
întreg poporul mi 
a luat parte

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VM

cu nestăvilit entuziasm 
la sărbătorirea Organ cri Uniunii de cultură fizică și aport din R. P. Romînă

zilei de 1 Mai ANUL XKI Nr. 3196 * Sunbătă. 3 mai 1958 8 pagini 25 bani

^Demonstrația oamenilor muncii din Capitală
Nerăbdător trec pașii spre tribemă. 
Orale nes/irștte zări deschid 
Cind salutăm ointtnd, ou voie bană. 
Conducătorii scumpului Partid.

Ge minunată întruchipare și-au gă
sit versurile poetului în măreața de
monstrație de 1 Mai a oamenilor 
uiuncii din Capitală! Timp de cîteva 
ore Piața Stalin a răsunat de entu
ziasmul mtilor și miilor de manifes- 
tanți vemți să raporteze cu justificată 
mîndrie partidului și guvernului bi
ruințele repurtate în întîmpinarea Zilei 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, timp de • cîteva ore. Piața 
Stalin a fost din nou teatrul acelui 
năvalnic marș de bucurie, dragoste 
de viață. încredere în viitor, pe care 
îi poate prilejui numai o sărbătoare a 
oamenilor liberi, stăpîni în propria 
lor țară. Din coloanele demonstranți
lor s-au scandat cuvinte de dragoste 
și recunoștință pentru politica, parti
dului și guvernului, cuvinte care ex
primau hotărîrea nestrămutată a po
porului nostru de a urma neabătut 

spre socialism.
ața împodobită sărbătorește, 

s-au adunat încă de dimineață mii de 
oameni ai muncii care au luat parte 
Ia mitingul consacrat Zilei de 1 Mai. 
Ei au salutat cu ovații sosirea con
ducătorilor partidului și guvernului, 
care au luat loc în tribuna centrală, 
ta tribune se aflau numeroși invitați,

Oamenii muncii din Capitală au demonstrat de 1 Mai in șuvoaie neîntrerupte, ore in șir. lată un aspect din timpul entuziastei demonsiratii. 
(Foto: I. MIHAICA)

membri ai oorpului diplomatic, oas- 
de [ieste hotare. înainte de înce

perea mitingului, marea fanfară mili
tară aliniată în piață a intonat Imnul 
de Stat al R.P. Romîne. Mitingul a 
fost deschis de tov. Florian Dănăla- 
ahe, membru al C.C. al P.M.R. prim- 

Sportivii militari au defilat avind in mijlocul lor o piramida alcătuită 
din tinere sportive.

(Foto: GH. DUMITRU)
secretar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

A luat . apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
care l-a felicitat călduros cu ocazia Zi
lei de 1 Mai pe oamenii muncii și 
pe oaspeții de peste hotare, în numele 
C.C. al Partidului' Muncitoresc Ro- 
tnîn, al guvernului Republicii Popu
lare Romîne și al Consiliului Central 
al Sindicatelor. Cuvîntarea a fost sub
liniată de urale și ovații puternice 
pentru Partidul Muncitoresc Romin, 
gentru puternicul lagăr socialist în 

frtmte cu Uniunea Sovietică, pentru 
pace și prietenie între popoare.

Privirile asistenței sînt atrase spre 
intrarea în piață. Se apropie gărzile 
muncitorești înarmate, care defilează 
în acordurile marșului partizanilor. 
.Vom apăra cu prețul vieții noastre 
fabricile și uzinele poporului, oaoen- 

rile revoluționare obținute sub condu
cerea partidului", par să spună chipu
rile dirze ale muncitorilor care trec 
în pas cadențat prin fața tribunelor, 
strîtigînd armele în mîini. Defilarea 
gărzilor muncitorești amintește de zbu
ciumatele zile ale lui August 1944, 
cînd formațiile patriotice, organizate 
de partid, au luptat pentru răsturna
rea odioasei clici antonesciene.

întreaga piață se umple diritr-o dată 
de voioșie. Se aud trompete și tobe. 
Trecerea în pas vioi a coloanei pionie
rilor stîrnește admirația unanimă. Un 
grup de pionieri se desprinde din mij
locul colegilor lor și urcă în tribuna 
oficială. Buchetele de flori pe care le 

oloră conducătorilor partidului și gu
vernului sînt semnul dragostei și re
cunoștinței copiilor patriei pentru gri
ja părintească cu care sînt înconjurați. 
Membrii cercurilor pionierești, micii 
naturaliști și drumeții veseli, aeromo- 
deliștii, cei din cercul sportiv sau al 
„mîinilor îndemînatice", micii dansa
tori și instrumentiști, cu toții iși ex
primă, trecînd prin fața tribunelor, 
bucuria de a sărbători 1 Mai, bu
curia de a trăi într-o țară în care 
cele mai îndrăznețe visuri ale tinere
tului (iot deveni realitate.

O dată cu trecerea ultimelor rîtiduri 
ale coloanei școlarilor piața rămlne 
cîteva clipe pustie. In zare se vede 
însă un uriaș talaz de oameni. începe 
marea demonstrație a oamenilor mun
cii din Capitală. Imbrăcați sărbătoreș
te. zeci de mii de oameni ai muncii 
din cele opt raioane bucureștene, au 
demonstrat în această dimineață pen
tru solidaritatea celor ce muncesc de 
pretutindeni, pentru pace în întreaga 
(urne, pentru victoria construcției so
cialismului în patria noastră, pentru 
întărirea lagărului socialist care, în

0 splendidă demonstrație a tinereții, forței și sănătății
Este ora 13,15. Piața, marea piață 

care fremătase pînă atunci de clocoti
torul entuziasm al mulțimilor, s-a go
lit pentru o clipă. Dar numai pentru 
o clipă, fiindcă dinspre Statuia Avia
torilor înaintează multicolorele coloa
ne ale sportivilor. Răsună acordurile 
cunoscutului marș sportiv al lui Du- 
naevski. lată-i pe dîrzii sportivi ai 
Capitalei: trupuri oțelite, pasul ferm, 
privirea limpede! Sînt mii și mii de 
sportivi, campioni olimpici, maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului, cam
pioni și recordmeni ai țării, dar și 
tineri și tinere ale căror nume nu se 
află înscrise în dreptul marilor per
formanțe, sportivi care au gustat din 
imensa bucurie a vieții de stadion cu 
prilejul grandioaselor competiții de 
mase. Se numără de asemenea printre 
cei ce pășesc prin fața tribunelor sute 
și sute de tineri care, cu cîteva zile 
mai înainte, se aliniaseră la startul 
crosului sărbătoresc „Să întîmpinăm 
1 Mai". Ropote de aplauze salută de
monstrația de tinerețe și vigoare pe 
care o oferă coloanele de sportivi 
bucureșteni.

Defilarea sportivilor este desch'să 
de o imensă pancartă pe oare stă 

frunte cu marea Uniune Sovietică, 
merge din victorie în victorie.

Uamenii muncii din întreprinderile 
bucureștene purtau panouri pe care se 
aflau înscrise realizările cu care au 
cinstit această măreață sărbătoare. 
Grafice trasate cu linii groase, care 
se văd bine de la depărtare, indicau 
importante depășiri ale planului, com
parau producția anului 1958 cu cea de 
acum 10 ani, cînd a fost înfăptuit 
actul revoluționar al naționalizării 
principalelor mijloace de producție. In 
truntea coloanelor au pășit oamenii 
muncii din raionul 23 August. Pe un 
car alegoric erau expuse noile produ
se ale întreprinderilor din acest raion. 
A produs admirație macheta noului au
tomotor Diesel, creat de metalurgiștii 
de la 23 August. Automotorul are o 
capacitate de 200 locuri și este o a- 
devărată expresie a tehnicii moderne 
în transporturi. Pe același car alego
ric metalurgiștii de la „Vasile Roaită“, 
inițiatorii unei acțiuni patriotice de 
economisire a metalului, au prezentat 
o realizare cu care se mîndresc: pom

scrisă lozinca scumpă milioanelor de 
oameni ai muticii: „Trăiască I Mai, 
ziua solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc!" Vin apoi, în rînduri 
dense, compacte, stegani. O mare de 
drapele flutură în bătaia vîntului. Sînt 
steaguri ale colectivelor și cluburilor 
sportive. O adevărată simfonie de cu
lori. Tineri sportivi poartă portretele 
dascălilor proletariatului și ale mem
brilor Biroului Politic al C.O. al 
P.M.R. De astă dată, pentru prima 
oară, sportivii defilează pe raioane 
U.C.F.S. Prima coloană este cea a 
sportivilor din raionul „V. I. Lenin". 
Trec prin fața tribunelor sportivii u- 
zinelor „Mao Tze-dun“, ai colectivelor 
sportive „Vestitorul", I.C.A.R., U.C.R., 
„Constructorul", ai școlii medii nr. 22. 
Atrag atenția cu deosebire echipele de 
tenis de masă băieți și baschet fete 
ale colectivului Constructorul, cam
pioane ale țării. In rîndurile lor pă
șesc maeștri ai sportului ca Matei 
Gantner, Paul Pesch, Nicu Naumescu, 
Mircea Popescu, Viorica Antonescu, 
Hilde Weisenbiirger.

f ree acum cicliștii. Sînt printre ei 
zeci de tineri care năzuiesc la afir
mare, dar și consacrați maeștri ai pe- 
delei; Nicolae Maxim, Ion Constanti- 

pele centrifugale de mare debit. Ga de 
obicei, defilarea oamenilor muncii din 
raionul Grivița Roșie a fost deschisă 
de vrednicii muncitori de la Grivița 
Roșie. Purtate între flamurile roșii ale 
partidului, între portretele conducătorilor 
iubiți ai partidului și guvernului, gra
ficele pe care le purtau muncitorii de 
la Grivița Roșie exprimau realizările pe 
care această mare întreprindere, cita
delă a muncitorimii ceferiste, le puna 
în slujba înfăptuirii unor transporturi 
corespunzătoare nevoilor economiei 
naționale. Cu deosebire a impresionat 
la această demonstrație de 1 Mai tre
cerea coloanelor muncitorilor de la ta-' 
treprinderile industriale. Bucureștiul 
este astăzi principalul centru indus
trial al țării. Producția uzinelor „23 
August", „Mao Țze-dun", „ Tudor Vla- 
dimirescu", „Semănătoarea". „Vasile 
Roaită", „Klement Gottwald", F. d 
„Gh. Gheorghiu-Dej", și altele ocupă 
un Ioc important în economia țârii.

Alături de tovarășii lor din întreî

(Continuare in pag. 2-a)

nesou. Ștefan Poreceanu, Nicolae Pel- 
caru. Ion loniță, Ion Hora, Aurelia 
Drăghici, Maria Bisac, Hermina lu- 
hasz. Silvia Stănescu. Urmează co- 
Ioana Asociației Voluntare pentru 
Sprijinirea Apărării Patriei. Primii trec 
aviatorii sportivi. In frumoase salope-' 
te albastre, avînd în frunte grupul d« 
stegari ce poartă drapele de culoarea 
azurului cu emblema aviației sportive, 
trec planoriștii, aeromodeliștii, para-t 
șutiștii. lată-i printre cei ce trec în 
pas cadențat pe recordmanul mondial 
de parașutism Teodor Tănăsescu, pe 
cunoscutul planorist Mircea Finescu, 
pe aeromodeliștii Ionel Georgescu^ 
Ștefan Purice, Hariton Casian. Ropote 
călduroase de aplauze smulge frumo-' 
sul car alegoric înfățișînd o stație de 
radio-emisie și un glob pămîntesc, în 
jurul căruia se învîrte un mic satelit 
Urmează sportivii secției de tir în 
frunte cu maeștrii sportului H. Herșco- 
vici și Elena Settneanu și machetă 
navci-școală „Răsăritul", precedînd 
grupul marinarilor sportivi.

(Continuare in pag. 2-a}
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roși și mîndri de realizările obținute ceasta nwHowaiă realizare, 
constructorii de pe marile șantiere ale științifici au înscris cuvintele care le 
Capitalei. Pe șantierele Hoțeasca, sțnt călăuză în activitatea J- ~! 
Msncu, „1848* și Magheru an fost • zî:’»„Ștuoța în slujba păcii ': 
terminate, în cinstea zilei de 1 Mai, ” - -
lucrările la 260 de noi apartamente.
In irgtimpinarea marii sărbători con- 
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va din sortimentele realizate de în
treprindere în cei zece ani de activi- 

: tate. Aliile de muncitori și tehnicieni 
ai acestei importante unități industria
le, avanpost al industriei bunurilor de 

'■* consum din țara noastră, au vestit 
cu adîncă satisfacție că ta cinstea zi
lei de 1 Mai au livrat peste plan co
merțului socialist mai mult de 150.000 
de articole confecționate și tricotate.

La începutul acestui an țara întrea
gă a primit cu bucurie vestea punerii 
în funcțiune a ciclotronului 
tul de fizică atomică al 
R.P R. Miile de cetățeni ai 
care, așezați de o parte și 
bulevardelor, au urmărit ‘ți aplaudat 
trecerea coloanelor de manilestanți, au 
mmt prilejul în dimineața zilei

la Instita- 
Academieî

Capitalei 
de alta a

Trec vînătorii și pescarii sportivi. In frunte — carul alegoric, reprezen- 
find bogățiile faunei tării noastre.

' ’ (Foto: I. MIHAICA)

0 splendidă demonstrație a tinereții, forței și sănătății
(Urmare din pag. 1)

In piață a pătruns coloana sportivi
lor din raionul „Grivița Roșie". Pre
domină sportivii feroviari: Grivița ro
șie, CTFT, CFR București, clubul Ra
pid. In fruntea coloanei, echipa de 
rugbi Locomotiva, campioană republi
cană, avînd tn rîhdtrrile ei pe Gh. 
Pîrcălăbescu, V. Moraru, Cotter, Buda, 
Picu. Ura răpăit de tobe și coloana se 
oprește. Apoi, în sunetele muzicii, gru
purile de tineri și tinere execută miș
cări de gimnastică tip GMA. Incintă 
precizia mișcărilor, perfecta lor sin
cronizare. Sportivii raionului „Tudor 
Vladiinirescu" se remarcă nu numai 
prin perfecta aliniere, prin izbutitele 
lor costume în care predomină cu
loarea albastră, dar și prin carul ale
goric simbolizind complexul sportiv 
G.M.A. Coloana acestui raion este 
încheiată de un grup de tinere spor
tive, în costume galbene, care pătrund 
în piață cu grațioși pași de dans, 
fluturînd eșarfe roșii și albastre.

lată acum sportivii raionului „1 
Mai". Sînt printre ei 48 de maeștri și 
maeștri emeriți ai sportului și 120 de 
campioni ai țării. In rîndurile lor pă
șesc sportivii clubului „Dinamo". Trec 
prin fața tribunelor campionii olim
pici Leon Rotman, Nicolae Linca, 
fruntașii sportului nostru Ion Wiesen- 
mayer, Dumitru Ciobotaru, Valeriu 
Câîlnoiu, llie Sa vel. Sportivii dina- 
moviști prezintă un splendid car ale
goric: „Gimnastica". In piață a pă
truns un car alegoric neobișnuit: 
cerbi, căprioare, fazani împăiați. Ați 
ghicit: trec vînătorii și pescarii spor
tivi! In tradiționalele și frumoasele 
lor costume, avînd alături pe credin
cioșii lor prieteni, clinii, vînătorii pă
șesc tinerește prin fața tribunelor 
Sportivii raionului „23 August", 

de zi tu 
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lismuiui". împreună cu cercetătorii In
stitutului de fizică-atomică. au de
monstrat de , 1 Mai Priii JPiați Stalin 
cer&tătorii‘StF uoincnnit ’* industrief 

turn, medfemn, ’etc. Ei șr-ătt arătat 
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aceasta sărbătorirea Iui 1 Mai a pri
lejuit o adevărată paradă a cîntecelor 
și dansurilor romînești. Artiștii an
samblurilor din Capitală, trecînd prin 
fața tribunelor prinși ta viitoarea dan
surilor, au fost răsplătiți cu ropote de 
aplauze.
. Acordurile imnului Federației Mon

diale a Tineretului Democrat; au ves
tit intrarea ta piață a studenților. 
Plini de însuflețire și voie bună, miile 
de studenți ai Capitalei au venit Ia 
această mare sărbătoare bucuroși de 
succesele obținute în bătălia grea 
pentru cucerirea științei, hotăriți să nu 
precupețească nici un efort pentru ca, 
răsptmzînd condițiilor minunate de 
trai și de studiu create de partid și 
guvern, să devină specialiști cu o 
înaltă calificare,, capabili să contribuie 

printre care se află reprezen
tanții colectivelor „23 August", „Re
publica", „Electroaparataj", „Filatura 
Romînă de Bumbac", sînt întâmpinați 
cu aplauze însuflețite. In mijlocul 
pieții, coloana s-a oprit Stegarii se 
resfiră, iar grupurile de sportivi, în 
costume de culoare roșie, înscriu cu 
trupurile lor cuvintele 1 MAI. Trec 
acum sportivii din raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. lată-i pe sportivii Ca
sei Centrale a Armatei cu un splen
did car alegoric, ai fabricii de con
fecții, ai fabricii de țigarete „București", 
Din nou, coloana s-a oprit în mijlocul 
pieții și, în vreme ce sportivii, în tri
couri roșii, înscriu cu trupurile lor 
inițialele P.M.R., piramida, alcătuită 
din ’tinere sportive, unduie în acordu
rile muzicii. Sportivii raionului „N. 
Bălcescu" se disting prin exercițiile 
lor de gimnastică cu steaguri, ca și 
prin tema executată și care constă 
din realizarea inițialelor U.C.F.S. De
filarea sportivilor este încheiată de 
sportivii din raionul „I. V. Stalin". In

Gratie elegantă, tinerețe — iată ce simbolizează acest frumos car ale- 
(Foto: GH. DUMITRU)
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In întreaga țară, zeci de mii de sportivi au participat
la marea demonstrație a oamenilor muncii

în cinstea zilei de 1
și în Capitală, în fiecare din o-Ca

rașele țării ziua de 1 Mai a prilejuit 
o entuziastă manifestare a frăției oa
menilor muncii din patria noastră cu 
cei din țările socialiste, a hotărîrii lor 
de a munci cu abnegație pentru cau- 
ța păcii și a socialismului, a solidari
tății lor cu lupta clasei muncitoare 
din țările capitaliste, coloniale șl de
pendente. Zeci de mu de tineri spor
tivi și-au dat contribuția la deplina 
reușită a marii demonstrații în cinstea 
zilei de 1 Mai, manifestînd împreună 
cu oamenii muncii din toate colțurile 
țării. Iată cîteva din relatările cores
pondenților noștri, referitoare la 
monstrația tineretului sportiv:

de-

Reșița
O masivă coloană de tineri sportivi 

din colectivele Tînărul Metalurgist, 
Muncitorul, Șantierul, Gloria, Școala 
sportivă de tineret etc. ca și conducă
torii activității sportive locale au luat 
parte, alături de muncitorii „Cetății de 
foc", la demonstrația oamenilor muncii 
în cinstea zilei de 1 Mai. Printre nu
meroșii sportivi primiți cu vii aplauze 
se allau maestrul sportului Andrei Ke- 
rekeș, luptătorul Petre Popescu, boxe
rii Venzet Stoianovici, I. Petrescu și 
C. Bumbca, atletul V. Gheller, hand- 
baliștii, fotbaliștii și alți sportivi,prin
tre Care numeroși fruntași în produc
ție ca: Ștefan Apro, Eugen Odochea- 
nu, A. Ferenschutz etc. (Gh. Dobrescu, 
coresp.).

■ rîndurile lor pășesc sportivii studenți 
și școlari.

lată-i pe sportivii Clubului Sportiv U- 
niversitar București și ai Clubului 
Sportiv Școlar București. Ca la un 
semnal, sportivii și sportivele se gru
pează în mijlocul pieții și, în timp ce 
un grup de tineri, în costume albe, 
înscriu în dreptul tribunei oficiale 
cuvîntul PACE, sportivele scot eșarfe 
reprezentînd drapelele tuturor națiu
nilor. Ultimii trec prin fața tribunelor 
sportivii Institutului de Cultură Fizică. 
Sînt tinerii care vor veghia mîine Ia 
creșterea noilor cadre ale mișcării 
noastre sportive, sînt tinerii care vor 
pregăti în scurtă vreme noi contingen
te de sportivi fruntași.

....Defilarea sportivilor s-a terminat. 
Dar fiecare dintre cei ce au asistat la 
această izbutită demonstrație va uita 
cu greu clipele minunate oferite de 
miile de tineri și tinere — expresie vie 
a torței, sănătății, bucuriei de a trăi 
liber, într-o țară liberă ce făurește 
cu succes socialismul 1

Tg. (Mureș
Defilarea sportivilor n-a dezmințit 

așteptările iubitorilor de sport din o- 
rașul nostru. M3 de tineri și tinere, 
aparținînd diferitelor colective spor
tive recent reorganizate, au contribuit 
la părerea unanimă că aceasta a fost 
cea mai frumoasă demonstrație din 
ultima ani a sportivilor mureșeni. Au 
fost reprezentate în mod specific toate 
disciplinele sportive. Coloana sportivă 
a fost deschisă de activiștii sportivi, 
urmați de fotbaliștii și membrii celor
lalte secții ale Clubului sportiv Tg. 
Mureș; mult aplaudate au fost carele 
alegorice și cele două piramide pe mo
tociclete. Au defilat în continuare 
sportivii colectivelor Voința, Dinamo, 
ILEFOR, școala de tenis, Alimentara, 
cicliștii orașutui, I.M.F., Gloria, fotba
liștii din toate întreprinderile și 
școala de călărie. Coloana a fost în
cheiată de 200 de motocicliști. După- 
amiază, pe toate terenurile orașului au 
avut loc întreceri în finalele concursu
rilor din cadrul Cupei 1 Mai. Acest 
bogat program sportiv va continua 
pînă mfine. (V. Kadar-cvcesp.}.

Cluj
Pentru cetățenii orașului, prezenți 

Ia marea demonstrație de 1 Mai, de
filarea sportivilor a fost un prilej de 
adevărată îneîntare I Ei i-au tatîmpi- 
nat cu nesfîrșite ropote de aplauze, 
fie că era vorba de reprezentanți ai 
Clubului sportiv universitar, în frunte tivelor sportive din Galați a avut un 
cu dr. I. Arnăut și cuprinzînd nume 
de sportivi cunoscuți ca Tr. Sudri- 
gean, Nina Pasciue, Constantin Crețu, 
precum și lotul de fotbaliști ai Științei 
Cluj, de sportivi de la Metalul — care 
au prezentat un reușit car alegoric, 
de la Electrica sau de la Dinamo, ul
timii în frunte cu echipa de fotbal de 
categoria A. O puternică impresie au 
tăcut și sportivii din școli — în spe
cial elevii de Ia școala metalurgică și 
cei de la școlile medii de fete nr. 4 
și 11, care au executat exerciții cu 
drapele și cu batiste colorate.

După-amîază, în pădurea Hota și în 
diferite cartiere ale orașului, sportivii 
clujeni au făcut reușite demonstrații 
de box ,lupte, scrimă șt gimnastică. 
(Emil Bocoș, corespondent).

Bacău
In orașul nostru, defilarea sportivi

lor a fost deschisă de aeromodeîiști 
și motocicliști. Au urmat apoi spor
tivii din școli’, din colectivele sportive 
Voința, Progresul și din alte colective, 
care au impresionat asistența printr-o 
frumoasă ținută și prin reușite exer
ciții executate în diferite puncte ale 
traseului. Ultimii au defilat sportivii 
de la Dinamo, în frunte cu echipa de 
fotbal de categorie B.

In după-amiaza aceleiași zile, spor
tivii orașului au luat parte la nume
roase întreceri de handbal, volei, bas
chet și fotbal. (Ilie Iancu și Victor 
Mihăilă, coresp.).

Timișoara
Peste 4.000 de tineri sportivi au 

participat, alături de marea masă a 
oamenilor muncii din orașul de pe ma
lurile Begăi, la marea demonstrație 
cu prilejul zilei de 1 Mai. Demon
strați^ sportivilor a fost deschisă de 
o motocicletă purtînd o pane ardă cu 
inițialele Uniunii de Cultură Fizică șt 
Sport. După grupurile formate din ac
tiviștii sportivi din oraș și stegari, au 
urmat tinerii sportivi din colectivele 
sportive și școlile timișorene. Eleve’- 
școlii medii nr, 7, ca șl cele de la

licsahd

aphu-

școala medie nr. 9 și elevii 
sportiv au efectuat din mers 
exerciții de gimnastică. Mult 
dați aii fost sportivii co’.ectivuhs 
C.F.R. Timișoara. IM.B. a prezentat 
un frumos car alegoric (un ring' «e 
box) iar carul alegoric al colectivului 
sportiv Stăruința (Intrap. N. Befafa- 
nis) a simbolizat gimnastica în pro
ducție. Foarte reușită a fost defila
rea sportivilor de la Vofrtța, care au 
prezentat o piramidă pe motocicletă și 
un car alegoric sfmboiizînd cart otajuv 
Cu aplauze entuziaste au fost salu
tați sportivii de la Știința T. ".:.r-ara, 
prjmul club sportiv din oraș, avfncf în 
primele rîndttri fotbaliștii care ne
vor reprezenta în „Cupa D 
(Al. Cross-coresp.).

Galați
Niciodată în ultimii anî nu a fost 

organizată în bătrînul port ornărean 
Galați o demonstrație a sportivilor 
mai reușită. Peste 1.500 de sportivi 
din localitate au demonstrat în ziua 
de 1 Mai.

Au fost prezentate numeroase care 
alegorice. Aplauze fartuncase an cu
cerit parașutiștii, din cadrul cărara 
s au ridicat numeroase elemente, de 
valoare pentru parașutismul ramînesc 
(ca, de pildă, multipla campioană na
țională Angela Năstase) și motoci- 
cliștii, care au realizat pe două moto
ciclete o impresionantă piramidă for
mată din 7 sportive. Defilarea colec-

aspect diferit față de anii trecuți, fiind 
organizată ~
Schenkman

pe discipline sportive. (A. 
și V. Paladescu-co- •-4Iași
sportivilor este deschisăDefilarea 

de o coloană de stegari reprezentanți 
ai colectivelor sportive din Iași. După 
aceștia au trecut prin fața trib. ::ei ac
tiviștii sportivi, care au raportat par
tidului că în U.QF.S. s au înscris 
pînă acum peste 50.000 de membri din 
regiunea Iași. Coloana sportivilor este 
urmată de reprezentanță C.S.U. Iași. 
Studenții, în număr mare, e hipați 
to frumoase costume bleumarin, au 
defilat urmați de tinerii boxeri repre
zentând majoritatea colectivelor spor
tive. In ordine au trecut prin fața tri
bunei cicliștii, care peste cîteva zile 
vor lua startul, cu prilejul zilei presei 
comuniste (5 mai), în competi’ia or
ganizată de ziarul „Flacăra lașului" 
și „Steagul roșu" Bacău. A’ elevii-, 
școlii sportive de tineret de călărie ur- ' 
mâți de călăreții de la Dinamo au exe
cutat în ritmul muzicii un. trap impe
cabil. Coloana de sportivi a fost în
cheiată de elevii școlilor din Iași, care 
au executat un ansamblu de gimnas
tică și un reușit exercițiu de gimnas
tică acrobatică. (Petru Codrea-cottSr 
pondent).

Orașul Stalin
Coloana sportivilor a fost primită 

ca vii aplauze la intrarea .ei în piața 
„23 August". Demonstrația sportivi
lor a fost deschisă de o piramidă pa 
motocicletă. Au defilat apoi condu
cătorii vieții sportive din Orașul 
Stalîn, cadrele tehnice și membrii ce
lor 132 secții pe ramură de sport 
din colectivele din oraș ,afiliate pînă 
acum la federații. Printre numeroșii 
sportivi se găseau maestra emerită a 
sportului Mora Windt, atleta Ana Co- 
man, maestrul sportului Gh. Cristo; 
loveanu și mulți alți sportivi frun
tași, alături de tinerele speranțe ala 
spartului din orașul de la poalele 
Tîmpei. (Al. Dincă, coresp. reg).



Pe urmele gtortilor sportive de odinioară

Cu ION CHIRIAC despre meciurile, speranțele 
și regretul carierei sale de boxer... Popas Ia colectivul „Metalul84 Cluj

— Un, doi— lin, doi Stingă în față— dreapta acoperă. 
Omulețul trece acum el la sac ca să exemplifice. Mișcările tui 

sînt repezi, îndeieînclice. Sacul de antrenament se băîăbăne ca un om 
beat și oftează din toate încheieturile. Știe că a intrat pe mină 
grea—

11 privesc atent pe Ion Chiriac. Ln- 
crează concentrat, suplu. E în toată 
această explozie de forță și agilitate 
vechea artă a „mașintiței de pumni” 
de odinioară. Și, curios nu ?, „mași- 
nuța”, în ciuda anilor, nu s-a uzat de 
loc. „Piesele” sale răspund cu aceeași 

-promptitudine la comenzi.O
A’u ți-ai pierdut forma. Parcă ai 

fi Chiriac din mecitil cu Sandu 
Ion...

Ion Chiriac a terminat „lucrul” cu 
elevii săi. E cam obosit (băieții mei 
sînt tare voinici... Cînd faci cu ei la 
mîntiși trebuie să te ferești bine de 
tot). Remarca mea a aprins însă în 
el vîlvătais amintirilor.

— Ai să zîmbeștj poate, mă aver
tizează Chiriac, dar cariera mea de 
boxer a început foarte ciudat Am co
pilărit în cartierul Abator și pe la 
16 ani m-am dus pentru prima oară 
la o sală de box din cartierul Văcă
rești. Aci, se țineau mai în fiecare zi 
„mari gale de box". Afișele sunau cam 
asa: „ASTA SEARA, MARE GALA 
DE BOX. LA SFIRSITUL REUNIU
NII, NUMĂR SENZAȚIONAL. O MA
ȘINA VA TRECE PESTE BOXERUL 
DUMITRU PAVELESCU". Venea 
multă, lume să vadă gala de box dar 
mașina nu trecea niciodată peste „nea 
Pavel” din diverse „motive tehnice” 
(ba n-are loc să intre mașina în sală, 
ba nu s-a găsit mașina, ba e indispus 
„nea Pavel”). Primul meci adevărat 
Ijjm văzut în sala Izbânda prin 1936

' de fapt cariera 
luptau AL Blank 
Georgescu era 
mai mutt, dar 
la vîrsta aceea

Circul Milea. Zigoto" era șeful ne
contestat ăl „muștelor” pe vremea a- 
ceea și se mîndrea cu o victorie de 
mare prestigiu în fața lui Valentin 
Angelman, fost campion mondial la 
muscă. „Zigoto” a crezut că va trece 
ușor peste mine. El nu știa însă 
pasiune și perseverență puneam 
munca de antrenament In plus, 
turtle lui Lucian Pc 
luase 1n grija lui ml 
norm I l-am luat titlul lui* „Zigoto' 
l-am păstrat pînă am abandonat boxul

'opescu care 
na ajutaseră

cîtă 
în 

sfa- 
mă

e- 
“ Ș>

— Dar de Sandu Ion, ce spui?

Hsm v;
aci a început 

Mh sportivă. Pe ring 
și Gogu Georgescu, 
mai puternic, ataca 
Blank, care încă de 
stâpînea multe trucuri, a reușit să-I 
„păcălească" și să câștige la puncte. 
Meciul acesta m-a înfuriat pur și sim
plu și am plecat de la gaiă cu in
tenția fermă să devin boxer ca să-1 
bt!t pe... Blank. Visul acesta nu Fam 
putut însă împlini niciodată.

— înclinația spre box nu a ră
mas probabil fără urmări in sinul 
familiei...

— Bineînțeles. Tata z luat urgent 
măsuri de— represalii Auzind de 
„escapadele” mele, m-a luat intr-o 
zi de mină și m-a dus la sala unde 
antrena Zamfir Popazu. Tata a plătrt 
taxa de înscriere și, după cum am 
aliat mai tîrziu, i-a spus antrenorului: 
„Pune-1 pe cineva să-l bată măr pe 
obraznica’ ăsta, ca să-i iasă fumurile 
din cap”.
^■is și făcut. Popazu m-a dat pe

lui Barasch, un boxer mai expe
rimentat, care din prima zi mi-a ser
vit o... chelfăneală zdravănă. Seara 
cînd m-am dus’ acasă, ai mei cu greu 
mai m-au recunoscut. Dar a doua zi 
eram din nou la antrenament. De data 
aceasta m-a luat în „tărbacă" Tudose 
și bineînțeles am plecat iarăși... șifonat 
dar hotărît să nu mă dau bătut Po
pazu exasperat a exclamat: „Prichin- 
delu’ ăsta va face carieră". Și timp 
de șase luni nu m ă mai pus să mă 
bat cu nimeni Mă antrenam numai 
După primul meu meci — o înfrîn- 
gere — au urmat 33 de victorii șl la 
18 ani am fost selecționat în echipa 
de amatori pentru meciul cu Ungaria 
alături de Rădan, Gaspar, Ghilițe, Je- 
lezneac. Valentin Andrei. Meschi și 
Lungu.

— Cum ai cucerit titlul de cam
pion la muscă?

— In 1941, după ce trecusem de Bi- 
drinschi, Voinescu și Impăratu, l-am 
întîinit pe Panaitescu „Zigoto" la

Chiriac zimbește.
— Pe vremea aceea chiar cu tea

mă— Sandu Ion cîștigase 
ciuri prin k. o. și era „co
coșul" nr. 1 al țării. In 
1943, am terminat la ega
litate, dar peste un an 
l-am învins și am devenit 
campion și la categoria 
cocoș. Sandu m-a felicitat 
sincer după meci: „M-ai 
bătut cu armele mele— 
Ai fost mai rapid”. In 
1946 am dat asalt și ti- 
iluhri fa categoria „pană". 
Deși dezavantajat la greu
tate cu vreo 6 kg l-am 
bătut pe Ilie Prțn prin a- 
bandon în repriza a VLII-a 
și am devenit triplu cam
pion, egalînd perforntanța 
lui Totna AureL Păcat că 
n-am putut să atac titlul 
european—

— După cile'știa, acesta a ră
mas marele regret al carierei braț tm alt 

d-tale—

stantin, Stroe Ionescu, Cristea Marin, 
Vasile Ionescu, Văleanca, Komaroni, 
etc. Muncesc cu dragoste și mă bucur 
de condițiîle pe care ie avem la dis
poziție. Sper că boxul nostru va pro
gresa tot mai mult și de aci înainte.

Iți mărturisesc că hoi „bătrînii” 
n-am pierdut nimic din pasiunea ce am 
cheltuit-o din belșug In «nobila artă” 
de-a lungul anilor. Cu aceeași înfrigu
rare mereu proaspătă așteptăm și în 
acest an marea întrecere a campiona
telor republicane unde se vor întîlni 
cei mai buni sportivi ai țării noastre.

De acolo din .colțul” nostru tnce- 
pînd din seara de 7 mai, noi antrenorii 
ne vom strădui din toate puterile ca 
prin sfaturile noastre să insuflam ti
nerilor boxeri curaj și forță. Și vom 
fi primii care ne vom bucura asistînd 
la meciuri de înaltă ținută tehnică— 
Ce să-i faci? E satisfacția noastră a 
foștilor boxeri.

_S-a înserat. îmi iac rămas bun

Mai înffi, un scurt .istoric” al a- 
cestui tînăr colectiv sportiv. Consti
tuit tn ultimele zile ale arrului tre
cut, colectivul „Metalul” (cnprinzînd . . . . t ]a 

Cu 
colec- 
darea 
orga- 
subli-

multe me-

Ion Chiriac împreună cu pugîlisiul francez Jean
Jouas. In dreapta, Lucian. Popcsca, antrenorul lui 

Chiriac.

— Pe jrgjnea aceea „aranjamentele” 
de culise funcționau ireproșabil... Mi 
s-a refuzat’ șansa să atac acest titlu 
pe care eram sigur că-1 voi cuceri. 
Impresarii francezi mi-au aranjat în- 
tîlniri la Paris cu Mousse și Jean 
Jouas. Ambele meciuri nu-au fost Fu
rate de o manieră grosolană. Ziarele 
franceze scriau după meciuri: —Judecă
torii care au condus meciul Chlriac- 
Jouas trebuie scoși din box”. Jude
cătorii au fost orbi rfnd au dat deci
zia”. Pe Jouas l-am bătut însă Ia 
București mai tîrziu, ca și pe Benia
mino Șerpi. Mă mîndresc de asemenea 
și cu un meci nul cu Morabîto (învin
gătorul lui Gino Bondavali).

— Care e secretul performanțe
lor sportive și forma excepțională 
pe care ai avut-o mulți ani la rină.

— Munceam cu extraordinară vi
goare șl perseverență. Iubeam boxul 
mai mult decît viața mea. Din 1940 
pînă în 1948 cînd am abandonat boxul 
n-am mîncat supe sau ciorbe, n-am 
băut țuică și nici vin. E absurd să 
crezi așa ceva, nu ?, dar vă asigur, 
acesta este adevărul.

— Și-acum ? Cum ie împaci cu 
funcția de antrenor?

— După orele de servîci (am uitat 
să vă spun că Ion Chiriac este șeful 
serviciului „personal" la uzinele „Tim
puri Noi”) mă întîlnesc în sala de 
box cu elevii mei. Am vreo 24 și sper 
să scot din ei elemente valoroase, cum 
am mai scos de altfel pe Ștefan Con-

(XVI) Teorie, teorie... numai teorie

de la Ion Chiriac, L-a prins de 
.,baton”, Nicolae Rădan. 

lată-i pe amindoi, acum antrenori de 
box, discutînd cu pasiune despre bă
ieții lor.

Oare dumneavoastră, dragi cititori, 
m-ați crede dacă v-aș spune că a- 
ceștî doi oameni cumsecade care vor
besc acum atît de prietenește, s-au 
încleștat în tinerețe de cinci ori în
tr-o aprigă și Încordată luptă acolo 
intre corzile ringului, că au schimbat 
sute de lovituri formidabile ? Nu mă 
credeți, nu? Totuși, să știți acesta 
este adevărul. Iar dacă-i veți întreba 
și pe ei, vă vor confirma cu un zâm
bet în colțul buzelor, amîndoi:

— Ei— ale tinereții valuri!
GEORGE MIHALACHE

7 unități metalurgice) a pornit 
moacă cu multă însuflețire, 
cîteva zile în urmă, consiliul 
tivului a prezentat, de altfel 
de seamă trimestrială (prima 
irizată în regiunea Cluj) care a 
niat numeroasele succese obținute în 
acest scurt interval de timp de cei 
peste 1000 de membri U.C.F-S, 1000 
de membri I Cea mai mare parte din 
tre ei aînt încadrați în secțiile pe 
ramură de sport, unități organiza
torice tn-----—~ x— jr‘— —’
în sport, 
sportivă— 
să vedem 
în secțiile
activează __ ____
Iată de ce ne-am propus să împăr
tășim cititorilor aspecte privind mun
ca secțiilor pe ramură de sport ale 
acestui colectiv și, îndeosebi fe-ltd în 
cane s-a desfășurat importanta acțiu
ne a alegerilor.

Altă dată se înt'mpla să mai găsim 
prin Cluj (ca și în alte orașe) acti
viști sportivi care — prinși cu „mița 
în sac" — atunci cînd discutam cu 
ei despre vreo sarcină neglijată sau 
pur și simplu— uitată, ba nu găseau 
dosarul cu situații ba se văitau că 
tovarășul contabil plecase cu... cheia 
de la birou etc. Acum, nici vorbă de 
așa ceva. Activiștii consiliului „Meta 
hil" din Cluj s-an arătat din prima 
clipă dispuși să discute, să ne arate, 
să ne dovedească, tot ce au făcut 
pe linia întăririi secțiilor pe ramură 
de sport.

N-am mai avui deci, nevoie decît 
de cîteva— file de hîrtie.

—In toate secțiile s-au organizat a 
legerile șl deși la secția de tir lucru
rile au fast tărăgănate de conducerea 
secției colectivul „Metalul” merită cu 
prisosință felicitările noastre. Facem 
această apreciere — :
mult cu cit ne-am convins 
r.u s-a desfășurat o muncă formală, 
că nu s-a intenționat doar simpla 
îndeplinire a unei sarcini cuprinsă în 
planul de muncă. Alegerile au prile
juit nu numai discuții deosebit de 
fructuoase, ’ci și temeinice analize, 
dezbateri îndelungate privind obiec
tivele pe anul în curs sau chiar pe o 
perioadă mai mare. O simplă lectură 
a proceselor verbale îți arată că la 
colectivul „Metalul” s-a făcut o trea
bă de nădejde, că alegerile în secții 
au însemnat cu adevărat un eveniment 
deosebit de important în viața fiecă
rei secții Consiliul colectivului a 
avut o grijă permanentă pentru ca 
în conducerea secțiilor să fie aleși cei 
mai harnici și pricepu.’i activiști Că
tre astfel de oameni și-au îndreptat 
privirile și sportivii din fiecare secție.

care unii fac primii pași 
alții își ridică măiestria 
Este, desigur, important 
cum se desfășoară munca 
pe ramură de sport, cum 
cei care conduc aecțiile.

cu a*ît mai 
că aid

Astfel, la baschet feminin a fost reă-ț 
Ies ca președinte instructorul volun4 
tar IUL1U SCHWARTZ, un om preț 
falit de toți pentru dragostea lui da 
muncă, pentru atașamentul față de 
colectivul său sportiv. In schimb, Ia' 
secția de natație-polo vechea condu-1 
cere care a dat dovadă de multă 
slăbiciune și a figurat doar pe hîr-’ 
tje, a fost schimbată la cererea spor
tivilor și astăzi conducerea secției 
este încredințată urmi înotător cu mul
tă experiență, IUL IU BRAG AN. vop
sitor la întreprinderea metalurgică 
de stat.

In general, la -Metalul" Cluj, 
cinfle de răspundere de a condu 
secție pe ramură de sport au fost 
încredințate unor muncitori care au 
practicat sportul respectiv, care au 
multe cunoștințe și se bucură da 
prestigiu și autoritate. Așa s-a întîm-' 
plat și în secția de gimnastică în 
care nu muncise decît antrenorul 
D1ONISIE SZABO. Conducerea a fost 
schimbată. De acum înainte secția 
va munci sub îndrumarea tov.
OLTEANU, director adjunct la l.C-M, 
un vechi și experimentat gimnast

Cea mai... lungă ședință a fost 
aceea organizată pentru alegerea con
ducerii secției de fotbal. Mulți dintre 
membrii secției fuseseră în tură de 
noapte, dar nici unul n-a lipsit de la 
ședmță. Au venit oamenii, au arătat 
lipsurile lor, au criticat curajos ve
chea conducere. La sfîrșitul adunării, 
conducerea secției număra trei act!-' 
riști noi: EUGEN FULLOP, L. NEU
HAUS și 1. ASTALOSZ. Alegeri s-au 
organizat — cu același succes — și 
în celelalte secții; patinaj viteză, te
nis de masă, alpinism (secție fruntașă 
a colectivului condusă de ing. BELLA 
BAGAM1RI)... O plăcută surpriză a 
constituit-o pentru noi vestea că la 
acest colectiv s-a înființat — și a 
organizat alegeri model — secția de 
vînătoare și pescuit sportiv condusă 
de FODOR ZOLTAN, muncitor la 
czma „Unirea”. Cu ocazia acționa 
de alegeri s-au constituit și secțiile 
de șah, canotaj și volei.

„Bilanțul” alegerilor din secțiile pe 
ramură de sport este departe de a 
fi încheiat, chiar dacă adăugăm fap-Ț 
tul că această acțiune a dus la •' 
creștere masivă a numărului de mem
bri (colectivul și-a depășit cu 30 
la sută angajamentele). Acest bilanț 
va fi completat desigur cu frumoase 
și importante victorii Pentru realiza
rea lor este necesar ca actualele con
duceri Mie secțiilor să răsplătească 
prin fapte încrederea ce le-a fost a- 
cordată. Tot atît de necesar este însă 
și sprijinul colectivului sportiv (care 
pînă acum 
unele secții cum ar fi: gimnastică, 
natație-polo etc.) precum și al con-, 
siliului orășenesc U.C.F.S.

DAN G1RLEȘTEANU

, sar-
luce o

ION

nu s-a prea ocupat de

îrîîine, zi decisivă în campionatul masculin de volei
I-a lost sortit Științei Cluj ca in 

acest campionat să aibă în nună nu 
titlul de campion ci, așa cum spu
neam în ziarul nostru de miercuri, 
„cheia” titlului național. Intr-adevăr, 
întrecînd pe C.T.F.T. (pentru a treia 
oară consecutiv) a deschis dinamo- 
viștilor din București drumul către 
tiUil. Numai că aceștia, pentru a-i 
cuceri definitiv trebuie să treacă nea- 

"părat peste aceeași echipă care Ie-a 
dat posibilitatea să și-l apropie: Ști
ința Cluj. Meciul, pe care-1 putem de
numi „meciul campionatului", va 
avea loc mîine dimineață în sala Ho
rească și fără îndoială că spectatorii 
bucureșteni vor umple din nou fru
moasa sală de sport din Capitală.

Duminică seara după ce ne-a 
transmis rezultatul meciului Știința— 
C.T.F.T., corespondentul nostru nu a

asupra Infrîngerii 
campionatului la 

dinamoviștilor, cu 
asupra primelor

Meciul Dinamo București—Știința Cluj în fruntea programului
uitat să adauge că studenții stnt ho- 
tărîți ca în partida de la București 
să-și ia revanșa 
suferită în turul
Cluj în fața
l-3. „O victorie
două echipe din campionatul mascu
lin, ar onora pe băieții mei" spunea 
dr. V. FULGER, antrenorul clujeni
lor. Studenții vor deplasa în Capitala 
garnitura completă, adică: Agîrbicea- 
nu, Cherebețiu, Căldare, Adamovici, 
Dăbală, Ionescu, Fieraru, Mureșan, 

Cohuț, Daiu.
Dihamo București a făcut pregătiri 

speciale în vederea acestui meci s’ 
antrenorul VICTOR SURUGIU cre
de îțitr-o performanță frumoasă a ju
cătorilor săi, adică: Mthăilescu, Teo- 
dorescu, Miculescu, Apostol, Botez,

Păunoiu, Derzsl, Cristea, Constan* 
tinesca, Eremia, Chirîță.

Sperăm că arbitrii GH. lONESCUț 
și R. FLORIAN vor conduct această 
importantă partidă cu obiectivitate șl 
competentă, 
parte - 
general, 
pionat.

ștergînd — măcar în 
proasta impresie lăsată ta 

de arbitrajele acestui cam-

★
trecute s-au disputat cîteva 
de volei. Iată rezultatele în-

Zilele 
meciuri 
registrate; C.F.R. Puc. — Progresul 
Tîrgooide 3—0 (7, 5, 8), Dinamo Buc. 
— Voința Sibiu 3—1 (15—1, 15—4, 
13—15, 15—2) — ambele în cadrai 
campionatului feminin și Voința Bar 
cău — 6. S. Snagov 3—1 (14—AL
15—1, 15—4, 15—10) — în -cadrul 
campionatului masculin cat. B.



începe a IV-a edifie a campionatului 
republican de atletism pe echipe

Săptămîna viitoare vom alia noii campioni de box ai țărffl
După o serie de concursuri cu 

racter de verificare, mai mult 
mai puțin reușite, atleții fruntași

ca
sau 

___ , din 
țara noastră debutează astăzi în acti
vitatea competiționată oficială, luînd 
startul în cea de a IV-a ediție a cam
pionatului republican de atletism pe 
echipe, pe anul IV58. Această competi
ție, care și-a asigurat un loc de frunte 
în rîndul celor mai importante între
ceri atletice cu caracter intern, va reuni 
la startul primei etape peste 300 de

atleți și atlete de pe tot cuprinsul ță
rii. Este un fericit prilej de a putea 
vedea laolaltă tot ce are mai de va
loare atletismul nostru, seniori și ju
niori, de a putea constata roadele atîtor 
luni de pregătire efectuată pînă acum 
și de a putea ști — cu un ceas mai 
devreme — pe ce ne putem bizui în 
întrecerile internaționale care bat Ia 
ușă, în lupta pentru ridicarea la un 
nivel și mai înalt a valorii atletismului 
romînesc, luptă pe care avem datoria 

s-o declanșăm și mai 
puternic în anul acesta 
al campionatelor europe 
ne.

Ediția a IV-a a cam
pionatului republican de 
atletism pe echipe, care 
începe astăzi, 
cele mai bune nouă 
chipe din R.P.R.,

reunește 
e

, care 
se vor întîlni de două 
ori, pe parcursul celor 
opt etape ale competiției. 
Regulamentul întrecerilot 
prevede întîlniri triun
ghiulare, 
bilateral, 
punctajul: 5- 
Pentru victorie echilpa 
primește 2 p. iar pentru 
un meci nul 1 punct. 
Echipa oare va totaliza 
cel mai mare număr de 
puncte va fi declarată

cu clasament 
folosindu-se

■2—1 p.

Aspect dintr-o cursă de 1.500 m de la una din e- . ■ - p p p
ditule trecute ale campionatului republican pe echipe, campioana a R.P. Ro* ' ' «-» V1LARA) rrunz» rv> anii.1 IMrvs

ciurilor 
pionat republican 
echipe 3—4 -MAI: 
Progresul ■ 

G.C.A.

(Foto: R.

Finale ale campionatelor 
universitare

ia calendarul întrecerilor sportive 
studențești sînt consemtiate pentru luna 
fn curs, două evenimente importante — 
două finale ale campionatelor universi
tare .ediția " "
rasul
5—7 mai,
ne echipe de baschet (băieți și fete), 
tn timp ce orașul de la poalele Felea- 
cului — Clujul — va fi între 16—18 
mai martorul întrecerilor de atletism, 

întrecerile finale vor fi urmate de 
festivități în cadrul cărora vor fi de
cernate titlurile de campioni universi
tari pe anul în curs

1957—1958. Astfel, □- 
Stalin va găzdui între 

întrecerea celor mai bu-

Clasamentele 
campionatelor 

de handbal
Mîine, campionatele masculine dfe 

handbal vor continua prin disputarea 
etapei a XVIH-a, adică a Vll-a a 
returului, din clauză că etapa a XVII-a, 
inițial programată pentru ziua de I 
Mai, a fost amînată și va avea loc 
abia la data de 4 funie. Deci, în des
fășurarea campionatelor lor, echipele 
masculine de handbal au sărit pests 
această etapă și din acest motiv ele 
au un avans față de întrecerea for
mațiilor feminine, care mîine progra
mează etapa a XVII-a.

înaintea acestor jocuri clasamen
tele au următoarea înfățișare:

mine pe anul 1958.
Iată programul me

al IV-lea cani
de atletism pe 

București : I 
Dinamo — Recolta;

II. C.C.A. — Metarul — Recolta,
III. C.S.U. — T.G.H. — Voința; 24—25 
MAI: București: I. Metalul — C.S.U.
— Progresul; II. T.G.H.—Recolta — 
Rapid; Iii. Voința — Dinamo — 
C.C.A.; 21—22 IUNIE: Cluj: 1. C.S.U.
— Dinamo — Recolta; II. Rapid — 
Voința — Metalul; 111. Progresul — 
T.G.H. — C.C.A.; 26—27 IULIE; O- 
rașul Stalin: C.C.A. — C.S.U. — Ra
pid; București: Dinamo — T.G.H. — 
Metalul; Tg. Mures: Recolta—Voința 
i— Progresul; 4—5 OCTOMBRIE : 
București: Progresul — Rapid — 
C.S.U.; Sibiu; Recolta — T.G.H. - 
Voința; Orașul Stalin: Metalul — Di
namo — C.O.A.; 11—12 OCTOMBRIE: 
București: T.G.H. — C.C.A. — Pro
gresul; Ploești: Voința — Dinamo — 
Rapid- Cluj: C.S.U. — Metalul — 
Recolta; 18—19 OCTOMBRIE: Bucu
rești: I. G.C.A. — C.S.U. — Voința;
II. Dinamo — Progresul — Recolta;
III. Rapid — T.G.H. — Metalul; 25—26 
OCTOMBRIE: București: I. Dinamo
— C.S.U. — T.G.H.; ’II. C.C.A. — 
Rapid — Recolta; III. Voința — Me
talul — Progresul.

Întrecerile 
și continuă 
ora 9,00 si 
16,30.

celui de

încep astăzi la ora 16,30 
mîine, dimineața de la 
după-amiaza de la ora

MASCULIN. CATEGORIA A:

1. C.C.A. 14 12 2 2 210:148 26
2. Dinamo Or. St. 18 11 3 21 191:156 25
3. Voința Sibiu 16 9 3 4 164:130 21
4. Tehnometal Tim. 16 7 3 6 165:177 17
S. Știința Iași 16 7 3 6 161:174 17
6. Metalul Reșița 16 6 3 7 168:160 15
X Victoria Jimboîia 16 7 1 8 193:189 15
R. Chimia Făgăraș 16 5 3 8 145:153 13
9. ''etrolul Ploești 16 6 1 9 141:156 13

C.S.U. București 16 5 2 9 188:206 12
11. Știința Timișoara 16 5 1 10 160:200 11
HZ. Textila Cisnădie 16 2l 3 11 168:209 7

FEMININ. CATEGORIA A:

pe stadionul Re-

1. Flamura r. Sibiu 16 14 1 1 90:25 29
2. Olimpia București 16 13 3 0 81:25 29
3. Steagul r. Buc. 16 14 0 2 92:52 28
4. Știința Timișoara 16 6 5 5 38:29 17
5. Ilefor Tg. Mureș 16 8 1 7 64:62 17
s. C.S.U. București 16 5 3 8 53:59 13
7. Măgura Codlei 16 5 3 8 47:57 13
s. Pro gr. Or. Stalin 16 5 3 8 60:77 13
9. Gloria Sighișoara 16 4 3 9 33:56 11

10 Record Mediaș 16 3 3 10 47:73 9
11. Metailul 2 Ploești 16 2 3 11 17:69 7
12. Metalul Reșița 16 1 4 11 32:70 6

★
Marți după-amiază 

publicii a avut loc un antrenament al 
lotului feminin de handbal. Au par
ticipat 28 de handbaliste din echipe 
bucureștene și provinciale. In general, 
antrenamentul s-a desfășurat la un 
nivel mulțumitor, jucătoarele mani- 
ffestînd o pregătire suficient de bună. 
In încheierea antrenamentului s-a des
fășurat un joc de 3 reprize a 20 de mi
nute.

...Și iată-ne, așadar, din nou în 
pragul finalelor de box I Intr-adevăr, 
săptămîna viitoare, mai precis, 
miercuri, joi și sîmbătă seara, în 
„potcoava" Stadionului Republicii, vom 
asista la întrecerea decisivă 
desemnarea celor 10 campioni 
In puținele zile rămase pînă 
boxerii se pregătesc de zor, 
zatorii (în speță, întreprinderea 
Exploatare a Bazelor Sportive) pun 
la punct ultimele amănunte organi
zatorice, iar viitorii spectatori se gîn- 
desc cu plăcere la apriga dispută 
pugilistică pe care o vor urmări. Nu 
mai vorbim de arbitrii-judecători, care 
și-au luat parcă angajamentul... ta
cit de a nu stîrni decît aplauzele pu
blicului, prin maniera în care vor ar
bitra și prin exactitatea deciziilor pro
nunțate. Dar, cum amatorii de box 
sînt dornici să afle tatuși și lucruri 
mai... concrete, să ne oprim cîteva 
clipe asupra unor amănunte nu lip
site de importanță.

pentru 
ai tării, 
atunci, 
organi- 

de

UN RING DE... REZERVA!

Anul acesta, ca și în alți ani în 
care primăvara s-a lăsat mai mult 
așteptată, finalele de box vor aduce 
și deschiderea sezonului pugilistic în 
aer liber (nu-i punem desigur la so
coteală pe ploeșteini, care au inaugu
rat sezonul în aer liber în urmă cu 
o lună și ceva, cînd încă mai era 
un frig strașnici). Cele trei reuniuni 
ale finalelor (de fapt, semifinalele și 
finalele) vor avea loc în noctur.nă, 
în „potcoava" Stadionului Republicii 
Galele se vor putea disputa și pe 
ploaie, deoarece va exista și un ring 
de... rezervă, acoperit cu o prelată. 
Credem că dorința spectatorilor de a 
urmări în cit mai bune condițiuni a- 
ceastă importantă întrecere, și-ar afla 
rezolvarea dacă s-ar lua măsuri pen
tru a micșora cît mai mult distanța 
dintre ring și tribună. Amplasarea 
ringului aproape de centrul terenului, 
așa cum s-a făcut anul trecut la une
le reuniuni internaționale, nu este o 
soluție fericită. La fel. socotim că ar 
trebui luate din vreme măsuri pentru 
mărirea luminii de deasupra ringului. 
Nu de mult, în sala Eloreasca, în 
timpul unei gale de box transmisă l-a 
televiziune am văzut concret ce în
seamnă o bună iluminație și o... slabă 
iluminație. Poate că apropierea ringu
lui de tribună și o bună vizibilitate 
vor izbuti să elimine greșelile de apre
ciere ale spectatorilor. Căci — să nu 
uităm — acestor două lacume li s-au 
datorat anul trecut, după 
noastră, protestele nejustificate ale u- 
nor spectatori, la decizii și arbitraje 
care n-aveau nimic reproșabil.

Șerbu Neacșu (dreapta), pe 
fi unul din protagoniștii categoriei

tehnic și tactic. Am avut prilejul să 
stăm de vorbă cu antrenorii ton Popa 
și C. Nour, care, împreună cu A. Wein
traub și Petre Alexandre seu. se ocupă 
de pregătirea dinamoviștilor din Bucu
rești, Orașul Stalin și Craiova.Curiozita
tea reportericească nu ne-a fost însă 
satisfăcută. Popa și Nour ne-au anun
țat doar că „totul este pus la punct" 
și că, așa cum au cel mai mare nu
măr de participant în finale, speră să 
aibă și cel mai mare număr de... 
campionii Regretul lor? Faptul că doi 
dintre cei mai buni pugiliști dinamo- 
Viști — Dumitru Gheorghiu și Iosif 
Mi halte — nu vor urca treptele rin
gului la finale. Speranța lor? La cinci 
din cele 10 categorii, dinanioviștii au 
cite doi reprezentanți. Dacă toți aceș
tia ar ajunge pînă în finală, cei patru 
antrenori dinamoviști ar putea răsufla 
ușurați că titlurile nu intră pe mîini 
străine. Rămîne doar ca aceste soco
teli să nu fie contrazise de pugiliștii 
de la OCA, Voința, Titanii

★
Dar, tn focu! pregătirilor 

nale, să nu credeți că se
Vedere faptul că, la finele acestei luni, 
reprezentativa de box a țării noastre 
va avea de susținut un serios exa
men, tafruntînd la Le Mans puternica 
selecționată a Franței. Iată deci că

care-l vedem aci in plină acțiune, m 
mijlocie-ușoară.
finalele „naționalelor" nu reprezintă 
numai un prilej de a intra sau... rein
tra în posesia tricourilor de campioni, 
ci și excelentă selecție pentru alcătui
rea lotului reprezentativ. Un motiv în 
plus pentru a asista la un pasionant 
spectacol sportivi

M. GODEAMJ

sau CER!

pentru fi- 
scapă din

părerea -

CE SPUN ANTRENORII DINA
MO VI ȘTI

in timpul acesta, în sălile bucureș
tene, antrenorii lucrează cu elevii lor 
la „finisarea" amănuntelor de ordin

Veliștii consacrațî se impun piuă acum 
în Cupa Victoriei la iahting

MAMAIA, 2 (prin telefon). Parcă 
în ciuda veliștilor, ’joi vremea a ținut 
.să confirme întru totul prevederile me
teorologice pentru litoral, care anun
țau cer noros cu vînt puternic și ploaie. 
Din cauza acestor condiții (vînt de 
forța 6 cu rafale de 8) 
regată a „Cupei 
fost de trei ori
veliștii nebănuind 
veau să-i aștepte 
se gîndeau la ediția din anul trecut, 
cînd tot așa au trebuit să stea pe malul 
lacului, dar atunci... din cauza vîn- 
tului prea slab. De abia după-amiază, 
către ora 4, vîntul a scăzut și fără 
a mai pierde nici o clipă, cele 38 de 
ambarcații s-au și avîritat în între
cere. Ele n-au fost scutite de surprize. 
Dimpotrivă, spectatorii au urmărit cu 
emoție cursa, căci vîntul și ploaia mă
runtă au temperat elanul veliștilor, 
determinînd patru abandonuri și cinci 
descalificări (dintre care menționăm 
pe aceea a valorosului echipaj Puia 
Mânu—A. Bun ga de la C.C.A. Mari
na). Această furtunoasă regată ă Tost 
cîșligată cu un apreciabil avans de 
Mircea Dimitriu—Gh. Lungu (Meta
lul Buc.), pe locurile 2 și 3 clasîndu-se 
două ambarcații de la C.C.A. Marina : 
N. Calcan—A. Pețrescu și 
Tascu Millio-r-V.

Desfășurată pe 
(vînt de forța 3) 
gată, care a avut 
(44 de ambarcații 
comparabil mai interesantă, dînd foc 
la o luptă foarfe sfrînsă. După ce 
echinajtil Sf. Budișteann — V. Roma- 
șan de la CIS.U. Buc. dublează primul 

■ la baliza de nord, Mircea Dimitriu

prima 
a 

Iar 
a-

Victoria" 
amînată. 

ce surprize 
azi după-amiază,

respectiv
Baraș.
un tîmp
cea de a 
loc vineri dimineața 
la start), a fost in

admirabil 
doua fre-

a
A 2-a ediție 

„Cupei Primăverii 
ia pentatlon

il

„Cupa Primăverii", competiție des
chisă echipelor de pentatlon nx-dern 
din țara noastră, se află la a doua 
ediție. De astăzi și pînă miercuri, 
pentatloniștii de la C.C.A.. Progresul 
Buc., Recolta M.A.S. și Voința SjMB 
își vor disputa trofeul cucerit 
trecut de Progresul F. B. Sportivii 
„celor cinci probe" au făcut pregătiri 
speciale în vederea acestui concur* 
care inaugurează un sezon —-----
pective interesante. 
„Cupei Primăverii" :

Sîmbătă 3 mai, ora 9.30, călărie 
pe traseul din vecinătatea G.A.S. 
Roșia (la capătul tr. 5) ; duminică 4 
mai. ora 9, soada în sala .C'aotr 
Gherman" ; lu» 5 mai. ora IC. tB7*l 
la porlg. Tunari; marți 6 mai. ora 
19, înot la Floreasca ; miercuri 7 mai, 
ora 17, cros la Călugăreni.

cu pers-
Iatâ programul

Mai multă atenție la organizarea jocurilor 
din campionatul de tenis de masă

După ce în primele două etape ale 
campionatului de tenis de masă re
marcasem forma bună a tînărului a- 
rădan Covaci, întîlnirile de duminica 
trecută au scos în evidență progre
sul juniorului clujean Radu Negu- 
lescu învingător al lui Toma Reiter. 
Bine se comportă în general și Bujor 
Zaharia, dar el este încă inconstant. 
De pildă, în întîlnirile Voința L. M. 
București — C.S.U. “

face o cursă inteligentă și reușește să 
dubleze primul la baliza de sud. De 
acum încolo orice sforțare a principa
lilor adversari este zadarnică, ei mttl- 
țumindu-se cu locurile 2—3 în ordinea 
Calcan, Tașcu, exact ca în prima zi. 
Astfel, după cele două dispute clasa
mentul individual al primelor trei lo
curi se prezintă în modul următor: 
1. Mircea Dimitriu — Gh. Lunga 
(Metalul Buc.) 3508 p., 2. Nicolae Cal
can 
2906 p., 3. Tașcu Miilio 
(C.C.A. Marina)

A. Petrescu (C.C.A.— ...... ,_
2554 p.

Marina) 
V. Bar aș

Etiache,Petre
corespondent

. București, ter
minată cu scorul de 5—4 în favoa
rea primei formații, studentul Bujor 
Zaharia a pierdut în două 
Nazarbeghian, învingîndtt-1 apoi pe 
Bottner !?I 

1 Întrecerile de pînă acum 
însă și alte aspecte. Așa

seturi la.

au arătat 
___  _ t____ ..T_ bunăoară, 
ținuta vestimentară sportivă a unor 
jucători lasă de dorit, iar în provin 
tie, din lipsă de popularizare, 

■'meciurile sînt urmărite de un 
număr redus de spectatori. De ase
menea, unele meciuri (Voința L.M.— 
ti.S.U.) au Ioc în săli necorespunză- 
Jtoare. Comisia de materiale ar trebui 
[să treacă de îndată la omologarea 
'sălilor de concurs. In ultima sa șe- 
r-dință, comisia de competiții și clasi-

ficări din F.R.T.M. a dat avertis
ment public colectivului Voința L.M. 
București pentru grave lipsuri șl 
zmteres în organizarea întîlnîrii 
etapa a 111-a cu C.S.U. București. 
Tot un avertisment public a primit 
și colectivul Petrol Chimie București, 
pentru nerespectarea dispozițiilor 
F.R.T.M. privind programarea meciu
rilor din etapa a IV-a.

Programul meciurilor din d®
mîine îl găsiți la rubrica „Unde
mergem ?“ '
Progresul București 
Cluj (băieți și fete) și 
Timisoara — Constructorul

lată clasamentele înaintea 
mîine:

la rubrica
Au fost amînate partidele

Progresul 
Tehnometal 

Buc.

ECHIPE BĂ/RBAȚI

etapei de

1.
2.
3.
4.
5.
6. C.

BUC. 
Buc. 
Cluj

Construct.
Progresul
Progresul 

Voința L.M. Buc.
Sp-artac București 

S. Victoria
Satu Mare

7. Tehnometal Timiș.
8--------- ~
».

10.

C.S.U. București 
Voința Arad 
C.F.R. Roșiori

Vede
de

3
3
2
3
3

3
2
2
2

3

3
2
2
1
1

0 
1 
0
2
2

15: 1 31: 5 • 
10: 9

6
14
11

10:
12:

8

23:» 5 
22:16 4 
26:31 4
21:25 4

1 
1
1
1

o

2
1
1
1

3

10 
: 8 
: 8

5:15

15:26 4
27:25 S
20:23 3
18:19 3

12:3* 3

clasamentului nn a

byptă ștrinsa la dublarea balizei difr-urui (im edițiile Cupei Victoria.

La alcătuirea 
fost calculat rezultatul meciului Teh
nometal Timișoara—Voința Arad, ne
disputat din cauza neprezentării echi
pei din Arad, care a făcut o contes
tație (în curs de judecare). Rezulta
tul întîlnîrii Progresul Cluj—Spartac 
București (5—3) a fost luat în con
siderare provizoriu la întocmirea clap 
samentului. deoarece n-a 
foaia de arbitraj și deci 
nu este încă omologat.

EiCHIPE FEMEI

3 2 1 
2 2 0 
3 V 
2 "1 
1 1 0 3:0 6: 9 2
1 1 0 3:0 6: 0-2
2 O 2 0:6 2:122 
2 0 2 0:6 1:12 2

Progresul Cluj 
București (3-4^

sosit încă 
rezultatul

Buc. 6:4 12: » B
6:0 12: 1 4
3:6 6:13 4
4:3 9: 7 3

1. Constructorul
2. Progresul Cluj
3. Voința București
4 C.S. Oradea
5. Progresul București
6. C.S.U. București
7. Ferotex Oradea
3. Petrol Chimie Buc.

Rezultatul meciului
— Petrol Chimie E
luat în considerare la alcătuirea eW 
samentului, nu este încă omologat 
gesosind încă foaia de arbitraj.



Puncte de vedere Buletinul campionatului de fotbal
Ultima săptămînă a fost bogată 

în manifestări fotbalistice. Din
tre întîlniri, una a fost privită 

cu oarecare dezinteres, deși — în fond 
— reprezenta o acțiune importantă 
pentru fotbalul nostru: meciul selec
ționatei categoriei B ta Budapesta, în 
compania „naționalei" Ungariei. A- 
ceastă selecționată, alcătuită din ju
cători ca și necunoscuți marelui pu
blic (cine-i cunoștea pe Vasilescu, 
Filip, Mafteuță, Ujvari sau Panaiti-.), 
a reușit o comportare și un rezultat 
(1—5) onorabile.

Dacă rezultatul întîlnirii (care totuși, 
a păstrat un caraoter de pregătire pen
tru formația Ungariei) nu trebuie să 
ne facă să cădem în greșeala de a 
supraestima posibilitățile selecționatei 
noastre, în schimb comportarea ei im
pune o mai mare atenție față de ju 
cătorii din categoria B. Sîntem con
vinși că aici, la „B“ se găsesc multe 
elemente dotate, poate chiar mai do
tate decît cele recent selecționate, care 
nu așteaptă decît prilejul unei afirmări. 
Lipsește însă, o evidență a lor. De 
aceea se impune o mai atentă și mai 
îndeaproape urmărire a jocurilor ca
tegoriei B, semnalarea tuturor elemen
telor talentate, trierea tor prin even
tuale jocuri interorașe, interselecțio 
nate de serii și chiar în jocuri inter
naționale. Din rîndurile lor sîntem si
guri că se vor ridica fotbaliști care 
să reîmprospăteze loturile reprezenta
tive. bazate în ultimii ani pe aceiași 
jucători.

Experiența de la Budapesta trebuie 
continuată și mai ales folosită ca în
vățăminte.

upa R.P.R. — căzută Ia nn
moment dat în anonimat din
cauza tratamentului vitreg la 

care a fost supusă,— a reintrat în sti
ma publicului și chiar a echipelor, 
grație unor măsuri menite să ducă la 
reconsiderarea acestei competiții: pro- 
^mmarea etapelor în zilele de dumi- 

disputarea lor pe timp și tere
nuri mai bune (prin trecerea la siste
mul de desfășurare toamna-primă- 
vara) și introducerea orașelor neutre. 
Prin caracteristicile ei. Cupa poate 
deveni și mai interesantă, la fel de 
pasionantă ca și campionatul. Așa 
cum este în multe țări, ca U.R.S.S., 
Anglia, Franța etc. unde Cupa riva
lizează direct cu campionatul.

Cupa mai are nevoie de ceva însă, 
pentru a-și rodobîndi complet caracte
rul de... Cupă, de competiție a surpri
zelor; reintroducerea tragerii la sorți 
a jocurilor din prima etapă a fazei 
finale, adică din 16-imi (și nu din 
sferturi, cum se procedează în pre 
zent).

Disputarea jocurilor în orașe neutre, 
în faza finală, a contribuit realmente 
la mărirea interesului în jurul Cupei. 
Introducerea sorților din 16-imi în 
ediția viitoare (1958-59) ar face și 

are acest interes. Supunem a- 
sugestie federației de speciali-

mai n

Ultimele întîlniri oficiale au ridi
cat din nou problema colabo 
rării arbitrilor de centru cu cei 

de la tușă. Se observă destul de des 
dezacorduri în această privință. Qînd 
„tușierul" T. Firan a semnalat aut

de poartă la jocul Dinamo București- 
Petrolul, arbitrul de centru M. Cru- 
țescu a acordat corner; cînd Gh. 
Negoițescu a arătat de la tușă ofsaid 
Ia un atac al Rapidului în partida 
de cupă cu Dinamo Obor, arbitrul 
principal Șt. Geac a sancționat un 
hends ulterior comis de un dinamo- 
vist etc. Dacă aceste dezacorduri ar 
rămîne simple aspecte neplăcute, fără 
efecte, lucrurile nu ar fi chiar așa de 
grave. Din păcate însă, ele au conse
cințe asupra jocului și chiar asupra 
rezultatelor uneori, și de aceea trebuie 
să atragă atenția colegiului central 
al arbitrilor. Recrutarea arbitrilor de 
tușă din rîndul celor mai buni arbi
tri din loturile A și B, delegarea a- 
cestora cu regularitate și la tușă, pen
tru a deveni la fel de buni și „tu- 
șieri", precum și o mai mare încre
dere din partea conducătorilor princi
pali față de colegii lor de la tușă la 
care aceștia să răspundă cu semna
lizări atente și prompte, ar duce la 
înlăturarea deciziilor contradictorii și 
ar contribui la realizarea unei colabo
rări eficiente în folosul desfășurării 
normale a întîlnirilor. (p.g.).

In autobuzul care ne ducea spre 
stadionul „Vasile Roaită" din 
Brăila unde urma să se dispute 

jocul de Cupă Progresul București — 
Farul Constanța, antrenorul LUPAȘ 
ne spunea: „Toată cheia partidei de 
astăzi stă în meșteșugul nostru de a 
nu ne lăsa angrenați în jocul de 
elan al constănțenilor. Dacă vom 
reuși să punem în valoare tehnica 
în care sîntem superiori, partida nu 
este o problemă**. Primele minute 
ale întîlnirii ne au și făcut să con
statăm justețea aprecierilor antreno
rului bucureștean. Farul juca cu des
chideri lungi, dezlănțuit, iar jucătorii 
Progresului, prinși în acest start al e- 
lanului Farului, treceau prin momente 
grele. Dar, intervenția de pe tușă a 
antrenorilor, plus Futina lui Ozon, Mol- 
doveanu. Știrbei etc. au făcut ca cele 
stabilite înainte în cabină să înceapă 
să prindă încet-încet viață pe teren 
Progresul a trecut la un joc de pase 
scurte, precisa și l-a lansat pe Oaidă 
exact cînd a trebuit Constănțerwi au 
fost obligați să depună eforturi mari 
spre a intra în posesia balonului la 
mijlocul terenului, pierzînd forțele ne
cesare efectuării contraatacurilor în 
care își puseseră mari nădejdi. Gurînd, 
victoria a început să se contureze de- 
monstrînd că un antidot bine găsit 
dar, mai ales, bine aplicat își face cu 
siguranță efectul. Ceea ce ne și spunea 
P. Moldoveami; „Echipa care nu știe 
să pună în valoare arma de care dis
pune, mai ales dacă aceasta se nu
mește tehnică, este sută la sută con
damnată... Noi am învățat din păța
nia lui Dinamo București tot aici la 
Brăila, și după cum s-a văzut, am 
reușit să ne descurcăm pînă la urmă. 
Nu e rău că am ajuns în sferturi de 
finală. Acolo vom mai vedea noi**.

(Ef. I.)

• O etapă cu emoții în categoria 
cursă

Etapă dificilă duminică în catego
ria A. Grea și pentru echipe și pen
tru... pronosportiști. Din șase meciuri, 
cinci dau mari emoții tuturor. Să le 
reamintim (al șaselea este CSO — 
Steagul roșu):

Rapid — G.C.A.
Dinamo București — Progresul. 
U.T. Arad — Petrolul Ploești.
Jiul Petroșani — C.S. Tg. Mureș. 
Dinamo Cluj — Știința Timișoara. 
1 ? X ? 2 ?... Cine știe ? Fiecare 

meci este deschis oricărui rezultat. 
Lupta pentru primul loc și pentru e- 
vitarea retrogradării este în plină 
desfășurare și echipele — dintr-o 
grupă sau alta, după aspirațiile fie
căruia — vor face toate eforturile 
pentru obținerea celor două puncte. 
Și în acest scop după ce mare parte

Cacoveanu (nr. 7) a ajuns prea 
tirziu... Cimpeanu, portarul echipei 
Dinamo Cluj a fost mai iute și, prirdr-o 
săritură, a blocat balonul. Hulea (in 
tricou alb) il urmărește de aproape. 
(Q.C.A. Dinamo Cluj 6—0).

(Foto: T. ROIBU)

din ele și au verificat efectivele în- 
tr-o interesantă etapă de cupă, au 
folosit această săptămînă pentru pre
gătiri intense.

• G.G.A. a ținut două ședințe 
diferite: marți tehnică individuală și 
joi joc la două porți, cu Titanii pe 
terenul II de la „23 August". In mod 
special s-a pus accent pe jocul înain
tării. A jucat formația obișnuită:

A • Liderii de la „B" la un examen 
de urmărire în categoria C.

Toma —Zadova II, Apolzan, Drago- 
mirescu — Jenei, Bone —Cacovea- 
nu, Constantin, Alexandrescu, Zavoda 
I, Tătaru. O singură schimbare la 
pauză: a jucat linia de halfi Onisie— 
Jenei. Rezultatul: 4—I (1—1). Au
torii golurilor: Alexandrescu (2), Ca- 
coveanu și Onisie, respectiv Radu Tu
dor.

• Adversarii de mîine ai campio
nilor, rapidiștii, s-au pregătit și 
miercuri și ieri. Miercuri au jucat 
cu „Stela", un meci în care au cău
tat să ajungă la o formulă de atac. 
Au fost încercate liniile: Copil — 
Raab — Ene II — Georgescu — Se- 
redai; Copil—Seredai—Ene 11—Langa 
Georgescu și Copil—Raab—Ene II — 
Seredai — Georgescu. Apărarea ră
mâne neschimbată: Dungu — Greavu, 
Vărzan, Macri — Bodo, Stancu.

• Nimic deosebit la Progresul, 
care — pentru că luni a susținut un 
meci amical la Galați — miercuri și 
ieri a făcut simple antrenamente. 
Nici o schimbare în formația : Mîndru 
— Dobrescu, Caricaș. Soare — Cio- 
cea. Știrbei — Oaidă. Smărăndescu, 
Ozon, Dinulescu, Moldoveanu.

• Dinamoviștii bucureșteni s-au 
retras la... Periș unde și-au făcut 
pregătirile. Nu s-au fixat încă asupra 
formației pe care o vor prezenta în 
importantul meci de mîine.

• U.T.A. s-a antrenat printr-un 
joc amical, joi cu U.V.A., pentru 
partida cu Petrolul. Textîliștii n-au 
dat satisfacție la acest antrenament 
încheiat cu rezultatul de 1—1. Au 
marcat: Jărger pentru L'VA șl Țîrlea 
pentru UTA. Serfozo și Mercea n-au 
participat la acest joc, fiind acciden
tați. SerfozS însă, va juca duminică 
Formația probabilă: Coman — Szîics, 
Băcuț M, Sereș — Capaș, Sertozo—

în deplasare • Pasionant!

Jurcă, Petschovski, Marin Marcel* 
Matiaș (Szekely), Țîrlea.

• Pentru meciul ’ de la Cluj, cu 
Dinamo, Știința Timișoara a anurK 
țat o indisponibilitate:' Cădariu, care 
este bolnav. De altfel, el nici n-a 
luat parte la meciul de antrenament 
de joi cu CFR Timișoara (1—0 prin 
punctul înscris de Gîrleanu). Atacul 
reprezintă un semn de întrebare 
pentru studenți. Este probabil să joa
ce „cvintetul": Gîrleanu — Lereter—■ 
Ciosescu — Zaharia — Boroș. Dar 
se poate ca pînă Ia urmă Zaharia să 
cedeze locul lui Flîlp. Portarul va 
fi ales dintre Fuchs și Enăchescu. 
Apărarea va fi cu certitudine: Zbîr- 
cea — Brînzei — Florescu — Coje- 
reanu — Tănase.

• La Petroșani, jocul cu C.S. Tg. 
Mureș este așteptat cu mult interes, 
dar și cu multa grijă. Jiul a jucat 
60 de minute cu juniorii (scor; 
7—2). iar vineri după masă cu Mine
rul Vulcan (11—3 în 60 de minute); 
Formația probabilă pentru duminică: 
Crîsnic — Romoșan, Panait, Tîrno- 
veanu — Gosmoc, Deleanu — GhR 
bea, Gabor, Giurdărescu, Florea, Ner- 
tea.

• In categoria B, liderii Știința 
Cluj și Farul • Constanța se depla-1 
sează : prima la Orașul Stalin, a 
doua la Ploești. In același timp se 
deplasează și Ind. Sîrmei Cîmpia 
Turzîi (la llunedoara) și Minerul 
Baia Mare (la Lupeni), iar Dinamci 
Bacău joacă și el „afară" (Ia Pia
tra Neamț, terenul său fiind suspen
dat).’în timp ce Știința Iași joacă 
acasă.

• In categoria C, C.F.R. Iași, Ti
tanii București, Metalul Oțelul Roșu 
și FI. roșie Oradea sînt în urmărirea 
liderilor Dinamo Brăila, Metalul 
Tîrgoviște, Știința Craiova și Gloria 
Bistrița.

Măsuri necesare pentru menținerea 
prestigiului popicarilor noștri

Scurte știri de fotbal
• Tragerea la sorți a sferturilor de 

finală ale Cupei R.P.R. (programate 
la 25 mai) și stabilirea orașelor neu
tre vor avea loc miercuri 7 mai ora 
19 la sediul federației. Cele opt echipe 
calificate sînt invitate să trimită de
legați autorizați la această ședință.

• Meciul Dinamo Bacău—Dinamo 
Bîrlad (cat. B) se dispută mîine la 
P. Neamț, echipa din Bacău pierzînd 
pe trei etape dreptul de a organiza 
acasă.

• Jocurile restanțe din cat. C: 
Mureșul Toplița—Textila Sf. Ghfcpr- 
ghe, C.F.R. Iași—Gloria Dorohoi și 
F). Roșie Oradea—Gloria Bistrița au 
fost programate pentru 8 mai.

• Progresul București a jucat lunea 
trecută la Galați cu Știința din lo
calitate și a cîștigat cu 2-1 (0-1). 
Au marcat: Banciu și Mateianu, res
pectiv Bogdan.

■— ■

Campionatul motociclist <le re
gularitate și rezistență s-a des
fășurat în condiții atât de grele, 
Incit numai zece concurenți au 
terminat parcursul :

Au rezistat ce-au rezistat 
Bar, copleșiți de duritate. 
Băieții du abandonat
Gu multă _ regularitate.

G. MAZ1LU

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 17 din 27 aprilie au fost 
stabilite următoarele premii: Premiul 
I: 8 variante cu 12 rezultate revenind 
fiecăreia cîte 24.504 Iei ; Premiul II: 
258,25 variante cu 11 rezultate exacte 
revenind fiecăreia cîte 910 lei; Premiul 
III: 3142 variante cu 10 rezultate re
venind fiecăreia cîte 112 lei; Fond de 
premii: 784.129 lei. Plata premiilor de 
la acest concurs continuă în Capitală 
astăzi după amiază începînd de Ta ora 
17 numai la Agenția Centrală din Ca
lea Victoriei nr. 9.

• Premiile specialeoîn obiecte acordate 
variantelor cu „0“ rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 16 din 20 aprilie 
âu revenit următorilor: Premiile pen
tru cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate pe același formular : o moto
cicletă de 350 cmc.: Maior Dominic din 
Craiova cu 256 variante cu „0“ rezul
tate ; un ceas Schaffhausen: Baciu 
Gheorghe din Sinaia cu 150 variante 
cu .,0“ rezultate: un frigider: Braun 
Iosif din Or. Stalin cu 128 variante cu 
„0“ rezultate exacte. Premiile acordate 
prin tragere din urnă: o motocicletă 
de 350 cmc.: Păun Moise din Bucu
rești ; cite un aragaz cu 3 ochiuri și 
butelie: Untaru Dumitru din Mehadia 
și Buhu ’Rudolf din Cluj; cite un apa
rat de radio „Opereta": Dunu Gheor
ghe Orăștie și Bichiș Viorel din Turda; 
cite un ceas de mină . Pobeda": Medro- 
gan Ion din Balotești; Simon Eugen 
din Tg. Mureș; Iosif Ion din Craiova; 
Preda Vasile din Or. Stalin; Panteli- 
monescu Dumitru din Brăila și Meteșan 
VTadiimir din Dobra; cite o bicicletă

*) Rubrică redactată de J.S. Loto- 
Pronosport.

Oxonosport
bărbătească: Paraschiv Gheorghe din 
Roșiori de Vede, Enrich Adolf din 
Sibiu, Trif Florea din Petroș'ani și 
Gorea Tudor din Bicaz. In urnă au 
fost introduse 700 variante cu _0“ 
rezultate.

NUMAI AST AZI SI MI INE PIN A 
LA ORA 12 IȘI MAI POT DEPUNE 
PARTICIPANȚII DIN CAPITALA BU
LETINELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT Nr. 18 alcătuit dună 
cum se știe numai din meciuri autoh
tone (6 de c'ategoria A și 6 de catego
ria B). Reamintim cu această ocazie 
participanților că și la acest concurs 
sînt acordate în continuare premii spe
ciale în obiecte pentru variantele cu 
„0“ rezultate ceea ce mărește simțitor 
tuturor șanselor de a fi premiați fie 
pentru 12, 11 sau 10 rezultate exacte, 
fie pentru „0“ rezultate. Depuneți deci 
și dumneavoastră cît mai multe va
riante pentru acest concurs.

• La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 15 au fost extrase ur
mătoarele numele: 21, 39, 4, 5, 41, 
32. Număr de rezervă 9. Fond de 
premii: 523.275 lei. In urma omolo
gării concursului Pronoexpres nr. 15 
s-a stabilit că nici o variantă nu în
trunește 6 numere exacte. Conform re
gulamentului, fondul acordat premiu
lui 1 adică lei 36.386 plus cei 159,412 
lei reportați, de la concursurile anteri
oare adică 195.798 lei au fc^t reportați 
pentru concursul Pronoexpres nr. 16 cu

elegant Popicarii noștri din rîndurile 
cărora s-au impus în mod deosebit, 
printr-un joc gîndit, inspirat și precizie 
în lansarea bilei, Victor Felseghi, I. 
Munteanu, Nicofae Constantin, Alex. 
Gomoiu, Nicolae Blănării, Petre Purje, 
Aurel Vartic, 1. Dinescn și 1. Dragomi. 
rescu, au format echipe omogene care 
au realizat procentaje apropiate de 
nivelul unor mari competiții interna
ționale. De aceea, acum cînd avem 
certitudinea valorii noastre, trebuie să 
ne gîndim serios la menținerea pres
tigiului cucerit. Să nu uităm că actual-* 
mente ne situăm printre fruntașii con
tinentali la această disciplină. In a? 
ceastă privință ni s-a părut extrem 
de semnificativă declarația președinte
lui federației de popice din Slovenia 
STANE REBOLJ: „Jucătorii dvs. sînt 
talentați, au calități fizice deosebite, 
însă credem că evoluînd pe pistele din

Echipa de popice TR1GLAV din 
Kranj, campioana și recordmana Iu
goslaviei, a venit în țara noastră cil 
un valoros palmares internațional: în 
ultimii șapte ani a suferit doar o sin
gură înfrîngere, de la Vierenheim 
(R.F.G.). Și totuși, în trei din cele 
patru meciuri susținute la noi, oaspeții 
au fost nevoiți să plece steagul. Acest 
eșec — după cum a afirmat chiar ru
tinatul Stark Rajko, unul din compo- 
nenții reprezentativei Iugoslaviei care 
a cucerit anul trecut la Viena cam
pionatul mondial —'va produce o ma
re vîlvă pe arena internațională.

Cele trei victorii obținute la Sibiu 
de Construcții II, la Oîmpina de Ra
finăria 4, revelația sezonului, și la 
București de I.O.R., ne fac încreză
tori în forțele proprii. Cu toate 
oaspeții nu s-au prea acomodat . r
pistele de aici, ei n-au dezmințit aș- ■ străinătate nu vor putea da același 
teptăriie, remaroîndu-se prin stilul ’ ” *" i

că 
cu

lor

tragerea din urnă miercuri 7 mai. Pre
miul II: 13 variante cu 5 numere exac
te revenind fiecăreia cîte 8396 lei ; 
Premiul III: 443 variante cu 4 nu
mere exacte revenind fiecăreia cite 
lei 492. Plata premiilor de la concursul 
Pronoexpres nr. 15 se va face în Ca
pitală astăzi după amiază începînd 
de Ia ora 17 num’ai Ia. Agenția Centra
lă din Calea Victoriei nr. 9.

• Se aduce fa cunoștința participanți- 
că la concursul Pronoexpres nr. 16 
tragerea din urnă miercuri 7 mai 
acordă prin tragere din urnă tutu- 

participănților indiferent numărul

lor 
cu 
se 
ror 
de rezultate indicate următoarele pre
mii speciale în obiecte : o motocicletă 
de 350 cmc., o motocicletă de 125 cmc., 
3 aragazuri cu 3 ochiuri și butelie, 5 
aparate de radio „Victoria", 10 ceasuri 
de mină, 20 mape de piele și 50 cea
suri deșteptătoare. Participanții pe bu
letine colective vor primi premiile 
duble.

• Premiile în obiecte acordate prin 
tragere din urnă participanților la 
concursul Pronoexpres nr. 15 au re
venit următorilor : motocicleta de 350 
cmc. buletinului 2698085 ag 10-12 
reg. 7; motocicleta de 125 
letinului 706825 ag. 82 reg. 13; cîte 
un aragez cu 3 ochiuri și 
buletinele 20P6760 ag. 21 reg. 
341297 ag. 47 reg. 5 și 2148572 ag. 
61 reg. ÎLj cî’e un aparat de radio 
„Victoria" bule; Inele 998394 ag. 83 
reg. 3; 4559060 ag. 56 reg. 3; 
2642612 ag. 32 reg. 7 (2 buc) ; 
915765 ag. 174 reg. 3 și 1048700 ag 1. 
reg. 5. Au mai fost acordate 10 cea
suri de mînă, 20 truse stilou-creion și 
50 ceasuri deșteptătoare.

cmc. bu

butelie:
13 ;

randament". Conducătorul sportivilor 
iugoslavi se referă la faptul că mai 
•toate țările afiliate la Federația inter
națională de popice au numai piste 
de bitum, construite după prescripțiile 
torului internațional. Or, noi avem în 
întreaga" țară doar câteva piste cores
punzătoare dar și ele sînt mult mai 
dure. De asemenea, bilele noaslre sînt 
de bună calitate însă ceva mai mari 
decît cele care se folosesc în întîlni
ri le sau competițiile cu caracter inter
național.

Ca și anul trecut — cînd ne-a vizi
tat echipa Medvedgrad — și de data 
aceasta. am observat Ia popicarii iu
goslavi un procedeu uniform de lan
sare a bilei. Din păcate, jucătorii noș-. 
tri, pe lîngă faptul că nu au un pro-’ 
cedeu uniform de lansare, greșesc; 
credem, și prin forța pe care o impri
mă bilei. Din această cauză „sparg" 
uneori chiar și atunci cînd prind „ea-' 
naiul". Am mai observat la ei o inad
misibilă greșeală de orientare atunci 
cînd din cauza impreciziei nu reușesc 
să prindă „canalul", in asemenea si-: 
tuații ei trag totuși la „canal" în loc 
să ia ca punct de reper fața centrului, 
care le poate asigura mai precis lo
vitura în „canal".

lată cîteva observațiuni pe care noi 
le considerăm deosebit de importanta 
acum înaintea Cupei Europei, la care 
țara noastră și-a anunțat participarea; 
Trebuie să depunem toate eforturile ca 
să asigurăm popicarilor romîni condiții 
de antrenament și de concurs (bile,' 
piste etc.) similare celor de la com-i 
petițiile oficiale din străinătate. Numai 
astfel ei vor putea reedita pe pistele 
din străinătate valoroasele rezultate 

’pe care le obțin TiT țară.

Tr. IOAN1ȚESCU

ȚI-AI DEPUS BULETINUL PRONOSPORT ? Nu uita ! Concursul nr. 18 se închide în Capitală duminică la ora 12!



AU LOT SFIRȘIT 
CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE VOLEI

PETROȘANI, S (prin telefon). Azi 
Șu luat sfirșit în localitate imalele 
Campionatelor universitare de volei pe 
1958. După o luptă pasionantă 
Victoria a reveni jucătoarelor 
de la I. C. F. București și 
Jucătorilor de la Univ. „V. Babeș* 
.Cluj. Iată clasamentele: MASCULIN: 
J, Univ. „V. Babeș* 8 p.; 2. I.C.F. 
Șuc. 7 p.; 3. Construcții Buc. 6 p.; 
g. Politehnica Timișoara 5 p.; 5. Po
litehnica lași 4 p. FEMININ : 1. I.C.F. 
Buc. 8 p.; 2. Univ. „V. Babeș* Cluj 
Y p.; 3. Univ. „C.I. Parhon* Buc. 6 p.;

Intensă activitate la călărie
Cine și-ar fi putut imagina că un 

concurs hipic la Călărași ar putea re
ține timp de ouă zile atenția a 
10.000 de spectatori! Și totuși faptul s-a 
petrecut zilele trecute iar noi ne gră
bim să-l consemnăm cu satisfacție. 
După cum ne relata și coresponden
tul nostru Aurel Scăunaș din Călă
rași concursul hipic din localitate, or
ganizat în cinstea zilei de 1 Mai, s-a 
bucurat de participarea călăreților din 
orașele București, Iași, Constanța, 
Bacău, Brăila, Buzău, Piatra Neamț, 
Craiova și din orașul și raionul Că
lărași. Organizatorii, au știut să asi
gure condiții excelente de concurs celor 
53 de participanți. Dintre cîștigători a- 
mintim pe Joan Dobrescu (cîștigătorul 
„Cupei 1 Mai“), echipa de ștafetă 
Călărași (N. Dinu, G. Grislier, 1. Do
brescu), Titus Chirilă (cîștigătorul 
probei de înălțime (1,70 m.) și Gh. 
Pascal (cîștigătorul probei de du
rată).

★
Recent s-a desfășurat la Băicoi în 

prezența a 2.000 d,e spectatori un con- 
turs hipic organizat, de asemenea, 
foarte bine, de colectivul . sportiv 
Bchela Băicoi la care au luat parte 
Eălăreți din colectivele Stejarul și Di
namo PIoești.

Peste 3.000 de spectatori au urmărit 
Ieri întrecerile din prima zi a con

..Cupa Progresul", un antrenament util
pentru „Circuitul

Duminică 4 mai pe șoseaua Alexan
dria se va desiășura cursa ciclistă 
dotată cu „Cupa Progresul”. Adeziu
nile de participare, înregistrate pînă 
ieri lasă să se întrevadă un record de 
concurenți, mare parte dintre ei ci
cliști de prim plan, ca: I. Baciu, L Io- 
niță, C. Baciu (CCA), N. Maxim, I. 
Hora, R. Schuster (Dinamo), 1, Con- 
Stanlinescu, C. Stănescu, C. Dumitru 
'(Progresul), C. Istrate (Bere Raho
va) și alții.

In Capitală
AZI

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plevnei, ora 9: concurs de călărie. 
După amiază întrecerile încep la ora 
16.

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
ora 16,30: prima etapă (ziua I) a 
campionatului republican de atletism 
pe echipe.

VOLEI. Sala Floreasca de la 
ora 16.30: C.S.U. Buc. — Dinamo 
(f); T.C.H. — QC.A. (m. cat. A); 
I T B. — Victoria (m. cat. A).

MIINE

FOTBAL. Stadionul „23 August*, 
ora 11,45: Dinamo București — Pro
gresul (cat. A); ora 16,30: Rapid — 
©.CA. (cat. A.); teren C.A.M. ora 9: 
Confecția — Torpedo (cat. C). ora 
110,45: Știința București — Combina
tul Poligrafic București (cat. B); 
stadionul Giulești ora 10,30: C.F.R.

Dinamo Obor (cat. B); teren Du- 
idești ora 10,30: Titanii — Dinamo 
Pitești (cat C).

MOTO. Stadionul Constructorul, 
ora 9: Concurs de viteză pe pistă 
'de zgură (dirt-track).

HANDBAL. Teren C.C.A. ora 10: 
G.QA. — C.S.U. București (m. cat. 

’A): stadion Dinamo, teren central, 
ora 12: Dinamo Buc. — C.F.R. Buc. 
Țm. cat Bl; teren Progresul F. B. 
jbra 16: C.S.U. Buc. — Metalul Re- 
|îța (f. cat. A); ora 17: Olimpia 
M.I.O. — Record Mediaș (f. cat. A).

4. Univ. „AL I. Cuza* Iași 5 p.; 5. 
I.M.F. Timișoara 4 p.

De-a lungul întrecerilor s-au eviden
țiat Sonia Braga, Doina Vințan, Elena 
Corbeanu (I.C.F.), Maria Lucacl, Ma
ria Seuleanu (Univ. „V. Babeș*), Ale
xandra Oproiu. Rodica Rada (Univ. 
„Parhon*), Fierarii, Dafcu, Adamooici 
(Univ. „P’rhon"), Manta, Stănculescu 
(I.C.F.), Rațiu (Construcții).

Echipele au primit cupe din partea 
U.A.S.R. și C.O.R., iar U.A.S.R. și 
Inst Mine Petroșani au oferit premii 
tuturor echipelor participante.

Florin Lupei, coresp.

cursului de călărie organizat pe baza 
hipică din calea Plevnei. Ei au avut 
prilejul să asiste la dispute aprige și 
spectaculoase Intre călăreții de la CCA, 
Dinamo, CSA București, Recolta Bucu
rești și Școala sportivă de tineret 
Au fost înregistrate următoarele re
zultate: DRESAJ CATEGORIA 3: I. 
N. Mihalcea (CCA) pe Corvin: 230,67 
pct:, 2. I. Oprea (CCA) pe Sulina: 
225 34; 3. I. Oprea (CCA) pe Bo
lero: 217.00. SEMIUȘOARA: 1. Os
car Recer (Din. Buc.) pe Sidef 0 pct: 
46,5 sec.; 2. I. Oprea (CCA) pe Ful
ger 0 pct: 49,5 sec.; 3. Dan Mihâi- 
lescu (Rec. Buc.) pe Mărgean 0 pct.: 
50,3 sec. PROBA REZERVATA TINE
RETULUI : 1. Bogdan Bădulescu (Șc. 
sp. tineret) pe Ghidran 0 pct.: 31,7 
sec. ELIMINĂRI SUCCESIVE: 1. A 
Radar (CSA Buc.) pe Torent învinge 
în finală pe I. Molnar (CCA) cu Bim
bo, și se clasează cu 0 pct și 35 sec. 
față de 4 pct și 35,2 sec. cît a rea
lizat I. Molnar. In semifinale: C. Vlad 
(Din. PIoești) pe Castor și Stana Pe
tre (Din. Buc.) pe Siminica.

Concursul continuă astăzi (începînd 
de dimineață) cu probele: dresaj In
termediar, obstacole ușoară, probă 
pentru tineret, probă gen „Lucerna*. 
Duminică : dresaj olimpic și dresaj 
„A*, semimijlocie și durată.

regiunii Stalin"
In afară de concursul pentru cate

goriile superioare, dotat cu „Cupa 
Progresul”, se vor mai desfășura a- 
lergări pentru categoriile semicurse. 
He, juniori, categ. a IlI-a și neclasi
ficați. Aduriarea concurenților: la ora 
8, la baza sportivă „Progresul” (str. 
Dr. Stalcovici nr. 42); startul festiv la 
ora 8,30 iar plecarea efectivă în în
treceri se va da ia ora 9, de la km 8 
pe șoseaua Alexandria.

NATATIE. Bazinul Floreasca de 
la ora 10: întîlnirea internațională 
de înot și polo dintre Progresul 
Gospodării și Voros Meteor Buda
pesta.

TENIS DE MASA. Campionatul 
categoriei A. Sala Constructorul 
(str. Aurora nr. 1) ora 10: Spar- 
tac Buc. — Voința L. M. Buc. (mas
culin); sala Energia (str. Mendeliev 
nr. 34), ora 11: Petrol Chimie Buc.
— Voința Buc. (feminin).

VOLEI. Sala Floreasca de la ora 8: 
Progresul Tîrgoviște — M.I.G. (f); 
C.P.B. —. Someșul Cluj (f); C.T.F.T.
— Tractorul Orașul Stalin (m. cat 
A); Dinamo Buc. — Știința Cluj (tn. 
cat A); îaren Voința (str. Cezar Bo- 
liac nr. 7), ora 16: Voința — Di
namo Cluj (m. cat. B.).

ATLETISM. Stadionul Republicii 
(dimineață de la ora 9 și dttpă-
amiază de la ora 16,30): prima e-
tapă (ziua a II-a) a campionattdui
republican de atletism ne echipe

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plevnei (dimineața de la ora 9 șî 
după-amiază de la ora 16: concurs de 
călărie.

RUGBL Jocuri în Cupa R.P.R. sta
dionul Tineretului începînd de la 
ora 9.

In țară

FUIBAL. Categ. A. UT. Arad — 
Petrolul PIoești; Jiul Petroșani —

Cind viteza te îmbie prea mult..*

Pentru a trece ca succes examenul practic de conducere trebuie să 
stăpînești bine mașina, să dovedești midii trude minor e, calm, să ai o po
ziție corectă pe motocicletă.

In clișeu un candidat in fața comisiei, făcind „opturile” in panii. 
El ca și multi alții au putut spune după examinare: cine știe, nu oade._ 
la examen/

A sosit, în sfirșit, primăvara, iar 
vara bate la ușă. Prilej de bucurie 
pentru tineri și virstnici, pentru copii 
și bătrîni. Dar parcă aceste anotimpuri 
zîmbesc cel mai ademenitor sportivi
lor și în special motocicliștilor. So
sesc zilele calde și însorite, cind mii 
și mii de posesori de motociclete por
nesc la sfirșit de săptămină spre
locurile pitorești ale patriei.

Firește, motociclismul este un sport 
admirabil și cu ații mai plăcut cu 
cît se poate practica în cele mai bune 
condiții nu numai de amatorii re
cordurilor, ci și de marea masă a 
tinerilor. Din păcate există încă des
tul de multi conducători de motoci
clete care ignorează legile circula
ției, se supun ei și supun pe alții 
unor accidente grave. Ca să nu mai 
vorbim de micile contravenții.

Eejie la propriu ți— la figurat

Există mai multe feluri de beții... 
Cele de care ne ocupăm în rindurils 
de față se leagă strins: beția de al
cool și beția de viteză. Ei bine, din 
nefericire ele sini în majoritatea ca
zurilor izvorul tuturor relelor. După 
ce motociclistul „frage" cîteva cin- 
zecuri, halbe, sau șprițuri și se urcă 
pe șa, i se pare că nimic nu-i mai 
poate sta în față. Atunci acul kilo
metrajului se mișcă vertiginos spre 
100 (sau trece de ell), pomii și stu
pii de telegraf aleargă cu o viteză 
amețitoare pe marginea șoselii, iar 
„el" e mindru, se crede cel 'puțin un 
Sădeanu sau Nae Niculici. A uitat 
însă de legi, de pietoni, de celelalte 
vehicule și iată-l (in cel mai bun 
caz) trezit la realitate intr-un pat 
de spital sau pe băncile tribunalu
lui...

Gheorghe Ziegler, cu motocicleta 
nr. 77382—B, aparținînd comitetului 
regional U.G.F.S. București, a fost 
condamnat la 3 ani și 6 luni închi
soare pentru că a lovit grav pe con
ducătorul unei motorete șl a vrui să 
dispară prin fugă de la locul acci
dentului. Nu vă mirați: Ziegler se 
afla în stare de ebrietate 1 Și lată 
alt exemplu : Nu de mult, Vasiie Fu-

C.S. Tg. Mureș; Dinamo Cluj — 
Știința Timișoara, C. S. Oradea —• 
Steagul roșu Orașul Stalin.

Categ. B: seria 1: Partizanul Re
ghin — Metalul Reșița, Corvlnul Hu
nedoara — Industria Sîrmei O. 
Turzii, U.V. Arad — Progresul Si
biu, Tractorul Orașul Staiin — Știin
ța Cluj, C.F.R. Cluj — C.F.R. 'timi
șoara, Gaz Metan Mediaș — C.F.R. 
Arad, Minerul Ltipeni — Minerul 
Baia Mare.

Seria a 11-a: Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni, Dinamo Bacău — 
Dinamo Bîrlad, Știința Iași — Fo- 
resta Fălticeni, Prahova PIoești — 
Farul Constanța, Progresul Suceava 
— Unirea Focșani.

Cat C. Seria 1: Dinamo Brăila — 
Petrolul Moinești, Steaua roșie Ba
cău Știința Galați, Știința I.M.F. 
Iași — Victoria Tecuci, Textila Bo
toșani — Rulmentul Bîrlad, Gloria 
Dorohoi — Locomotiva Pașcani, Oi- 
tuzul Tg. Ocna — C.F.R. Iași, 
Sportul Muncitoresc Rădăuți — Tex
tila Buhuși.

Seria a Il-a: Petrolul Pitești —• 
Șanț. Naval Constanța, Ancora Ga-' 
lăți — Gloria C.F.R. Galați, Titanii 
București —Dinamo Pitești, Sinteza 
Victoria — Metalul Tîrgoviște, Con
fecția București — Torpedo Rafină
ria Cîmpina — Olimpia Giurgiu, 
I.M.U.M. Medgidia — Carpați Sinaia.

Seria a IH-a: Indagrara Arad — 
Rovine Grivița Craiova, Aurul Brad— 
U.M. Cugir, Metalul Oțelul Roșu — 
Flacăra ©răștie. Unirea Rm. Vîlcea 

tea ,care conducea motocicleta ca o 
viteză nepermisă, s-a răsturnat pe 
bd. Ana Ipătescu alegîndu-se cu răni 
grave. Gheorghe Trandafir a condus 
cu viteză prea mare motocicleta nr. 
79838—B și a provocat rănirea a trei 
cetățeni etc. etc.

Viteza nu este întotdeauna deter
minată de... alcool. Ea provine și din 
dorința de a întrece pe alții, de a 
se arăta curajos. Nu, nu-i vorba aici 
de un act de „bărbăție", este doar o 
manifestare a aroganței și a vanității. 
Cu ce a fost vinovat băiețașul de 9 
ani de pe șoseaua Chitilei. care ți-a 
pierdut viața din cauza beției de vi
teză a motociclistului Mircea Pascu? 
Tot din cauza vitezei, Constantin 
Pătrășcolu a lovit tn piața Romană 
o femeie iar pe calea Călărași, Con
stantin Haca — dorind să depășească 
în viteză un vagon de tramvai, s-a 
areal pe trotuar rănind tui copil de 
2 'ani. Firește, toți acești conlravc- 
niehțî si-aii primit pedeapsa cuve
nită.

Nici sportivii nu sînt scutiți de legi
Mulți span cam așa: lăsați-l că e 

sporția fruntaș, lui i se admite totul 
(?) Da, dar legile suit legi șl ele

MIINE IN CAPITALA: PRIMUL 
CONCURS DE DIRT-TRACK

In organizarea colectivului sportiv 
Geotehnica I.G.S.P.G se va desfășu
ra cline începînd de la ora 9, pe 
stadionul Constructorul din șoseaua 
Olteniței nr. 13, primul concurs de 
dirt-track (alergare de viteză pe pis 
tă de zgură) al anului. La acest 
concurs vor participa cei mai buni 
motocicliști din Capitală. Biletele 
s-au pus’ în vînzare la agenția Pro
nosport din Calea Victoriei nr. 9.

ACTUALITĂȚI DIN TIR
© Al doilea concurs republican al 

anului va avea loc pe poligonul

— C.F.R. Tr. Severin, Dunărea Co
rabia — Olimpia Reșița, Flacăra Tg. 
Jiu — Știința Craiova. Seria a IV-a: 
Gloria Bistrița — Arieșul Turda, Tisa 
Sighet — Voința Tg. Mureș, Stăruin
ța Oradea — Recolta Cărei, Victo
ria Satu Mare — Chimica Tîmăveni, 
Dinamo Baia Mare — Rapid Cluj, 
Mureșul Toplița — Stăruința Salon- 
ta. Textila St Gheorgh» — Flamura 
roșie Oradea.

VOLEI. Sibiu: Voința — Știința 
Timișoara (f.); Orașul Stalin: Voința
— C.F.R. Buc. (f.); Arad: Atnefa— 
C.F.R. Craipva (m. cat A); Suce.a- 
va: Voința — C.S. Snagov (m. cât. 
B); Galați: Știința — Voința Bacău: 
Orașul Stalin: Politehnica — Știința 
Iași; PIoești: Aurul Negru — Fero
viarul Constanța; Tg. Mureș: Dinamo 
Dinamo Oradea ; Baia Mare; Dinamo
— Utilajul — Petroșani; Timișoara: 
Casa Ofițerilor — Ștejarul Rm. Vîlcea. 
TENIS DE MASA.' Arad: Voința — 
O.S.U. Buc.; Satu Mare: C.S. Vic
toria — C.F.R. Roșiorii de Vede 
(m.); Oradea: Ferotex — C.S.U. Buc. 
(f.).

HANDBAL. Masculin cat. A: Jim- 
botia: Victoria —Știința Timișoara; 
Făgăraș: Chimia — Metalul Reșița; 
Iași: Știința — Textila — Cisnădie: 
PIoești: Petrolul — Dinamo Orașul 
Stalin; Sibiu: Voința — Tehnemotai 
Timișoara: feminin cat. A; PIoești: 
Metalul 2 — Steagul roșu Buc.’ Tg. 
Mureș: Ilefor — Măgura Codlei; Si
biu: Flamura roșie — Gloria Sighi
șoara: Timișoara: Știința — Progre
sul Orașul Staiin; masculin cat. B.; 
Reșița: Olimpia — Bacău; Sibiu: 
Balanța — Dinamo Tg. Mureș; Ga
lați: Știința :— Mureșul Periam;
Arad: I.C.A. — Voința Sighișoara; 
Constanța: C.S. Marina — Stăruința 
Odorhei.

trebuie respectate de toți. Cine nu-șt 
aduce aminte de tragica moarte a 
cunoscutului motociclisi Walter A- 
gafon, sau de Constantin Nedelmi 
care gonind cu o viteză nebtmd 
(A» kmfh) s-a rănit gras, scăpând 
ca prin minune de la moarte. Tot 
din nerespedarea regulilor de circu
lație sportiva Ilona Mihai ache înso
țiră de Clemens MihăUesm. s-au ac
cidentat grav, fiind internați în srritaL 
Unii sportivi'cred Mierlise admită 
orice,, călcind dispozițiile DM.C Ci
clistul N. Maxim, de pildă, a ix-rv 
biunțat mașina sa cu simplă trao- 
(lune în zilele cind circulația a torf 
interzisă pentru acest gen de vehicu
le. Ciclistul Constantin Darrrtrestm 
a fost văzut circulînd pe bicicletă 
In contrasem, pe o stradă cu sen» 
unic. Și să nu credeți cumva că ba- 
potriva acestor contravenienți ud 
s-aa luai măsuri.

Examenul e greu, dar_ merge 
Si fărt

„Vai, ce greu e examenul de con
ducere*. Se pling multi candicME 
Trebuie să cunoști noțiunile elemen
tare de tehnică (gr. 1 și 11) condu
cerea și regulile circulației Orga
nele de mliție sînt foarte exigente 
cu candidații care se prezintă la exa
mene, pentru a se convinge că dad 
carnetul de conducere unor oameni 
bine pregătiți, preîntimpinind și în 
acest fel accidentele, E și firesc să se 
ceară cunoștințe avansate, pentru că 
un posesor de carnet trebuie să știe 
să conducă bine pe orice timp: ză
padă, ploaie, gheață, în pantă, prin 
gropi etc. Sțnt însă cazuri cind cei 
care sînt amlnați sau respinși la e- 
xamen șofează fără carnet. Așa au 
făcut E Moscovici (81959—B), 
Gheorghe Drăgan (78058—B) șa

Concluzia la aceste rlnduri are un 
singur scop. Să se respecte legile 
circulației, evitindu-se acciden‘ele. 
Deci, atenție motocicliști: respectați^ 
legile circulației, iar atunci 
(poale) sînleți tentați de șosea, de 
virajele îmbietoare, de partenerul sau 
partenera din spate, sau de— mișca
rea vertiginoasă a acului de kilome
traj, gîndițl-vă la urmările grave pe 
care le poale avea nesocotința voas
tră. I. OCHSENFELD

Tunari în zilele de 7, 8 și 9 mat 
Concursul este organizat de Casa 
Centrală a Armatei și este dotat cu 
„Cupa Victoriei".

• La 11 mai începe Intîlnirea in
ternațională de tir prin coresponden
ță între cluburile „Metalul" (R. P. 
Romînă) și Z.K.S. (R. P. Polonă). 
Timp de 7 zile, aceste două echipe 
se vor întrece la armă liberă cali
bru redus 3x40, pistol. viteză, pistol 
liber, combinată. Rezultatele obți^^k 
te de fiecare echipă vor fi comul^^. J 
cate celeilalte pentru a se putea sta- 
bili clasamentul final Trăgătorii de 
la „Metalul" vor evolua pe poligo
nul Tunari Cu acest prilej, se va 
desfășura un concurs la care vor 
lua parte mai multe echipe de club.

CAMPIONII DE BOX AI „ZONELOR"
CLUJ ȘI REȘIȚA LA JUNIORI

A luat sfirșit etapa de „zcaă~ a 
campionatului individual de box pen
tru juniori Iată campionii „zonelor* 
Reșița și Cluj în ordinea categoriilor.

CLUJ: Emerik Mikeș (Cluj), S. 
Cosfescn (Baia Mare), Gh. Taședan 
(Oradea), N. Denea (Oradea), Gus
tav Simonca (Cluj), I. Nyryi (Ora
dea), T. Sivoș (Oradea), Â. Boceanu 
(Cluj), I. Astaloș (RAM), St Fia vai 
(Cluj), Em. ioanovici (Cluj), V. Te- 
giaș (Cluj). "Ț

REȘIȚA: Gh. Dumitrache (Timi
șoara), C. Cîrlig (Timișoara), N. Po
pa (Craiova), I. Petrescu (Timișoara), 
I. Balaș (Hunedoara), C. Bumbea (Ti
mișoara), Gh. Gia (Timișoara), Gk. 
Bocskei (Timișoara), Gh. Tupangi© 
(Craiova), I. Botta (Timișoara), D. 
Carp (Timișoara), D. Dinu (Craiova).

★
Iată acum campionii de juniori ai 

orașului București pe anul 1958: AL 
Voicu (G. Roșie), P. Ioanitescu (T. 
D ), Gh. Ghiță (CFR—ICI), Gr. Du
mitrescu (TD), M. Dumitrescu (TO),
M. lonescu (Constructorul), Mihai 
Dumitru (IPROFIL), D. Bălăci (Se
mănătoarea), I. Manca (TD). M. Stâ- 
nescu (Progr-sul), V. Netea (Școala 
sportivă de tineret).

★
PLOEȘTI : Gh. Citirea (Pitești).

Ion Dinu (Constanța). Gh. Ră- 
ileatru (PIoești). C. Chiriță (Cons-' 
tanța), 1. Crîmpiță (PIoești), L 
Marcu (Pitești), V. Pătran (PIoești). 
V. Neagu (Constanța), Neaga Gas- 
ma (Constanța), I. Păunoiu (PIoești).
N. Topală (Constanța), L Grâj- 
deauu (Constanța).



încep semifinalele campionatului republican
de șah pe echipe

|M

prezentau
--------------------*- A

i
•*

țară, se 
compe- 

campiona- 
24 de i©r-

Mîine, în trei orașe din 
sdă’ startul unei interesante 
iiții șahiste.- semifinalele 
teilui R;P.R. pe echipe, 
mâții încep lupta pentru a desenai a
dta rîndul lor cele 6 care alături de 
Știința și Constructorul București 

..(calificate direct) își vor disputa ta- 
tr-un . turneu final titlul de cam
pioană.

\ In general, federația a repartizat 
just echipele ta cele 3 grupe. Astfel 
se face că fiecare grupă prezintă un 
sensibil echilibru valoric. ,O garanție 
Tn plus că ta finală se vor califica 
&itr-adevăr cele mal bune echipe.

: Iată a mm componența grupelor: 
t‘ CONSTANȚA — Progresai F.B. 
Buc., Statistica Buc., Proiect I I.P.S.

Ploești, Metalul 7 Noiembrie Craiova, 
Știința Galați, Progresul Iași, Pro
gresul T. Măgurele, Flamura roșie 

•Constanța.
II. OR. STALIN — Dinamo- Bucu

rești, Știința Timișoara, Energia O- 
radea, Progresul II Cluj, Proiect II 
LP.S, Ploești, Voința Reghin, Moto
rul G. Lung Muscel, Știința Or. 
Stalin.

UI. SATU MARE — Progresul I 
Cluj, O. S. Oradea, Acvila București, 
Voința Timișoara, Utilajul Petroșani, 
Voința Botoșani, Progresul Bacău, 
Voința Satu Mare.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică în turneul finaL 
trecerile iau sfîrșit la 12 mai.

in-

Dinamo Moscova, echipa campioasă la fotbal a U. R. & S.

Concursul internațional 
de călărie de Ia Roma

— Jucătorii sovietici susțin 3 meciuri în Romînia —
„.Dinamo Moscova la București 1 Iată o veste în măsură să incinte Pe plan internațional, Dinamb 
iubitorii sportului cu balonul roturtei, care vor avea prilejul să vadă Moscova a susținut cel mai marai 

Iuotu tma din cele mai faimoase’echipe ale Totbaluîiiî sovietic. Răij- număr de întîlniri dintre toate echi4 
r».„. ». „ „ j • .. ...........sovietice. Intre 1936 și 1957 dri

namoviștii au jucat 59'meciuri in-1 
tțrnaționale cu echipe de club, selec-i 
ționate și reprezentative naționale^ 
Dinamoviștii au cîștigat 37 întîlniri,- 
au terminat 14 la egalitate, pjerzînd 
numai 8 partide. Scorul general al 
acestui palmares (175:62) vorbește 
deopotrivă despre valoarea apărării 
dinamoviste,. ca și despre forța deo-i 
sebită a atacului. Spicuind din rezul-’ 
talele internaționale ale echipei tre4 
buie să consemnăm victorii de mare 
prestigiu cum ar fi 4—3 și 5—0 cu 
Arsenal (Anglia), 10—1 cu Cardiff

M* Timu pe locul II în premiul tt Villa Borghesse“, 
Gh» Antohiț pe locul III în premiul »Pincio“

ROMA (prin telefon). — Cea de a 
patra zi a concursului hipic ftrtema- 
țional a prilejuit reprezentanților ță
rii noastre o frumoasă satisfacție: că
lărețul romta MIHAI TIMU, cu ca
lul Fildeș, s-a clasat al doilea ta pro
ba de obstacole dotată cu premiul VBla 
Borghese la un punct diferență față 
de cîștigătorul probei- chilianul Simo- 
netti cu calul Carnaval. Locul trei ta 
această probă a revenit călărețului 
german Stassfeld pe calul Isold a. Că- 
lărețiî romîni V. Pinda și F. Bărbu- 
ceanti care s au prezentat alături de 
ceilalți 83 concnrenți prezenți la startul 
acestei probe au ocupat tocurile 19 și 
respectiv 40. De remarcat faptul că de 

^Mta^astă dată nu au reușit să se eaîi- 
^^Tice printre primii zece nid călăreții 

de talie mondială Piero și Raymondo 
DTnzeo, De Fombefîe și Guterez. In 
schimb, aceștia s-au revanșat în ca
drul probai dotată cu Marele Premiu 
al Orașului Roma tmde au ocupat " 
mefe trei locuri ( Piero DTnzeo, 
Fombefîe și Raymondo D’Inzeo).

*
Miercuri a fast zi de pauză, 

joi întrecerile au continuat ea pre
miul „PIAZZA DI SIENA” — un 
parcurs de vânătoare. barema B. Des 
fășurarea acestei probe ne-a procurat 
• frumoasă satisfacție: tânărul nos
tru reprezentant AL Longo a ocupat 
focuî VT cu 1:31.4 și o singură gre
șeală, fără de care ar fi avut ace-

pri- 
De

iar

^cbipa de rugbi C.F.R. 
invitată în Polonia

In timp ce Ia București va evolua 
formația galeză Swansea, echipa 
noastră campioană — GER. Grcoița 
Roșie — va juca în Polonia. Rug- 
biștii feroviari, care vor răspunde 
astfel unei invitații adresate de iede- 
rația poloneză de specialitate, vor 
susține în țara prietenă hei meciuri, 
și anume: la 11, >4 și 18 mai

lași rezultat ca și dfștigătorul pro
bei, italianul DAnzeo. La probă au 
hiat parte 74 de călăreți. In cea de 
a doua probă de joi, un alt călăreț 
romîn a avut o comportare care a 
stîrnit admirația specialiștilor. Este 
vorba de maestrul sportului Gh. An- 
tohi, care, pe calul Fildeș, a ocupat 
locul 3 în premiul PINCIO, probă 
cncerită de chilianul Aranda, urmat 
de SaJim (Republica Arabă Unită). 
In aceeași probă, V. Bărbnceami, pe 
calul Robot, s-a clasat pe locul 9, 
ceea ce constituie de asemenea b 
performanță, finind cont că Ia între
ceri au luat parte 69 de călăreți. 
Ieri s-a disputat „CUPA NAȚIUNI
LOR”, care a revenit echipei Germa
niei cu 12 pct. penalizare. Echipa 
țării noastre (care a rămas numai cu 
3 concnrenți, întrucît Gh. Antohi cu 
cătai Rubin a fost eliminat) s-a cla
sat pe locul 9.

pe
■ Ia 
mele lui 
formație 
impresie,
Dinamo 

tre cele, __  ___  -____
U.R.S.S. Jucătorii în tricouri 'albe cu 
dungă albastră și cu inițiala „D” pe 
piept au apărut tatiia oară , pe sta
dioane ta primăvara anului 1923 ț ’ 
dintr-o (fată s-au impus atențfei ge
nerale. Atunci, cu trei decenii șt ju
mătate în urmă, a luat ființă asocia
ția „Dinamo” creată din inițiativa’ 
marelui fruntaș comunist Feliks Ed- 
mundovici Dzerjinski. In 35 ani de 
activitate această asociație s-a trans
format tafr-una din cele mai impor
tante organizații sportive sovietice iar 
echipa de fotbal a devenit una din 
formațiile de frunte ale țării

Nici una din echipele Uniunii So
vietice n-a adus probabil o contribu
ție atît de substanțială la dezvolta
rea sportului eu balonul rotund ta 

la fundamentarea și crearea 
școlii fotbalului sovietic ca Dinamo 
Aioscova. Dinamoviștii au introdus 
primii sistemul schimbului de locuri. 
Provoctad pe teren acea „dezordine 
organizată”, ei creau derută în a- 
părarea adversă, obținlnd superiori
tatea numerică ta atac. înaintarea pe 
front larg cu folosirea la maximum a 
extremelor, desfășurarea jocului în 
adîncime dar pe întreaga lățime a 
terenului, s-au înscris de asemenea 
ta tactica dinamoviștilor aductadu-le 
mari și răsunătoare succese. Cele mai 
ermetice apărări n au rezistat în fala 
atacului dinamovist Scoase din dis
pozitiv, destrămate, derutate de schim
burile de locuri, depășite în viteză 
și condiție fizică, ele au simțit din 
plin forța acestei tactici modeme, 
eficace. Dinamo Moscova a apreciat 
înaintea altor echipe marele rol al 
mijlocașnlui în fotbalul modern. Și 
și-a pregătit mijlocași pe măsura ne-

-____2, Riu-
Dmamo Moscova a depășit de mult granițele UR.S.S. Această 
a evoluat pînă în prezent ta 22 țări, lăsînd pretutindeni o uitae 
culegînd elogii pesie elogii.
Moscova se numără prin- c 
mai vechi formații din lui.

cesităților mereu crcscînde ale jejeu-

Pînă în 1936 (cfad a .iosf o’rga.^at. 
, 2. V- -' "” "7-'.Reijtru

. formații de club), dinamoviștii cîști- 
?' gasară de 6 ori campionatul Mosco

vei. Primul campionat al U.R.S.S. a 
coincis cu un veritabil triumf al Iui 
DinaȚo. Effiipa cîștigă toate cele 6 
meciuri susținute, realizînd un punc
taj de sută ,1a și un g^averaj

pritnuf campionat al U.R.S.S. pi 
formații de club), dinaiho'vistii i

Fază din meciul Dinamo Arsenal (5—0) disputat
Moscova (Foto TASS).

de 22 : 5- De atunci, această perfor- City (Anglia), 4—1 cu Partizan (Iu
goslavia), 5—1 cu Norkoppingen 
(Suedia), 5—1 cu reprezentativa 
R.D.G., 3—1 cu reprezentativa R.P.R.,
3— 2 cu Wolwerhampton (Anglia)^
4— 1 cu F. C. Milan (Italia), 3—1 
și 1—1 cu Vasco de Gama (Brazilia), 
3—1 cu Nacional (Uruguay).

In rîndurile echipei Dinamo au 
crescut, s-au format și s-au consacrat 
nenumărați maeștri ai balonului ro
tund. In perioada anilor 1936—1940 
au jucat în formația din Moscova 
faimoșii Kacialin, Iakușin, Ponoma« 
rev, Dementiev, Semiceastnîi. Acesta 
din urmă deține un record cu totul 
original. Timp de 20 ani (pînă în 
1950) el a făcut parte dta prima for- 

i lui Dinamo. După razi >i 
............. ’ HomiJ. 

Soloviov.

manță n-a mai fost niciodată egalată 
ta campionatele U.R.S.S’. Ulterior di- 
namo.viștii mai îmbracă de 7 ori tri
courile de campioni, în 1937. 1940, 
1945, 1949, 1954, 1955 și 1957. De 
două ori (în 1937 și 1953) ei su 
cîștigat Cupa U.R.S.S:

IN IULIE LA MOSCOVA

Un meci atletic de uriaș interes: U.R.S.S.—S.U. A.
Stadionul Central de la Lujniki, deși 

încă atît de tînăr, a început să capete 
tradiții atletice. Tribunele sale „au 
văzut” deja salturi de peste 2,T0 m. la 
înălțime și de peste 16 m. la triplu, 
pista de alergări (la concurență cu 
cele mai faimoase din lume) a fost 
„mușcată” de cuiele pantofilor unor 
Kuț, Jungvirth, Lawrence sau Bolotni
kov, ta sectoarele de sărituri șl-a luat 
avînt un maestru de talia lui A. F. 
da Silva, iar discul și sulița — por
nite din mina aruncătoarelor — au că
zut pe gazon dincolo de linia care în
semna 50 m. Intr-un cuvînt, „Luj
niki” este obișnuit cu marile con
cursuri și cu marile performanțe. Și 
totuși, în acest an un eveniment pro
gramat pe stadionul de la poalele „Co
linelor tai Lenta” va întrece tot ce s-a 
desfășurat aici ta materie de atletism.

Este vorba de unul din cele mai mari 
capete de afiș ale sezonului, dublul 
meci atletic (masculin și feminin) din
tre reprezentativele U.R.S.S. și S.U.A

Iubitorii întrecerilor de pe stadion 
așteaptă de mai mulți ani această 
confruntare dintre cele două mari 
forțe mondiale ale atletismului. De 
cîteva ori tratativele, foarte aproape 
de realizare, Intre forurile celor două 
țâri, au eșuat din cauza unor greu
tăți ivite pe parcurs. Șî iată că în 
sfîrșit, în acest an, toate piedicile din 
calea unei întîlniri de asemenea inte
res și importanța au fost înlăturate. 
Acum se știe absolut precis: ta 26 iu
lie reprezentativele UN.S.S. și S.U.A. 
se vor alinia in fața tribunelor sta
dionului Central de la Lujniki. Me
ciul lor a fost inclus în programul de 
competiții sportive bilaterale dintre

Pronosticuri ale specialiștilor 
pentru cele trei 

organizate de I. S.
concursuri (CM1, CM2 și CM3)

Loto-Pronosport și ziarul Sportul popular

cele două țări dirig cadrul uhui vast 
contact cultural, științific și turistic.

Progresele remarcabile înregistrate 
în ultimii ani de mișcarea atletică din 
U.R.S.S. au făcut ca sportivii sovie
tici să fie la ora actuală singurii în 
măsură să înfrunte o reprezentativă 
națională americană. Este încă pre
matur să vorbim despre șanse și pro
nosticuri. Evident, în întrecerea femi
nină echipa U.R.S.S. apare favorită, 
la timp ce în cea "masculină prima 
șansă e de partea oaspeților. Dar va 
fi o întrecere extraordinară. Suprema
ției americane ta sprint și garduri so
vieticii îi vor opune evidenta lor supe
rioritate în probele de fond și triplu 
salt Dispute aprige și pasionante se 
anunță ta probe ca săritura ta înăl
țime (Stepanov — Dumas), ciocan 
(Conolly — Krivonosov), suliță (Kuz- 
nețov — Held), lungime 
Ter Ovanesian) ș.a.

Acum, la început de 
atleții americani cît și cei
arătat de la primele starturi că se află 
în formă excelentă. Dar, firește, re
zultatele vor crește pe măsura intrării 
ta ritmul competițional.

In concluzie, lumea atletică așteaptă 
de la acest meci, cu adevărat epocal, 
un nou asalt pe care atleții celor două 
țări îl vot da recordurilor. Va fi o 
strălucită demonstrație a folosului u- 
riaș pe care-1 poate aduce sportului 
mondial colaborarea și prietenia.

(Shelby —

sezon atît 
sovietici au

mație a
Dinamo ridică jucători câ
Blinkov, Beskov, Savdunin, ___.....
In sfîrșit, acum tu rîndul campioni-: 
lor U.R.S.S. joacă fotbaliști virtuoși
ca Iașin, Krîjevski, Beleacv, Kuzne- 
țov. Valoarea deosebită a dinamoviș-, 
tilor reiese și din faptul că această 
formație a dat lotului U.R.S.S., al
cătuit în vederea turneului final al 
campionatului mondial, nu mai puțin 
de 8 selecționați. Este vorba de por
tarii Iașin și Beleaev, fundașii Kuz4 
nețov, Kesarev și Krijevski, mijloca-' 
șui Țarev, atacanții Fedosov și Sa« 
brov. Echipa este antrenată de unul 
dintre cei mai vechi jucători dinamo’ 
viști, maestrul 
Mihail Iakușin.

emerit al 'sportului

★
In Romînia, Dinamo deplasează uri 

lot de perspectivă, din care lipsesc,
cei selecționați ta reprezen-
Astfel: portar — Pojikanov

ajutorul parfici- 
vizitei echipei 

,___ . _ i am stat de
vorbă cu antrenorul Bukov i și cu in- 
ternaționaln Hidegkuti și Geller, lată 
ce ne-au spus., ei:

'ANTRENORUL BUKOVI: „.Așa 
cum am declarat anterior, campionatul 
mondial din acest an este foarte 
deschis. Echipele sini de valori sensibil 
egale. Nu se poale sparte, ca la ediția 
precedentă, că o anumită echipă sau 
alta este mai bană. Cred că sarcina 
pârtieipanților la Pronosport este 
destul de... „nșoqră": la fiecare meci 
e posibil orice rezultai."

HIDEGKUTI ȘI GELLER: ,JVu cu
noaștem valoarea echipelor americane: 
Argentina, Paraguai și Mexic. Părerea 
noastră este aceeași ca și a ltd Bukovt, 
că 1, x, 2 e posibil la orice meci."

Portarul GELLER, care cunoaște 
bine limba romînă, a adăug'at zîmbind:

„Campionatul mondial din acest 
an este foarte nimerit pentru prone- 
sportiști. Poate cîștiga oricine. Un 
singur pronostic pot da cu certitudine: 
i/lexicul nu va fi pe locul 1".

Pentru a veni ta

Sițflor, cil prilejul ’ 
T.K. din Budapesta

După cum vedeți,. îndemnul specia
liștilor este clar: orice participant 
poate cîștiga Ia aceste concursuri. 
Bineînțeles... dacă este inspirat. Cît 
despre premiile în obiecte este și mai 
clar: pe acei premiațl îi desemnează 
urna.

Dorind totuși să vă dăm un pro
nostic mai conturat, ne-am adresat cu
noscutului internațional Serfoză — 
maestru al sportului — din echipa 
U.T-A. și colegului său de echipă: 
Coman. Iată pronosticurile lor :

Serfozo (U.T.A.):
Concursul special Nr.

1, 1, 2, x, 2, 2, x, 2, 2, 
Concursul special Nr.

1, x, r, 2, 2, 1. 2, 2, x, 2, 2, 2.
Concursul special Nr. 3 (C.M. 3): 
I. Echipa care va cîștiga titlul de 

campioană 
Echipa care 
II: 14.

Echipa care
III: 7.

Echipa cape 
IV; ,16.

C. Echipa care va marca cele mai 
puține goluri: 9.

Coman (U.T.A.):
Concursul special

2, 1, x, 1, 1, 2, 2,
.Concursul special

x, 2, 1, 1, x, 2, 2,
Concursul special

I. — 13.
II. — 14.

III. — 15.
IV. — 1.

II.

HI.

IV.

1 (C.M. 1):
2 2 1
2 (C.M. 2) :

mondială : 
se va

1,
clasa

11. 
pe 1locul

se

se

va

va

clasa

clasa

pe

pe

locul

locul

C. — 16.

Nr. 
2.
Nr.
2.
Nr.

1: 1, x, 2, 2,

2: 1, 2, 1, 2,

3:

firește, 
tativă.
19 ani, fundași—Debedev (21 ani), Ci- 
nenov (18 ani). Iurcenko (32 ani), 
Mudrik (19 ani), mijlocași — Baicov 
(29 ani), Jukov (20 ani), Sokolov 
(28 ani), atacanți — Mamedoy (28 
ani), Mamîkin (22 ani)t Rîjks’rf (28 
ani), Sapovalov (23 ani), Cislenko 
(19 ani), Korolenkov (19 ani), Kor
sunov (19 ani), Urln (24 ani);

O echipă a cărei caracteristică^ 
este fără îndoială tinerețea. Dar, ci4 
tinerețe dublată de o bună valoare* 
tehnică și măiestrie, argumente în 
plus la părerea că vom vedea Ia 
București un joc de bună calitate.

V. CHIOSE

A fosf alcătuită echipa de box a Franfei

Amintim că pronosticurile ;
C.M. 3 se dau prin numere 
corespund echipelor participante.

Și acum un sfat:
CEREȚI LA AGENȚII PROSPECTE 

GRATUITE PENTRU CONCURSURI 
ȘI DEPUNEȚI-VA DIN TIMP 
BULETINELE. DE MULTE ORI PRI
MA INSPIRAȚIE S-A DOVEDIT A 
FI CEA MAI BUNA.

pentru 
s care

pentru meciul
cum transmite agenția 

Presse”, echipa de box a 
care va întîlni selecționata 

Ia 31 mai 
va fi alcătuită

Younsi:

cu Romînia

ta onașul Le 
astfel: cat.
cat. cocoș:

După 
„France 
Franței, 
Romîniei 
Mans,
muscă: Albert 
Yves Retailj cat. pană: Renee Juncker, 
cat. semi-ușoară: Roger Younsi; cat. 
ușoară: Aissa Hashas și Claude 
Saluden; cat. semi-mijlocie: Djasso 
Boukary; cat. mijlocie mică: Diallo; 
cat. mijlocie: Michel Vinot; cat. grea: 
Jean Paul Schiller.

Intîlnirea nu va cuprinde meciul 
de categorie semigrea, urmînd să 
aibă too două întîlniri la categorii 
ușoară. Din echipai Franței fao parte? 
8 campioni naționali pe 1958. CI au dă 
Saluden a fost campion în 1957 și 
semifinalist la Jocurile Olimpice, iar 
Diallo este campion militar. (A- 
gerpres).



Maine Ia» bazinul Flereazea

Progresul Gospodării — 
Voros Meteor Budapesta

S-a dat startul în cea de a Xl-a ediție 
a „Cursei Păcii".

De ieri după-«Miaza înotătorii și 
jucătorii de polo pe apă de la Voros 
Meteor Budapesta șînt oaspeții Ca
pitalei noastre și ai sportivilor de 
la Progresul Gospodării București, cu 
care se vor întrece mîine dimineață la 
bazinul Floreașca într-un meci re
vanșă. Reamintim că prima întîlnire, 
desfășurată la Budapesta, la înce
putul anului, între jucătorii de polo 
de la Voros Meteor și Progresul Gos
podării a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 3—3. In partida de 
mîine, Voros Meteor Budapesta va 
alinia următoarea formație: Hohl — 
Czigany, Makara — Varga — Rr- 
soran î, Szoltezs, Ozsvoray. Iată ‘t 
echipa colectivului Progresul Gospo
dării, comunicată nouă de antrenorul 
ei. Th. Angelescu: Ghețari — St. 
Mihai, Grințescu — Blajec — Chir- 
văsuță, C. Marinescu, Mărculescu.

Pentru probele de înot au făcut 
deplasarea următorii înotători (5 fete 
și 2 băieți) : Gizella Gebhardt, 1:19,0 
(100 m. fluture), Agnes Zymani 3:10,0 
(200 rn. bras), Elisabeta Kovacs 
1:21,0 (100 m. spate), Boglar Ba
lazs 1:15,0 (100 m. liber), Katalin 
Kertesz 1:15,0 (100 m. liber), lanos 
Gyorgy 2:48,0 ( 200 m. bras), Peter 
Horvath 1:15,0 (100 m. spate).

Iată ce ne-a declarat Beta Muli din 
delegația oaspeților: „Am văzut de 
mai multe ori pe jucătorii dvs. de 
polo și mi-am putut da seama că în 
Romînia se practică un joc destui de

avansat, lată de ce apreciez că și 
această uitilnire va lua sfîrșit cu un 
rezultat foarte strîns”.

Programul de mîine de la ba
zinul Floreasca: ora 10: pro
bele de înot, în următoarea ordine: 
100 m. liber băieți, 100 m. liber fete, 
200 m. bras băieți, 200 m. bras 
fete, 100 m. fluture băieți, 100 m. 
fluture fete, 100 m. spate băieți, 
100 m. spate fete. Ora 11: întîlni- 
rea de polo pe apă Progresul Gos
podării București — Voros Meteor 
Budapesta. Arbitru: Adalbert Ba- 
lint.

Azi la Tel Aviv

Macabi — C. C. A. in Cupa 
Campionilor Europeni

Campioana noastră, C.C.A., întîl- 
nește astăzi în meci-retur la Tel 
Aviv pe campioana de baschet a Is
raelului, Macabi. Partida va avea loc 
pe stadionul de fotbal al orașului, 
loate biletele au fost vîndute de a- 
cum o săptămînă. De notat că jucă
torii noștri au ajuns la Tel Aviv 
înaintea gazdelor: miercuri. Echipa 
Macabi a sosit joi.

Pină vineri la amiază arbitrul

VARȘOVIA 2 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Astăzi, de pe impu
nătorul stadion „A X-a aniversare" 
din Varșovia, s-a dat startul în cea 
de a Xl-a ediție a tradiționalei în
treceri cicliste de lung kilometraj, 
„Cursa Păcii". Cei 120 cicliști, re
prezentanți a 20 de națiuni, au de
filat prin fața zecilor de mii de spec
tatori și s-au îndreptat spre tribuna 
oficială în care au luat loc W. Go
mulka, prim secretar al P.M.U.P„ A. 
Zawadski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, precum șT mem
bri ai guvernului R. P. Polone, per
sonalități ale capitalei Poloniei.

Imediat după start, cicliștii s-au 
angajat într-un permanent iureș ali
mentat de acțiunile cicliștilor sovie
tici, olandezi, germani și italieni. 
Timp de aproape o oră (în care s-au 
parcurs 40 km.) am asistat la nu
meroase atacuri care nu s-au soldat 
însă cu evadări. Astfel, la km. 45 
plutonul defilează compact prin fața 
noastră.^ Urmează un urcuș în apro
pierea unui pod și aici atacă decisiv 
G. Schur, Kapitonov și L. Zanoni. Lor 
li se alătură Kolumbet, Bebenin, 
Adler, Grunwald, Bariviera, Ventu-

parte din echipe diferite, alergătorii 
se înțeleg de minune, organizează o 
morișcă perfectă și — firește — a- 
vansul crește... La un viraj asistăm 
La un incident neplăcut pentru noi : 
L. Zanoni „scapă" de pe asfalt, 
intră pe marginea nisipoasă a șose
tei și este obligat să oprească. Tim
pul pierdut nu-i mai permite să re
facă avansul pe care l-au luat ceilalți 
11 colegi de evadare. Cu 30 km. îna
inte de sosire, famine din grupul 
avansat șî alergătorul sovietic Ko
lumbet. Astfel, că la sprintul final 
se vor prezenta doar 10 alergători.

Im același timp grosul plutonului 
se agită pentru'a reface terenul pier
dut. Atacă pe rînd van Viiet, Șelaru, 
Dumitrescu, Hanking ș.a. Se des
prind și formează St doilea pluton 
zece alergători printre care și re
prezentantul nostru C. Dumitrescu. 
EI va sosi la capătul etapei pe tocul 
14 în același! timp cu Kolumbet.

După etapa I, care s-a desfășu
rat în împrejurimile Varșoviei, cu o 
viteză de peste 42 km pe oră, se 
pare că vom asista la un dud pasio
nant între formațiile R. D. Germane

și U.R.S.S. la care însă un cuvhit 
va avea de spus și echipa Italiei. 
Mîine («. r. astăzi) se desfășoară 
etapa a’ Il-a pe ruta Varșovia — 
Lodz. Iată clasamentele toregîsfrate 
în etapa I. Individual: 1. V. Bari
viera (Italia)' a parcurs 110 km. ta 
2 h. 35’19 (bonificație 1 mm) — 
medie orară 42,500 km. ; 2. Borte 
Bebenin (U.R.S.S.) — bonificație 3B 
sec.; 3. V. Kapitonov (U.R.S.S.) I 
4. Egon Adler (R.D.G.) 5 G. A.
Schur (R.D.G.) ; 6. G. Grunwaăd
(R.D.G.) ; 7. Romeo Ventureli (Ita-' 
Im) ; 8. Pit Da men (Olanda); 9. 
H. Kowalski (Polonia) ; 10, Ove» 
Blower (Anglia) toți în același timp 
cu învingătorul. La 2 min. 30 soa. 
a sosit un pluton de zece aiergătoai. 
Sprintul a revenit alergătorului aa- 
vietic Kolumbet. C. Dumitrescu pe 
locul 14. La 3- min. 40 sec. a sosit 
grosul plutonului în care se aflau 
toți cicliștii romtni. Clasament pe 
echipe: 1. R.D. Germană 7 h. 45:54;
2. U.R.S.S. 7 h. 47:14’, 3 Anglia 
7 h. 48:34 ;... R.P. Rornină se află 
pe locul 8.

EMIL IENCEC

rali, Damen, Kowalski și Blower. 5 
bulgar Kolev nu sosise la Tel Aviv. | km. mai încolo grupul celor 12 fu- 
A1 doilea arbitru este Atakol (Turcia), gări are un avans de 600 m. Deși fae

In Belgia a început turneul de rugbi

In prima zi: Romînia—Spania 14-12

Tinerii jucători sovietici s-au impus în prima zi 
a turneului internațional de tenis

echipelor 
Poloniei, 
început ieri, în ' fața unei 
numeroase,

__doar „ _ _____ ____  
primă mărime ale tenisului. Dar pu
blicul nostru,
tot mai mult atenția asupra evolu
ției jucătorilor tineri, a socotit ~~ 
și întîlnirile între reprezentativele 
tineret pot furniza un spectacol 
teresant, demn să fie urmărit. Și 
s-a înșelat.

Atenției generale s-au impus repre
zentanții Uniunii Sovietice. Lucru da
torat faptului că s*au întîlnit cu 
„speranțele" țării gazdă, dar și jocu
lui de factură ridicată pe care l-au 
prestat, lnvingîndu-1 cu 6-0, 6-1 pe 
Dumitru Viziru, Jucătorul sovietic Po
tanin ne scutește de misiunea obliga
torie pentru un cronicar, de a înfă
țișa „filmul" partidei, Potanin, care 
se află în acest moment pe locul 
2 în ierarhia tenismenilor sovietici 
(după Andreev), a desfășurat un joc 
viguros, complet, arătînd tată de e 
voluția sa de anul trecut și o vizi
bilă îmbunătățhe a backhandului. D 
Viziru n-a contat de loc în acest 
meci și este greu să ne pronunțăm 
ce a atîrnat mai greu 
comportare: timorarea 
adversar redutabil sau, 
lipsa de pregătire.

Dacă Potanin, la cei 
este totuși un jucător cunoscut publi
cului nostru, în schimb o adevărată 
revelație a constituit-o elevul 
Tallin, Leyus, în vîrstă de 16 
Lovituri puternice, în special de 
rehand, o excelentă mobilitate, 
mai ales, o orientare tactică surprin
zătoare pentru un jucător la prima 
întrecere internațională, toate aces
tea i-au adus lui Leyus o victorie 
la simplu și l-au făcut să strălu
cească și în partida de dublu. Nu se 

meciul de 
mu și... 
a condus 

3-0 în cel 
pierdut pe

Turneul
U.R.S.S., 
mîniei a 
asistențe 
obișnuiți

de tineret ale 
Ungariei și Ro-

cu care eram 
la evenimentele de

care își concentrează

tineri, a socotit ca 
de 
in-
nu

în această 
în fața unui 
pur și simplu.

18 ani ai săi.

din 
ani.
fo-
Și.

poate nega însă că în 
simplu l-a ajutat foarte 
adversarul Țiriac. Acesta 
cu 5-2 în primul set, cu 
de al doilea, dar le-a
amîndouă. Lipsa de finalitate în cele 
două seturi a fost de fapt urmarea 
lipsei de finalitate la o serie întreagă 
de mingi decisive, pe care Țiriac le-a 
rezolvat prea „blînd".

O partidă care a reconfortat pe 
spectatori, după cele două înfrîngeri 
ale reprezentanților noștri, a fost cea 
de dublu. Intîlnind în perechea Le- 
yus — Parmas pe finaliștii recentu
lui turneu internațional pe teren aco
perit de la Moscova cuplul nostru.

Serester — Țiriac a jucat, mulțumită 
mai ales primului, la o valoare bună, 
reușind- ca după 4 saturi să obțină... 
remiza. Setul decisiv se va juca azi, 
de la ora 10.

N-am spus încă nimic despre ju
cătorii care au evoluat în meciul 
Polonia — Ungaria. E o... lipsă pe 
care o vom înlătura în cronicile ur
mătoare pentru că echipele Ungariei 
și Poloniei sînt, în continuare, ad
versarele reprezentativai noastre în 
acest interesant turneu.

de ieri:
2-0 și o partidă
— D. Viziru 
Țiriac 7-5, 7-5;
Serester, Țiriac
Polonia —
— Kurner 

Zenneg — Toth 6-1, 
Jamroz — Kurner,

A fost alcătuită echipa 
națională de fotbal 

a Algeriei

Iată rezultatele tehnice
U.R.S.S. — Rominia 
întreruptă (Potanin 
6-0, '6-1; Leyus — 
Leyus, Parmas —
1- 6, 6-4, 6-3, 7-9).
garia 2—1 (Jamroz
2- 6 6-2; "
Zenneg,
6-2, 3-6, 0-6, 6-3, 6-8). Azi, de la 
ora 16 se desfășoară tot pe tere
nurile Progresul ultimele partide de 
simplu din cadrul întîlnirilor U.R.S.S.- 
Romînia și Ungaria-Polonia. Mîine, 

"de la ora 9 și luni de la ora 16 se 
desfășoară întîlnirile Romînia-Unga- 
ria și U.R.S.S.-Polonia.

C. COMARN1SCHI
1. MANOLIU

Intr-un comunicat dat publicității 
la Tunis s-a anunțat oficial constituirea 
echipei naționale de fotbal a Algeriei al
cătuită din jucătorii oare au pără
sit clandestin Franța în semn de 
protest față de războiul colonialist 
împotriva poporului algerian. înainte 
de a pleca în turneu în țările arabe 
și diferite țări europene, echipa Al
geriei va participa la 9 și 10 mai la 
o competiție ce va reuni echipele 
reprezentative aîe Marocului, Libiei și 
Tunisiei. In comunicat se spune că 
această competiție va constitui o 
manifestare concretă a solidarității 
sportivilor nord-africani cu lupta de 
eliberare a poporului algerian. (Ager- 
pres).

• La Tirana: R. P. 
Albania — R. D. 
Germană 1—1 (0—0).

• Sîmbătă a luat 
sfîrșit campionatul Angliei. După cum 
se știe, titlul de campioană a reve
nit echipei Wolverhampton, unmată 
de Preston North End. Azi se dispută 
finala „Cupei Angliei" între Bolton 
și Manchester United.

Din prima ligă au retrogradat Sun
derland și Shefield United.

Echipele de baschet 
ale 
află în vizită în Uniu
nea Sovietică, au evo

luat în seara zilei de 28 aprilie Ia 
Tbilisi. Formația feminină a S.U.A. a 
întîlnit echipa Gruziei, obținînd vic
toria cu scorul de 42—37. Echipa 
masculină a jucat- cu selecționata 
Azerbaidjanului pe care a întrecut-o 
cu 95—46. La meciuri au asistat 40.000 
de „pectatori.

® Selecționatele de baschet ale 
S.U.A. au susținut noi întîlniri în ca-

FOTBAL

BASCHET S.U.A., care se

Un-
6- 3,
7- 5;

Toth

LIEGE 2 (prin telefon). — Joi a 
început ;în principalele orașe ale Bel
giei un interesant turneu de rugbi, 
organizai de federația belgiană de 
specialitate, cu ocazia Expoziției uni
versale. La această competiție iau 
parte echipele naționale ale Spaniei, 
(Bandei, R. D. Germane, R. F. Ger
mane, Belgiei și Romîniei, cîteva re
dutabile echipe de club sau selecțio
nate, cum ar fi: A. S. Roma, U. S. 
Montauban, A. S. Montferrand, Ba
talionul Jokivilfe (Franța), precum 
și echipa aviației britanice (R. A. F.), 
și o selecționată a armatei britanice.

Jucînd la Liege împotriva Spaniei, 
echipa noastră a fost surprinsă de re
plica viguroasă dată de rugbiștii ibe
rici, impunîndu-se cu greu. Spaniolii 
au prezentat o formație puternica, 
în care au fost 
care activează în
Scorul ne-a fost 
favorabil : 14—12 
fost obținut după 
•realizat pentru echipa noastră: Do-

incluși și jucători 
cluburi din Franța, 
în cele din urmă 
(3—3), dar al a 
multe eforturi. Au

Partizan, Radnicki, Steaua roșie și Voivodina 
vor reprezenta Iugoslavia in „Cupa Dunării1*

BELGRAD 2. — Federația iugosla
vă de fotbal a desemnat cele patru 
echipe care vor participa în Gupa 
Dunării. Ele sînt: Partizan Belgrad, 
Radnicki Belgrad, Steaua roșie Bel
grad si Voivodina Novisad, în ordi
nea locurilor (2,3,4 și 5) ocupate în r„ _ . ,
clasamentul final al campionatului, dapes ta—Radnick^ .-Belgrad^ la Buda- 
terminat duminica trecută (titlul a ' ' *' J' *' **““
fost cucerit de echipa Dinamo Za
greb).

O daită cunoscute și echipele iugo
slave, programul primei etape a Cu
pei Dunării (programată la 25 mai 
—turul și la 1 iunie — returul) se 
prezintă astfel: Lokomotiv Sofia—Voi-

vodina Novisad Ia Sofia, (apoi la 
Novisad), Ruda Hvezda Brno—Sal- 
gotarjan la Brno (apoi la Salgotar- 
jan). Partizan Belgrad—Tatran Pre- 
șov la Belgrad (apoi la Preșov). 
C.C.A.—Tatabanya la București ță
poi la Tatabanyâ), Ferencvaros Bu- 

pesta (apoi , la Belgrad), Dinamo Pra- 
ga—Știința Timișoara la Praga (apoi 
Ia Timișoara), M.T.K. Budapesta — 
Lewski Sofia la Budapesta (apoi Ia 
Sofia) și Steaua roșie Belgrad— 
Dukla Pardubice la Belgrad (apoi la 
Pardubice).

bre, care a înscris trei spectaculoase 
încercări (min. 7, 52 și 63), lonescn 
(a transformat o lovitură de pedeapsă, 
acordată în urma unui ofsaid al înain
tașilor spanioli) și Penciu care a 
transformat o încercare. Pentru spa
nioli a marcat Ribas (9), transfi^^ 
mînd trei lovituri de picior și For^^P 
(3) o încercare, realizată cu grămada, 
în urn»a cedării grămezii romîne în 
apropierea terenului de țintă.

Arbitrul belgian Teddy Lacroix a 
condus cu scanări , următoarele for
mații : ROMINIa: Penciu — DOBRE, 
KRAMER, Luscal, Teodorescu — 
CHIRIAC, IONESCU — Zlătoianu, 
Doruțiu. DUMITRESCU — Mazda, 
Mladin — Rădutescu. lordâchesca, 
Teoiilovici : SPANIA: Martteez — 
Sudica, Balcells, Serena. Caleu — 
Medina, Rabasa — RIBAS, FORGAS. 
Watts — Martinez, Freire — D'ORIO- 
LA, Argansa, Pena.

La sfîrșifcul jocului antrenorul echi
pei romîne V. VARDELA a caracte
rizat astfel jocul: „Echipa noastră a 
jitoat in prima repriză oarecum des- 
lteiat (mai ales pe înaintare). Jucă
torii tineri nu s-au încadrat in joe. 
Rottîînii s-au regăsit abia in ultimele 
30 de minute, cînd au evoluat la 
valoarea lor. Spaniolii, care au 
zehtat o formație puternică, ne^Bf 
dat însă o ripostă nesperat de sefP x 
oasă. Partida a plăcut spectatorilor, 
jucindu-se rapid, deschis, scorul after- 
nînd în permanență".

Iată și celelalte rezultate: U. S. 
•Montauban — A. S. Roma 21—9. 
Selecționata internațională (au jucat 
și cei patru jucători romîni de re
zervă Stănescu, Vusek, Barbu, Ma-' 
nole) — Belgia 19—17, Franța de 
Nord — R. A. F. 16—14, R. D. G. — 
Olanda 32—8, Armata britanică — 
R. F. G. 6—3.

Viitorul joc al rugbiștilor romtni t 
duminică, la Bruxelles, cu R. F. Geto 
mană.

D. IONESCU 
maestru al sportului

drul turneului pe care-1 întreprind în 
U.R.S.S.. La Tbilisi echipa mascu
lină a S.U.A. a întrecut cu 59—41 
selecționata Gruziei. Meciul dintre e- 
chipele feminine ale S.U.A. și Es
toniei s-a terminat cu scorul de 43-34 
în favoarea formației americ'ane.

La 20 iulie va a- 
vea loc Ia Moscova în- 
tîlnirea internațională 
de canotaj dintre e- 

chipele reprezentative ale U.R.S.S. și 
S.U.A. Intîlnirea se va desfășura pe 
o bază nautică din apropierea capi
talei sovietice și va cuprinde între
ceri de schif. Canotorii americani vor 
sosi la Moscova după tradiționalele 
regate de la Henley (Anglia). Echipa

sovietică de canotaj va întoarce aceas
tă vizită sportivilor americani în 
1959. (Agerpres).

Reluat săptămîna 
c * u aceasta (după cea
’ u de a treia întreru

pere) meciul Smîslov-Botvinik a con-

tinuat cu desfășurarea partidelor ■ 
XX-a și a XXl-a. Ambele întîlniri s-au 
terminat Ia egalitate astfel că scorul 
este acum 12—9 In favoarea Iui Bot- 
vtnik care are nevoie de o jumătate 
de punct pentru a redeveni campion 
at lumii. Pentru a-și păstra titlul 
Smîslov trebuie să cîștige toate 
cete trei partide care mai sînt de ju
cat în acest meci, ceea ce practic 
este foarte greu.

CANOTAJ

Consfătuire
Redacția ziarului nostru organizează, în cinstea Zilei Presei 

Comuniste, astăzi după amiază la ora 17, în sala „ILIE PINTIIIE" din 
Buzău, o consfătuire cu cititorii, sportiv" 1 corespondenții din loca
litate. Consfătuirea va fl urmată de un program artistlc-sportiv.
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