (dovada cea mai elocventă: 
sumedenia de rezultate de valoare în
registrate), o atmosferă de concurs 
molipsitor de entuziastă, condițiuni 
atmosferice dintre cele mai bune, or
ganizarea concursului la înălțimea 
pretențiilor etc.

In general, nivelul valoric al întrece
rilor concursului din acest an a tost 
sensibil superior întrecerilor de anul 
trecut, spre cinstea tinerilor noștri atleți 
și a antrenorilor lor. Cîteva cilre 
comparative pot ilustra cel mai bine 
această plăcută constatare. La înăl
țime fete, Karin Giindisch cîștiga în 
1957 cu 1,42 m. Sîmbătă, Karin a 
adăugat 10 cm. performanței de anul 
trecut. In 1957, Rodica Voroiieanu,

Curind se împlinesc patru ani de 
cînd echipa feminină de gimnastică a 
Romîniei s-a impus la campionatele 
mondiale de la Roma. Locul V obți
nut atunci pe echipe sau locul IV cu
cerit la individual de Elena Leușteanu 
au fost rezultate de răsunet subliniate 
de ziariști și înscrise în cartea de aur 
a performanțelor sportului nou romî- 
nesc și au avut o semnificație cu to
tul deosebită, anunțînd intrarea țării 
noastre în bătălia pentru un loc frun
taș în ierarhia mondială.

Anii s-au scurs, lupta n-a încetat 
o clipă și „capul de coardă" al gim
nasticii romînești — echipa noastră 
feminină care ne-a adus atîtea satis
facții la Roma și Melbourne, la Bucu
rești și Moscova — a pornit de a- 
proape un an într-o anevoioasă__
tură alpină. Se încearcă în 1958, la 
mondialele de la Moscova, tatonarea 
„piscului" deținut de inegalatele gim
naste sovietice, pentru ca în 1960, la 
J.O. găzduite de aceeași Cetate Eter
nă care ne-a adus prima mare satis
facție, să încercăm atacul vîrfului.

Visuri îndrăznețe? Poate! Dar aces
te visuri au la bază năzuinți firești, 
pretenții justificate de o valoare ne
contestată, de o muncă neobosită care 
continuă neîntrerupt intr-un ritm cres- 
cînd.

UN LOT „BOGAT", OMOGEN 
Șl VALOROS

„Tura alpină" despre care vorbeam 
nu este susținută numai de cele opt 
gimnaste pe care le-am admirat în 
meciul Romînia—Iugoslavia sau de 
cele două care ne-au reprezentat cu atît 
succes in prima ediție a campionatelor 
noastre internaționale. Ci și de altele 
care au deja pretenții să apere „tri
colorul" (Anica Kocsis, Marina Bibe- 
re), de altele pe care numai unele ac
cidente le țin departe de echipa na
țională (Geta Hurmuzache), precum 
și de altele care „vin". Acestea sînt 
cele care în ultimele două săptămîni, 
în timp ce preocuparea noastră era 
reținută de evoluția maestrelor, pă
șeau prin campionatele universitare, 
prin „Turneul celor patru" sau prin 
concursul de verificare a tineretului 
spre grupul avansat al gimnasticii 
noastre feminine. Dintr-un asemenea 
rezervor nesecat își trage forța valo
roasa noastră echipă.

Cu un an în urmă s-a petrecut un 
fapt asemănător. In timp ce Elena 
Teodorescu și Sonia Iovan periclitau 
poziția fruntașă a admirabilei Larissa 
Latînina în Cupa Europei, mai multe 
gimnaste de categorii inferioare în-

din Roman, obținuse locul 7 cu 1,38 
m. De data aceasta ea a fost cîștigă- 
toarea concursului cu 1,52 m. A treia 
clasată, Astrid Krammer, a obținut și 
ea un rezultat bun ; 1,48 m. Pentru a 
putea aprecia și mai bine rezultatele, 
credem că este mai mult decît semni
ficativ faptul că aceste junioare au: 
15 ani (în mai) Voroneanu ■ 15 ani 
Krammer; 1G ani Giindisch. Șl, iară 
nici o altă intenție, decît aceea pur 
informativă, trebuie să arătăm că 
excelenta noastră lolanda Balaș să
rise la 15 ani 1,51 m... La înălțime 
băieți, în 1957, Cornel Porumb ob
ținuse 1,67 m. Acum, Grigore Mari
nescu a sărit cu 20 cm. rr.ai mult, 
stabilind un nou record republican 
de juniori, iar Porumb a realizat 1,84 
m. ,

Dintre concurenții de la lungime, 
în afara „consacratului" Mircea Stein, 
care a obținut un promițător 6,91 m., 
se cuvine a fi remarcată, în mod spe
cial, Mircea Axente, care anul acesta 
împlinește 16 ani. El a sărit 6,56 m. 
— record pentru juniorii de categ. a 
Il-a — obținînd cu 50 cm. mai mult 
decît la concursul de anul trecut, cînd 
a fost al nouălea. Un sensibil pro
gres al rezultatelor a înregistrat și 
sulițașul Aladar Hampel (al 111-lea 
cu 43,30 m. în 1957, primul cu 55,70 
m. în 1958). Săritura cu prăjina intră 
din ce în ce mai mult în gustul mase
lor de tineret. O dovada: anul tre

Fr. Orendi s-a dovedit și in acest 
concurs international un excelent exe
cutant la bară

Foto: T. RO1BU)

cercau să ia contact cu lotul frunta
șelor. Printre „îndrăznețe" se aflau 
atunci Geta Popescu care acum este 
internațională și Anastasia Ionescu 
aceea care în meciul cu Iugoslavia 
a reușit să smulgă Elenei Teodorescu 
unul dintre preferatele sale titluri de 
campioană, cel la parelele inegale.

Dar saltul calitativ al Anastasiei Io 
nescu sau Getei Popescu nu sînt ex
cepții. însăși Elena Teodorescu din 
1958 nu mai este cea care a cucerit 
locul II la „Cupa Europei". Altă ți 
nută, altă amplitudine, altă rezistență, 
altă compoziție a exercițiilor liber a 
lese i-au permis să imite acum trei 
zile performanța Latîninei de anul 
trecut, însușindu-și primul loc la toate 
aparatele. Ca să nu mai vorbim de 
Ileana Petroșanu care, fiind deja la 
nivelul de maestră în gimnastică, a 
reușit totuși în numai cîteva luni o 
surprinzătoare ascensiune, excluzînd 

posibilitatea unei comparații valorice 

cut la acest concurs au participat nu
mai 5 juniori, dintre care 3 au obți
nut rezultate de peste 3,00 m. Anul 
acesta, numărul celor care au trecut 
înălțimea de mai sus a fost de 11. 
Este, mai mult decît toate, o frumoasă

Sîmtăfâ începe campionatul rep 

pe eckipede atletism
icart

Peste patru zile START în cea de 
a IV-a ediție a campionatului repu
blican de atletism pe echipe I In a- 
cest an, la întrecerile din cadrul im
portantei competiții vor lua parte 
nouă echipe : 1. Casa Centrală a Ar
matei; 2. Clubul Sportiv Universitari 
3. Dinamo; 4. Metalul; 5. Progresul; 
6. Rapid; 7. Recolta; 8. Start; 9. 
Trustul de Construcții Hidrotehnice. 
Prima etapă se va desfășura pe Stadio
nul Republicii (sîmbătă de la ora 
16,30, duminică de la ora 9,00 și de 
la ora 16,30) și programează următoa
rele întîlniri: 1-Progresul—Dinamo — 
Rapid; II-Metalul — C.C.A. — Recol
ta; Ill-Start — C.S.U. — T.C.H. E- 
tapele următoare ale turului vor avea 
loc la 24—25 mai la București; 21—22 
iunie 1a Cluj; 26—27 iulie la Bucu
rești, Orașul Stalin, Tg. Mureș. 

cu fosta Ileana ... Săcălici, Dar EmiȘ 
lia Liță? Nu este oare ea aceea care*  
prin locul întîi cucerit recent la Mos
cova, poate să răspundă cel mai binot 
celor care socotesc „tura alpină" A 
gimnasticii noastre ca un simplu vftb 
îndrăzneț, irealizabil?

Nu este însă nevoie de mărturii 
Emiliei Liță pentru a demonstra căî 
nu există „imposibil" în întrecere», 
sportivă. Chiar aceste fete au doveditt 
acum cîteva zile că „imposibilul" poate- 
fi_învins prin muncă. Intr-o săpfămî" 
nă, de la meciul cu Iugoslavia cînd1 
au manifestat multă nesiguranță în*  
aterizări și pînă la internaționale, ele- 
au reușit să-și perfecționeze această 
execuție capitală pentru frumusețea șf 
corectitudinea întregului exercițiu.

BĂIEȚII ȚIN PASUL CU FETELE

In acest anevoios drum spre culmi 
sînt porniți și gimnaștii. Pînă acum 
ei țin pasul cu gimnastele la capito
lul performanțelor. Duminică, nu o d^ 
tă am avut prilejul să vedem pe Elena’ 
Teodorescu și Frederic Orendi alter" 
nînd Ia aparate și obținînd actdași 
prim loc. Nu o dată după Imnul R.P.$# 
prilejuit de victoria lui Orendi a ur-> 
mat același imn drag nouă ocazionat 
de premierea Elenei Teodorescu. După 
cum nu o dată am avut ocazia să ve-’ 
dem locurile 1—2 ocupate de Orendi 
și Hargalaș la băieți și de Teodorescu 
și Petroșanu la fete. De unde rezultă 
că băieții au astăzi acea valoare care 
le permite să țină pasul cu fetele. De 
altfel și la Moscova în confruntarea 
Dinamo București—Dinamo U.R.S.S., 
gimnaștii noștri au fost cel puțin tot 
atît de apreciați ca și gimnastele.

Am comentat la timpul cuvenit va
loarea victoriei realizate în fața pu" 
ternicilor gimnaști iugoslavi. Iar acurri 
cîteva zile, în timp ce Frederic Orendi 
s-a reconfirmat cel mai bun gimnast 
din sud-estul european, Ștefan 1 larga" 
laș s-a impus ca un „locotenent" de- 
nădejde al multiplului nostru campion 
internațional. Reamintind aceste suc-» 
cese nu vrem să subliniem rezultatul 
în sine, ci cauzele care au permis, 
aceste victorii, respectiv creștera va-» 
lorică înregistrată pe parcursul tilti" 
melor luni. Tocmai acest salt calitativ 
confirmă că și gimnaștii romîni aty 
început... ascensiunea mult dorită.

RENATO ILIESCU

promisiune pe care ne-o fac tinerlE 
noștri săritori.

Așteptăm cu și mai multă încre+ 
dere evoluțiile viitoare ale „sperau»- 
țelor" atletismului nostru.

ROMEO V1LARA.

Intîlnirile, deși triunghiulare, vor Sț 
vea clasamente bilaterale, cu puncta® 
jul: Ș—3—2—1 p„ la ștafete 5—2 pȚ 
Se vor desfășura probele; bărbați t 
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000) 
nx, 110 m. g., 400 m.g., 3000 Hțf 
obst, 10 km. marș (pot participa nu4 
mai acei atileți care au clasificare laj 
marș), 4x100, 4x400, lungime, triplu^ 
înălțime, prăjină, greutate, disc, suliță# 
ciocan; femei: 100, 200, 400, 800 tn.# 
80 m.g., lungime, înălțime, greutate# 
disc, suliță, 4x100 m. La alcătuirea 
clasamentului nu vor fi luate în eon-t 
siderare rezultatele care nu îndeplil 
nesc cerințele cat. a 111-a de clasific 
care. Pentru ștafete, F.R.A. a fixat ca 
norme - de cat. a 111-a: 48,0 sect
(4x100 m.), 3:51,0 (4x400 m.) și 56,5 
sec. (4x100 m. femei),



7 raiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare și organizatoare 
a poporului muncitor, inspiratorul victoriilor noastre!

ODINIOARĂ, înTINERETER 
PĂRINȚILOR NOȘTRI

Mîine dimineața milioane de oameni ai muncii din întreaga țară se vor strînge în uriașe co
loane, pentru demonstrația în cinstea zilei solidarității internaționale a oamenilor muncii. Sute și sute 
«de mii de tineri, printre care nenumărați sportivi vor manifesta sărbătorește, afirmîndu-și cu hotărîre 
voința fermă de a lupta pentru viitorul nostru socialist, pentru pace în lumea întreagă. Ei își manifestă 
sentimentele de caldă prietenie cu oamenii muncii din Marea Uniune Sovietică și țările socialiste fră
țești, de solidaritate cu clasa muncitoare din țările capitaliste, semicoloniale și dependente.

Dar mulți dintre tinerii care mîine vor participa la marea sărbătoare a muncitorimii internaționale, 
cu greu pot crede că altă dată a fost altfel, că au fost timpuri în care sărbătorirea unui 1 Mai era 
socotită de regimurile apuse pentru totdeauna, ca un punct de acuzare, că au fost timpuri în care 
1 Mai se sărbătorea pe ascuns sau în forme menite să-i acopere adevăratul sens... Cei mai în vîrstă 
însă își amintesc de aceste triste vremuri și cuvîn tul lor 
exactă despre ce a fost odată, pentru a acorda întreaga

îi va ajuta și pe tineri să-și facă o idee mai 
prețuire zilelor de azi.

Aceasta se petrecea prin

^Tineret entuziast, mereu' 
împreună cu clasa 

muncitoare

zilei de Sîint cîteva crîmpeie, amintiri din 
vremea tinereții (părinților noștri, 
din vremea în care sportivii ce var

Era prin anul... Așa începe orice 
amintire. Așa a prins să-și depene 
aducerile aminte și activistul spor
tiv Aurel Kahane, atunci cînd l-am 
solicitat să ne vorbească despre fe
lul în care sărbătorea tineretul spor
tiv Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, pe vremea ti
nereții... părinților noștri.

Era deci prin 
chiar în 1920, 
primului răzlboi 
stinsese 
însângerase 
orașelor i 
'jaf a 
Mijea, 
rea 
unei noi 
ziua de 
simbolul 
terese a 
mai ales 
rele popor sovietic

Da, 
focul 

își 
i ce

anul. 1920. 
anul în care ! 

mondial abia 
ultimele pîlpîiri, după 
; întreaga omenire. Roșul 
incendiate de pofta de 
imperialiștilor, dispăruse.

, însă, dinspre Răsărit ma 
auroră care vestea nașterea 

ere a omenirii. In acel an, 
1 Mai constituia nu numai 
comunității de idei și in- 
proletariatului mondial, dar 
cel al solidarității cu ma-

, , ' care înfrîngea
bandele albe sprijinite de imperia
liștii de dincoace și de dincolo de 
ocean. Conștiente de puterea lor, 
masele de oameni ai muncii din 
Capitală se hotărîseră să transfor
me sărbătoarea de 1 Mai într-o 
mare manifestație. Și au reușit. în
cepută prin mitingul de la sala 
„Dacia", manifestația a continuat 
prin impresionanta demonstrație a 
coloanei de 60—70 de mii de mun
citori, care trece pe Calea Victoriei, 
prin fața Palatului, în drumul său 
spre crîngul Bordei, unde urmau să 
aibă loc tradiționalele serbări cîm
penești. 
neșteni, 
formată 
joși, iar 
șăluiau 
aplanat 
cari de _______, ______ ____
gianii burgheziei sau de agenții si
guranței. La Bordei, oamenii s-au 
adunat pe Uniuni sindicale; numai 
grupul de tineri nu s-a răspîndit, ci 
a format un cerc al său și, puțin 
după masă, a prins să... se miște. 
Curînd, sute de oameni adunați 
roată în jurul lor, aplaudau reuși
tele demonstrații de volei, fotbal 
sau hazena gimnastică sau oină,

Cine erau acești tineri, combativi 
cînd era vorba de orice încercare de 
provocare, supli și îndemînatici cînd 
era vorba de demonstrații sportive? 
Oricare dintre muncitorii mai vîrst
nici pe care i-ai fi întrebat atunci, 
ar fi ‘zîmbit nedumerit, de parcă ar 
fi stat de vorbă cu un căzut din... 
lună. Cum se putea să nu știi? 
Păi sînt băieții din gruparea „Prie
tenii naturii"...

...Mai multe 
bill decît dacă 
acestei grupări 
1919 și care peste numai un an-doi 
devenise o puternică asociație, cu 
15 filiale în alte orașe ale țării ca 
Ptoești, Craiova, Iași și alte locali
tăți din Moldova, Muntenia, Oltenia 
și Dobrogea. Dacă însă primeai 
dreptul de a deveni membru al a- 

. sociației, de a purta insigna a că
rei reproducere o vedeți alături, a- 
iflai despre ce este vorba. Organi
zată după modelul altor 
similare din străinătate, 
Naturii"

Lucru nemaivăzut de bucu- 
o parte din coloană era 
din tineri, bine făcuți, vîn- 
pe marginile coloanei măr- 

alți tineri, voinici, care au 
repede cîteva timide încer- 
provocare, initiate de huli-

n-ai fi aflat proba- 
ai fi fost membru al 

sportive, născute în

asociații 
„Prietenii 

se deosebea însă de aces
tea prin caracterul său politic. Mem
brii erau recrutați numai din rîndul 
clasei muncitoare și scopul era a- 
tragerea tineretului în manifestările 
clasei muncitoare, mai 
lupta de clasă, prin 
sportului, turismului și 
festări specific tinerești, 
an, tinerii prieteni ai 
parte, alături

precis în 
intermediul 

altor mani- 
Și an de

naturii iau 
de marile mase de

muncitori la sărbătorirea
1 Mai...

...Timpurile se schimbă însă. Scur- <
ta perioadă de oarecare libertate de defila mîine nici nu cr.au născuți. 
organizare a clasei muncitoare din e j» •
primii ani de după războiul din 
1914—1918 este înlocuită printr-o 
hotărâtă reacțiune a burghezo-moșie- 
rimiii, decisă să reprime ornice ten
dință revoluționară a clasei munci
toare. In aceste condiții marile ma
nifestații cu prilejul lui 1 Mai devin 
imposibile. Totuși, „Prietenii Naturii" 
nu dezarmează și, în cadrai serbă
rilor cîmpenești oare maschează nți-

con-lingurile 
tribuția 
și, irtaii 
ților Siguranței <îe a pătrunde pînă 
la locul întrunirilor. In pădurea 
Bănoasa, Pantelimon sau alte locuri 
de la marginile Capitalei oamenii 
muncii se adună venind în grupuri 
mici, pentru a înșela supravegherea 
siguranței și sărbătoresc așa cum 
se cuvine 1 Mai, Ziua lor, a celor 
ce muncesc, din toată lumea.

N-a trecut însă multă vreme și 
siguranța „dibăcește" adevăratul 
rost al „Prietenilor Naturii". La ce
rerea prințului Carol, președintele 
de atunci al UFSR, se hotărește o- 
ficiaj dizolvarea asociației. Zadarni
ce au fost încercările președintelui 
asociației, Constantin Ștefănescu 
(azi pensionar) de a-1 face pe tra- r 
lașul prinț — viitorul rege aare a-' 
vea să conducă politica criminală 
ce a dus, final, la intervenția Romi-, 
niei în războiul antisovietic — să 
renunțe la intenția sa. Tristul per
sonaj — faimos încă de pe atunci 
pentru viciile sale — nici n-a cata- 
dixit să-1 primească pe 
asociației condamnate 
ordin"!

Dar tineretul continuă 
torească ziua de 1 Mai, 
pun bazele asociației „Stăruința", 
cadrai sindicatelor unitare. Și iată-ne 
la o nouă manifestație de 1 Mai, 
cu un an mai tîrziu. Era o zi fru
moasă, plină de soare, tocmai bună 
pentru o serbare cîmpenească. Dar 
nu numai pentru asta, gîndeau a- 
genții siguranței care se bucurau 
că vor avea prilejul să pună mîna 
cu acest prilej pe cîțiva conducători 
ai clasei muncitoare. Și păduricea, 
în care serbarea organizată de ti
nerii de la „Stăruința" masca mi
tingul festiv de 1 Mai ena împînzită 
de agenți care abia așteptau clipa 
plecării pentru a proceda la arestări. 
In acest moment de impas însă, 
intervine o... ploaie torențială. Oa
menii s-au răspîndit care încotro, 
cele Cîteva încercări de arestare au 
eșuat în urma imensului vacarm 
stîmit de tineri elevi — membri ai a 
sociației, dar ignorînd scopurile ei. 
politice — și... „frumosul" plan al 
siguranței a căzut în baftă.

In anii următori nici serbările 
cîmpenești n-au mai fost posibile și 
tinerii muncitori sportivi sărbăto
reau ziua de 1 Mai în reuniuni or
ganizate pe grupuri mici, de cîte^ 
50—60 oameni, la cite unul din 
membrii „8tăruinței‘L

ocazionale, ei își aduc 
la înviorarea programului 
ailes, la împiedicarea agcn-

amintiri •••
Ne cunoaștem de mult. S-ar pu

tea spune chiar că Sî.ntem prieteni 
buni. De aceea ori de cîte ori ne 
întîlnim, pe stradă, în tramvai sau 
în altă parte, zăbovim cîteva minu
te la o mică „șuetă". La fel și 
lele trecute, discuția a pornit de 
cel mai banal subiect: „Ce zici 
vreme capricioasă? Parcă nu am 
în preajma lui 1 Mai..." lin ioc 
răspuns el a băgat mîna în buzu
narul de la piept, a scos portofe
lul și apoi m-a tras mai la o parte. 
„Vino să-ți arăt ceva. Dar hai mai 
bine în biroul meu. Mai schimbăm 
și cîteva vorbe. Ai timp?" I-am ur
mat bucuros invitația — totdeauna 
are ceva interesant de spus — și 
iartă-ne instalați în două primitoare 
fotolii. „Mi-ai amintit de 1 Mai. 
Uită-te și spune-mi dacă mă mai 
recunoști". Și zîmbind ușor mi-a în
tins cîteva fotografii îngălbenite de 
vreme. Imaginile: un grup de tineri 
fotbaliști fotografi ați — clasic — 
lîngă poarta de fotbal; alt grup, 
vîrstnici și tineri — pe peronul unei 
gări...

..Ei?... 
pînă la 
tific pe 
fața mea, ale cărui trăsături fusese
ră marcate de vreme. „Sînt poze fă
cute de 1 Mai sau în preajma lui... 
Dar au trecut ani și ani de atunci". 
Intr-adevăr au trecut anii. Tînăral 
portar Gh. Pleșa — mult timp cel 
mai bun din .district" — este as
tăzi un apreciat activist sportiv, de 
la care tineretul poate lua exemplu.

Nu s-a lăsat prea mult invitat 
cînd l-am rugat să-mi povestească 
unele din amintirile Sale din jurai

pu

zi
le 
ce 
fi 

de

Semăn?..." Greu, greu, dair 
urmă tot am reușit să iden- 
unul din tineri cu omul din

președintele
„din înalt

să sărbă-
In 1925 se

în

pre jur. 
1934.

Mai 
nisem 
erau pregătite serbările de 1 
demonstrațiile și cum reușeam să-i 
păcălim pe copoii poliției. De obicei, 
în ajun de 1 Mai se organizau di
ferite ieșiri în grup la pădure unde, 
la adăpostul unor jocuri, cîntece 
etc. erau pregătite manifestațiile din 
ziua Marii sărbători. Apoi la 1 Mai 
ne adunam în pădurile din jurul 
Bucureștiului unde venea un mare 
număr de tineri și tinere. Băieții ju
cau volei sau „miuță", fetele jucau 
hazena (handbal în 7). — Dar nu 
odată serbările noastre erau sparte 
de „vizitele" polițailor și jandarmi
lor, care căutau să dibuie pe frun
tași ai mișcării sau pur și simplu 
provocau".

S-ia oprit o clipă din povestit și 
prim fața ochilor minții mâ-au tre
cut și mie imagini din trecut. II 
revedeam pe Gh. Pleșa într-una din 
atitudinile sale caracteristice de por
tar și pe același Gh. Pleșa, t.năr 
ucenic, contribuind prin activitatea 
sa la acțiunile „Ajutorului roșu".

lui 1 Mai de demult. „Sînt peste 25 
de ani de cînd am intrat ca ucenic 
la tipografia „Răsăritul" din Bucu
rești. Și nu după mult timp jucam 
în formația de juniori a clubului 
muncitoresc Sportul Muncitoresc. Îmi 
amintesc — ca și cum lucrurile s-ar fi 
petrecut recent — cu cîtă bucurie 
am primit vestea că vom întîlni e- 
chipa de juniori a Stăruinței din O- 
radea. Noi ucenicii nu mai aveam 
astimpar. iar bucuria noastră era 
împărtășită și de muncitorii mai 
bătrîni. Ei pregăteau cu grijă săr
bătoarea, iar meciul și alte demon
strații sportive erau un bun prilej 
ca muncitorii și familiile lor să 
poiată sărbători 1 Mai așa cum se 
cuvine, muncitorește. Toată serbarea 
sportivă trebuia să constituie — așa 
fusese anunțat — programul inau
gurării stadionului muncitoresc din 
str. Veseliei.

Disdeditnineață s-au adunat pe te
renul frumos împodobit sute de oa
meni, muncitori cu familiile tor, gă
tiți sărbătorește. Dar, abia s-a ter
minat meciul nostru, că au năvălit 
agenți și polițai, care au stricat 
serbarea și au arestat pe cîțiva din
tre muncitorii prezenți. Noi, tinerii, 
am scăpat cu 
peste garduri prin curțile de prin

Iar mîine, cînd, sub unduirea caldă a flamurilor roșii, vom de-_
monstra în cinstea zilei de 1 Mai, să ne gîndim o clipă și la tinq^k 
rețea părinților noștri, care deseori erau siliți să-și ascundă cele maW 
scumpe sentimente, să sărbătorească această zi-simbol pe ascuns, cu 
riscul libertății și, uneori, al vieții. Să ne gîndim la aceasta, pentru 
a prețui * ' ‘

frumoase, 
trăim.

fuga, refugiindu-ne

tîrziu, îmi 
și eu mai

amintesc — deve- 
„bărbat" — cum

Mai >

4»

cum se cuvine libertatea de care ne bucurăm azi, zilele 
pline de muncă, realizări și mari satisfacții pe care le

Hazena era un sport foarte popular printre tinerele membre ale asociației 
„Stăruința", lată un grup de jucătoare fotografiate după o demonstrație fă
cută cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai.

Marea sârbâtoare
(Urmare din pag. 1) 

sine: 1.716.000 lei au fost economisiți prin 
consumurilor specifice de muncitorii secției 
a Reșiței în timp ce cei de la O.S.M. „Oțelul Roșu" au 
economisit 1.170.000 lei. Succese de același fel, mai 
mari sau mai mici, au obținut muncitorii și funcționarii 
din toate celelalte ramuri industriale, aa și harnicii noș
tri țărani colectiviști și întovărășiți, muncitorii din 
G.A.S. și S.M.T. care, dînd glas chemării Consfătuirii 
de la Constanța, se străduiesc să recupereze răniînerea 
în urmă cauzată de vremea nefavorabilă.

Dar în Republica Populară Romînă ca și în toate 
celelalte țări socialiste, milioanele de manifestanți nu se 
vor rezuma doar la a raporta succesele muncii lor en
tuziaste, ci își vor exprima limpede și răspicat hotărîrea 
lor nestrămutată de a sprijini lupta dusă neîncetat de 
guvernul sovietic și de guvernele lor, pentru pace și 
colaborare între popoare, pentru organizarea unei con
ferințe la cel mai înalt nivel care să ducă la rezolvarea 
pașnică a celor mai importante probleme încă litigioase, 
pentru încetarea — după pilda sovietică — a experien
țelor cu armele nucleare, pentru interzicerea fabricării 
acestor arme atît de groaznice. In fdul acesta glasul 
lor puternic se va alătura glasului milioanelor de ma
nifestanți din țările capitaliste, coloniale și dependente 
care vor cere mine, de 1 Mai, cu hotărîre mai multă 
ca oricînd, pace, pîine, libertate. Coloanele uriașe de 
manifestanți din țările capitaliste vor protesta împo

triva politicii de război care duce Ia uriașe cheltuieli în 
dauna investițiilor în domeniul grijii pentru sănătatea 
și cultura poporului. In rîndurile manifestanților se vor 
afla sutele de mii de șomeri care vor cere un loc de 
muncă pentru ei, pîine pentru familia lor, pace pentru 

’toți. In țările coloniale și dependente 1 Mai va în
semna o demonstrație puternică împotriva imperfaljs-’ 

rnului și colonialismului, o mărturie a sprijinului acor
dat de masele muncitoare luptei pentru libertate și in
dependență națională.

Mîine, de 1 Mai, sub razele soarelui primăvăratic, 
sub faldurile steagurilor roșii, vor frece prin fața tribu
nelor și coloanele sportivilor noștri. Rîndurile drepte,

reducerea 
de furnale

pasul elastic, trupurile vînjoase armonios dezvoltate, pri
virile luminoase îndreptate cu optimism spre viitorul 
frumos ce-i așteaptă pe toți, vor impresiona din nou, 
vor smulge iar ropote necontenite de aplauze, urale în
suflețite. Da, tineretul nostru minunat se dezvoltă tai
nic în prielnicele condiții create de regimul nostru de
mocrat-popular. El va dovedi și cu prilejul Marii Săr
bători dragostea sa față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn care-1 înconjoară cu o grijă cu adevărait părintească, 
față de guvernul R. P. Romîne care se străduiește să-i 
înlesnească drumul spre o înaltă calificare, spre cuce
rirea cetății științei, spre îndeplinirea celor mai îndrăz
nețe vise. Miile de sportivi și sportive s-au pregătit să în- 
tîmpine 1 Mai 1958 cu însemnate înfăptuiri, prinos de recu
noștință pentru noul și prețiosul ajutor pe care partidul 
și guvernul l-au dat prin Hotărîrea din iulie 1957. A- 
cesta este izvorul importantelor victorii închinate zilei 
de 1 Mai, obținute de Elena Teodorescu și Frederic 
Orendi în primul campionat internațional de gimnas
tică al R. P. Romîne, al recordului de valoare europeană 
stabilit de înotătoarea Maria Both la proba de IDO m. 
spate cu timpul de 1:13,7 (în bazin de 33 m.), al va
loroasei performanțe obținute de Gabriela Mangezius la 
100 m. baas (l,24,3)^ca și alatîtor altor succese importante 

în alte discipline sportive. Râspunzind chemării U.T.M., 
C.C.S. și U.C.F.S.. zeci de mii de sportivi în orașele 
și satele țării au amenajat în cadrul lunii construcțiilor 
numeroase baze sportive simple. Activiștii sportivi s-au 
străduit și au reușit să îngroașe rîndurile memhr lor 
U.C.F.S. cu mii de noi membri. In cinstea lui 1 Mai n 
sute și sute de competiții, tineri din orașele și din sa
tele patriei s-au prins în întreceri la numeroase disci
pline sportive.

Împreună cu întregul nostru popor muncitor, sportivii 
patriei pot raporta conducătorilor partidului și guvernu
lui că și-au făcut datoria. Cu fruntea sus, cu conștiința 
datoriei împlinite, ei își vor alătura glasurile lor tinere 
la corul sutelor de mii de manifestanți, strigind in
tr-un glas: „Trăiască Partidul Muncitoresc Român, forța 
conducătoare și organizatoare a poporului muncitor, ins
piratorul victoriilor noastre!“



Sub steagul biruitor al marxism^leninismului, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, înainte spre victoria socialismului în scumpa noastră patrie!

patriei sau din micile localități fixate pe harta țării printr-un simplu punci, 
numeroase scrisori. Cifre, date, realizări ale localnicilor, ale sportivilor, care

Din așezările mari aie 
ne sosesc neîncetat tot mai_________  ______  ___ . . . .
răspund prompt apelului primăverii, de reînnoire a firii, al bătrînului Arminden, într-o adevărată între
cere. Privești noianul de vești de pe birouri, rînduite în stivele mici ale plicurilor care așteaptă parcă să 
li se „desfacă" gîndurile. Cu care să începi ? Pe care să le alegi ? Cîte vor fi cuprinse în coloanele 
neîncăpătoare ale ziarului? Și cîte oare își vor așeza scurta poveste în aldine, drepte sau cursive? Dar, 

r trebuie să te decizi alegînd doar atîtea cîte îți îngăduie spațiul. Și te apuci să spicuiești din ele...

ORAVIȚA. Pină acum activitatea 
sportivă avea la dispoziție baze puține, 
printre care și un teren redus, 
care nu mai corespundea. Anul acesta, 
la inițiativa biroului comitetului raio
nal U.G.F.S. (președinte Miron Flo- 
roiu) și cu sprijinul biroului raional 
P.M.R., s-a format o comisie pentru 
amenajarea unui nou stadion, din re
surse locale. In februarie a fost des- ( 
chis șantierul. Acum, tineri și virstnici 
lucrează la poalele dealului, din care 
au și dislocat 10.000 m.c, de pămînt. 
A urmat o muncă dificilă dar necesară 
de ridicare cu 80 cm. a terenului 
de joc. In prezent, se nivelează tere
nul cu mașinile. Iată cum, din inițiati
va unor oameni inimoși și cu dragoste de 
sport, stadionul 1 Mai va fi inaugurat 
in curînd. El va avea 108/75 m., va 
fi gaznnat, înzestrat cu o pistă pentru 
alergări, tribună de 1.500 de locuri, 
vestiare, terenuri de volei, baschet, etc. 
Toate colectivele au sprijinit această 
acțiune în care s-au prestat mii de 
fere de muncă voluntară...

...Colectivul sportiv Tractorul Ora- 
oiia și-a amenajat un teren de fotbal... 
In raion au luat ființă alte două' 
cole^ve: Sănătatea Marila și Fulge- 
rt^^Bhvița, care ridică numărul co
lectelor la 30, înglobind aproape 
50.000 de membri in U.C.F.S.

Al. Gross-corespondent

caracterul său de fenomen social. 
Odată cu primăvara cetățile oțelului 
și cărbunelui au devenit, alături de 
multe alte locuri ale muncii, și mai

mult decît oricînd, cetăți a>le unui ne
stăvilit entuziasm areator. Pentru 
că primăvara e în oameni, în mințile, 
inimile și brațele lor 1

Sportivii cluj eni
au cu ce sâ se mîndrească!

lucruri nu s-ar putea scrie 
entuziasmul cu care sportivii 
întîmpină ziua de 1 Mai! A-
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REȘIȚA. Sportivii noștri, după ce 
au încheiat zilele trecute o serie de 
competiții la tenis de 
popice, vor lua startul 
în cinstea lui 1 Mai.
această zi, în bazinul 
se va ține un concurs 
stabilirea recordurilor
1 și 2 mai, pe poligonul de
concurs inter-echipe, cu 10 formații 
■tasculine și 5 feminine. Totodată se 
va mai desfășura și o interesantă 
competiție de volei pe terenurile gru
pului școlar din Lunca Pomostulm și 
primul concurs popular de mare am
ploare la motoeiclism. Nici cei miei 
n-au fost uitați. Ei vor participa Ia 

! un concurs de handbal rezervat eclii- 
pelor de pitici și juniori, precum și 
Ia un concurs de atletism pentru co 
pii.^feu, nu este mai puțin lipsit de 

isgyMP'ație faptul că — tot în cin 
Prea zilei de 1 Mai —■ numărul mem
brilor înscriși în U.C.F.S. a ajuns la 
T.000, cifră care reprezintă angaja 
mentul colectivelor sportive din ora 
șui Reșița. Și există toate motivele 
să credem că în lunile ce vor urma 
ea va fi depășită.

Maricici Caifă-corespondent

PAROȘENI. Dn amplu program com- 
peiițional sportiv a fost pus duminică 
la dispoziția sportivilor colectivului E- 
nergia din orășelul impunătoarei ter
mocentrale. Chiar de la început, la ora 
8,30 organizatorii crosului „Să întîm
pinăm 1 Mai" au consemnat un record 
in materie: 600 de concurenți înscriși! 
Peste un ceas, numeroși cicliști și ci- 
-.liste s-au așternut pe drum pentru a 
narcurge 8 și respectiv 5 un. pe ruta 
°aroșeni-Lupeni. In același timp, 60 
ie sportivi au luat parte la 
’.urs de atletism. Către prim, 
le volei s-au întrecut intr-un 
leu. iar după-amiază echipa 
i Energiei a făcut o reușită 
rație. Competițiile

masă, box și 
în noi întreceri 
Așa, chiar în 
„30 Decembrie" 
de înot pentru 
orășenești; la 

tir. un

un co.i-
4 echipe 
mic tur- 
de oină 
demons- 

- ---------- au continuat cu iirj 
ah, etc, Remarcăm că reușita întregu- 
ui program a fost asigurată printr-o 
mobilizare masivă, ca urmare a mun- 
ii de popularizare condusă de preșe- 
intele colectivului N. Dumitrescu și 
e profesorul de educație fizică Ian 
lioplcă.

Staicu Să/ozu-corespondent

Cîte 
despre 
clujeni 
propierea sărbătorii celor ce muncesc 
le-a dat parcă noi aripi, le-a sporit 
avîntul la locurile lor de muncă și 
la învățătură. Cu egală însuflețire 
sportivii vechiului oraș transilvănean 
participă 
ganizate de organele U.C.F.S., de co
lectivele și cluburile sportive. Iată-i 
de pildă pe studenții sportivi. Au ve
nit cum se spune „cu rr.jc, cu mare" 
să presteze muncă voluntară la ame
najarea unei noi baze sportive pe 
locul fostului patinoar „Știința". Sînt 
mulți la număr, activi, pricepuți. Vo
ia bună le ține o minunată tovără

șie. încă o săptămînă-două de lucru 
și angajamentul lor va fi respectat 1 
Ce prevede acest angajament? Ca 
pînă la 16 mai să fie date în folosin
ță cele patru terenuri de tenis, două 
terenuri de volei, două terenuri de 
baschet și cabana-vestiar. Și încă un 
amănunt, de loc neglijabil: noua
bază sportivă a studenților clujeni va 
avea și instalație pentru nocturnă l

Firește această acțiune a tineretu
lui nu poate fi singulară în zilele în 
care G.G.U.T.M., C.G.S. și U.G.F.S. 
cheamă colectivele sportive să-și dez
volte baza materială în cadrul „Lunii 
construcțiilor și amenajărilor de baze 
sportive". Să nu ne mire deci dacă 
în frumosul parc sportiv „Dr. Victor 
Babeș" se lucrează de zor la reface
rea poligonului de tir, se așterne un 
strat de zgură roșie pe pista de 
atletism, se însămînțează cu gazon 
terenul central de fotbal, se află în 
curs de amenajare noi terenuri de 
volei și baschet și un teren de an
trenament pentru fotbal. Dar, cîte nu 
se fac pentru transformarea acestui 
parc sportiv într-o adevărată „biju
terie" a genului, într-o mîndrie a 
sportivilor clujeni!

Cinstirea zilei de 1 Mai a dat loc 
și la alte acțiuni sărbătorești. Zilele 
trecute, sportivii colectivului Metalul 
s-au adunat pentru a-și analiza mun
ca. N-a fost o ședință obișnuită, pen
tru că ea a fost marcată de cîteva 
festivități. Mai intîi, s-a decernat 
drapelul de secție fruntașă pe ramu
ră de sport care i-a revenit secției 
de alpinism, condusă cu destoinicie 
de Adalbert Bagameri. Apoi, în una
nimitate, au decis să înființeze o 
nouă secție, prima de acest fel în o- 
rașul Cluj: Vînătoare-pescuit sportiv. 
In sfîrșit, în cadrul acestei ședințe 
puțin obișnuite, au fost premiate co
lectivele sportive participante la în
trecerea organizată în cinstea zilei

la acțiunile de tot felul or-

de I Mai și care au avut drept o- 
biectiv înscrierea de cît mai mulți 
membri în U.C.F.S. Colectivul care 
a inițiat întrecerea — Metalul — 
și-a depășit angajamentul luat cu 30 
la sută, dar n-a reușit să ocupe decît 
locul II, fiind întrecut de colectivul 
Spartac care a realizat o depășire de 
111 Ia sută. „învingători" sau „în
vinși" în această frumoasă întrecere, 
colectivele participante au însă mul
țumirea de a contribui la îndeplini
rea unuia dintre cele mai mari obi
ective actuale ale mișcării noastre 
sportive: atingerea cifrei de 2.000.000 
de sportivi pînă la finele acestui art'

Am răsfoit carnetul cu însemnări 
și am găsit acolo multe date semni
ficative, rntlte inițiative minunate, 
multe manifestații sportive închinate 
zilei de 1 Mai. Și fiindcă spațiul re- 
strîns al unui articol de ziar nu 
ne-ar permite de a le enumera pe 
toate, să mai notăm doar inițiativa 
clubului Știința de a-și deplasa echi
pele divizionare feminine și masculi
ne de volei și baschet, fotbaliștii și 
halterofilii în raioanele Zalău, Aiud 
și Beclean pentru a susține întâlniri 
demonstrative în ziua de 2 mai!

/. Iancu și E. Bocoș 
corespondenți

■

■ir

încă una din realizările cu care avem tot dreptul să ne mindrim: fru
moasa sală de sport a liceului „I. L. Car agi ale". din București, inaugurată in 
cinstea zilei de 1 Mai.

Și sportivii sînt „părinți"
ai lui U, T. O. S. 27

U.T.O.S. 27... Patru inițiale și două 
cifre... Cîte strădanii, cîte căutări, cite 
bucurii și decepții ascund aceste pa 
tru inițiale și două cifre... Mai pre
sus de orice, ele reprezintă însă o 
victorie. O victorie închinată zilei de 
1 Mai. Harnicii constructori de trac
toare din Orașul Stalin au sărbă
torit-o cu trei săptămîni în urmă. 
Atunci a fost terminat primul exem
plar din noul tip de tractor U.T.O.S 
27. Nu poți întîLni azi muncitor sau 
tehnician al uzinelor de 
care să nu cunoască în cele 
amănunte caracteristicile 
născut". Comanda direcției

pia sau 
din față 
vatorului 
draulic... 
acum. Dar în lunile de muncă în
cordată, în focul procesului de ela
borare a noului tip, cîte probleme de
licate n-au trebuit să fie învinse 
pentru a se putea înfăptui tractorul 
așa cum îl concepuseră creatorii

depărta... Pe lonjeroanele 
se permite montarea cui ti-: 
de porumb comandat hi- 

Este simplu să le enumeri

tractoare 
mai mici 

„noului 
_ . , . în plan 

median... Roțile din față șe pot apro-

Darul nostru
Am dorit tare mult să mă pre

zint bine la prima ediție a cam
pionatelor internaționale de gim
nastică dar, sinceră să fiu, nu 
m-am așteptat să obțin o astfel de 
performanță. Cinci titluri de cam
pioană internațională din cinci 
posibile este mai mult decît m-aș 
fi așteptat. Doream ca datorită 
comportării mele să răsune în sala 
Floreasca imnul țării mele, dar 
realitatea a depășit dorința mea.

Mă bucur firește și sini fericită 
pentru categorica victorie obținută 
în prima ediție a „internaționale
lor", de două ori: o dată pentru 
performanță în sine și a doua 
oară pentru că pot astfel să cin
stesc și eu ziua de 1 Mai, măreața 
sărbătoare a solidarității interna
ționale a oamenilor muncii de pre
tutindeni, așa cum se cuvine, in- 
chinîndu-l o victorie cu care mă 
mindresc.

ELENA TEODORESCU

In preajma lui 1 Mai gimnastă 
au avut posibilitatea să ia parte 
la două importante competiții in
ternaționale și astfel, strădaniile 
lor firești pentru obținerea unui 
rezultat cit mai bun s-au împletit 
cu dorința fierbinte de a obține 
succese pe care să te închine marii 
sărbători a oamenilor muncii de 
pretutindeni, 1 Mai. Sub imboldul 
acestor ginduri au concurat și au 
învins echipele noastre de gimnas
tică în intilnirile cu reprezentati
vele R.P.F. Iugoslavia. Sub imbol
dul acelorași ginduri m-am pre
zentat și eu la startul primei ediții 
a campionatelor internaționale ale 
țării noastre. Duminică seara, 
după două zile de întreceri, eratn 
fericit: cucerisem titlul de cam
pion absolut și alte trei titluri 
aparate.

Iată darul pe care îl închin eu 
acest an minunatei 
primăverii și tinereții, 1 Mai.

FREDERIC ORENDI

sărbători

așa 
săi.

Numele celor care au contribuit la 
realizarea noului tractor sînt rostite 
cu mîndrie la Orașul Stalin. Evident, 
sînt multe, multe nomei In urechile 
noastre, ale celor care iubim sportul, 
cîteva dintre ele au o rezonanță 
deosebită. Ați ghicit... Este vorba 
despre, cei care participînd activ ia 
construirea noului tip de tractor, 
fiind printre fruntașii acestei ooere 
de mare însemnătate^ s-au arătat lot- 
odată prezenți în miezul vieții sportive 
și și-au cucerit simpatia și dragos
tea tovarășilor de muncă și prin ■ ac
cesele în sport. Inginerul G. Cazar- 
gian, un bine cunoscut animator al 
activității în cadrul colectivului „Trac
torul" este, alături de colegii săi. 
inginerii Selei, Leonard. Susca și 
Neagu, unul din realizatorii lui 
U.T.O.S. 27. La secțiile lor, se pot 
considera de asemenea printre cei 
mai activi „părinți'" 
tor și: i 
fruntaș, 
Zigler,
Folbert, 
schior, 
fotbalist

Să fii tînăr, să poți face sport în 
voie, să ai o meserie, să poți con
tribui cu puterile și cunoștințele tale 
la un lucru atît de minunat și de
util țării și poporului tău cum este 

în } noul tractor U.T.O.S. 27... Iată la
a V ce se gîndesc acum, în preajma lui

J 1 Mai 1958, sportivii care lucrează
\ la Uzinele de Tractoare din Orașul 
/ Stalin.

ai noului trac- 
electricianul V. Szokori, atlet 
tehnicienii Ion Sima și Ion 

cicliști, strungarul 
ciclist, liniorul Niculae Mânu, 
electricianul Niculae

Andrei

Ursa,

p<?

AL. D1NCA

Instantanee de Ia întâlnirea tineretului eu primăvara^ 
in preajma lui 1 Mai

...Concise, sobre, lapidare, știrile 
•ansmise în stil telegrafic sînt pline 
>tuși de fapte, de viață, de exuberan- 
i. Sportivii din Oravița care dislocă 
agoane de pămînt construind un nou 
adion, reșițenii care tind spre im 
unătoarea cifră de 10.000 de membri 
i U.G.F.S., tinerii muncitori ai ter- 
locentralei de la Paroșeni care sta- 
lesc recorduri de participare și noi 
•emiere sportive fără a fi obținut 
că majoratul în sport, au devenit 
pte obișnuite. Solidaritatea în rea- 
:ări a sportivilor metalurgiști de la 
ielele Semenicului sau a minerilor 
n Valea Jiului cu cea a tinerilor 
n multe alte locuri a dat sportului

Primăvara Și-a făcut apariția în 
deplina ei splendoare exact duminică 
dimineața. Părea că s-a grăbit să 
ajungă punctuală la marea intilnire 
cu tinerețea, în momentul sărbătorii 
sportive sorocite pentru ziua de 27 
aprilie: crosul de masă „Să întîm
pinăm 1 Mai". Au primit-o cu bra
țele deschise sutele de mii de par
ticipant la marea întrecere spor
tivă, au salutat-o cu drag nenumă- 
rșții spectatori care se înșiruiau 
de-a lungul traseelor, s-au bucurat 
de sosirea ei „la țanc" activiștii 
sportivi cărora le-ar fi părut fi
rește rău ca pregătirile intense, fă
cute din vreme, să fie zădărnicite 
de vreun capriciu al vremii...

Primăvara a poposit și la Reșița. 
Sportivii „cetății de foc" erau gata 
pentru clipa startului. In schimb,

aveau de furcă: colec-
„Tînărul metalurgist" 

nici

organizatorii 
tivul sportiv 
adusese la start nici mai mult 
mai puțin de 769 concurenți, in ma
joritate juniori și junioare. A 
ganiza un astfel de concurs nu 
o joacă, mai ales cind un număr 
impresionant de tineri urma să se 
întreacă în special in două cate
gorii. Pină la urmă însă, totul a 
ieșit așa cum trebuia, iar junioara 
Ana Dobre, juniorul Eduard Husar 
și seniorul Ștefan Constantin se pot 
mândri că au ieșit primii 
concurs cu o atît de largă 
pare!

Decorul comunei Bonțești 
Topoloveni, regiunea Pitești) 
desigur nimic asemănător cu cel al 
Reșiței. Și totuși, duminică dimi-* 1 
neață, cineva care ar fi avut .posi
bilitatea să se deplaseze instanta-

or- 
este

într-un 
partici-

(raionul 
nu are

neu de la 
putut găsi 
prezentat prin însuflețirea generală, 
prin entuziasta participare la cro
sul „Să intîmpinăm 1 Mai". Pe un 
traseu foarte bine ales, și-au mă
surat puterile mai bine de 150 de 
sportivi dintre care — fapt remar
cabil — 84 fete. Este rezultatul
multor ani de meritorie activitate 
sportivă 
verentă 
cistnului 
piedicau 
tesc (și 
competițiile sportive.

Cit de greu este 
puținele rînduri ale 
diversitatea aspectelor surprinse la 
această populară competiție de ma
să ! Deși devenită tradițională în

Reșița la Bonțești ar fi 
un „numitor comun" re

de masă, de luptă perse- 
pentru înfrângerea stepti- 
și prejudecăților care 
participarea 
în special

îm- 
tineretului să- 
a fetelor) la

să cuprinzi în 
unui reportaj

mișcarea noastră sportivă, ea atra1 
ge an de 
săi fideli, 
trăiesc cu 
lor întîlniri 
deauna, crosul 
Mai"
largi porți de intrare a tineretului 
in viața sportivă. Și nu ne îndoim 
că peste puțină vreme veți 
multe lucruri frumoase despre 
dintre „necunoscuții" care au 
duminică primul start din viața 
Mai .presus însă de aspectele 
sportive, oricât de emoționante 
fi ele, 
entuziasm care a marcat fiecare 
din aceste numeroase concursuri 
care — toate Ia un loc — au con- 
stituit marea întrecere de masă în 
cinstea zilei de 1 Mai.

an alături de prietenii 
noi debutanți, care 

intensitate clipa primei 
cu sportul. Căci din tot- 

„Să întîmpinăm 1 
a însemnat una din cele mai

auzi 
unii 
luat 
lor. 
pur 

ar 
se detașează nemărginitul 

care a
numeroase 

toate Ia un loc



Clasamentele 
categoriei C

Seria I

1. Dinamo Brăila 16 11 4 1 38:12 26
2. C.F.R. Iași 15 11 2 2 34:11 24
3. Victoria Tecuci 16 10 2 4 24:16 22
4—5. Sp. M. Rădăuți 16 8 3 5 27:18 19
4—5. Loc. Pașcani 16 8 3 5 27:18 19
6. Petrolul Moinești 16 7 3 6 81:21 17.
7. Știința Galați 16 5 6 5 24:17 16
8. Textila Buh uși 16 5 4 7 19:20 14
9. Știința I.M.F. iași 16 6 2 8 15:22 14

10. Gloria Dorohoi 15 4 4 7 22:30 12
11. Rulmentul Bîriad 16 4 4 8 15:29 12
12. Textila Botoșani 16 3 4 9 21:38 10
13. Steaua roșie Bacău 16 4 2 10 10:26 10
14. Oituzul Tg. Ocna 16 3 1 12 11:30 7

Petrolul Moinești — Știința I.M.F.
Iași 1—0 (0—0).

Seria a n-a

1. Metalul Tîrgoviște 16 12 2 2 52:15 26
2. Titanii București 16 10 « 2 41:20 24
3. Carpați Sinaia 16 10 2 4 52:28 22
4. Torpedo 16 8 4 4 30:18 20
5. Gloria C.F.R. Galați 16 7 4 5 29:23 18
6. Șanț. Naval C-ța 16 6 4 6 22:24 16
7. Ancora Galați 16 5 4 7 20:19 14
8. Sinteza Victoria 16 6 2 8 22:31 14
9. I.M.U.M. Medgidia 16 6 2 8 18:27 14

10. Dinamo Pitești 16 6 2 8 19:29 14
11. Rafinăria Cîmpina 16 5 3 8 33:37 13
12. Confecția București 16 6 1 9 16:29 13
13. Olimpia Giurgiu 16 3 2 11 16:43 8
14. Petrolul Pitești 16 3 2 11 15:42 8

Dinamo Pitești — I.M.U.M. Medgidia
3—2 (2—0).

Seria a Hl-a

1. Știința Craiova
2. Metalul Oțelul Roșu
3. Aurul Brad
4. C.F.R. Tr. Severin
5. Unirea Rm. Vîlcea
6. U.M. Cuglr
7. Olimpia Reșița
8. Dunărea Corabia
9. Feroviarul Craiova

10. Rovine G-ța Craiova
11. Indagrara Arad
12. Flacăra Tg. Jiu
13. Flacăra Orăștie

15 9 2 4 31:15 20
15 10 0 5 29:18 20
15 7 5 3 27:13 19
14 8 3 3 31:16 19
15 825 34:16 18
15 7 2 6 21:20 16
15 627 21:26 14
15 5 3 7 18:21 13
15 5 2 8 18:25 12
15 4 4 7 13:22 12
14 3 5 6 13:23 11
15 4 2 9 16:30 10
14 3 2 9 8:35 8

Seria a IV-a

1. Gloria Bistrița 15 10 2 3 33:13 22
2. FI. roșie Oradea 15 9 3 3 34:21 21
3. Arieșul Turda 16 7 4 5 38:23 18
4. Tisa Sighet 16 6 5 5 29:28 17
5. Stăruința Salonta 16 6 5 5 22:26 17
6. Tex. Sf. Gheorghe 15 4 8 3 22:16 16
7. Rapid Cluj 16 3 9 4 16:17 15
8. Dinamo Baia Mare 16 6 3 7 24:31 15
9. Victoria Satu Mare 16 6 3 7 21:31 15

10. Voința Tg. Mureș 16 6 2 8 25:27 14
11. Mureșul Topi ița 15 4 6 5 13:19 14
12 Stăruința Oradea 16 5 3 8 21:25 13
13. Recolta Cărei 16 4 5 7 19:25 13
14. Chimica Tîrnăveni 16 4 2 10 29:44 10

ACTUALITĂȚI DIN TIR

• Ultimele două probe ale „Cupei 
Dinamo" s-au desfășurat săptămîna 
trecută pe poligonul Tunari. Victoria 
în proba de talere (100 b.j a revenit 
concurentului Marcel Vasiliu (C.C.A.) 
92 t. El a fost urmat în clasament 
de Gh. Enaclie (C.C.A.) 85 t, I. Du
mitrescu (Rec. M.A.S.) 83 t, I. tovi- 
nescu (Rec. M.A.S.) 83 t, Gh. Flo- 
rescu (Metalul) 81 t, Șt. Popovici 
(Dinamo) 79 t. La skeet victoria a 
fost obținută de Gh. Florescu (Meta
lul ). El a realizat 88 t. Pe locurile 
următoare: Gh. Enache (C.C.A.) 86 
t, Dan Noica (Rec. M.A.S.) 85 t, I. 
Danciu (Dinamo) 82 t, I. Albescu 
(C.C.A.) 82 t

BILETE PENTRU CUPLAJUL DE 
DUMINICA

Biletele pentru cuplajul de fotbal 
Rapid — C.C.A. și Dinamo — Pro
gresul. ce va avea loc duminică, 
se vor pune în vînzare începînd de 
vineri, la casele de bilete ale stadi
oanelor 23 August, Republicii, Di
namo. Giulești și Progresul, pre
cum și prin agențiile Pronosport, 
calea Victoriei 9. C.C.A. Bd. 6 Mar
tie și chioșcul din str. Ion Vidu. 
Bi’etee cu reducere se găsesc nu
mai la casele stadionului 23 August. 
Sîn‘ valabile biletele stad 23 Au
gust seria 7.

„CUPA 1 MAI" LA LUPTE

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au disputat la Iași întrecerile pen
tru „Cupa 1 Mai", competiție rezer
vată luptătorilor din categoriile 79, 
87 kgr și grea (pînă la categoria 
a II-a de clasificare inel.). Un fru
mos succes au înregistrat reprezen
tanții C.S. Marina din Constanța, 
care au cîștigat întrecerile din două 
categorii, lată rezultatele pe catego
rii: cat. 79 kgr.: Gh. Marinescu 
(C.S.M.). I. Fischer (Din. B), M. 
Cseke (Chimistul B.M.), cat. 87 
kgr.: 1. Radu (Carpați Sinaia), Gr. 
Popovici (Chimistul B.M.), I. Larion 
(Smliet), cat grea: I. Marinache 
(C.S.M.), I. Herman (Din. B), P. 
Damianov (C.S.M.). Au participat 20 
concurenți.

AZI MECI DE VOLEI LA GIU
LEȘTI

Echipa feminină C.F.R. București 
întîlnește azi după-amiază în sala 
Giulești începînd de la ora 17,30 pe 
Progresul Tîrgoviște, în cadrul cam- 
pionatu’ui categoriei A.

LINIȘTE (în Cupă) ÎNAINTE DE FURTUNĂ (in campionat) ?...
| — In lipsa surprizelor, citeva observațiuni privind terenul din Brăila,

„Zile" interesante de fotbal... O etapă agitată de campionat la 20

Î1 iprilie, apoi o întilnire internațională reconfortantă cu M.T.K. Budapesta, 
ar acum, duminică. Cupa R.P.R. Care, totuși, ne-a rezervai o surpriză: n-a 

produs nici o,., surpriză. Probabil li niște înainte de furtună, pentru că 
duminica viitoare campionatul progra mează citeva întilniri pasionante, de 
mare importantă pentru bătălia primu lui loc și a retrogradării. N-ar fi ex
clus să avem un nou lider duminică seară... Petrolul, fruntașul clasamentu
lui, joacă in deplasare cu U.T. Arad (locul 9), iar Știința (locul 2) cu Dinamo 
Cluj (locul 7), in timp ce Jiul (locul 3) joacă acasă cu C.S. Tg. Mureș (lo
cul 11), iar G.G.A. (locul 4) cu Rapid (locul 8). Dacă mai adăugăm partida 
Dinamo (locul 10) — Progresul (locul 5) vă puteți da seama foarte bine 
de calibrul și perspectivele etapei de duminică.

Pînă atunci, insă, să zăbovim puțin asupra cttorva aspecte prilejuite 
de „optimile de finală*  ale Cupei.

*) Rubrică redactată de I. S. Lc 
Pronosport.

Brăila are nevoie de un stadion
Ideea organizării partidelor de 

(Cupă în orașe neutre s-a dovedit 
excelentă și fiecare nouă etapă din 
pceastă populară competiție a de
monstrat justețea și utilitatea ei.

Datcu, portarul echipei dinamoviste șt Seredai, atacantul Rapidului, ur
măresc cu privirea mingea care-și urmează nestingherită drumul spre aut de 
poartă. Fiecare din ei a ratat, în prealabil, tentativa de a intra în posesia ei. 
(Rapid — Dinamo Obor 2—1).

(Foto: T. RO1BU)

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA PENTATLON MODERN

Cei mai buni pentatloniști din țară 
vor lua parte între 3—7 mai la în
trecerile celei de a doua ediții a 
„Cupei Primăverii". Trofeul pus în 
joc va reveni echipei clasată pe pri
mul loc.

S-au înscris echipele C.C.A., Pro
gresul, Recolta și Voința.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B DE RUGBI

In cel mai important meci din Ca
pitală, GLORIA a întîlnit echipa 
VULCAN. Metalurgiștii, la capătul 
unui joc spectaculos, au învins cu 27-0 
(3-0). Alte rezultate : Dinamo Mili
ția—Ștănta Arhitectura 12-0 (6-0),
Minerul Buc.—S.P.C. 20-0 (5-0), Pe
trol Chimie—Aurora Orașul Stalin 
9-6 (3-6), Petrolul Ploești— Știința 
Galați 6-3 (3-3), Constructorul Bir- 
lad—F. B. Galați 42-0 (26-0), Zim. 
brul Tecuci — Locomotiva Buzău 
32-3 (16-0), S.N.M. Constanța — 
Aeronautica București 11-3 (3-0),
Știința Petroșani — C.F.R. Timi
șoara 3-0 (0-0), Chimica Tirnăveni — 
Minerul Lupeni 22-0 (11-0), Petrolul 
Pitești — Știința Agronomie 3-12.

(Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri V. Hossu, Do- 
ruțiu, P. Enache, 1. Zamora, Gr. Va- 
rahiescu, 1. Hasașiu).

„ZONELE" CAMPIONATULUI 
DE BOX PENTRU JUNIORI

Peste 5000 de spectatori au fost 
prezenți la reuniunile desfășurate sîm
bătă și duminică la Reșița, unde a 
avut loc faza de „zonă" a campiona
tului de box pentru juniori. In gene
ral, tinerii pugiliști din Timișoara și 
Craiova au fost superiori — ca pre
gătire tehnică și fizică — celor din 
Hunedoara și Orașul Stalin. S-au ca
lificat pentru finale: minimă: A. Ma- 
covei (Craiova), Gh. Dumitrache (Ti
mișoara), hirtie: C. Cirlig (Timișoa
ra), M. Cerchez (Or. Stalin), muscă: 
E. Popa (Craiova), cocoș: Al. Oprea 
(Craiova), 1. Petrescu (Timișoara), 
pană: F. Micșa (1 imișoara), 1. Ba
laș (Hunedoara), s. ușoară: C. Bum- 

In orașe care nu au echipe de ca
tegoria A prezența formațiilor de 
frunte ale fotbalului nostru a con
stituit evenimente în adevăratul 
sens al cuvintului. Iată insă că pro
gramarea pe teren neutru a partide
lor de Cupă ne-a oferit și ocazia 

beac (Timișoara), C. Marin (Or. Sta
lin), ușoară: T. Pacot (Or. Stalin), 
Gh. Gie (Timișoara), s. miji. Gh. 
Bocskei (Timișoara), miji, ușoară: 
Gh. Tupangiu (Craiova), mijlocie: I. 
Bota (Timișoara).

Gh. Dobrescu — coresponoent

MÎINE PE SIUT-GHIOL ÎNCEPE 
CUPA VICTORIEI LA IAHTING

A IV-a ediție a popularei competi
ții de iahting deschisă ambarcațiilor 
snaip are programat startul pentru 
mîine 1 Mai, la Mamaia, pe lacul 
Siut-Ghiol. Aproape 50 de ambarca- 
ții reprezentînd șase colective și clu
buri sportive s-au înscris pentru a 
evolua în cele șapte regate ale în
trecerii care trebuie să se încheie luni 
5 mai și să determine forma veliști- 
lor noștri în vederea apropiatei faze 
internaționale a Cupei Victoria (5— 
12.VI.a.c.).

a După o etapă de cupă, echipele 
din campionatele categoriilor A și B 
își reiau întrecerea și-., locul în pro
gramul concursului Pronosport (nr. 18 
din 4 mai). Iată cîteva succinte apre
cieri asupra celor 6 întîlniri din cat. 
A și 6 meciuri din categoria B care 
alcătuiesc programul concursului Pro
nosport de duminică :

I. RAPID BUCUREȘTI — C. C. A. 
BUCUREȘTI (Cat. A). Ca deobicei în 
derbiurile bucureștene, echipele nu 
țin cont de locurile ocupate în clasa
ment. disputîndu-și cu energie șansele. 
Totuși meciurile susținute duminică ne 
arată echipa militară bine pusă 4a 
punct — mai ales atacul — spre deo
sebire de feroviari. înclinăm deci spre 
„2“ cel mult „întregit44 cu un „X44.

IT. DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI (Cat. A). Prima 
remarcă de la meciul de mai sus este 
în întregime valabilă și la această în- 
tîlnire. De altfel, deși amenințarea re
trogradării ar trebui în mod normal 
să dea „aripi44 dinam oviștilor, atacul 
Progresului ni se pare mai bine pus 
la punct și ca atare îi încredințăm 
pronosticul nostru („2“) adăugind — 
pentru dinamoviști — șansa unui meci 
egal.

III. U. T. ARAD — PETROLUL 
PLOEȘTI (Cat. A). Liderul va trebui 
să se întrebuințeze serios în acest 
meci, deoarece U.T.A. care încă n-a 
scăpat de emoțiile unei eventuale re
trogradări și e avantajată de faptul 
că joacă acasă, va depune toate efor
turile pentru obținerea mult doritelor 
două puncte. In această situație, 
ploeștenii s-ar putea declara mulțu
miți chiar cu un meci egal. Deci : 
„1“ și ,,X“.

IV. DINAMO CLUJ — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (Cat. A). In luptă pentru 
primul loc, studenții timișoreni vor 
încerca să înfrunte dezavantajul jo
cului în deplasare. Ne îndoim însă 
că dlnamoviștii se vor lăsa ușor „con
vinși44 să cedeze ambele puncte, așa 
că e precaut să adăugați normalului 
„244 un „X44.

V. JIUL PETROȘANI — C.S. TG. 

Țâ-ai depus buletinul Pronosport ?

alegerea terenurilor la Jocurile de 
unor constatări neplăcute. Și ele se 
referă la modul cum se prezintă sta
dioanele principale ale unor orașe 
ale țării. Exemplul cel mai elocvent 
ni-1 oferă Brăila. Oraș cu o veche 
tradiție sportivă, centru comercial 
important, cu o populație care îl 
clasează printre cele mai mari ora
șe ale țării. Brăila NU ARE UN 
STADION DEMN DE RENUMELE EI. 
Fiindcă actualul stadion al orașului, 
unde a avut loc meciul Progresul 
București — Farul Constanța se pre
zintă intr-o stare inacceptabilă. Te
renul de joc, în primul rînd, este 
denivelat, neîngrijit și constituie un 
pericol direct și permanent pentru 
integritatea fotbaliștilor, care se pot 
accidenta la fiecare pas. Tribuna 
este neîncăpătoare, se află intr-o 
stare de semi-reparație, vestiarele 
nu au dușuri. Convingerea noastră 
este că n-ar fi nici o problemă — 
față de posibilitățile întreprinderilor 
locale — punerea la punct a sta
dionului care — in fond — consti
tuie principala carte de vizită spor
tivă a orașului. Se pare insă că ni
meni nu se preocupă ca acțiunea 
de amenajare să fie efectuată in 
comun, cu forțe reunite și deci pu
ternice. Fiecare se codește, lasă 
totul pe seama actualului colectiv — 
proprietar (T.U.G.) care nu are pu
terile necesare unei acțiuni capi
tale. Invităm toți factorii de răs
pundere ai orașului să ia „taurul de 
coame" și să realizeze — repetăm 
— printr-o acțiune comună un sta
dion pe măsura marelui interes de 
care se bucură sportul în acest oraș. 
Fiindcă, vă mărturisim, n-am intil- 
nit în multe locuri dragostea de 
sport, pentru fotbal, pe care am vă
zut-o duminică la Brăila unde mii 
și mii de oameni au participat — 
trup și suflet — la un meci în care 
nici măcar nu juca o echipă locală... 
(Ef. I.).

Mai multă atenție terenurilor!
Cazul terenului din Brăila, la care 

adăugăm și cel al terenului pe care 
s-a jucat duminică la Mediaș (la fel 
de necorespunzător din punct de 
vedere al calității și capacității), 
ridică o problemă: aceea a alegerii 
cu mai multă exigență a terenurilor. 
In afară de scopul pur competiționaJ, 
Cupa trebuie să mai atingă și un 
scop propagandistic. Or, pe tere
nuri proaste nu poate fi realizat 
nici unul și nici altul. Jocul va su
feri oricum. De aceea se impune 
multă grijă la alegerea terenurilor 
și dacă colectivele vor omite acest 
amănunt, federația este aceea care 
trebuie să li—J reamintească, pro- 
gramîndu-le meciurile pe terenuri 
bune și încăpătoare.

Din nou problema rezervelor
Ca orice etapă de campionat, și 

aceea de Cupă a reactualizat una 
din vechile probleme ale fotbalului 
nostru: problema cadrelor, a rezer
velor. Rapid a ilustrat din plin și 
consecințele lipsei de rezerve și ne
cesitatea rezolvării unei probleme 
atît de importante, chiar vitale pen
tru viața unui club. Cu un lot mi-

©’onosport
MUREȘ (Cat. A). Primul solist pare-se 
ca își are locul ia acest meci, în care 
o victorie a oaspeților ar însemna o 
mare surpriză. La Petroșani se cîștl- 
gă mult prea greu puncte pentru a 
crede în realizarea ei. Indicați — dacă 
sînteți de acord cu noi — „1“ solist.

VI. C.S. ORADEA — STEAGUL ROȘU 
ORAȘUL STALIN (Cat. A). O victorie 
a orădenilor e de simplu prestigiu, 
echipa fiind de pe acum retrograda
tă !... steagul roșu ne-a arătat dumi
nică (în Cupă, cu Jiul) că „merge44 
bine. Ca atare, „2“ (eventual solist).

VII. CORVINUL HUNEDOARA —
INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA TURZI 
(Cat. B). In cele 8 meciuri disputate 
pînă acum la Hunedoara, Corvinul a 
pierdut un singur punct. E normal 
deci să-i acordăm și de această data 
prima șansă, cu atît mai mult ci*  cît 
luptă pentru menținerea locului se
cund. In concluzie : „1“ și cefl
mult „X44.

VIII. TRACTORUL ORAȘUL STALIN 
— ȘTHN7A CLUJ (Cat. B). Diferența 
dintre cele două echipe este destul 
de mare pentru ca avantajul terenului 
să nu poată fi trecut cu vederea. 
Acordăm deci liderului prima șansă, 
deși joacă în deplasare: „244.

IX. PARTIZAN REGHIN — META
LUL REȘIȚA (Cat. B). Ambele forma
ții sînt în zona expusă retrogradării. 
Reșițenii s-au comportat pînă acum 
foarte slab în deplasare și nu credem 
să facă de data aceasta o excepție ! In 
concluzie : „1“ și ,.X“.

X. MINERUL LUPENI — MINERUL
BAIA MARE (Cat. B). Echipa oaspe 
"U pare un adversar de temut dacă 
-nalizăm meciul prin prisma compor
tărilor avute bînă acum în deplasare. 
Vom acorda deci prima șansă avanta
jului terenului : .,144.

cupă și problema rezervelor — 
nim de jucători la dispoziție — și 
aceasta datorită, sintem convinși, și 
lipsei de preocupare din partea clu
bului pentru completarea lotului — 
Rapid a ajuns in situația de a face 
improvizații și de a sta la cheremul 
capriciilor și tngimfării condamna
bile a unor jucători — din păcate 
tineri și cu talent — ea Ene II, 
Georgescu, Copil, Raab etc. cărora 
nu le mai ajunge nimeni la nas, ca 
de altfel și in cazul dina-novcștilor 
V. Anghel, R. Lazăr și Kosaegy și 
alții. Desigur, se poate presupune că 
la aceasta a contribuit și lipsa de 
autoritate a conducerilor. dar in 
mod cert lipsa de rezerve este prin
cipala cauză. Existența „dublur.ioa' 
pregătite laolaltă cu titular : ș -A 
orice titulari, stimulează intetdeau- 
na pe jucători și-i face să-și dea 
toată silința pentru a-și păstra locul 
in prima echipă. De multe ori, 
pentru sănătatea morală a echipei, 
se preferă folosirea unui jucători 
mai puțin dotat decit menținerea 
unui element care da dovada de în-j 
disciplină, egoism, ingimfare. După 
jocul de duminică. Ene II sau Geor-I 
gescu de pildă, ar trebui scos din 
—chipă. Dar cine să-i ia locul cina 
tot lotul Rapidului numără 13 juj 
cători valizi, dintre care numai 3 
înaintași?...

Iată ce importanță prez.nta re
zolvarea problemei rezervelor și de 
ce noul club Rapid — ca de altfel, 
toate cluburile și colectivele, mai 
aies fruntașe, din țară — trebuie să 
acorde atenția cuvenită unei chesti
uni atît de esențiale ca îmbunătăți
rea și mai ales completarea lotului 
Nu este admisibil ca o echipă de 
categoria A și cu prestigiu! Hajar 
dului să nu aibă la ora actuală trfe 
rezerve de înaintare de valoare ș 
o extremă stingă de meserie, să nt 
aibă o echipă de rezerve. Și, cu pu
ține excepții, acest lucru va
labil pentru multe dn ech^^B du 
categoria A. (p. g.)

Scurte știri 
de fotbal

• De duminică 4 mai, toate jocuril 
de campionat vor începe la ora 16,3( 
Jocurile din deschidere vor fi progra 
mate la ora 14,45.

• Ordinea meciurilor care se vc 
disputa duminică în cuplaj pe Stadia 
nul ..23 August" a fost stabilită — ii 
raport cu clasamentul actuai al echi 
pelor — în modul următor :

Ora 14,45: Dinamo — Progresul.
Ora 16,30: Rapid — C.C.A.

• 3000 de spectatori au urmărit di 
minică la Cluj partida amicală Științ 
Cluj — U. T. Arad, organizată_Jn cir 
stea zilei de 1 Mai. Jocul s-a^Bkiiru 
cu un rezultat de egalitate: iWBr'i 1 
punctele fiind marcate de Metca 
(min. 27) pentru U.T.A. și Gcorgesc 
(min. 86) pentru clujeni. (Ion Glig 
corespondent).

XI. POIANA CIMPINA — FLACAR 
MORENI (Cat. B). Situația se prezin' 
ca și ia meciul precedent in ceea < 
privește echipa oaspe. Cît pnveș 
gazdele, dat fiind faptul că sînt 4 
zona retrogradării, vor dep ine des:gi 
toate eforturile pentru obținerea vî 
toriei. Din nou, deci, pronostic : „1

XII. PROGRESUL SUCEAVA — UN 
REA FOCȘANI (Cat. B). In luptă pe 
tru evitarea retrogradării, ambele fc 
mâții vr.r furniza desigur un me 
„tare44, în care avantajul terenul 
poate da Progresului Suceava un pl 
de șanse pentru obținerea ce'.or doi 
puncte puse în joc. Noi indicăm : ,3

NU UITAȚI ! Și la acest concu 
sînt acordate în continuare premii 
obiecte pentru variantele cu „0“ t 
zultate : în ordine pârtieipanților > 
cele mai mi>:te variante cu „f° rezi 
tate pe același formular : o motocicl 
tă de 350 cmc., un ceas Schaffhaus 
și un frigider ; prin tragere dHi 
o motocicletă de 350 cmc., două ai 
gazurl cu 3 ochiuri și butelie, do 
aparate de radio „Opereta44, șase c< 
suri de mînă „Pobeda" și patru bi 
clete bărbătești.

• Plata premiilor de la concur 
PRONOSPORT nr. 17 din 27 aprilie 
face în Capitală vineri și sîmbătă 
cepînd de la ora 17, numai la Agen 
Centrală din Calea Victoriei nr. 9.

• Vineri începînd de la ora 18 
avea loc în localul Agenției Cenți 
din Calea Victoriei nr. 9 București t 
gerea din urnă a premiilor în obie 
acordate la concursul Pronoexc 
hr. 15.



Știința Cluj deține și în ultima etapă Vineri începe la Varșovia a Xl-a ediție a „Cursei Păcii"
cheia titlului la volei masculin!

Poate că C.T.F.T. cunoștea succe
sul înregistrat sîmbătă de Dinamo 
București, urmăritoarea sa în lup
ta pentru titlu, poate că nu. Cert 
este însă că, și într-un caz și în 
altul, feroviarii ar fi trebuit să 
lupte. Și ei și-au făcut datoria sub 
acest aspect, pentru că le apărea 
spectrul pierderii titlului, atît de 
aproape în acel moment. Dar, ca 
în orice sport, și la volei există 
meciuri și rezultate de tradiție. Și 
astfel, pentru a treia oară consecu
tiv — de data aceasta cu foarte 
mare gTeutate — Știința Cluj și-a 
impus superioritatea în fața unui 
adversar puternic. Se pare că echi
pierii Științei au reușit să cîștige 
un ascendent moral asupra adver
sarilor lor de duminică. Excampio- 
nii au trecut aproape, foarte aproa
pe de victorie. Să reamintim că in 
setul al treilea au beneficiat de 
un avantaj copios: 9—2...10—4— 
14»—11, dar nu au avut calmul ne
cesar pentru a-1 fructifica în final 
(să avem în vedere că setul patru 
le-a aparținut de asemenea și poate 
că pînă la urmă meciul le-ar fi
revenit...). Ei bine, de la 14—11 au
ajuns la 14—15 (asta mai mult
din vina lor). La acest scor, o
neînțelegere la schimbarea unui ju
cător al feroviarilor, duce la pena
lizarea acestora și la pierderea u- 
nui prețios set. Confuzia a caracteri
zat de-a lungul întregului meci ar
bitrajul lui loachim Niculescu — 
București. Vestita galerie clujeană, 
concretizată prin 2.500 de voci, a avut 
și ea un cuvînt greu de spus. Dar, nu 
putetn trece cu vederea jocul bun 
practicat de studenți șl plusul de 
£&zistență fizică și nervoasă în fața

începe campionatul 
de hochei pe iarbă

Campionatul republican masculin la 
hochei pe iarbă va începe la H mai. 
La această competiție vor parti
cipa 20 de echipe, repartizate în 
trei zone geografice, astfel: zona 1 
(8 echipe) orașul București și echipele 
din Ploești, Craiova, Oltenița; zona a 
II-a (6 echipe) regiunile Stalin, Ora
dea, Cluj, Timișoara; zona a IlI-a (6 
echipe) R.A.M., Iași, Suceava. Siste
mul de disputare a campionatului pre
vede ca în cadrul fiecărei zone să
aibă loc un turneu, în care fiecare va 
juca cu fiecare, turul avînd loc primă
vara și returul toamna. La terminarea 
întrecerilor din cadrul zonelor, primele 
două echipe clasate în zona I și prima 
clasată în zonele a II-a și a 111-a vor 
participa la un turneu final între 
21—25 octombrie la Timișoara, turneu 
final.ftnal^Mr

Mea num

ire va desemna echipa căm
in cadrul turneului final se va 

îumai tur.
Campionatul feminin va începe mai 

tîrziu decît cel masculin. Cele 8 echi-
pe participante la această întrecere au 
fost împărțite în două zone, progra
mul de desfășurare fiind următorul: 
turul, zona I la Cluj și zona a II-a
lâ Iași între 18—22 iunie; returul, zo
na I la Orașul Stalin și zona a II-a 
la Rădăuții, între 17 și 21 septembrie.

Barometrul campionatelor de handbal indică: 
presiunea în creștere!

Timișoara s-a revanșat față de e- 
Ehipa bucureștcană de handbal 
G.G.A. 1 După ce cu o săptămînă în 
urmă militarii bucureșteni au lăsat în 
orașul de pe malurile Begăi două 
prețioase puncte, în meciul cu forma
ția Știința din localitate, pierzînd 
prin aceasta primul loc în clasament 
în favoarea echipei Dinamo Orașul 
Stalin, iată că duminică dinamoviștii 
au pierdut jocul cu Tehnometal Timi
șoara și — ca urmare a acestui lu
au — C.C.A. a revenit pe primul 
oc. Cu alte cuvinte, se poate spune 
"ă, deși în campionatul masculin de 
îandbal „Bănatul nu-i deloc fruncea”, 
otuși „fruncea” clasamentului i-a 
iimțit prezența. Spunînd acest lucru 
ie gîndim și la jocul C.C.A.-Metalul 
Reșița, în care reșițenii erau cît pe- 
ici să facă inutile eforturile timișo- 
enilor de a se „reabilita” față de 
3.O.A. Pentru că dacă Metalul Reși- 
a ar fi cîștigat în această întîlnire, 
ezultatul de la Timișoara nu ar mai 
i contat în lupta pentru primul loc.

Acum să ne mutăm multe... etaje 
nai jos în clasament și să precizăm 
âtuația în lupta pentru evitarea re- 
rogradării. In campionatul masculin 
il categoriei A, unul din cele două 
ocuri puse în joc pentru retrograda

unor adversari care și-au vîndut 
scump pielea.

Reconfortant — dar numai imila- 
teral — meciul victoriei dinamoviști- 
tiior asupra C.C.A. Era un rezultat 
întrezărit de foarte mulți. Nu ne 
așteptam Insă chiar la această a- 
devărată demonstrație, pe care a 
făcut-o echipa învingătoare, meri
tuoasă „in corpore“. Drumul ei spre 
titlul de campioană mai are un sin
gur obstacol: duminică la București 
totîlnește pe... Știința Cluj!

Spre edificare, iată clasamentele 
categoriei A:

FEMININ

1. Dinam-o Buc. 16 15 1 46: 6 (755:433) 31
2. C.F.R. Buo. ÎS 14 2 43:10 (775.554) 30
3. Someșul Cluj 16 1» 6 35:27 (617:732) 26

3 7 33:32 (621:736) 25
6 8 31:23 (725:745) 24
8 8 29:32 (735:733) 24
7 3 33:32 (735:765) 23
5 11 22^6 (673:785) 21
4 12 22:41 (653:836) 20
3 16 4:46 (457:788) 16

4. M.I.G. Buc. 16
5. Voința Or. St. IC
6. Știința Tim. IC
7. Voința Sdbhi IC
a. C. P. Buc. 16
9. C.S.U. Bac. IC

18. Prag. Tg-viște 16

MASCULIN

1. Din. Buc. 17 15 2 88:18 (888:676) 32
2. C.T.F.T. BUC. 17 15 2 47:28 (937:722) 32
3. Știința Cluj 17 11 C 43:28 (988:818) 28
4. C.C.A. 17 IC 7 39:38 (M4^L2) 27
5. T.C.H. Buc. 17 IC 7 36:33 (852:874) 2ff
C. I.T.B. Bac. 17 8 9 37:37 (919:889) 25
7. Tractorul Or. St.

17 8 9 38:38 (948:933) 25
8. Vie. Buc. 17 5 12 21:44 (789-883) 22
9. Antefa Arad

17 2 15 28:48 (837:1818) 18
18. C.F.R. Craiova 17 1 16 11:53 (543 463) 18

Echipele clasate pe primele două 
locuri în clasamentul fiecărei zone var 
lua parte Ia un turneu final pentru 
desemnarea echipei campioane. Intre 
1 și 5 octombrie la Cluj.

Interesant de subliniat este faptul 
că întrecerea echipelor feminine are 
un program mai redus, în sensul că 
prima parte (întrecerea din cadrul zo
nelor) va dura cel mult 5 zile. In 
schimb, echipele masculine au eșalo
nat campionatul pe o durată de timp 
mai lungă, nu mult deosebită de obiș
nuitele campionate din alte sporturi. 
Așa se explică de ce echipele mascu
line se pregătesc cu multă asiduitate 
în vederea începerii campionatului.

★
„CUPA PRIMĂVERII" LA HOCHEI 

PE IARBA

In Capitală se desfășoară o inte
resantă competiție de hochei pe iarbă 
dotată eu „Cupa Primăverii". La a- 
ceastă întrecere partjcipă echipele 
O.S.U. București, Metaîoglobus, Acvi
la și G.A. Iată ultimele rezultate în
registrate : O.S.U. — G.A. 7—0 
(2—0); Acvila—G. A. 4—2 (2—1);
C.S.U. — Acvila 5—0 (3—0); Meta- 
loglobus — O.A. 3—0 (2—0). In cla
sament conduce O.S.U. cu 4 puncte.

re se pare că și-a găsit ocupantul: 
Textila Cisnădie. Pentru evitarea ce
luilalt loc se duce însă o aprigă 
bătălie, în care sînt angajate multe 
formații : Știința Timișoara, C.S.U. 
București, Petrolul Ploești, Chimia 
Făgăraș. Deocamdată, o situație mai 
grea au studenții timișoreni, care 
dispun de cele mai puține puncte 
(11) dintre cele patru candidate. In 
schimb, ploeștenii au dezavantajul 
unui program deosebit de... încărcat. 
Ei au de înfruntat în continuare ad
versari redutabili : C.C.A., Dinamo 
Orașul Stalin, Tehnometal Timișoara, 
Voința Sibiu. Interesant ni se pare 
de semnalat faptul că în ultima eta
pă a campionatului cele două echipe 
care își dispută titlul de campioană 
(C.C.A. și Dinamo Orașul Stalin) vor 
întîlni pe aceste două principale pro
tagoniste ale luptei pentru evitarea 
retrogradării (Știința Timișoara și 
Petrolul Ploești). Nu este deci deloc 
exclus ca abia ultima etapă să deci
dă ordinea în fruntea și în coada 
clasamentului.

Cele cîteva rezultate „bombă” fur
nizate de campionatul masculin al 
categoriei B au scos această compe
tiție din.. anonimat. Cum am mai 
spus, se pare că Dinamo București și

La 2 mai va avea loc la Varș ovia un eveniment deosebit — aș
teptat din doi in doi ani cu vru interes de către miile de cetățeni 
ai orașului : plecarea in tradiționala competiție de lung kilometraj 
„Cursa Păcii” competiție care va incrusta anul acesta ai 11-lea semn 
pe răbojul existenței sale.
Peste 120 de cicliști, reprezentind 

diferite națiuni, se vor alinia la 
startul întrecerii, pe impunătorul 
stadion „A 10-a aniversare”. După 
informațiile pe care le deținem, 
precum și din diferite comentarii și 
declarații apărute pină acum in 
presa din numeroase țări, reiese că 
a 11-a ediție a „Cursei Păcii” va fi 
deosebit de disputată. Faptul se da-' 
torește pregătirii deosebite a marii 
majorități a participanților, precum 
și progresului evident înregistrat de 
ciclism in multe dintre țările parti
cipante.

In legătură cu această a XI-a e- 
diție, găsim potrivit să amintim pă
rerea conducătorului tehnic al lo
tului RJ3.G., W. Schiffner, pe care 
ne-a impărtășit-o, nu de mult, cu 
prilejul probelor de verificare ale 
cicliștilor romini și germani, care 
au avut loc — după cum se știe — 
la Cluj: „Un pronostic, este anul 
acesta extrem de riscant, pentru

Intre 2— 7 mai pe terenurile „Progresul**

UN INTERESANT TURNEU INTERNAȚIONAL DE TENIS
• Echipele de tineret ale UJl.S.S„ Poloniei, Ungariei și Romîniei iși verifică forțele pentru „Cupa Gaiea”

Tinerilor jucători le revine în acest 
an cinstea de a asigura deschiderea 
sezonului nostru internațional la tenis. 
Peste două zile, pe terenurile din str. 
dr. Staicovici, atît de cunoscute și de 
dragi iubitorilor de tenis din Capitală, 
va începe un interesant turneu la care 
vor lua parte 4 reprezentative mascu
line de tineret: U.R.S.S„ Ungaria, 
Polonia și Rormnia.

Tinărul jucător Țiriac a avut o comportare remarcabilă in prima compe
tiție in aer liber a anului: Cupa Primăverii. El face parte din lotul reprezen
tativei noastre de tineret oare, intre 2 și 7 mai, va intilni in Capitală echi

pele de tineret ate U.R.S.S.. Poloniei și Ungariei.
Acest turneu va fi de fapt semna

lul de începere al unei vii activități 
internaționale, pe care o vor susține 
cei mai buni jucători de tenis din țara 
noastră, tineri și mai vîrstnici. „Par
tea leului" în programul acestei acti
vități revine celor mai tinere „rache
te". Astfel, în afară de turneul dintre 
2—7 mai’din Capitală, jucătorii noș
tri „sub 2f de ani" vor fi prezenți la 
un concurs la Moscova (30 mai — 6

C.F.R. București au și pus un picior 
în categoria A. In schimb, nu se 
poate spune care sînt cele două echi
pe care au și scos un pfeior din ca
tegoria B. Așa cum se prezintă acum 
clasamentul. Mureșul Periam are cele 
mai mari șanse de a ti una dintre 
cele două. Pentru oelălalt post sînt 
în „cursă” O.S. Marina Constanța 
(performera etapei trecute), echipa din 
Bacău, Olimpia Reșița și. Intr-un a- 
numit fel. Stăruința Odorhei, care din 
echipă fruntașă în edițiile trecute a 
devenit în prezent o... obișnuită a 
periferiei clasamentului, Programul 
viitoarelor etape ridică un mare semn 
de întrebare îm această problemă și 
față de ultimele rezultate orice pro
nostic apare cu mult prea riscant.

Un singur lucru este, în schimb, 
cert: așa cum se anunță, cele trei 
campionate republicane de handbal 
p,romit o dispută neobișnuită în acest 
sport. Am uitat însă un amănunt. Și 
încă unul foarte important: în între
cerea echipelor feminine ultimele e- 
tape sînt decisive, deoarece progra
mează partidele dintre cele „trei 
mari” ale campionatului : Flamura
roșie Sibiu, Olimni-t București si Stea
gul roșu București..

CALIN ANJONESCU. 

că, de data aceasta, sportivi din cel 
puțin 10 țări vor lupta de la egal 
pentru victorie, ceea ce nu a fost 
cazul pină acum. In atare situație, 
un singur pronostic poate fi dat: o 
cursă rapidă, dirz disputată și in 
care sînt de așteptat surprize în 
ceea ce privește atit cicliștii ama
tori cit și cei din categoria inde
pendenți (N.B. un fel de semi-pro- 
fesioniști) din unele țări apusene”.

Interlocutorul nostru avea drep
tate căci, un pronostic — oricit de 
judicios alcătuit — nu are șanse să 
stea in picioare dacă ținem seama 
că Ia startul probei vor fi prezenți 
mulți dintre cei mai valoroși cicliști 
amatori din lume. De pildă: ia echi
pa R. D. Germane, cap de afiș este 
indiscutabil cunoscutul as al pedalei1 
G. A. Schur, ciștigătorul cursei în 
1955. Alături de el, tineri ca Hagen 
și Henning, oameni cu sprint final 
recunoscut, completează efectivul 
german. Cu justificat interes — și 

iunie) pentru ca între 17 și 20 iulie 
să-și asume rolul de gazde ale între
cerilor uneia din zonele „Cupei Ga
lea".

„Cupa Galea”. Acesta este obiecti
vul principal al echipelor de tineret 
din Europa în acest an. Este deci ab
solut firesc ca atît turneul de La Bucu
rești cît și cel de la Moscova să se 
inspire din regulamentul Cupei, nead- 

mițind decît participarea jucătorilor 
care în cursul anului 1958 nu împli
nesc 21 de ani. In turneul pe care îl 
vom vedea peste cîteva zile, fiecare 
din cele 4 echipe se va întîlni o sin
gură dată cu celelalte. In total, deci: 
6 meciuri înter-țări. Fiecare din ele 
va comporta cîte 5 întîlnirl: 4 de 
simplu și una de dublu (sistem Cupa 
Davis), care vor avea loc astfel: în 
prima zi două sitnpluri și dublul, în 
a doua zi celelalte două simpluri.

Nu este pentru prima oară cînd or
ganizăm o competiție de natura celei 
care începe vineri. Cu un an în urmă, 
spectatorii bucureșteni au putut urmări 
o întrecere asemănătoare, Ia care au 
luat parte echipele Poloniei și Unga

Echipa reprezentativă de rugbi 
a plecat în Belgia

Viitorii adversari: reprezentativele Spaniei (1 Mai) 
și R. F. Germană (4 Mai)

Ln cursul dimineții de ieri a pă
răsit Capitala, pe calea aerului, ple- 
cînd la Bruxelles, echipa noastră 
reprezentativă de rugbi, care ur
mează a participa la turneul inter
naționali organizat în Belgia cu 
ocazia expoziției universale. Au fă
cut deplasarea următorii 19 ju
cători: A. Teofilovjdi (C.C.A.), P.
lordăchescu (Dinamo), T. Radules
cu (Geotehnioa) — D. Mladin 
(C.F.R.), G. Mazilu (Dinamo) — 
D. Zlătoianu (Dinamo), I. Doruțiu 
(Dinamo), E. Dumitrescu (Progre
siei) — D. tonescu (Dinamo), R. 
Chiriac (C.C.A.) — C. Kramer
(C.C.A.), V. Luscal (Geotehnica), 
I. Teodorescu (Geotehnica), I. Do- 
bre (C.C.A.) — A. Penciu (C.C.A.) 
— formația probabilă și G. Manele 
(P.T.T.), C. Stănescu (C.F.R.) M. 

am spune emoții din partea celor
lalți concurenți — este așteptată 
evoluția cicliștilor sovietici in frun
te cu Kolumbet, revelația din 1956. 
și excelentul rutier Kapitonov, unul 
din principalii animatori ai cursei 
in 1957.

In lotul polonez, regăsim pe con
sacratul pedalor Krolak, cîștigăto- 
rul ediției din 1956, care reintră — 
după o lungă absență — hotărît să 
reediteze performanța de acum doi 
ani, ajutat bineînțeles de echipierii 
săi Kowalski, Glowacky, Pancek ș.a. 
Formația italiană mizează pe valoro
sul independent Vincenzo Zucconelli, 
care a concurat cu succes do citeva 
ori în Turul Italiei. Coechipierii săi 
sint cicliști binecunoscuți în Italia, 
ca Mario Monti, Romeo Venturelb’ 
Pietro Zopas etc.

Fără îndoială, cicliștii din forma
țiile Belgiei, Luxemburgului, Bul
gariei, Cehoslovaciei, Ungariei <tn 
frunte cu Torok și Aranyi) și din 
multe alte țări vor contribui efectiv 
Ia dinamismul întrecerii. Dar, să aș
teptăm desfășurarea cursei care în
cepe vineri cu o alergare pe cir
cuit in jurul orașului Varșovia.

— e. i. —

riei și două echipe ale țării noastre 
(la băieți). Pe primul loc s-a clasat 
atunci Romînia I (Bardan. Bosch, Se- 
rester), urmată de Polonia, Ungaria 
și Romînia II (D. Viziru, Georgescu. 
Țiriac).

La Federația Romînă de Tenis s-au 
primit comunicările telegratice cuprin- 
zînd numele jucătorilor a două din 
cele trei echipe oaspe. Astfel, lotul so
vietic este alcătuit din: Potanin (un 
jucător valoros, care are la activul 
său victorii asupra lui Bardan și Cob- 
zuc), Lihacev și Leyus. Ungaria va 
alinia în competiție pe: Kurncr (sin
gurul care a jucat și anul trecut la 
București, cînd a pierdut la Bardan, 
Bosch, D. Viziru și l-a întrecut pe 
Georgescu), Balays, Hermat, Toth, 
Kally și Kadar. Despre polonezi s-a 
aflat că au părăsit vineri Varșovia. 
Cum însă n-au ajuns duminică la 
București, bănuim că s-au oprit la Bu
dapesta pentru a urmări întîlnirea de 
„Cupa Davis” Ungaria — Brazilia. 
Din ziarul varșovian „Przeglad Soor- 
towy” aflăm că în pragul turneelor 
de la București și Moscova și în ve
derea participării la zona de la 
Poertschah (Austria) a Cupei Galea, 
„speranțele” tenisului polonez ?tt luat 
parte la un turneu intern, ai cărui 4 
primi clasați fac deplasarea la Bucu
rești : Zenneg (singurul care a jucat 
și în 1957 la București, însă doar în 
meciuri de dublu), Jamroz, Farttzel și 
Mroczka.

Echipa Romîniei pentru cele 3 me
ciuri va fi alcătuită din următorul lot: 
Tiriac, Serester, D. Viziru, Burciti și 
Basarab. Deoarece ședința teh”'câ 
pentru tragerea la sorți a meciurilor 
are loc abia mîine seară, nu putem 
prezenta cititorilor programul compe
tiției. Vă reamintim însă zilele și o2 
rele de desfășurare a întîlnirilor: vi
neri de ia ora 15,30, sîmbătă de fa 
ora 16. fn primele'două zile se vor 
desfășura în întregime (dacă, bineîn
țeles, timpul va fi favorabil) două 
din cele 6 meciuri inter-țări ale tur
neului. Vă așteptăm pe terenurile 
Progresul, din str. dr. Stair •'viei •

Vusec (C.F.R.), A. Barbu (Dinamo)— 
rezerve. Antrenorul echipei: prof.
Victor Vardela. Totodată a făcut 
deplasarea și arbitrul internațional 
Cornel Munteanu.

Reamintim cititorilor noștri că 
rugbiștii romini vor întîlni la I 
mai, în orașul Liege, formația Spăl 
niei, iar la 4 mai, la Bruxelles e- 
chipa R.F. Germane.

★
Duminică la Hanovra, echipa 

R.F. Germane a întîlnit în meci a- 
mical reprezentativa Cehoslovaciei. 
Victoria a revenit rugbiștilor ce
hoslovaci cu 11—0.
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Zece mii de sportivi în Piața Roșie

ATLETISM

la Paris

PRIMA EE- 
CUPOANBEB 
DAU DREP-

fi -3t? nwt
imitete

cu fM—65*

• Start în „Cupa balcanică'de minarea și admirația față de ma
rile transformări ale orașului erou.

In după-amiaza zilei de 2 mai, iu- / Așa cum am mat anunțai mcepind 
bitorii ciclismului din Varșovia vorSde mune fI fa s/i.'.rtul mm,
fi prezenți în tribunele stadionului vor, desfășură m .mreaga țară in- 
„A X-a aniversare", penta a asista V.^enfa. cadrul „Cupe: bcloamce 
la sosirea cicliștilor în prima etapă. )de■ «iMtsm pentru
A doua zi, populația și -amatorii de\Ic,e ■ 
ciclism își vot lua rămas bun de laa '
participanții la cursă, care vor porni >
spre Berlin, capitala R. D. Germane.^------------ ---------- - ■■

țiilor, pretutindeni au loc frumoase 
petreceri în aer liber. Așa este obi
ceiul lă noi. 
pitorești din 
întind mese 
sează și au
Cel mai original pare să fie căță- 
rairea pe o prăjină lungă de vreo 25 
de metri. In vîrful ei se află dife
rite premii dintre care cel mai ten
tant se anunță a fi... un purcel fript. 
Sînt mulți concurenți, hazul e co
losal, dar... puțini reușesc „perfor
manța" de a cuceri trofeul.

Arrul acesta, vor avea loc în cin
stea zilei de 1 Mai și 
tații ale sportivilor 
Leipzig, Berlin, Erfurt, 
Marx-Stiadt și Rostock 
ce atleții, boxerii, motocicliștii

mov, care au demonstrait în fața să
tenilor tehnica aruncării greutății și 
a ciocanului. In cinstea zilei de 1 
Miai au fost terminate construcțiile 
stadioanelor din orașele Cneja și 
Belo. De asemenea, au fost stabilite 
numeroase recorduri.

In păduri le și locuri ie 
apropierea orașelor, se 

la iarbă verde, se dan- 
loc diferite concursuri.

(prinMOSCOVA
-x telefon).

- Pentru sportivii so- 
rt/ietici, ziua de 1

, JMai va fi prilej de 
'.ir mațe sărbătoare. Ca 

'■‘în fiecare 
lua parte 
festația 

muncii, în Piața Roșie, 
cheierea paradei militare 
prin fața tribunelor coloanele com
pacte ale sportivilor Moscovei. Ei 
vor defila sub flamurile asoc ații lor 
lor: Trud, Dinamo, Spartak. Bure- 
vestnik, Lokomotiv ș.a. In total vor 
fi peste 10.000 de sportivi. Fiecare 
asociație a pregătit un program spe
cial pe care să-l prezinte în Piața 
Roșie. Coloanele vor purta lozinci, 
vor fi înfrumusețate de sugestive 
care alegorice, felurite grafice și bi
lanțuri. prin care vor vor-bi perfor
manțele lor, rezultatele obținute în 
munca de răspîndire a sportului, de 
ridicare a măiestriei.

După încheierea demonstrației, în 
parcurile, piețele și estradele Mos
covei se vor desfășura mari demon
strații sportive.

A doua zi, pe stadionul central 
„V. I. Lenln" va avea loc deschide
rea oficială a sezonului sportiv de 
vară. Cu acest prilej, se vor desfă
șura concursuri de atletism, gimnas
tică, haltere, lupte, simultane ale 
șahiștilor. Pe numeroase stadioane 
ale Moscovei se vor organiza așa 
zisele concursuri deschise, la care va 
putea participa orice doritor din rîn- 
dul spectatorilor. Tot la 2 ma,i, pe 
străzile Moscovei se va alerga cea 
de a 32-a ediție a tradiționalei șta
fete organizată de ziarul „Vecernaia 
Moskva". Fiecare echipă va fi alcă
tuită d:n 30 de sportivi și sportive. 
Numărul total al participanților în
trece în acest an 5.000. Cifra aceas
ta este cu atît mal semnificativă da
că ținem seama că la ștafetă sînt 
admiși numai atleți cu calificări su
perioare.

In sfîrșit, în seara zilei de 3 mai. 
Palatul Sporturilor de ta Lujniki va 
găzdui marele bal al sportivilor 
Moscovei. Balul se va încheia cu un 
minunat carnaval.

an, ei vor 
la tnand- 
c-amenilor 
După în- 

vor trece

In țara celor 600 de milioane

Numeroase manifestații sportive
în R.P. Ungară

BUDAPESTA (prin 
telefon).

Ziua de 1 M.ai va 
fi sărbătorită de 
sportivii maghiari prin 
numeroase și impor
tante manifestații. Su
te de mii de tineri 
vor participa la e- 
xercițiile gimnastice de

mari mani fee - 
fruntași. 
Dr-esda, 
se vor

Orașul de aur în sărbătoare ® Echipa C.C.A. a plecat ieri 
la Tel Aviv

masă, la de
filări și Ta competiții de mare am
ploare. După încheierea demonstra
ției oamenilor muncii, în toate o- 
rașeie, dar mai cu seamă la Buda
pesta, se vor desfășura diferite tur
nee fulger de box, fotbal, baschet, 
volei, șah, etc. Pe insula Margareta 
va fi organizat un interesant festi
val nautic, far pe velodromul „Mi- 
lenaris" un concurs de ciclism. Am
bele competiții se vor bucura de par
ticiparea sportivilor fruntași ai țării. 

La Seghedin, Gyor, Salgotarjan, 
Pecs, Taitabanya și în alte orașe, vor 
avea loc de asemenea i—1------
competiții sportive. La 
va desfășura meciul de 
reprezentativa orașului 
selecționata provinciei.

Printr-o participare masivă la de
monstrațiile în cinstea zalei de 1 
Mai, sportivii maghiari țin să-și ara
te atașamentul față de marea săr
bătoare internațională a oamenilor 
muncii.

interesante
Debrețin se 

fotbal dintre 
Budapesta și

O sărbătoare de uriașă semnificație

BERLIN

La 
Kart- 
între-

Hr 1
P&AGAI

O spectaculoasă demonstrație de gim
nastică in plină goană a motocicletei. 
Aspect de la evoluția sportivilor 
tici la o sărbătorire a zilei de 

la Moscova

sovie-
1 Mai

PRAGA (prin tele
fon). — S-a i...„. .. 
cat în haine de săr
bătoare orașul de pe 
Imalurile Vltavei. Iar 
o binevenită coinci
dență a făcut ca a- 
devărata primăvară, cu 
tot cortegiul ei de fru-

S Ieri a părăsit Capitala plecind ca 
îmbr Jj. spre Tel Aviv echipa campi-

\oană a țării, C.C.A., care va intilni 
sîmbăiă 3 mai, in capitala Israelului, 
'formația Macabi. in meci-retur cor. tind 
pentru „Cupa Campionilor Europeni". 

\ Reamintim că in primul meci, repre-. 
.zentanții noștri au invins

tot cortegiul ei ue ii u- t rip B? J L’ 
să poposească pe meleagurile ) 1 IU 1 vS 
de 
de
1 Mai. Buletinul meteorologic 
pretutindeni timp frumos. A- 

ceasta înseamnă că mîine revărsarea^ 
de entuziasm de pe străzi și bulevarde 
va avea un decor strălucitor. ,

Sportivii așteaptă cu aceeași nerăb
dare să-și desfășoare măreața lor de-| 
ntmstrație. După defilare ei vor umple 
stadioanele oferind spectatorilor minu-l 
natele exerciții de gimnastică de masă 
(domeniu în care cehoslovacii sînt marii 
maeștri), întreceri aprige în diferite 
discipline și multe alte competiții tra
diționale sărbătorii primăverii.

museți, 
orașului 
obișnuit 
zilei de 
prevede

aur (după o așteptare ne- 
lungă), exact în preajma

Peste 100.000 de participant!
la crosul primăverii

• Jucătorii romîni

f In fiecare an, între 20
' se desfășoară la Paris, pe renui____
.terenuri Roland Garros campionatele 

internaționale de tenis ale Franței, care 
f reunesc tenismeni de frunte din în

treaga lume. La ediția din acesi an
’ vor participa și trei jucători din Ro- 
i minia

PEKIN (telegramă).
Pe întreg întinsul 

uriașei țări asiatice, de 
la poalele Tibetului și 

ypînă ta granițele Mon- Esaau £ goliei, de la M'area 
Galbenă și Pacific 
pînă la nisipurile ne
sfârșitului Gobi, ziua 

de 1 Mai va fi sărbătorită cu însufle
țire de cei 600 de milioane de chinezi 
liberi. La reușita deplină a manifesta
țiilor vor da un aport considerabil 
sportivii. Ei vor evolua la mari ser
bări, alături de dansatori, de artiști, 
de cîntăreți, demonstrîndu-și laolaltă 
cit aceștia măiestria. Nu vor lipsi din 
program 
sporturile 
neretului 
tîrziu se
la lumina jerbelor de artificii!, vor a- 
vea loc carnavaluri și mari serbări 
populare.

BERLIN (prin te
lefon).

Abia după elibera
rea țării de sub dic
tatura fascistă ziua de 
1 Mai a putut fi săr
bătorită cum se cu
vine de toți oame
nii muncii din Repu

blica Democrată Germană. Pentru 
noi, mai mult poate decît pentru ori
care ailt popor, 1 Mai este sărbătoa
rea oare îmbracă o uriașă semnifi
cație. De ce? Ar fi inutil 
tesc ce însemna 1 Mai 
tristă amintire ai terorii 
această zi călăii fasciști
țări în masă, încătușînd pe cei mai 
buni fii 
din 1945, 
condițiile

Alături
muncri, masele de sportivi își ma
nifestă dragostea și atașamentul fa
ță de ziua internațională a proleta
riatului. După încheierea demonstra-

Cicliștii participanți la Cursa
așteaptă startul

Păcii

(prin

demonstrații și întreceri în 
naționale, atît de dragi ti- 
din China populară. Seara 
vor aprinde lampioanele și,

să vă amin-, 
în anii de 
naziste. In 

operau ares-

ai
1 

de 
de

clasei muncitoare. Abia 
Mai se sărbătorește în 
libertate.

milioanele de oameni aa

Mari competiții de masă la Sofia S SZECSENYI 55,82

VARȘOVIA 
telefon).

Capitala Poloniei 
trăiește din plin zi
lele premergătoare 
marii sărbători a oa
menilor muncii i, 1 
Mau. Anul acesta, în 
rîndu'l coloanelor de 

manifestainți va figura un punct în 
plus de atracție. Printre cel care 
vor trece prin fața tribunelor se ver 
afla, în grup compact, cicliștii care 
a doua zi vor porni în Cursa Păcii 
pe traseul Varșovia — Berlin — 
ga. Partictpanții fa cea mai de 
mă alergare ciclistă amatoare 
lume se află deja în frumosul
de pe malurile Vistufei. In timpul 
liber ei fac plimbări pe străzile re
construite ale Varșoviei, iar cei care 
au mai fost pe aici nu-și pot ascun-

Pra- 
sea- 
din 

oraș

TIRANA (prin tele
fon). — Decorului mi
nunat cu care primă
vara înveșmîntează 
plaiurile pitoreștii țări 
de pe mlalurile Adria- 
ticei i se adaugă în 
ziua de 1 Mai bucuria 
din inimi, strălucirea 
din priviri. De 1 Mai. 
din Albania își arată 
atașamentul față de ziua internațională 
a celor ce muncesc, față de i 
cauză a proletariatului mondial.

Nu vor rămîne 
sportivii Ei se prezintă de ziua săr
bătorii cu mari și înseninate realizări. 
Peste 100.000 de tineri și tinere au^ importante premii 
luat parte la crosul de masă organi
zat în cinstea zilei de 1 Ma 
ridicate prin muncă 
roase noi construcții 
stabilite recorduri; a 
tinerilor sportivi.

Anul acesta, de 1 
fășura la Tirana și un important eve 
niment fotbalistic: meciul dintre repre 
zentativele R.P. Albania și R.D. Ger 
toane. O întîlnire foarte interesantă, aș 
teptată cu nerăbdare de toți iubitorii 
fotbalului din țară.

Concursurile speciale 
organizate de i. S. LOTO 
PRONOSPORT si 

POPULAR
ZII.E DIN
DEPUNERE. 
PERIOADA

SP

UtLTIMELE 
R1OADA DE 
DIN PRIMA 
TUL LA TREI TRAGERI GRATUITE 
PENTRU PREMIILE IN OBIECTE: 1 
AUTOMOBIL. MOTOCICLETE, ș.a.

Prima perioada de depunere a bule- 
f linelor pentru eonenrsvile speciale 

_ > Pronosport, organ:xa:? de L S LOTO
oamenii muncii J PRONOSPORT in colaborare eu xiaral 

cu entuziasm j popular'*,  &e apropie de rfîr-

La_ sfârșitul acestei săptămîni — 3 
nobilaZmai’ este ultima zi în care participanțll 

f mai pot depune buletine pentru celemai
trei concursuri (C.M. 1, C.M.“ 2 și C.M. 

rU n nartA niril 5? ȘL să Primeasc* gratuit cupoane cu ae o parte nicii dungă roșie care Ic dau dreptul la tret 
trageri.

La concursur le speciale, parti ci panții 
merg cu buletinele lor la două șanse: 

în bani și nume
roase premii în obiecte GRATUIT. Pre
miile în obiecte: UN AUTOMOBIL, 
motociclete, ceasuri de aur, 
aragazuri ș.a. se distribuie grataB^j*®

au fost
obștească nume-
sportive; au fostZ bază de cupoane, indiferent de î—TM1- 
cresctlt măiestria/țațele obținute la premiile în bani.

La premiile în obiecte participanți! 
primesc pentru flecare variantă depu
să (indiferent la care concurs) cite un 

. cupon (gratuit).
Nu uitați! 

șie, atribuite 
pînă la data 
multe șanse 
Deci, depuneți buletinele dvs. cît mal 
degrabă!

Mai sc va des

Cupoanele cu dungă tar 
celor care depun buletine 
de 2 mai, au cele mai 

la premiile în obiecte.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
LA DISC!

■J

38 puncte; 5. Peru, Columbia, Equa- 
dOT, Paraguay

SOFIA (prin tele
fon).

Manifestațiile spor- 
tive organizate în a- 
cest an 
zilei de

o 
osebită, 
fășoară 
în cinstea unui alt important eveni
ment, apropiatul congres al partidu
lui comunist bulgar. Sub semnul ce
lor două sărbători s-a desfășurat u- 
rtașa manifestație de masă, Sparta- 
klada Republicană. Zeci de mii de 
sportivi s-au întrecut la fotbal, 
lupte, ciclism, călărie ș.a.

Numeroase alte manifestații 
mai avut loc în întîmpinarea 
baterii. Pionierii orașului Bansko au> sîîrșit 
organizat un marș pe colinele pito-, 
rești ale muntelui Pirin. Sportivii 
comunei Slivnița au primit vizita 
cu nos cu ți lor maeștri Artarski și Kru-

cinstea
cu-

nosc

în
1 Mal 

amploare de- 
Ele se 
totodată

Intr-un concurs des-

des-
Și

. nni-uji vvrtvuio uvo\ ( ÂTIFTKM lăturat la Szeged, a- \X MILsLjIImIU tietui maghiar Szec- 
senyă a reușit o va

loroasă performanță la aruncarea dis
cului obținînd 55,82 m., (cu 3 cm.
peste vechiul record republican al lui 
Klics). Tot el a aruncat greutatea la 
16,21 m. Alte rezultate: 110 M. G.: Re- 
tezar 14,9; CTOOAN : Mecskei 56,33 ro

lia,
17,34

Intr-un concurs desfășurat în Ita- 
Meconi a aruncat greutatea I»1 
m.

Duminică în mai multe orașe din 
(Los Angeles, Detroit șl Sara

a
S.U.A.
Jose) au avut loc concursuri atletice.
Iată cîteva rezultate : ÎNĂLȚIME: 

.Dumas 2,12 m.; 100 YARZI: Norton
box A 9,4, Stale 9,7; 220 YARZI: Norton 20,3.

aur
săr-5 o

0 Campionatele de atletism ale A- 
mericil de Sud, desfășurate timp de 

a o săptămînă la Montevideo, au luat 
I .«rtiț cu victoria reprezentanților 
\ Braziliei, care s-au clasat pe primu> 
f loc în majoritatea probelor. 
/ Clasamentul final pe țări: 
^lia 244 puncte; z. Argentina 

te; 3. Chile IM puncte; 4.

1. Brazi-
180 punc- 
Uruguay

SPARTAK SOFIA A C1ȘTIGAT. 
TURNEUL INTERNATIONAL 

DIN FRANȚA
PARIS. — Turneul 

RAQrUFT Internațional de bas-
DrluvllEii chei de la Alfortville

a fost cîștigat de e- 
chipa bulgară SpartaK 

Sofia, oare a învins în finală repre4 
zentatlva orașului Rouen cu 76—48. 
Pentru locul trei echipa Energia M.I.G. 
București a întrecut selecționata mili
tară americană din Franța „Sabres**  
cu 71—52 (31—14). (Agerpres).

o 
tu 
în 
în
ediție a

Echipa maghiară de.
FATRAI fotbal Ferencvaros aTVIDfU*  plecat în R. F. Ger

mană pentru a susține 
serie de întîlnlii amicale. Fotbaliș- 
maghiari își
Franța, după 
patrie pentru

„Cupei

vor continua tunneul 
care se vor întoarce 
a participa la prima 

Dunării".

A ÎNCEPUT „cupa davis

6-4. Fernandez—Gulyas 6-2, 6-3, 64^
Adun-Iăbciro 5-7, 6-8, 6-4, 6-4, 6-<

Alte rezultate : Chile—Turcia 1
Germania Occ.—Olanda 4-0, Ceykm-d 
Malaya S-l, Spania—Egipt 4-1, Cehok 
slovacia—Iugoslavia 5-0, India—Monaco 
3-0. Aceste meciuri au contat pentru 
zona europeană.

Echipele de volei 
feminine și masculi
ne ale U.R.S.S. au e- 
voiuat la Sofia în:

compania reprezentativelor BulganeL
In partida feminină jucătoarele sovle-:
tice au câștigat la mare luptă cu scol 
rul de 3-2 (15-7, 9-15, 15-8, 13-15. 15-U»b 
Partida masculină a revenit surprinză-: 
tor de ușor gazdelor cu scorul de 3-0 
(5, 2, 10).

VOtEI
Davls"In „Cupa

s-au întîlnit la Buda
pesta echipele _ 
riei șl Braziliei. După 

meciuri foarte echilibrate, brazilienii 
au învins cu 3—2. lată rezultatele: Fetr- 
nandez—Adam 6-2, 7-5, 6-4, Gulyas—
Libeiiro 6-3, 6-3, 5-7, 7-5. Fernandez,
Parena—Gulyas, Adam 6-4, 2-6, 3-6, 6-2,

TENIS Ungă-

Boxerul 
categorie 
Bozzano 
la puncte

de 
Nino 

învins 
fostul 

campion mondial Joe Maxim (S.U.A.), 
într-un ■■ - - ’ - —
rat la 
uniuni, 
Duillio

fata mexicanului Neverez.

înotătorii sovietici au 
obținut cîteva noi re
corduri. Jelenkov a 
parcurs 200 m. flutu- 

Nikitin a reușit pe 800 m. 
iar Ulvia Voog 5:15,2 p«

BOX
Italian 
grea 
l-a 

Pe

în

meci de zece reprize desfășu- 
Milano. In cadrul aceleiași re- 
campionul european la ușoară 

Lol (Italia) a cîștigat la puncte

ÎNOT
re in 2:27,4, 
liber 9,32,8 
490 m. liber.

-r*

Numărul viitor ai ziarului nostru 
va apare sîmbătă 3 mai 

la orele obișnuite

*

I


