
DE ZIUA MARII VICTORII
LA 9 MAI, poporul romîn, alături de popoarele iubitoare de pace din 

lumea întreagă sărbătorește ziua măreței victorii asupra fascis
mului.

După ani și ani de jertfe dintre cele mai grele, de imense distrugeri de 
bunuri materiale și spirituale provocate de cotropitorii fasciști. Ziua Victoriei 
a constituit pentru toate popoarele o mare sărbătoare a vieții și a păcii, în
cetarea amenințării pe care o reprezenta militarismul german cotropitor pen
tru civilizația și libertatea lumii.

Sacrificiile cele mai mari în obținerea victoriei le-a făcut Uniunea So
vietică, care a purtat pe umerii ei greul războiului. Armata Sovietică a 
luptat cu vitejie, cu eroism fără seamăn și a zdrobit cea mai puternică ma
șină de război pe care a făurit-o pînă atunci capitalismul. Mobilizați de 
Partidul Comunist, oamenii sovietici au dat dovadă de patriotism înflăcărat 
și eroism legendar și de internaționalism neasemuit în istoria omenirii. Cre
dincios internaționalismului proletar, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a înscris pe stindardul său nu numai cauza apărării U.R.S.S., ci și nece
sitatea îmbinării luptei sale cu dorința și lupta popoarelor pentru indepen
dență, pentru libertăți democratice.

In focul luptelor împotriva fascismului s-a închegat puternica coaliție 
antihilieristă — în frunte cu Uniunea Sovietică — care a corespuns intere- 

L șelar de viață ale popoarelor.
Una dintre cete mai importante urmări ale celui de al doilea război 

mondial a fost creșterea avîntului de luptă revoluționar al popoarelor, care 
a dus la apariția țărilor de democrație populară din Europa și Asia. Se 
întărește necontenit R. D. Germană, primul stat democratic și iubitor de 
pace din frămîntata istorie a Germaniei.

In condițiile prielnice create de înaintarea victorioasă a Armatei Sovie
tice, partidul nostru a organizat și înfăptuit insurecția armată de la 23 Au
gust 1941. reușind să smulgă țara din războiul nefast în care o împinsese 
clica fascistă-antonesciană.

La chemarea înflăcărată a Partidului clasei muncitoare, Armata Romînă 
a întors armele împotriva hîtteriștilor și alături de glorioasa Armată Sovie
tică a luptat eroic pentru eliberarea Transilvaniei, Ungariei și Cehoslovaciei, 
aducind o contribuție importantă la zdrobirea fascismului german. In cartea 
de aur a istoriei poporului nostru s-au înscris nenumărate fapte de vitejie 
și eroism săvîrșite de ostașii romini. La Sfîntu Gheorghe și Tirgu Mureș, la 
Oradea și pe Tisa, în cîmpia ungară ca și în munții Tatra, ostașii noștri 
umăr la umăr cu ostașii sovietici au dat hitleriștilor lovituri nimicitoare. 
In lupta dusă împotriva dușmanului comun s-a cimentat frăția de arme ro- 
mîno-sovietică. Nepieritoare va rămîne recunoștința poporului romîn față 
de marele popor sovietic eliberator, care s-a dovedit prieten de nădejde 
in cele mai grele situații.

Sărbătorirea Zilei Victoriei constituie pentru poporul roasa un prile-j 
deosebit pentru cinstirea memoriei celor care și-au dat viața pentru elibe
rarea patriei noastre.

La 9 mai poporul romîn sărbătorește și un alt eveniment important din 
r istoria sa. Luptând alături de ostile rusești și vajnicii patrioți bulgari 

cîmpiile Bulgariei, la Rahova, Smirdan, Grivița, 
tașii romini au cucerit independența națională a

Ajutorul dat atunci poporului romîn de către oștite rusești și-a găsit o 
minunată desăvîrșire în august 1944, când cu sprijinul Armatei Sovietice noi 

• m obținut adevărata independență națională.
Astăzi, descătușat de orice yig, liber și stăpîn pe soarta sa. poporul 

ostru sub conducerea înțeleaptă a Partidului, își făurește o viață fericită 
și îmbelșugată. intre Romînia de azi și Rocmnia din timpul burghezo-mo- 
șierimii, este o deosebire ca de la cer la pâmînt. Poporul romîn își iubește 
fierbinte patria nouă, viața luminoasă pe care o trăiește, muncește cu avânt 
pentru dezvoltarea economiei naționale și ridicarea necontenită a nivriufui de 
trai, pentru construirea socialisnădul la lupta și In munca sa, poporul rornrn 
na este singur. Alături de el se află țările frățești din lagărul socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

In timp ce Uniunea Sovietică și țările de democrație populară

pe 
si pe redutele Plevnei, os- 
Rofnîniei.

(Continuare în pag. a 2-a)

• •

PROLETARI DJN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAT

Organ al Uniunii de

ANUL XIII Nr. 3199

cultura fizicd și sport din R. P. Romîna'

Joi 8 mai 1958 * 4 pagini 25 banii

A lll-a ediție a Spartachiadei de vara)
prilej de reafirmare a avîntului activității sportive de masă !

ste 
bit 
diții âle Spartachiadei de vară 

a Tineretului. S-au conîirmat o iată 
în plus posibilitățile organizatorice ale 
Colectivelor sportive de la brașe și 
sate, după cum au fost reliefate rea
lele aptitudini cu care sînt înzestrați 
mulți tineri al căror început de acti
vitate sportivă s-a făcut o dată cu par
ticiparea la această importantă com
petiție de masă. Ceva mai mult Sim
pla enunțare a competiției ne evocă o 
imagine elocventă: pe de o parte pe 
terenurile de sport din toate colțurile 
țării, sute de mu de tineri și tinere în 
însuflețită întrecere de la prima etapă 
și pînă la finale; și apoi, bucuria și 
emoția celor care — la capătul între 
cerilor — au urcat biruitori pe pod ra
mul celor mai buni!

In mod teoretic, de Ia 15 martie — 
o dată cu etapa de pregătire, iar prac
tic de Ia 15'aprilie, semnalul calenda
ristic de începere a primei etape — ti
neretul din țara noastră s-a aliniat, 
la startul celei de a lll-a ediții a 
Spartachiadei de vară. Primele vești 
primite la redacție, dacă nu abundă în 
rezultate, în schimb ccnfi.TEă intere
sul erâtat pretutindeni e ce stei com
petiții, La Caracal, de pildă» toți ac
tiviștii sportivi din localitate consi
deră Competiția ca evenimentul spor
tiv cel mai de seamă l împreună cu 
activiștii comitetului orășenesc U.T.M.,

cunoscut succesul remarca- 
reportat de primele două e-

stabilit întregul plan

Reprezentativa țării noastre a cîștigat turneul 
echipelor de tineret la tenis

Turneul echțfelor de tineret la tenis 
era ca și încheiat încă de marți, cd o 

Mk înaintea ultimelor schimburi de’ 
JMIuigi. Atît echipa țării noastre cît și 

w cea a U.R.S.S. și-au asigurat toate cele 
tei puncte necesare pentru victorie în 
întâlnirile cu Polonia și — respecți^ — 
Ungaria și astfel, indiferent de ceea 
că s-ar mai fi întâmplat ieri după

anul

masă. clasamentul turneului căpătase 
formă definitivă :

1. R.P. Rotnînă 3 victorii
2. U.R.S.S. 2 victorii
3. R.P. Polonă 1 victorie
4. R.P. Ungară 0 victorii

Ordinea In clasament a celor 4 echi-
pe consfințește succesul reprezentativei 
de tineret a R.P. Romîne, care a inau
gurat sezonul internațional al tenîs- 
menilor noștri cu o frumoasă victorie. 
Pentru a doua oară consecutiv, echipa 
de tineret a țării noastre termină în- 
vingătoare în acest turneu care începe 
să devină o întâlnire tradițională a 
„speranțelor" tenisului din această

parte a Europei. Dar, pe cînd 
trecut, învingătorii erau Bardan, Bosch 
și Serester, iar adversari le-au fost 
doar Jucătorii polonezi șl maghiari, de 
data aceasta victoria ne apare mai 
prejioasâ. Ea a fost obținută de o 
echipă mai puțin experimentată și, mai 
ales, în fața unor formații mai puter
nice.

Și acum, despre partidele ultimelor 
două zile ale concursului. Așa cum 
arătam, echipa noastră conducea cu 
3—0 la sfîrșitul primei zile a întilni- 
rii cu echipa Poloniei. Cum au fost 
obținute cele 3 puncte? Țiriac l-a avut 
în față pe Jamro2, cotat — după clasa
mentul federației poloneze — drept 
al 2-lea dintre tinerii jucători (după 
Zenneg) dar pe care noi îl considerăm 
fără nici o rezervă, prin prisma com
portării din acest turneu, drept cel mai 
valoros component al formației polo
neze. Jucătorul nostru a început foarte 
decis, atacînd după mingi puternice 
și plasate. El a condus în primul set 
cu 4—0 și 5—1, cîștigînd cu 6—2. In 
setul al doilea, profîtînd de relaxarea

pe care și-a permis-o Țiriac, Jamroz 
a fost cel care a condus jocul, venind 
maf des la plasă și rezolvînd vole-urile 
cu mingi care găseau adversarul pe 
picior greșit In plus, la situația de

C. C0MARN1SCHI
I. MANOLIU

(Continuare in pag. 2)

s-a : __ r______
de acțiune și s-au repar
tizat sarcini precise 
membrilor comisiei de 
organizare a competiției. 
Timpul prielnic a permis 
să se treacă Ia primele 
întreceri. Astfel, 50 de 
tineri, aparținînd colecti- 
vuhri sportiv „Tractorul 
roșu*, au hiat parte la 
întrecerile de lir, în timp 
ce alți 200 de elevi și e- 
leve de la școlile medii 
nr. I și 2 au participat 
la întreceri de volei, at
letism, handbal. La Re
șița, vremea nefavorabilă 
n-a îngăduit organizarea 
întrecerilor. In schimb, 
în întâmpinarea lor, acti
viștii U.C.F.S. ai raionu
lui, după ce au organi
zat — tapreur.ă cu or
ganele locale U.T.M. ■— 
comisia raională a Spar
tachiadei au trecut la 
formarea de comisii pe 
cwnune (îrt număr de 
14) prelucrînd în cadrul 
fiecăreia regulamentul 
competiție?. In Capitală, 
dnpă ce s-a i^șit din sta
diul pregjyitor. săptămî- 
na‘ această sînt progra
mate noi concursuri.
Interesul deosebit care domnește în 
special în raioanele Gh. Gheorghiu- 
Dej, Grivrța Roșie, N. Bălcescu și 
Tudor Vladimirescu se face simțit prin 
numeroase măsuri de ordin propagan
distic și organizatoric, luate de ac
tiviștii U.C.F.S. locali.

Este de așteptat ca cea de a IlI-a 
ediție a Spartachiadei de vară să re
afirme avîntul activității sportive de 
masă, mai ales acum după reorgani
zarea mișcării sportive. In același timp, 
să demonstreze tă tineretul patriei 
noastre este convins și entuziast adept 
al sportului. Calitățile fizice și mo
rale ale tineretului, dorința sa de a 
spori rîndurile sportivilor consacrați 
comportă însă o temeinică și competen
tă îndrumare din partea activiștilor 
sportivi. Conducerile colectivelor spor
tive, comisiile de organizare a compe-

tiției trebuie să-și facă un titlu dă» 
cinste din atenta preocupare față daj 
atragerea și pregătirea tehnică a par-o 
ticipanțdor chiar din prima etapă, dea 
fapt caa mai importantă.

Modificări în programul Cupei Dunării

Bucuria celor trei jucători este pe deplin justificată. Ei au cîștigat tur- 
ne ut echipelor de tineret, aducind o frumoasă victorie tenisului nostru. De 
ia stingă la dreapta Vasile Serester, Dumitru Viziru si Ion Tiriac.

' (Foto TH. ROIBU)

In primul tur, C.GA. va intilni echipa 
budapestană M. T. K» și nu pe Tatabanya

Din Budapesta — unde se află se
diul secretariatului comisiei de orga
nizare a Cupef Dunării — s-au anun
țat modificări destul de mari în pro

gramul acestei competiții. Parte din 
modificări au fost determinate de 
schimbarea ordinei echipelor maghiare, 
care inițial fuseseră anunțate astfel: 
1. Ferencvaros; 2. M.T.K,; "3. Tataba
nya; 4. Salgotarjan. Luînd ca bază 
însă clasamentul dinaintea începerii 
pregătirilor pentru campionatul mon
dial (după etapa din 13 aprilie), forul 
maghiar a fixat altă ordine: 1. Ferenc-

FoMiflii cMulai
Canto do Hio (Brazilia) 
ertează azi (ora n) 

la „23 August"
Partener : o combinată 

divizionară
(Citiți reportajul în pag. 3-a)

varos; 2. Taiabanya; 3. M.T.K.; 4. Sal
gotarjan.

In urma acestei modificări, două 
meciuri din cele anunțate s-au schim
bat și ele: C.C.A.—Tatabanya a deve
nit C.C.A.—M.T.K., iar M.T.K.—Lev- 
ski a devenit TATABANYA—LEVSKI.

Pe de altă parte a fost modificată 
și ordinea jocurilor primei etape (de la 
25 mai turul și 1 iunie returul), ceea 
ce determină modificări și în progra
mul sferturilor de finală și al semifi
nalelor.

Programul optimilor este următorul:
1. Partizan Belgrad—Tatran Presov;
2. C.C.A.—M.T.K.; 3. Fere nev ar os— 
Radnicki Belgrad; 4. Dinamo Praga— 
Ști'nța Timișoara: 5. Tatabanya—Lev- 
ski Sofia; 6. Steaua roșie Belgrad— 
Dukla Pardubice; 7. Lokomotiv Sofia— 
VoivMina Novi Sad; S. Ruda Hvezda 
Brno—Salgotarjan.

In turul al doilea (8—15 iunie) se 
vor întâlni echipele învingătoare 1 cu 
2 (A), 3 cu 4 (B), 5 cu 6 (C) și 7 cu 
8 (D), iar în semifinale (22 și 29 iu
nie) echipele cîșligătoare A cu D și 
B cu C. Finala (tur-retur) va avea loc 
la 6 și 13 iulie.

In urma acestor modificări, la 25 
mai vom revedea la București pe 
M.T.K., care a lăsat o impresie afît 
de bună spectatorilor noștri în meciul 
cu Rapid București.

• Dinamo București la egalitate 
cu campioana Turciei

1
Marți seară a început la Istanbul uri 

turneu in patru la care participă cela 
mai bune trei echipe din Turcia 
tchipa bucureșteană Dinamo. In primei 
zi, dinamooiștii au primit replica echi
pei Fenerbahce, campioana Turciei. Dui 
pă o întrecere foarte disputată. Dina* 
mo a terminat la egalitate cu reduta» 
bitul său adversar: 63—63 (27-36), 
In aceeași seară, Galatasaray a dispus 
de Moda Spor cu 67—52. Aseară, Di-, 
namo a jucat cu Galatasaray (rezul
tatul nu ne-a parvenit piuă la închide
rea ediției), iar joi — ad'că azi —< 
bucureștenii înfruntă pe Moda Spor. 4

FOTBAL
• Cuplaj la „23 August"

Cele două jocuri de categorie A dq 
duminică din București se vor dispu-t 
ta in program cuplat la ,,23 August"^ 
după următorul program:

Ora 15: Progresul — U.T.A,
Ora 16.45: Rapid — Știința Tind» 

șoara.

POLO PE APA
• Selecționata Știința a plecat 
Ia Moscova.

Marți dimineața a părăsit țara, în- 
dreptindu-se spre Moscova, selecționa
ta de polo pe apă Știința, alcătuită din 
jucători ai colectivelor din Capitală și 
Cluj. In capitala Uniunii Sovietice stu
denții romini vor intilni, în meci re
vanșă, pe jucătorii Institutului Baumant



la uzinele .„Boleslaw Bierui44

50 la sutâ din saTariați an primit carnetele de membri ai U.C.F.S.
, L-am găsit aplecat deasupra strun
gului său de la uzinele „Boleslaw 
Bicnit"; dintre tinerii de aici, mi s-a 
părut cel mai... necăjit. De ce ? După 
o adîncă reflecție, omul în veșnic 
neastîmpăr, care tr.crge repede, care 
vorbește ca un torent, care lucrează 
într-un ritm susținut, sugerînd prin 
Soață ființa lui dinamismul — 
acesta este de fapt Ion Duțescu 
:— ne răspunde : „Cum să nu fii, to
varășe ? Să pierzi tocmai la ultima 
clasată, să cazi pe locul 3 și să ai 
emoții: dacă nu ne vohi putea men
ține și aici ?...“ Am uitat să vă spu
nem : strungarul ion Duțescu este 
fotbalist și împreună cu echipa sa, 
care participă la campionatul or.șe- 
nesc, s-a angajat — o dată cu pri
mirea carnetului de membru în 
U.C.F.S. să nu piardă nici Un meci, 
să cîștige campionatul. Acum... Con
solator, alt țînăr, căruia privindu-i 
bicepșii. poți anticipa fără greș că 
practică boxul, ii amintește că în 
viitoarele etape se joacă „acasă", că 
iacest accident va fi repede dat uită
rii. II cheamă Ovidiu Mănescu, are 
numai 18 ani, și nu e preocupat decîf 
de două lucruri: să se mențină frun
taș în producție, realizînd tiu nu- 
Inai cantitativ, dar și calitativ, obiec-

Peotatloniștii de la C.C.A
pe primul lac

in „Cupa Primăverii Jf

de a treia probă din cadrul 
Primăverii" la pentatlon mo-

Cea 
wCupei 
dern, tirul, s-a soldat cu succesul net 
al echipei C.C.A., clasată pe primul loc, 
cu 2100 p., urmată de Progresul cu 
il.200 p., Recolta cu 1.200 p. și Voința 
cu 400 p. Rezultatele individuale ale 
probei de tir sînt următoarele: 1. D. 
Țintea (C.C.A.) 186 p. din 200 posibile 
(820 p.); 2. V. Teodorescu (Progresul) 
177 p. (640); 3. AI. Stoenescu (C.C.A.) 
177 p. (640); 4. Dan lonescu (C.C.A.) 
J77 p. (640); 5. W. Roman (Recolta) 
174 n. (580); 6. D. Popescu (Progre
sul) 173 p. (560).

Proba a patra, înotul, a întărit și 
hiai mult poziția în clasament a pen 
tatlonisfilor de la C.C.A. Aceștia s-au 
clasat pe primele trei locuri: 1. Dan 
lonescu 4:12.0 pe 300 ni. (940 p); 2. 
A. Stoenescu 4:15,6. (920 p.); 3. D, 
Țintea 4:15,8 (920 p.). In continuare: 
4. P. Iorgnlesctt (Recolta) 4:27,8 (8?0 
p.); 5. Gh. Tomiuc (Rec.) 4:40,0 (800 
p.); 6. \V. Roman (Rec.) 4:47.5 (760 
p.). După 4 probe, în clasamentul ge
neral pe echipe situația se prezenta 
astfel: 1. C.C.A. 8577 p.; 2. Progresul 
7726 p.; 3. Voința Sibiu 6459 p.; 4 
Recolta M.A.S. 6100 p. La individual; 
1 D. Țintea 3244.5 p.; 2. D. lonescu 
2906.5 p.; 3. V. Teodorescu 2846,5 p.; 
4 W. Roman 2745,5 p.; 5. D. Popescu 
(Progresul) 2654,5 p.; 6. 1. Vesa (Vo
ința) 2267.5 p.

SAMSON
REȘ. - 1) 
punsul exact la 
Petrolul Ploești

a

SIM1ON, TIRGU MU- 
Nu știu care ar fi răs- 
la întrebarea Dv. dacă 
i a cîștigat vreodată 

campionatul țării, la fotbal. De fapt, 
In urmă cu aproape 30 ani, un... 
strămoș al Petrolului de astăzi, Ju
ventus, a cucerit acest titlu. Dar 
Petrolul, sub diversele lui denumiri 
pe care le-a avut după 1944 (Distri
buția, Partizanul, Flacăra Ploești) 
n-a mai repetat această performanță. 
Cea mai bună comportare a avut-o în 
■campionatul anului 1956, cîștigat în 
ultima etapă de Dinamo București, 
cînd s-a clasat pe locul II. Poate 
tnsă că anul acesta va... sparge 
ygheața 1 2) Petschovski a jucat pen- 
iru prima oară fotbal în echipa de 
.pitici a celebrei echipe Chinezul, din 
lTimișoara. Asta se întîmpla acum 25 
tani...

AUREL FRUNZESCU, CRAIOVA. 
— ...Și totuși, e adevărat: recordul 
Humii la moto-nautic este de 384,665 
Ifcilometri pe oră 1 Acest record a fost 
«tabilit pe o șalupă cil motor cu 
(reacție de 2000 C.P., de englezul 
Oonald Campbell, care a realizat în 
prima manșă 416 km. pe oră, iar 
in cea de a doua o viteză de 349 
km

STAN CONDRUT, CONSTANTA.— 
Tommy Lawton, Dr. Sarossi, Piola 
și Sindelar au fost, la vremea lor, 
cei mai buni centri înaintași din 
lume. Li s-ar putea alătura, cred, si 
cehoslovacul Bican. Nil vedem însă 
cum s ar putea face un clasament 
£1 acestor mari centri înaintași din 

tul muncii sale — țevile, și să ob 
țină categoria I la box. Două do
rințe exprimate la ultima ședință a 
colectivului sportiv, alături de acelea 
ale altor sportivi, normatorul Gh. 
Smeu — fotbalist, tehniciană Maria 
Dumitru — jucătoare de popice, dac
tilografa Ioana Stănescu sau ingine
ra Aurelia Tolovici, din echipa de 
volei a uzinei. Această ultimă ședin
ță a colectivului sportiv, de care veni 
vorba, a consemnat însă și alt fapt: 
că aproape 50 la sută dintre sala- 
riații uzinei sînt membri ai colectivu 
lui sportiv; că înmînarea carnetelor 
de membri pe secții și sectoare de 
muncă a demonstrat cît de mult s-au 
atașat tinerii de uzină, o dată cu prac
ticarea sportului. I.a secțiile laminoa 
re și întreținere, de pildă, înmînarea 
carnetelor s-a făcut într-un cadru

In prima zi a „Cupei Victo
riei", competiție organizată ce C.G.A., 
4 dintre participanții la proba de 
pistol precizie au realizat cifre între 
542 p. și 550 p., iar alți 5 concn- 
renți au obținut peste 530 p. Câști
gătorul întrecerii, maestrul sportului 
Alex. Klaus (Dinamo), ne-a confir
mat și cu acest prilej faptul că a 
depășit valoarea medie și perioada 
oscilațiilor. El pășește acum cu sigu
ranță spre vîrftil piramidei. Intere
sant este însă că . de această dată 
Alex. Klaus n-a mai luptat pentru 
primul loc în compania obișnuitului 
său rival, maestrul sportului Iulius 
Pieptea, care — - învins detașat — 
s-a clasat doar pe locul III. Intîieta- 
tca a adus pe primul plan pe llie 
Xițu (S.P.C.) a cărui performanță

Un eveniment deosebit pentru salariații 
din sistemul financiar și de credit: înființarea 
Clubului Sportiv PROGRESUL BUCUREȘTI

sis-salariaților din 
și de credit (Minis- 

Banca de Stat,

avea sediul în str.
42 la stadionulnr.

Pentru masa 
temui financiar 
terul de Finanțe, 
Banca de Investiții, Banca Agricolă, 
A.D.A.S., C.E.C. și I.S. Loto-Prono- 
sport) ziua de marți a însemnat o zi 
de sărbătoare: a luat ființă Clubul 
Sportiv Progresul București. Clubul 
va funcționa pe lîngă Ministerul de 
Finanțe "și va 
Dr. Staicovici
Progresul. Aci ca și pe alte baze își 
vor desfășura activitatea circa 600 
de sportivi componenți a 47 de echi
pe și 6 centre de copii, reprezentînd 
14 secții de sport cu 36 de antrenori: 
atletism, baschet, caiac-canoe, ’ ciclism, 
fotbal, gimnastică, pentatlon modern, 
popice, rugbi, scrimă, șah. tenis, 
tenis de masă și volei. In folosința 
clubului vor intra o serie de ame
najări importante ca : stadionul din 

nu ne putem 
precise: me

De aseme-

și Di Stefano, 
noștri centri, — 

contemporanilor — 
actualul 

Baia

trecut, din moment ce 
sprijini pe argumente 
tri, secunde, puncte etc.' 
nea, nu se poate face o comparație, 
la distanță de 25 ani, între Sinde
lar, de exemplu, 
Dintre înaintașii 
după părerea...
se pare că Rudy Wetzer, 
antrenor al echipei Minerul 
Mare, s-a ridicat la aceeași valoare 
cu cei de mai sus.
PETRE CITEA, ORAȘUL STALIN 
1) S-a mai arătat acest lucru: nu 
există recorduri mondiale la sărituri 
de pe trambulină, la schi. Și nu pot 
să existe, întrucît trambulinele di
feră între ele. N-au aceeași înălți
me, aceeași înclinație și nici aceeași 
lungime. Așa stînd lucrurile, vă not 
spune doar că cea mai lungă săritu
ră a fost realizată de finlandezul 
Tuno Luiro, în anul 1953, la Obers- 
dorf (R.F.G.): 139 metri. — 2) Sil
viu Ploeșteanu nu mai joacă fotbal 
de foarte multă vreme. înainte de 
război a jucat la Universitatea-Cluj 
și apoi la Venus-București. De nouă 
ani e antrenor la Steagul roșu Ora 
șui Stalin, ceea ce reprezintă un... 
record de constanță atîf din partea 
unui antrenor, dar mai ales din 
partea unei echipe 1

P1RVU TUDOR-CRAIOVA, RADU 
LUCHIAN-IAȘI, SILVIU PETCU-TI- 
MIȘOARA.

— V-am 
poștă. 

răspuns detailat prin

ION POȘTAȘUL

festiv arătînd că tinerii de la „Boles
law Bierut" sînt animați de aceleași 
năzuințe — cît mai multe succese în 
muncă și în sport, de aceeași forță 
vie — dragostea pentru culorile co
lectivului.

Ar mai fi de adăugat numai atît: 
„fluxul" către sport tinde să cuprin
dă întreaga uzină, secție cu secție, 
om cu om. încercați să vă imagina
ți: o uzină în care fiecare salariat- 
își va petrece cîteva ore libere pe uri 
teren de volei, la o arenă de popice, 
la o masă de șăh. Este o realitate 
care se materializează tot mai mult, 
pentru că oamenii de aici s-au obiș
nuit să împreune noțiunile de «mun
că» și «sport». Ceea ce repr.ezjntă, de 
fapt, o garanție a succeselor lor vi
itoare.

TIBERIU STAMA

(foarte bună numai în cazul cînd va fi 
reconfirmată) l-a situat în imediata a- 
propiere a cîștigătorului. Clasamen
tul arată astfel: 1. Alex. Klaus 550 p.;

Nițu 547 p.; 3. I. Pieptea 
545 p.'545 p.| 4. I. Elefterescu

542 p.; 5. T. Manicatide (Să-
536 p.; 6. S. Tibacu

7. G. Magyar (Di-

2. llie
(S.P.G.) 
(Voința) 
nătatea) 
(AVSAP) 536 p.
nămol 535 p.; 8. T. Jeglinski (Dina
mo) 535 p.; 9. E. Harea (AVSĂP) 
534 p.; 10. T. Bodnărescu (AVSAP) 
526 p.

Cu două noi și valoroase recorduri 
naționale s-a încheiat proba combi
nată. Realizatorii acestor performanțe 
sînt maestra sportului ludith Moscu 
(C.S.U.) — 583 p.. la senioare — 
și M. Ferecatu (AVSAP) — 587 p., 
la juniori. La senioare locurile II 

■

cabana
de lă

str. Dr. Staicovici (pus la dispoziția 
echipelor de performanță);
Floreasca; sala de sport
B.R.P.R.  ; sala de sport _<le la Mi
nisterul de Finanțe. Se înțelege că 
întreg inventarul de specialitate va 
sta la dispoziția sportivilor.

A fost ales consiliul de conducere 
al clubului, format din 23 de tova
răși, printre care figurează cadre 
conducătoare din sistemul financiar 
și de credit și sportivi fruntași. Du
mitru Petrescu — dir. gen. I.S. Loto- 
Pronosport, președinte, Goloman Maio- 
reantt — secretar general Min. Fi
nanțe, Adalbert Luncan — vicepreșe
dinte al B.R.P.R. și Teodora Gheor
ghiu — vicepreședinte C.C.S.—I.A.S., 
vicepreședinți, Constantin Dumitrescu 
secretar, G. Niculceanu — președinte 
Bea. Agricolă, A. Pintea — vicepreșe
dinte Bea. Investiții. Ilie David — dir. 
gen. C.E.C., Angelica Rozeanu, Ma
ria Vicol, Florin Știrbei — sportivi 
fruntași, membri etc. După citirea 
proiectului de măsuri, au luat cu- 
vîntul tov. D. Petrescu și Petre Ca
pră. președintele consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București, care au arătat 
sarcinile importante și imediate care 
își așteaptă rezolvarea din partea noi
lor membri ai clubului sportiv Pro
gresul Bucurști și firește a condu
cerii sale.

JUNIOARE
CENTRU DE PREGĂTIRE PENTRU 
BASCHETBALISTELE

In scopul dezvoltării 
în i.........................

septembrie, 
au început 

zilnic întră

__ i baschetului
... rîndurile elevelor din Capitală, 
colectivul sportiv Start organizează 
cu sprijinul comisiei orășenești de 
baschet un centru de junioare, pentru 
perioada 6 mai — 1 
Concursurile de selecție 
de marți și continuă 
orele 9-12 și 16-20, pînă la 9 mai, 
pe terenurile stadionului 23 August 
(lîngă turnul de parașutism). La 
centru pot participa elevele ctfri G.a- 
nitală care nu au depășit vîrsta de 
17 ani.

6000 SPECTATORI LA CONCURSUL 
DE CĂLĂRIE DE LA PLOEȘTl

De cîțiva ani, concursurile de călă
rie sînt așteptate cu mare interes în 
orașul Ploești. Prima întrecere din a- 
cest an a călăreților din acest oraș a 
confirmat pe deplin pasiunea spectatoru
lui ploeștean pentru concursurile de 
călărie. 6.000 de spectatori au urmărit 
disputa celor 40 de călăreți, oare s-au 
OSgillat -feaUgJjne P.regW la ștaț-.

• In urma omologării rezultatelor în-
tîlnirilor din oadrul primei etape a
campionatului republican de1 atletism
pe echipe pe anul 1958, clasamentul
general al acestei competiții are ur-
mătoarea înfățișare:
1. U.A.S.R. 220 0 406:191 4
2. Dinamo 2 2 0 0 412:257 4
3. Metalul 2 2 0 0 333:259 4
4. T.C.H. 2 1 0 1 344:252 2
5. Recolta 2 1 0 1 316:276 2
6. Rapid 2 1 0 1 323:341 2
7. Progresul 2 0 0 2 262:399 0
8. G.O.A. 2 0 0 2 119:333 0
9. Voința 2 0 0 2 119:426 0

In clasamentul întrecerilor mașcit-
line conduce de asemenea echipa
U.A.S.R. cu 4 p. Același număr de
puncte au Dinamo și Recolta. T.C.H., 
C.C.A. și Rapid au cîte 2 puncte, iar 
Mdtalul, Progresul și Voința 0

și 111 au revenit în ordine concuren
telor Rodica Dumitrescu (582 p.Ț și 
Elena Seimeanu (579 p.). Combinata 
seniori s-a încheiat cu victoria tînă- 
rului P. Sandor (Dinamo) care a 
obținut 586 p. El a fost urmat de 
I. Sîrbu (CCA) 583 p. și V. Anto
nescu (Dinamo) 580 p.

De ziua marii victorii
(Urmare din pag. l-a)

vin ou soluții concrete pentru menținerea și consolidarea păcii, pentru slă
birea încordării în relațiile dintre marile puteri, cercurile reacționare impe
rialiste — împotriva dorinței legitime a popoarelor — continuă cursa înar
mărilor și amenință omenirea cu război atomic.

La cea de a 13-a sărbătorire a Zilei Victoriei poporul romîn, în primele 
rinduri ale forțelor păcii și progresului, este hotărit să facă totul pentru a se 
împiedica dezlănțuirea unui război nuclear, să întărească neîncetat — sub 
conducerea Partidului — regimul democrat popular, să slujească cu 
abnegație cauza măreață a păcii între popoare. El este conștient că mili- 
iînd neobosit pentru coexistența pașnică a țărilor eu sisteme sociale diferite, 
contribuie la apărarea și menținerea unei păci trainice și îndelungate.

Oamenii muncii din patria noastră, sportivii noștri, cinstesc memoria 
celor căzuți pentru libertatea și progresul social al poporului nostru. Ei sînt 
hotărîți să strîngă tot mai mult rîndurile în jurul partidului și guvernului 
nostru, să contribuie la întărirea neîncetată a lagărului socialist, să apere 
pacea

Alături de întregul popor, sportivă închină realizările lor măreței săr
bători a Ztlei Victoriei.

Reprezentativa țării noastre a cîștigat 
turneul echipelor de tineret la tenis

(Urmare din pag. 1)

3-3, Țiriac s-a enervat la o greșeală 
arbitraj, pierzînd apoi trei jbeuri 
rînd și, deci, setul cu 3—6. Diferența 
de valoare dintre cei doi jucători s-a 
reliefat în ultimul set cînd, în urma 
intervenției energice a antrenorului 
Caralulis, care i-a cerut lui Țiriac să 
joace cu toată atenția și să nu cedeze 
puncte gratuite adversarului, victoria 
a revenit reprezentantului nostru cu 
6—0. In același timp, pe terenul cen
tral se întîlneau D. Viziru și Zenneg. 
Ambii jucători au comis multe greșeli, 
dintre care peste 30 numai la servicii, 
coborînd întîlnirea sub nivelul așteptă
rilor. Superior tehnic și cu o concepție • minată cu scorul de 5—0, s-au înre- 
mai bună de joc, D. Viziru a învins 
cu 6—4, 6—8, 6—3. Ca de obicei, me
ciul de dublu a oferit spectatorilor faze 
cu adevărat palpitante. Deși Jamroz 
a făcut o partidă foarte bună, remar-

de 
fa

—.—i ■ i- .... ... ■ ■ ■ ■ «

acestui prim concurs organizat detul :
colectivul sportiv „STEJARUL". S-au 
desfășurat probe de obstacole, înălți
me, curse de viteză și alergări de 
trap. Dintre participanți s-au remarcat 
în mod deosebit GR. LUPANCU și I. 
1OJA. O contribuție importantă la 
reușita acestui concurs a fost dată de 
către secția de trap a hipodromului 
Ploești

M, Bedrosian-coresp.

ULTIMELE JOCURI IN CAMPIONA
TUL REPUBLICAN DE VOLEI FE

MININ

Astăzi vor avea loc ultimele trei 
partide de volei feminin din cadrul 
♦campionatului: M,1.G. Bucureș.ti-
Combinatul poligrafic București (sala 
Floreasca, ora 17), Someșul Cluj- 

puncte. La femei, pe primul loc e Me
talul cu 4 p., urmat de T.C.H. și Ra^ 
pid tot cu 4 p. Cîte 2 p. au: Recolta, 
U.A.S.R. și Dinamo, iar Progresul 
Voința și O.C.A. au 0 puncte.

SUCCESUL CELEI DE A IV-A
EDIȚII A „CUPEI IAȘILOR"

• Pe stadionul „23 August" din Iași, 
s-au desfășurat ziiole trecute întrece
rile celei de a IV-a ediții a importan
tei competiții „Cupa Iașilor". La con-' 
curs au participat reprezentativele re
giunilor Bacău, Galați, Iași și Su
ceava. înainte de a publica cele mai 
de seamă rezultate înregistrate, se cu
vine să subliniem organizarea except 
țională a întrecerilor, și să eviden
țiem activitatea depusă de prof. Alex. 
Merică, maestru al sportului. Și acum 
cîteva rezultate. FEMEI • 100 m.: 
El. Flaischer (B) 13,5 : 200 m.:
A. Popovici (B) 28,4; 800 m. : L.
Păuleț (B) 2:24,5; lungime: El. Stat- 
covshi (S) 4,75; înălțime: R. Voro- 
ncanu (B) 1,44; M. Caraman (I) 1,41; 
d’sc: V. Guzgan (G) 30.53; BĂRBAȚI: 
100 m.: M. Butnarii (B) 11.4; 1.500 
m.: 1. Hîră (B) 4:10,0; lungime: C. 
Grigorescu (-B) 6,41; prăjină: I. But
narii (B) 3,40; greutate: I. Botoacă 
(B) 12,53; ciocan: E. Stăniciu (I) 
41,98. Clasamentul pe echipe: 1. Bacău 
144 p„ 2. Iași 101 p„ 3. Galați 97 p., 
4. Suceava.

6. Adumitresei și P. Codrea
Corespondenți

fața jucătorilor 
care au cîstig 
8—6.
au mai cîstig 
scorul final

cîiidu-se prin excelente reflexe la fi
leu, cuplul Jamroz—Zenneg a fost ne
voit să se încline în 
noștri Serester—Țiriac 
cu 6—3. 4—6, 6—2,

Ieri, jucătorii noștri 
2 partide, pecetluind 
întîlnirii la 5—0. D. Viziru l-a între
cut pe Jamroz cu 8—6, 6—4. Serester 
și Zenneg au prilejuit un meci pasio
nant. Serester a cîștigat primul set la 
0, a condus în al doilea cu 3—0, 
dar l-a pierdut cu 5—7. In setul deci
siv, Zenneg a avut 3—0 și 40—0, 
apoi 5—3 (și un meci-bal), 7—6 (și 
40—15). In cele din urmă setul a re
venit tui Serester cu 9—7.

In întîlnirea U.R.S.S.—R.P.U. ter-

gistrat rezultatele: I.euus—Kurner 
6—3, 9—7; Potanin—Tot h 6—0, 6—1, 
Potanin, Lihacev—Toth, Kurner 6—2, 
3—6, 6—3, 7—5. Lihacev—Kali 6—3, 
6—1; Parmas—Balasz 6—2, 6—3.

C.S.U. București și Știința Timișoara 
-Voința Orașul Stalin

CUPA GOSPODĂRIILOR AGRICOLE 
DE STAT DIN ORAȘUL BUCUREȘTI

Duminică, la G.A.S. Roșia va avea 
loc deschiderea festivă 
IlI-a ediții a „Cupei

a celei de a
Gospodăriilor 

Agricole de Stat din orașul Bucu
rești", organizată de comitetul sin
dical orășenesc București a] munci
torilor agricoli și silvici.

Participă gospodăriile agricole <le 
de stat Bragadiru, Dudu, Mogoșoaia, 
Pantelimon, Popești I.eordeni și Ro
șia. Cupa este transmisibilă și re
vine definitiv colectivului sportiv care 
o cîștigă trei ediții consecutive sau 
cinci alternative.

Fiecare dintre gospodăriile mai sus 
citate va organiza întrecerile la cîte 
o disciplină sportivă. Astfel, G.A.S. 
Bragadiru organizează întrecerile de 
atletism (m. si f.), cele de șah vor 
avea loc la G.A.S. Dndn. tenis de 
masa — G.A.S. Mogoșoaia. fotbal 
— G.A.S. Pantelimon, volei (m. și 
f.) — G.A.S. Popești I cnrdeni. călă
rie — G.A.S. Roșia.

Primele două crOtij -o revenit 
sportivilor de la G.A.S. Pantelirr.on,



De la A la C... A sta ai pe stadionul „23 Au gust*4

psihologice: Nicușor cînd 
conducea cu 1—0 și jocul nu 
arăta favorabil dinarr.oviștilor, 
Semenescu (Știința București) 
Cernea (Știința Iași) în ultimele 
nute, cînd rezultatul _ jocurilor

Amănunt interesant de reținut 
din etapa de duminică a cate
goriei A Și B: au fost -cor

date șapte lovituri de la 11 m., ca 
urmare a unor infracțiuni comise în 
suprafața de pedeapsă. Patru dintre 
ele au fost transformate, iar trei 
ratate (una din ele de două ori de 
Nicușor). Acest mic bilanț nu cons
tituie o notă bună pentru jucători, 
înseamnă că această execuție, de re
gulă gol sigur, a devenit greu de 
transformat. Și, pentru că nu există 
11 m. apărat sau ratat, ci 11 m. 
prost executat, trebuie să conchidem 
că jucătorii noștri exersează foarte 
puțin sau, pur și simplu, ignorează 
exersarea la antrenament a loviturii 
de la, 11 m.

Aceasta e un aspect al problemei. 
Al doilea se referă la excepția de 
care vorbeam. Duminică, cele trei 
penaltiuri au țost ratate în momente 
psihologice; Nicușor cînd Progresul 

se 
iar 

și 
mi-
cu 

Catnb. Poligrafic și Poresta Fălti
ceni era 1—1, deci ambii au ratat 
victoria. Lipsa de calm, de concen
trare contribuie, desigur, la ratarea lo
viturilor de la 11 m.

In fine, încă un aspect: într-o e- 
chipă sau nu sînt mai mulți jucă
tori specialiști în lovituri de la 11 
m. sau jucătorii fug de o răspundere 
atît de rr.are ca executarea penaltiu- 
lui. Acest fapt credem că explică în 
bună măsură de ce tot Nicușor a 
trebuit să execute a doua oară lovi
tura de la 11 m. Poate că pentru 
unii toate acestea sînt simple amă
nunte dar în realitate ele sînt lucruri 
.destul de importante și, mai ales, cu 
fefecte prea mari pentru a nu fi lua
te în seamă, (p.g.)

PE STADIONUL 23 AUGUST
INTI1.N1RE INTERNAȚIONALA 

DE RUGBI

AZI, e
C.S.U. București - 
A.S.Z. Varșovia

La invitația Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Romînia (U.A.S.R.) 
a sosit ieri în Capitală echipa po
loneză de rugbi A.S.Z. din Varșovia. 
Formația A.S.Z. este de fapt o se- 
lecțronată a echipelor studențești 
din țara prietenă. Rugbiștii polonezi 
vor susține in țara noastră trei 
jocuri după următorul program: 
astăzi (pe stadionul „23 August”, 
la ora 15,30 în deschidere ta jocul 
de fotbal Canto do Rio — Combinata 
divizionară) cu formație de categorie 
A—C.S.U. București; duminică 11 
mai la IAȘI, cu echipa Știința 
dir^ocalitate care activează tot în 
ct^H>ria A. iar joi 15 mai, la CLUJ, 
gffștiința din categoria secundă.
’ Adversara de azi a rugbiștilor po
lonezi, este merituoasa formație a 
studenților mediciniști (fostă Știința 
I.M.F.), o echipă tînără, dar plină de 
elan și cu frumoase posibilități de 
afirmare. Azi, C.S.U. va prezenta 
următoarea formație: P. Declesis
(căpitanul echipei), — P. Georgescu, 
V. Nistor, G. Rangu, G. Dădules- 
cu — R. Niculescu, V. Angelescu 
(D. Cochia) — M. Șerbu, N. Vagii, 
V Nadolenco — I. Borșaru, D. Ba
că (M. Dumitrescu) — M. Takacs, 
V. Lazarovici S. Tenetibautr (M. 
Alexe). ★

Aseară a sosit pe aeroportul Bă- 
neasa, venind cu avionul de la Bru
xelles’ echipa națională de rugbi care, 
după cum se știe, a participat la tur
neul internațional organizat în Belgia.

Cum se va intra azi 
după - amiază la fotbal

La meciul Combinata divizio. 
nară — Canto do Rio sînt valabile bi
letele tip „Stadion 23 August" seria 
8 Biletele de tribuna I sectorul 0 
au acces numai prin str. Maior Co- 
ravu. Legitimațiile U.C.F.S. albastre 
și roșii în piele și carnetele verzi 
pentru ziariști au acces la tribuna 
I, sectorul 0. Legitimațiile albastre 
în dermatin, gris ale membrilor co
misiilor de fotbal și gris ale maeștri
lor sportului la fotbal au acces lia 
tribuna I. Carnetele de arbitri și 
antrenori de fotbal și legitimațiile 
UC.F.S.-oraș au acces la peluză. 
Radioreporterii și fotoreporterii au 
acces în stadion prin tunelul I pe 
baz,a legitimației verzi însoțite de 
delegații speciale eliberate de redac
țiile respective.

Porțile stadionului se deschid la 
orele 12.

Copiii peste 7 a,ni nu au acces de- 
ît £e bază de bileț,

vlc- 
de 

Industriei 
a durat

Bucuria hunedorenilor, după 
toria cu 4—1 obținută 
Corvinul în fața 

Sîrmei din Cîmpia Turzii, 
puțin timp. Exact atît timp cît le-a 
trebuit operatoarelor de la centrala 
telefonică a Hunedoarei să afle de 
la colegele lor de la Orașul Stalin 
rezultatul întîlnirii dintre Tractorul 
și Știința Cluj. Dezamăgirea cu care 
• fost primită știrea victoriei cluje
nilor ne-a arătat cît de mari sînt 
— încă — speranțele pe care și le 
pun toți cei de pe acolo în cali
ficarea „Corvinului" în prima catego
rie. Dar jocul de duminică, în ciuda 
scorului de 4—I (exagerat, așa cum 
am mai arătat) n a fost de natură 
să sporească aceste speranțe. Corvi
nul n-a practicat jocul pe care-1 aș
teptau localnicii, dovedind din nou că 
cele 4 puncte pierdute în retur nu 
sînt o întîmplare. Capitolul deficitar 
al echipei este înaintarea. Duminică 
s-a încercat o formulă nouă, prin 
scoaterea lui Huzum și Pîrvu și 
înlocuirea lor cu Voinescu II și Na- 
ghi. Dar nici așa atacul n-a dat sa
tisfacție. Lipsuriie par a fi mai mult 
de natură tactică. înaintașii de la 
„Corvinul" se complac într-un joc 
static, concentrat minute în șir pe 
aceeași parte a ~ terenului. ’ Ata
cul „Corvinului", deși primește ttn 
ajutor consistent din partea unei li
nii de mijlocași (Sîrbu — Balint) 
omogenă și în formă constantă, iro
sește mingi după mingi (I. M.).

Campionatul este foarte strîns 
și în categoria G. Nu există 
serie în care să se fi produs 

o cît de mică clarificare, atît în ce 
privește primul loc. cît și în privința 
retrogradării. In două serii, a I-a 
și a IV-a, la primul loc concurează 
cîte două echipe: Dinamo Brăila și 
C.F.R. lași de o parte. Gloria Bistri
ța și Flamura roșie Oradea, de alta: 
în celelalte două serii— II-a și a 
III-a — luptă cîte trei și patru echipe: 
Metalul Tirgoviște, Titanii București 
si Cârpiți Sinaia, respectiv Știința 
Craiova (care ocupa în prezent pri
mul loc prin golaveraj, șl nu ’ocul 
doi cum a apărut în clasament). 
Metalul Oțelul Roșu. Unirea Rm. VH- 
eea și Aunil Brad.

l-am regăsit pe înotători la ștrandul 11 Dante 6herman“
Am vizitat, deunăzi, ștrandul

DANTE GHERMAN", acolo unde îno
tătorii, jucătorii de pok> și săritorii 
de pe trambulină iși vor stabili pina 
spre sfirșitul lui octombrie „cartierul 
general*. Am pășit cu emoție pe poar
ta ștrandului. Pe scaun, la intrare, 
moș Costache părea uitat acolo de astă- 
toamnă... Apoi, frumoasa aiee. stră
juită de o parte și de alta de falnici 
arțari! Coroanele lor, bogat înverzite, 
s-au înHfnit formînd tm culoar natu
ral ce se sfîrșește acolo unde... începe 
bazinul. In jurul piscinei, pe bloc- 
starturi, în apă. multă animație. Pe 
un culoar mărginaș. Maria Both, Ga
briela Mangezius, M. Mitrofan, străbat 
lungimi de bazin, atent supraveghiați 
de antrenorul lor — Toth Pal losif, 
care notează în carnetul său cifre, ci
fre ș: iar cifre. Din cînd în cînd in
tervine: „Marțea. iasă să aluneci mai 
mult pe braț!" sau „Mitrofan, mai e- 
nergic împinsul picioarelor!" ori „Gabi, 
capul sus!’. Mă apropii de Totti Pal 
losif, îl urmăresc în tot ceea ce face, 
dar nu mă încumet să-l întrerup. Dis
cuția o începe tot el: „Continuăm să 
ne pregătim serios, pentru că, după 
cum vedeți, toată lumea procedează 
la fel. Acum citeva zile, la Varșovia, 
olandeza Van Alphen și unguroaica

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 18 din 4 mai au fost 
stabilite următoarele premii : Pre
miul 1: 29 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 7.347 
lei; Premiul II: 775,45 variante cu 
11 rezultate exacte revenind fiecăreia 
cîte 329 lei; Premiul III: 7.818,40 
variante cu 10 rezultate exacte reve
nind fiecăreia cîte 49 lei. Fond de 
premii: 852.327 lei.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 18 din 4 mai se va 
face în Capitală vineri și sîmbătă 
începînd de la ora 17 la agențiile 
special desemnate în acest scop din 
raioanele în care și-au depus pre- 
miații buletinele.

• Premiile speciale în obiecte a- 
cordate variantelor cu „0“ rezultate 
de Ia concursul Pronosport nr. 17 
din 27 aprilie au revenit următorilor : 
Premiile pentru cele mai multe va

♦) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

Fotbaliștii brazilieni de la „Canto do Rio“ 
evo'uează în compania unei combinate divizionare

In deschidere, o partidă internațională de rugbi:
C. S. U. București—A. S. Z. Varșovia

După cum am mai anunțat, pe stadionul „23 .August* evoluează as
tăzi — pentru prima dată la noi — oaspeți brazilieni: fotbaliștii clubului 
Canto do Rio din Rio de Janeiro.

Vizita brazilienilor constituie — 
prin valoarea y ineditul lor — un 
eveniment sportiv deosebit de atră
gător care stîrnește interes în rîn- 
durile amatorilor de fotbal din Bucu
rești. Nu mai departe deât ieri dimi
neață, antrenamentul fotbaliștilor bra
zilieni a fost urmărit de peste 1000 
de spectatori, dornici să facă cuno
ștință cu oaspeții cu cîteva ore mai 
devreme. Și cele văzute la brazilieni 
— tehnică individuală, suplețe, agili
tate, viteză, detență — i-au făcut 
să aștepte cu și mai mare nerăbdare 
meciul de astăzi, care va începe la 
ora 17 și va fi arbitrat de M. Popa, 
ajutat la tușă de M. 
Asztalos.

Canto do Rio nu 
asupra echipei. Sînt

Cruțescu și T.

s-a fixat încă 
cîțiva jucători

Jucătorii echipei braziliene Canto do Rio au făcut cunoștință ieri dimi
neață cu stadionul ^3 Augusf. Iată-i in clișeul nostru, prezentindu-se pu
blicului bucureștean. Al doilea din dreapta (in picioare) antrenorul Zeze 
Moreira.

1:13.7—la 26 aprilie, 
realizate in bazin de

Kato Boros, au înotat 100 m. spate in 
1:12,9 și respectiv 1:13,8 (n.n. ambele 
timpuri inferioare celui obținut de 
Maria Both — 
feoarece au lost
25 m). Sper să reușesc lucruri mari 
anul acesta cu Marica. mai ales că 
obiectivul principal după cele șase 
săptămini de antrenament a fost atins. 
In cursa ia care a mers 1:137 am fost 
foarte mulțumii că eleva mea și-a în
sușit perfect mișcarea completă de 
tracțiune a brațelor, capitol la care a 
fost deficitară pină acum. Ea a reușit 
acest lucru datorită forței antebrațelor, 
mult îmbunătățită.

In altă parte a bazinului îmi atrag 
atenția pregătirile jucătorilor de polo, 
pe care îi mai despart numai cîteva 
zile de începerea campionatului. La 
una din porii lucrează intens echipa 
Start-București, noua promovată în 
prima categorie a țării. Cu toții se 
străduiesc să pună în practică sfatu
rile antrenorului Augustin Ganga. 
Și așa cum se obișnuiește înaintea ori
cărei competiții importante, mă adresez 
Iui Adalbert Balint, antrenorul echipei
C.C.A.  : „Ce pot să doresc echipei mele 
— mi-a spus el — mai mult decit... 
locul I ?! Am reintra astfel, in posesia 
titlului ciștigat de cinci ori consecutiv 

*)
ono sport

riante cu „0" rezultate pe același 
formular : o motocicletă de 350 cmc. ; 
Simionovici Niță din Buc. cu 272 va
riante cu „0“ rezultate; un ceas 
Schafhausen; Ivașcu Ion din Buc. 
cu 240 variante cu „0“ rezultate; 
un frigider: Grunberg Simon din 
P. Neamț. Premiile acordate prin 
tragere din urnă: o motocicletă de 
350 cmc. • Paijiu Ion din Variaș Ti
mișoara ; cîte un aragaz cu 3 ochiuri 
și butelie: C*ociu Gh. din Boia Mare 
și Lupaș Traian din Cumpăna-Con- 
stanța ; cîte un aparat de radio 
„Opereta"; Grunberg Simon din P. 
Neamț și Hotinescu Radu din Buc. î 
cîte un ceas de mină ; Truliu Ilarian 
din Buc., Lazăr Costică din Ocna 
Mureș, Fuma Adrian din Giurgiu, 
Măruță Ion din Peri-Hațeg și An- 
dreescu Ion din Buc. 2 ceasuri; cîte

APROAPE 9.000 PREMII LA CONC. PRONOSPORT Nr. 18! 
Ți-ai depus buletinele pentru concursul nr. 19?

aa».i i .  ................   , ............ ...... .

echipa care a terminat la 
cu T.D.N.A. (în realitate 
națională a Bulgariei) : 
(Mauro) — SINVAL. FLO-
- VICTOR. PINHEIRO,
— NILTON, BERA, WAL-

ușor accidentați și se așteaptă avi
zul medicului. Este probabil, însă, să 
evolueze 
egalitate 
echipa 
GARCIA
RIANO 
RAMOS 
TER, ELMO, TONI. Rezerve : Paulo, 
Hamilton, Osmar, Julic, Ary și Eli.

Partenerul oaspeților va fi o com
binată divizionară. Formația care 
va începe meciul este următoare» . 
TOMA — APOLZAN, I. LAZAR. 
NEACȘU — PETSCHOVSKI. BONE 
— CACOVEANU. CONSTANTIN. 
CIOSESCU, ZAVODA I, TĂTARII. 
Rezerve : Vomescu, Za vodă II. Soare, 
Jenei, V. Anghel, Alexandrescu. Di- 
nufescu, David.

st cedat anul trecut dinamooiștilor’. 
Cîteva clipe mai tirziu. notez și cele 
spuse de Carol Korcek, antrenorul 
echipei campioane Dinamo București: 
„Urmăresc o comportare cit mai fru
moasă și. bineînțeles, din nou locul 7*.

Recitesc cele două declarații și ase
mănarea de conținut mă pune In în
curcătură. Doi antrenori... o singură 
dorință. Pe care s-o public ?

G. NICOLAESCU

numai o aprigă bătălie pentru puncte?
întrebarea privește campionatul 

masculin de handbal. Ea a devenit, 
în prezent, de o stringentă actuali
tate. deoarece întrecerea celor mai 
bune echipe masculine de handbal 
din țară traversează una din cele 
mai agitate perioade. Nicicind nu am 
înregistrat o asemenea abundență de 
rezultate-surpriză, niciodată lupta 
pentru evitarea retrogradării nu a 
fost atit de palpitantă și niciodată 

Victoriei

o bicicletă: Corcis Traian din Băița 
Sat-Oradea, Vasile Cădariu din Sebeș- 
Oradea și Hotinescu Radu din Buc. 
(2 biciclete). In urnă au fost intro
duse 468 variante cu „0“ rezultate.

• Tragerea din urnă a premiilor 
fn obiecte acordate la PRIMA ETAPA 
A CONCURSURILOR SPECIALE 
PRONOSPORT ORGANIZATE CU 
PRILEJUL CAMPIONATELOR IMON- 
DIALE DE FOTBAL va avea loc 
astăzi începînd de la ora 19,30 la A- 

genția Centrală din Calea 
nr. 9.

PRONOEXPRES
• La tragerea din urnă 

cursului Pronoexpres nr. 16 
extrase din urnă următoarele 
11; 14; 39; 45 ; 28 și 13. Număr de 
rezervă 47 : Fond de premii : 555.060 
lei.

• Tragerea din urnă a premiilor 
în obiecte acordate la concursul Pro
noexpres nr. 16 va avea loc vineri 
9 mai începînd de la ora I® la 
Agenția Centrală din Calea Victoriei 
nr. 9.

—

a con- 
au fost 

numere :

Spania, au întrecut echipe'e 
cu 2—1 și Barcelona cu 
fost învinși în Belgia de 
(1—3), au terminat la e-

In deschidere, la ora 15,30, se va 
disputa partida de rugbi C.S.U. Bucu
rești — A.S.Z. Varșovia.

Canto do Rio este una dintre cele 
mai vechi echipe braziliene de fotbal, 
înființată în 1918, formația Canto 
do Rio a luat parte totdeauna la în
trecerea celor mai bune echipe din 
statul Rio de Janeiro (după cum se 
știe, în Brazilia se dispută un cam
pionat la Rio de Janeiro și altul la 
Sao Paolo), și a făcut numeroase 
deplasări în țările Americii de Sud. 
Anul acesta, brazilienii au trecut pen
tru prima dată oceanul, în Europa, 
unde — de la 23 martie — au ;u- 
Vat cu formații de bază din cinci 
țări, reușind rezultate valoroase. De 
pildă, în 
Valencia 
4—2. au 
Antwerp 
galitate (1—1) cu Brugges, au în-, 
trecu: selecționata orașului Hamburg 
(R.F. Germană) cu 1—0; In Elveția 
au jucat cu Servette (3—0) și cu 
formația engleză Chelsea (2—3) la 
Geneva. Ultima loc evoluție a avut 
loc în Bj'garia, cu rezultatele anun
țate.

Din țara noastră formația brazi
liană pleacă din nou în R.F. Germană) 
(Bremen), Franța (Marsilia, Brest); 
Elveția (Basel), Norvegia (Oslo) și 
din nou Spania.

„In ultimul campionat profesionist 
al statului Rio de Janeiro, echipa 
antrenată de mine — ne spunea an
trenorul ZEZE MOREIRA — s-a cla
sat pe lacul VI. la egalitate de 
puncte cu echipa ..America", fiind 
precedată de Botafogo (campioana 
statului). Flamengo. Fluminense, 
Vasco de Gama și Bangu. In afară 
de această echipă clubul nostru mal 
are încă patru formații (pitici, ju
niori, tineret rezerve) care iau parte 
Ia campionatele respective și din care 
ne recrutăm jucătorii pentru prima 
formație. Canto do Rio are de ase
menea echipe de baschet (băieții au 
fost de trei ori campionii Braziliei), 
volei, tenis de masă, tenis, atletism, 
natație. fotbal âe sală, scrimă — 
toate amatoare.

Vă rog să transmiteți amatorilor 
de sport din Romînia. călduroasele 
mele salutări".

nu s-au schimbat atît deliderii 
des.

Din păcate, această luptă indirjită 
nu determină și o creștere 
tehnico-tactice ; 
pante la campionatul 
Dimpotrivă. Angajate 
pă puncte, majoritatea 
aruncat peste bord și 
gătire tehnico-tactică, 
numai și numai pe 
cucerirea (de cele mai 
prin mijloace deloc regulamentare) a 
celor două puncte puse în joc.

Am făcut zilele acestea o evidenlă 
a loturilor folosite de echipele parti
cipante și am ajuns la îngrijorătoa
rea constatare că în medie doar 
3—4 jucători din fiecare echipă pot 
primi calificativul „mulțumitor** în ce 
privește pregătirea. Ducind mai de
parte sondajul nostru am tras con
cluzia că, cu cîteva excepții, (Meta
lul Reșița, C.S.U. lași), celelalte 
formații masculine de categoria A șe 
prezintă acum în regres față de 
forma lor din turul campionatului.

Așa fiind, se pare că mult aștep
tatul derbi al campionatului (care 
va avea loc duminică la Orașul Sta
lin între Dinamo și C.C.A.) nu an
ticipează un înalt spectacol handba
listic. Cine știe, însă? S-ar putea 
ca, atunci cînd ne așteptăm mai pu
țin, cele două protagoniste, rămase 
singure în lupta pentru primul loc, 
să furnizeze un meci de ridicată va
loare tehnică, așa cum normal ar 
trebui să fie. Este cazul ca toate 
formațiile să încerce să cîștige punc
tele de care au atîta nevoie, cu 
ajutorul unei bune pregătiri tehnice 
și al unui variat bagaj de cunoștin
țe tactice.

a valorii 
a echipelor partici- 

categoriei A. 
în goana du- 
formațiilor au 

bruma de pre- 
mizind totul 

bătălia pentru 
multe ori

te a-J j



Cicușiii sovietici Bomins cu autoritate în „Cursa păcii"
Wroclaw ziua de repaus 
folosită de cicliști într-adtvăr 
odihnă: ore multe de somn, 
plimbări prin oraș, iar după 
un spectacol de operă. Aurel 

ut însă alte „îndeletniciri".

GORL1TZ 7 (prin telefon de Ia tri
misul nostru).

La 
a fost 
pentru 
scurte 
amiază 
Șelaru a avut însă alte „îndeletniciri". 
Suferind de o radiculită a fost obli
gat, la indicația medicului, să se 
deplaseze la policlinică pentru a i se 
extrage măseaua bolnavă...

Bătălia pentru primele locuri _ în 
clasamente continuă, după această zi 
de odihnă, cu aceeași intensitate. 
Dovadă etapa a V-a Wroclaw—Gorlitz, 
193 km. In ajun G.A. Schur ne spu
nea că „pentru a nu fi expus nici 
unei surprize este indicat să te afli 
tot timpul în primul pluton, să par
ticipi la toate acțiunile".

Așa se explică de ce la atacul fu
ribund al alergătorilor sovietici (este 
extraordinar cît de bine sînt pregă
tiți 1) Evghenii Klevțov, N. Kolumbet 
și V. Kapitonov conjugat cu al ci
cliștilor Krolak, Fomalczyk, Glowaty 
și Alaurice Joosen, Schur a fost sin
gurul rutier din echipa R.D.G. care 
s-a „agățat" de fugari, chiar la ieși
rea din Wroclaw, Vîntul puternic, 
•care suflă din față și în această etapă, 
fărâmițează în scurt timp plutonul în 
ffiai multe grupuri.

Fugarii se înțeleg admirabil și la 
8 km. dc Ia inițierea acțiunii, ei au 
de acum 500 m. avans. In urma lor 
gonește un pluton de 16 alergători 
condus de Damen — din nou își vede 
în pericol t.-iooul galben 1 — Șerban, 
Venturelli, Pician Koțev și Brittain. 
La 800 m. urmează un alt pluton, mai 
mare, în care Hermans se agită dis
perat pentru a reface terenul pierdut 
în favoarea liderului. In acest pluton

Rezultate scontate în primele semifinale 
ale campionatelor republicane de box

Sorții n-au „căzut" cum trebuia la 
categoria cocoș, astfel că aseară am 
asistat Ia o deschidere „în familie" a 
semifinalelor campionatelor republicane 
de box : Victor Schiopu l-a înfruntat 
pe colegul său de club Nicolae Mîn- 
dreanu, iar dinamoviștii Constantin 
Gheorghiu și Toma Constantin și-au 
disputat șansele în cealaltă partidă. 
Meciul dintre Schiopu și Mîndreanu 
ne-a arătat un Schiopu în formă ex
celentă, mobil, precis și variat. Cam
pionul categoriei și-a adjudecat fie
care repriză, folosind din plin „serii" 
spectaculoase și clare. ATindreanu, 
mai lent, și mai puțin decis, ne-a pă
rut lipsit de obișnuita sa tenacitate. 
Utilizând o tactică de uzură, poate 
prea puțin spectaculară, dar în. orice 
Caz... eficace, Toma Constantin s-a pri
ceput să inverseze o situație care se 
Contura la un moment dat nefavorabil 
pentru el. Intr-adevăr, Gheorghiu în
cepuse meciul mai calm, ripostînd cu 
contre la tentativele lui Toma de a-și 
plasa directele. Lupta de uzură poc
nită de Toma la mijlocul celui de al 
doilea round a dat peste cap tot a- 
vanta jul- lui Gheorghiu și i-a permis 
fostului campion să cucerească o me
ritată victorie. Infirmînd așteptările 

celor care vedeau în meciul Mihai
Trancă — Dănilă Done adevărata fi- . 
nală a categoriei semiușoară, cei doi 
combatanți au practicat un box de 
slabă factură, cu multe neregularități. 
Juriul i a acordat victoria la puncte 
Iul Trancă. Ceva mai bine s-a prezen
tat Vasile Czegeli (stilist, dar de o 
exasperantă ineficacitate în lovituri) 
care l-a întrecut cu oarecare dificul
tate pe ambițiosul „stîngaci" Mircea 
Albit

Cu o mare curiozitate a- fost aș
teptat meciul „semimijlociilor" Nico
lae Linca și Dobre Pavel. Cti lovitu
rile sate de catapult, Dobre Pavel este 
socotit din totdeauna „omul surpri
zelor". Aseară însă, timorat și inco
modat probabil de adversarul său.

Hafterofiiii sovietici susțin 
trei întîiniri în S.U.A

O nouă și interesantă competiție în
tre sportivii sovietici și americani va 
avea loc în zilele ce urmează. Este 
vorba de tripla întîlnire de haltere pro

gramată între 12-17 maiîntrei orașe 
din SUA. In vederea acestor meciuri e- 
Chipa sovietică alcătuită din Stogov, 
Minaev, Bușueo, Bogdanovski, Loma
kin, Vorobiov și Medvedev a plecat 
ieri spre New York. Conducătorul e- 
chipei .americane Robert Hoffman a 
comunicat următoarea formație pro
babilă a S.U.A.: Vinci, Berger, Pit
man, Kono, George, Sheppard și Brad
ford.

Meciurile vor avea loc astfel: 
Chicago — 12 mai, Detroit — 15 
mai, New York — 17 mai.

valoare: Kapito-
A. Jensen, Glo- 

Adler. Aceasta 
decisivă. Schur 

pluton și n-a mai

de primă 
Kolumbet, 
și Egon 
evadarea

se află Vasilescu, Zanoni, Dumitrescu 
și alții. La 1 minut de grupul lui 
Dumitrescu, Șelaru pedalează ane’ 
voie, iar Moiceanu are o zi foarte 
slabă. Situația rămîne neschimbată 
pîriă Ia km. 50 unde se dispută sprint 
pentru premii. Ordinea trecerii: Ka
pitonov, Fornalczyk, Kolumbet. Asis
tăm la o dispută strînsă între pri-‘ 
mele trei plutoane. Rezultatul ei este 
joncțiunea care se petrece la km. 70. 
Urmează o perioadă de acalmie. 
Scurtă însă pentru că la km. 80 se 
detașează de plutonul regrupat ci
cliștii Ivan Levacic, Bradley și Ro
bert van de Ruit. Fugarii nu repre
zintă un pericol pentru prima parte 
a clasamentului astfel că plutonul ru
lează liniștit. Dar iată că din pluton 
pornesc după cei trei cicliști alergă-

nov, 
waty 
este 
a rămas închis în . 
putut acționa. Pe ultimii kilometri se 
mai desprind de pluton și reduc din 
handicap: Hermans, Brittain, Damen 
și Schur. Dumitrescu a spart un cau
ciuc și — ca de obicei — s-a descurajat 
ne mai forțînd pentru a recupera. 
Sprintul final este cucerit la mare a- 
vantaj de excelentul alergător so
vietic Kapitonov, 5 h. 36:08. După el 
s-au clasat Adler, Kolumbet, Bradley, 
Levacic, Robert van de Ruit. Gh. 
Șerban, N. Vasilescu și L. Zanoni au 
fost cronometrați cu 5 h. 38:19. C. 
Dumitrescu a pierdut 14 min. 25 sec., 
iar A. Șelaru și G. Moiceanu cîte 25 
minute.

Clasamente generale: 
U.R.S.S. 67 h. ----- “
06:59; 3. R.D.G. 68 h. 07:03; 4. R.P. 
Polonă 68 h. 08:52; 5. Franța 68 h.

pe* 1
46:20; 2. Olanda 68 h.’

care folosea ca și el garda pe dreapta, 
Dobre Pavel nu și-a găsit nici un 
moment cadența, permițîndu-i lui Linca 
să cîștige 
vistul era

fără mari emoții. Dinamo- 
însă să comită

seară, la ora

o gravă im-

20, se va 
Republicii

Astă
!desfășura pe stadionul Republicii 
cea de a doua reuniune a semi
finalelor. Programul este următo
rul : muscă: AL Dobrescu-Puiu 

■ Nicolae, V. Vintilă-L- Ambruș; 
pană : A. Farkaș-V. Stoianovici, 
E. Ciștnaș-I. Boceanu; ușoară: 
(C. Dumitrescu-I. Demeter, D. 
Prunoiu-C. Gherasim; mijlocie- 
lușoară: Șt. Cojan-Șerbu Neacșu, 
D. Rizea-1. Pătran ; semigrea: 1. 
Ferentz-P. Zaharia, Gh. N'egrea- 
Ghefu Velicu.

. prudență în ultima repriză cînd, ata 
' cirid aeschis cu largile sale upercuturi 
la stomac, a recepționat în plin câ
teva „drepte" ale lui Dobre Pavel. 
Linca îl va întîlni în finală pe co
legul său de club Jlie Dragnea care 
aseară a smuls victoria la puncte abia

La Tbilisi, R. Șav- ATLET1SM lakadze a trecut 2,08 
m. la înălțime, reu
șind cel mai bun re

zultat înregistrat în U.R.S.S. în a- 
cest sezon.

M.T.K. ÎNVINSA IN POLONIA
La Katowice, echipa 

M T.K. a întîlnit se
lecționata Sileziei. Po
lonezii (care au avut 
jucători internaționali) 

3-1 (4-0). Punctele au 
de Pohl, Lantos (din

FOTBAL
în formație 8 
au învins cu 
fost marcate
11 m.), Widawski și Cieslik.

ECHIPA IUGOSLAVIEI 
PENTRU MECIUL CU ANGLIA
'• Duminică Ia Belgrad, reprezenta

tiva Iugoslaviei întîlnește reprezentati
va Angliei. In vederea acestui meci 
iugoslavii au alcătuit următoarea for
mație: Beara (Krivocticca )-Siakovici, 
Zebet, Trncovici-Santek, Kristici II- 
Petakooici, Veselinooici, Milutinooici I, 
Sekularat, Pastei,

LOTUL ENGLEZ 
PENTRU JOCURILE 

DE LA BELGRAD ȘI MOSCOVA
O Federația engleză de fotbal a se

lecționat un număr de 20 de jucători 
din care va fi alcătuită echipa An
gliei pentru meciurile cu Iugoslavia 
Ia 11 mai la Belgrad și U.R.S.S. la 
18 mai la Moscova.

Portari: Hopkinson (Bolton Wande
rers)’și Mc Donald (Burnley), Fun
dași: Banks (Bo’ton), How (West 
Bromwich Albion), Langley (Fulham), 

12:04; 6. Belgia 68 h. 12:34; 7. Anglia 
63 h. 13:14; 8. R.P. ROMINA 68 h. 
29:52. In clasament figurează 20 de 
formații. Individual: 1. Pit Damen 
(Olanda) 22 h. 34:55; 2. A. Hermans 
(Belgia) 22 h. 35:14; 3. N. Kolumbet 
(U.R.S.S.) 22 h. 38:01; 4. Bebenin 
(U.R.S.S.) 22 h. 39:40; 5. E. Adler 
(R.D.G.) 22 h.■ 40:45; ...24. L. Zanoni
22 h. 51:02; 32. Gh. Serban 22 h.
58:38; 38. O. Dumitrescu 23 h. 02:28; 
44. N. Vasilescu 23 h. 07:35; 69.
A. Șelaru 23 h. 40:27; 76. G. Moiceanu
23 h. 52:03. Au mai rămas în cursă 
109 alergători. EMIL IENCEC

Călăreții romîni s-au impus din primele probe
ale concursului

Napoli 1 (prin telefon). Eliberați de 
emoțiile ce ți le dă întotdeauna o în- 
tîlnire internațională oficială, călăreții 
romîni care au fost invitați să parti
cipe și la concursul hipic de la Napoli 
au avut încă de la început o compor
tare remarcabilă. La Napoli și-au dat 
îutîlnire cei mai buni călăreți italieni 
în frunte cu frații tz’Inzeo, călăreții 
germani și reprezentanții țării noastre. 
In prima probă care a avut loc marți 
dotată cu premjul ,,Posillipo" călărețul 
romîn VASILE PINCIU pe calul Văz
duh a reușit o performanță deosebită, 
ocuptad cu 0 pct. timp 59,4 locul doi 
în această probă care a revenit călă
rețului italian Piaggio cu 0 puncte, 
dar cu un timp mai bun (55,1). Lo
curile 3 și 4 au fost ocupate In ordi
ne de călăreții italieni Gianone și P. 
D'Imeo, cu cîte 0 p. penalizare. V. 
Pinciu a mai ocupat cu calul Matador 

în ultima repriză, cînd adversarul său 
— Nicolae Negrea — a „încasat" mul
te lovituri la semidistanță. Grație ce
lor trei „drepte", care l-au zdruncinat 
în fiecare regriză pe Petre Deca, 
ploeșteanul Petre Popeseu și-a adju
decat victoria la puncte care-i deschide 
drum spre titlul național. In celălalt 
meci de categorie mijlocie, Victor VI*. 
descu l-a învins prin descalificare în 
rep. III pe Albert Blank. La categoria 
grea. Dumitru Ciobetaru a „jon
glat" cu Eugen Furesz, pe care l-a 
învins la puncte, iar. Vasile Mariuțan, 
plasînd un sec upercut la stomac, l-a 
scos din luptă chiar din prima repriză 
pe tînărul Ștefan Comănescu.

O notă bună pentru arbitrajele foarte 
bune (I. Gruia, AL Ghinescu, A. An- 
dreopol, P. Mihelfv, dr. P. Tonitza, 
V. Harighlan, D. Dimulescu). Arbitrul 
Gh. Dumitxescu a condus bine, în 
ansamblu, dar a greșit atunci cînd l-a 
numărat gratuit pe Furesz care căzuse 
a doua oară, nu din pumn, ci din a- 
lunecare. Subliniem, de asemenea, 
promptitudinea — lăudabilă — cu care 
IEBS-ul a răspuns sugestiei de a mări 
lutrăna de deasupra ringului.

M. GODEANU

(Chelsea), Miflocasi: Ciamp 
’ (Black-

Sillet
(Wolverhampton) , Clayton 
burn), Norman (Tottenhan Hotspur), 
Slater și Wrigth (ambii de la Wol
verhampton). înaintași: A. Courth (Li
verpool), Breadbend (Wolverhampton), 
Charlton (Manchester United), Clougii 
(Middlesborough), frouglas (Black
burn), Finney (Preston North End), 
Haynes (Fulham), Kevan și Robson 
(ambii de la West Bromwich Albion).
SCOȚIA — UNGARIA 1—1 (1—0)

• GLASGOW (prin radio). Cel
140.000 de spectatori de pe stadio
nul „Hampden Park" au urmărit un 
joc foarte spectaculos, de un ridicat 
nivel tehnic. Meciul a luat sfîrșit cu 
un meritat rezultat de egalitate. Punc
tele au fost marcate................... ....
nyvesi.

• La Helsinborg : 
ȚI A 3—2 (2—0).

In 
slovacă a 
cinstea Zilei Victoriei 
un turneu internațio

nal la care iau parte echipele Dina
mo București, Gvardia Varșovia, Ruda 
Hvezda Praga și Repr. Or. Praga. 
In prima zi Dinamo București a pier
dut eu 1—3 în fața lui R. H. Praga 
Selecționata Capitalei a întrecut cu 
3 A Cvarcia.

de Mudie și Fe-

SUEDIA—ELVE-

capitala ceho- 
început înVOLE1

C. C. A. s-a întors de la Tel Aviv 
cu trei victorii și noi speranțe...

Marți dimineața echipa de baschet 
C.C.A. se afla încă ia Țel Aviv. 
Seara componenții echipei campioane 
primeau — la lumina reflectoarelor 
aeroportului Bănea sa — feliei țările 
sportivilor, rudelor și ale nelipsiților 
reporteri veniți să-i întîmpine...

Avantajele rapidității mijloacelor 
de transport ale secolului nostru 
le-am putut aprecia mai ales noi, 
cronicarii sportivi, pentru motivul că 
jucătorii de la C.C.A. erau încă sub 
impresia meciurilor disputate în Is-

de la Napoli
locul 10 înaintea Iui clasîndu-se ime
diat un alt concurent romîn, Gh. An- 
tohi pe calul Rubin.

Dar despre GHEORGHE ANTOHI 
avem de spus încă multe lucruri bune. 
Concurind în condiții destul de vitre
ge (o fractură la mînă) în proba do
tată cu premiul „Nico e Riccardo", 
călărețul romîn a ocupat locurile 6 și 
7 la o mică diferență de timp de pri
mii trei clasați, călăreții italieni P. 
D’Imeo, Mâini șl R. D’Imeo.

In preba dotată cu premiul „Socie
tății Napolitane", care a avut loc 
miercuri, călărețul romîn Gheorghe An
tohi a reușit însă un rezultat mult 
mai bun: locul 3 cu calul Alindir cu 
155.0 după italienii Piaggio și Opper 
și înaintea lui Raimondo D’Imeo care 
a terminat parcursul în timpul de 
2.01.0. Tot lui Antohi i a revenit în 
această probă și locul 6 cu calul Ru
bin în timpul de 2.11.0 urmat de 
V. Pinciu pe Matador cu 2.11.1.

In mare lormă, călăreții italieni fra
ții D’Inzeo și Mâini și-au împărțit în 
Ordine primele trei locuri în proba do
tată cu premiul „Ciita di Napoli- des
fășurată azi după amiază (ar. ieri). 
Gh. Antohi cu Fildeș, și Rubin a ocu
pat locurile 8 și 9 urmat fiind de V. 
Pinciu pe Prundiș șli V. Bărbuceanu 
pe Brebenel.

de

Un frumos succes al jucătorilor 
de tenis de masă romîni la Moscova

MOSCOVA lAgwpres). — Competi
ția internațională de tenis de masă 
de la Moscova, care a reunit Jucători 
din HJ.Chineză, Austria, Bomînla, 
Ungaria șl Uniunea Sovietică, a luat 
sfîrșit luni seara cu un frumos succes 
ai reprezentanților R.P. Romîne, în
vingători în 3 din cele 5 probe Inclu
se în program.

Campioana țării noastre Ella Zeller— 
Constantinescu, a cucerit primul loc 
în proba de simplu. După ce a în
vins în semifinală cu S—2 pe Clu 
Ciun-hui (R.P Chineză), Zeller a în
tâlnit în finală pe renumita Jucătoare 
austriacă Unda Wertl, care se califi
case în dauna jucătoarei I.estal 
(U.R.S.S.). Linda Wertl a atacat tot 
timpul, dar Ella Zener a apărat cu 
multă precizie, cîștigînd o victorie 
clară, cu scorul de 3—1.

A doua victorie pentru culorile noas
tre a fost Tealizată de cuplul Ella 
Zelier — Maria Golopența care a cîș- 
tigat proba de dublu învingînd în fi
nală cu 2-1 redutabDul cuplu Clu 
Ciun-hui (UT. Chineză) —Linda Wertl 
(Austria). Reprezentanții noștri Mlr-

tntr-un concurs des- 
HAITFRF lășurat la HaluștaHALIUU. (CHmeea) S. UUanov

(cat. cocoș) a împins 
HO kg. La același stil V. Stepanov 
(cat. semi-grea) a realizat 150 kg. 
Ambele performanțe sînt superioare 
recordurilor mondiale oficiale. 

Au fost trase la sorți meciurile 
sferturilor de finală ale Cupei R. P. R. 

la fotbal
Aseară a avut Ioc la sediul Federației romine de fotbal tragerea la 

sorți a sferturilor de finală ale Cupei R.P.R. Sorții au decis următoarele 
jocuri :

PETROLUL PLOEST1 — STEAGUL ROȘU OR. STALIN
C.C.A. — C.S. ORADEA
DINAMO CLUJ — ST1INTA TIMISOARA
RAPID BUCUREȘTI — PROGRESUL BUCUREȘTI
Echipele trebuie să anunțe pînâ Ta 14 mai orașele neutre unde au căzui 

de acord să joace. Meciurile C.C.A. — C.S. Oradea și Dinamo Cluj — Științe 
nu se vor disputa la 25 mai (cînd e programată etapa), întrucît la acei 
dată C.C.A. și Știința au jocuri în Cupa Dunării. Pentru jocul său. C.C.A 
a propus data de 15 mai. După ce se va cunoaște răspunsul orădenilo» 
precum și propunerile celorlalte două echipe, se va stabili definitiv cmk 
vor avea loc ambele întîlniri.

rael și ne-au furnizat amănunte in, 
teresante și — mai ales — proas 
pete (ceea ce pentru noi este esen
țial). Iată frinturi dintr-o discuție 
colectivă în care aportul nostru s-a 
redus la întrebarea: Cum ați jucat 
în meciul de Capă?

HEROLD: „Ne întoarcem bucuroși 
că... n-a foșt nevoie să facem apel 
la rezerva de 19 puncte realizată la 
București, ba am venit și cu două 
în plus. Echipa a jucat matur. Se- 
deîea este în mare progres și asta 
ne dă încredere" (pentru duelul cu 
Radev, completăm noi). FOLBERT: 
„Păcat că a plouat în taimul doi 
(rr.r.: spectatorii de la Tel Aviv au 
declarat jucătorilor noștri că nu s-a 
întîmplat așa ceva de multă vreme | 
acolo : de 5-6 ani). Altfel am fi jucat 
pe podiumul uscat". FODOR: „Am 
obținut victoria cu mai multă ușu
rință decît arată rezultatul. Ca să 
vă convingeți, un singur amănunt: 
am intrat în’ ultimele 7 minute cu 14 
puncte avantaj! Dar o serie de gre
șeli ne-ati făcut să pierdem rapid 
zestrea..." EMIL N1CULESCU: „S-a 
jucat calm. Am avut certitudinea că 
nu pierdem chiar după primele mi
nute, cînd am văzut că toți băieții 
sînt stăpîni pe nervii lor. Iar MI
HAI NEDEF a încheiat șirul decla
rațiilor : „Echipa a jucat mai bine de 
la meci la meci. Acum vine exame
nul cel greu. Akademik este una dintre 
cele mal tari formații europene, în 
fond naționala Bulgariei mai puțin 
Mircev dar în schimb cu Radev care 
am auzit că a făcut la Ljubljana cea 
mai bună partidă din activitatea lui. 
Vrem însă să ajungem în semifinale. 
Este oare o... pretenția exagerată? 
Cit privește obiectivele ulterioare ni 
le vom fixa... înaintea semifinalei.-' _ 
a încheiat valorosul nostru interna- i 
țional.

In încheiere vă anunțăm că C.C.A. 
a învins și în al treilea meci, cu e- 
chipa Hoîon. Scor 65—64 (34—25). 
Un excelent bilanț al turneului 

l meciuri, 3 victorii.
Dar, mai ales, un prețios servi

ciu făcut baschetului nostru.
EFTIMIE 1ONESCU

cea Popeac-c o. Matei Gaubaer au ciș- 
tîgat proba de dublu bărbați intre- 
cînd In finală cu 2—» (3,7) perechea 
Peterfi (R. P. Ungară) — Saunoris 
(U.R.S.S.). Proba de simplu bărbați 
s-a încheiat cu victoria jucătorului 
din R.P. Chineză, Van Cluan-lao în
vingător eu 3—1 în meciul final cu 
maghiarul peterfi. Cel doi reprezen
tanți al țării noastre, Mircea Popeseu 
ți Matei Gantner s-au calificat în se
mifinale unde au pierdut în fața lui 
Van Claun-iao cu 1—3 și respectiv 
Peterfi cu 2—3. La dublu mixt primul 
loc a fost cucerit de perechea Van 
Ctuan-lao—Clu Ciun-hui (R.P. 
ză), care a Întrecut cu 2—0 
Gantner—Zeller (R.P.R.).

In continuarea turneului pe 
întreprind în U-R.S.S. jucătorii 
Gantner șl Zeller vor evolua 
drul unui concurs ce va avea 
Kaunas, iar M. Popeseu și Maria Go
lopența se vor deplasa la Leningrad. 
La aceste concursuri vor participa de 
asemenea șl jucătorii austrieci, chinezi, 
maghiari și sovietici care au evoluat 
la Moscova.

Chine- 
cuplul

ronfflflk 
în ca- 
loc -Sa

Din cauza îmbolnă
virii lui M. Botvinik, 
cea de a 23-a partidă 
a meciului pentru ti- 
fost amina tă. Potrivit 
F.I.D.E., ambii jucă-

tlul suprem a 
regulamentului 
tori au pierdut dreptul de a mai 
amina partidele pe motiv de îm 
bolnăvire, astfel că ultimele două 
întâlniri se vor disputa irevocabil la 
8 și 10 mai. Scorul actual: 12—10 
în favoarea lui Botvinic. Smîslov are 
albele în partida 23-a.

Ia închiderea ediției


