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Intrăm in mai 
pe poarta lui Iutii.
Nu stau de vorbă cu primăvara, 
nu-mi laud iarba de sub călcii, 
nu ciut pentru că „iată o floare"! 
Cintecul ăsta, dulceagul, 
nu nti-e sufletul și nu rni-e steagul; 
ci, albă lozincă pe roșu lan. 
Mai Iutii,
Iutii Mai republican!
Priveliștea slhtem noi: 
oamenii muncii! \
Noi, in pomii cei noi, 
noi, izvoare-n toți munții, 
in setea pămintului, 
in visul din pumnul țlămindului, 
in toată geografia pestriță și mare, 
solidara noastră culoare, 
roșie culoare, triumfala:
Intonați, intonați INTERNAȚIONALA!
Sculați, voi oropsiți ai vieții, 
primăvara mătură și spală nămeții, 
pe leșul trecutului negru, răpus, 
voi, osindiți la foame, sus! 
Unire, muncitori, unire!
Milioane de ochi au aceeași privire, 
mereu mai departe, spre malul celălalt: 
să batem fierul cit e cald!
Vulturi lacomi mai umbresc popoare 
pregătind un nou țințirim...
Hai la luptă, hai ia lupta cea mare, 
rob cu rob să ne unind 
Internaționala. Internaționala, 
tu ■ ii ești zilei acesteia fala!
Ia noi, e-ntîiul Mai republican: 
dar nu ne-ntilnim cu primăvara numai odată 
Ci zarea ne-o vrem veșnic albastră, 
roditoare, țarina...
De-aci, din Republica noastră 

• — Proletari din toate țările, 
vă-ntindem mina!
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• La Baia Mare, peste 150 de mun
citori ai uzinei chimico-metalurgica 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ au parti
cipat la întrecerile crosului „Să întîm- 
pinăm 1 Mai". La bărbați primul loc 
a fost ocupat de Geza Gyalai, dulgher 
la secția de construcții, urmat de loan 
Toth muncitor constructor și Anton 
Salca lăcătuș. La fete victoria a re
venit Măriei Pctric, funcționară. Pe 
locurile 
Gaidoș

următoare s-an clasat Clotilda 
și Elisabeta Hoțea.

V. Săsăranu-coresp.
IDA DE 1 MAI, marea sărbă
toare a oamenilor muncii de 
pretutindeni, ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc, prilejuiește an de an 

trecerea în revistă a forțelor clasei 
muncitoare, constituie un nou imbold 
în lupta pentru pace și socialism.

Cu peste 70 de ani în urmă, la 1 
Mai 1886, o demonstrație de masă a 
muncitorilor greviști din Chicago a 
fost înăbușită în singe. Dar sîngele 
muncitorilor nu a curs zadarnic. Aceas
tă nouă crimă a burgheziei a zguduit 
proletariatul din lumea întreagă, 
ura sfîntă față de capitalism s-a 
cut hotărîrea fermă de luptă a 
Ietariatului, năzuința lui fierbinte 
solidaritate internațională.

Răspunzînd acestei năzuinți a 
Ietariatului, Congresul Internaționalei 
a ll-a (1889) a stabilit ca ziua de 
1 Mai să fie sărbătorită in fiecare an

muncitoare, 
tradițională 

Mai pentru

ci

Din 
năs- 
pro- 
spre

ca zi de luptă a clasei 
Așa a devenit scumpă și 
sărbătorirea zilei de 1 
oamenii muncii de pretutindeni.

Măreața luptă a proletariatului îm
potriva capitalismului a cerut jertfe 
mari în toate țările. Dar în ciuda 
acestora și a nenumăratelor greutăți, 
muncitorii din lumea întreagă și-au 

. strins rîndurile, unitatea lor a devenit 
și mai puternică.

Bogat și de o forță mobilizatoare 
deosebită este bilanțul cu care întîm- 
pină omenirea muncitoare , pe 1 Mai 
1959. Astăzi, pentru o treime din popu
lația globului pamîntesc, socialismul 
și comunismul nu mai reprezintă vii-

torul îndepărtat, i 
pe care oamenii 
cu succes. Familia unită și puternică 
a țărilor socialiste reprezintă o forță 
invincibilă, bastionul principal al păcii, 
libertății și 
viitorul lor.

La 1 Mai 
socialiste se 
marcabile succese în toate domeniile 
construcției economice, culturale, în 
știință, în tehnică, în ridicarea nivelu
lui de trai al populației.

Intre 27 ianuarie și 5 februarie a 
avut loc cel de al XXI-lea Congres

prezentul 
muncii îl

luminos 
făuresc

independenței popoarelor.

toate popoarele țărilor 
înfățișează cu noi și re-

(Continuare în pag. a 3-a)

poligonul Dinamo din Bucit-
■ ■ " Ia

• La Sibiu s-a desfășurat un turneu 
de tenis de masă la care au participat 
numeroase asociații sportive din oraș 
și raion. Întrecerile au fost viu dispu
tate. Iată clasamentul final: 1. Ilie 
Geleriu (Independența Sibiu) ; 2. 
Mircea Praiu (lndep. Sibiu) ; 3. Otto 
Geimer (O.C.L. Ind. Sibiu) ; 4. Dă-t 
nuț Crișan (Textila Cisnădie).

I. Pantelimon-coresp.
i

• Consiliul raional U.C.F.S. Balș, 
în colaborare cu comisiile pe ramură 
de sport, a organizat întreceri spor
tive între echipele raioanelor Balș și 
Amaradia la următoarele discipline:

tir (băieți și 
fete), handbal (băieți). La volei, vic
toria a revenit echipelor din Balș cu 
3-1 la băieți și 3-2 la fete, la handbal 
a cîștigat echipa Amaradiei cu 6-5, 
iar la tir sportivii din Balș.

•on Ioana și Aurel Roșea 
coresp.

• Zilele trecute s-a desfășurat la
Sebeș (reg. Hunedoara) un turneu de 
volei, la care au participat echipele 
feminine și masculine ale asociațiilor 
sportive Sebeșul, Vid turul și Tineretul 
Nou. Pe primele locuri s-au clasat e- 
chipele Vulturul (la băieți) și Sebeșul 
(la fete). Tot în cinstea zilei de 1 Mat 
consiliul raional U.C.F.S. Hațeg orga-i., 
nizează competiții de fotbal, volei,- 
popice și tenis de masă. J

N. Sbuchea-coresp.

• Pe 
rești s-a organizat „Cupa 1 Mai1 
tir, la care au participat 62 de con- ‘ 
curenți reprezentanți a 16 raioane din volei (băieți și fețe), 
regiunea București. Bine pregătiți ***"' 
s-au prezentat la concurs trăgătorii 
din Alexandria, Giurgiu și Brăneșli, 
care au ocupat primele locuri în ma
joritatea probelor. Trofeul a fost cîș- 
tigât de echipa raionului Alexandria, 
urmată de Giurgiu și Brănești. In 
cadrul concursului s-au stabilit noi 
recorduri regionale lă următoarele 
probe: armă liberă seniori: Ion
Neacșu (Domnești) 530 p; armă li- 

'beră senioare și junioare: Cleopatra 
Alexandru (Alexandria) 548 p; pistol 
viteză seniori •• Cornel Anghelescu
(Giurgiu) 181 p.

Stan Cristea-corespondent

'4

pro-

Muncitorii întreprinderii metalurgice „24 Ia
nuarie" din Ploești se mindresc cu tineri ca 
Gheorghe Gheorghe. Fruntaș în producție, har
nicul lăcătuș este și un bun atlet.

Mereu prezent pe panoul fruntașilor în pro
ducție de la uzinele „23 August", ajustorul Eu
gen Dom.' boxer de catepona I, s-a făcut cu

noscut prin performanțe sportive.

ParașutiGa Elisabeta Popescu, recent dis
tinsă cu titlul de maestră a sportului, este 
muncitoare fruntașă la uzinele „Gri gore Preo
teasa",

Rugbistul Ion Scarlat, muncitor la uzinele 
„Republica" este apreciat nu numai pentru re
zultatele obținute in producție, ci si ca /urător 
in echipa de categoria A, Metalul M.l.G.



Duminică, zi plină în manifestații fotbalistice

Două meciuri „cheie" 
Di etapa de reluare a categoriei A 

PelM-CCA. și siiinli Oui -șiiinia Timiwra
* • Un cuplaj plin de promisiuni la „25 August": Rapid—Dinamo

Bacău și Dinamo—UTA « întrecere pasionantă la B ți C

I O dată trecut meciul cu Turcia, 
tare a determinat întreruperea campio
natului categoriei A, duminică activi
tatea fotbalistică se va intensifica 
prin reintrarea echipelor fruntașe. Ast
fel că programul acestui sfîrșit de 
săptărnînă va cuprinde: etapa a XVI-a 
a categoriei A, etapa a XVIII-a a ca
tegoriei B, etapa a Xll-a a catego
riei C și etapa a ll-a a „Cupei Ora
șelor" la juniori.

Etapa „derbiurilor"
întrerupt timp de patru săpfâmîni, 

campionatul categoriei A se reia prin- 
Itr-o etapă deosebit de atractivă prin. 
Ijocurile pe care le programează? Dar, 
iată programul >

București (cuplaj pe stadionul „23

August") : Rapid-Dioamo Bacău și
Dinamo-U.T.A.

Ploești: Petrolut-C.C.A.
Cluj: Știința-Știința Timișoara 
Petroșani: Jiul-Steagut roșu 
Constanța: Farul-Progresut
Și pentru a înțelege inai bine im

portanța unor partide, iată și clasa
mentul de unde reîncepe campionatul:

PENTATLONIȘTI1 Șl LUPTĂTORII 
IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE

Duminică in Capitală

Competiții sportive 
pionierești

Cu prilejul sărbătoririi a 10 ani 
de la organizarea largă a mișcării 
pionierești din țara noastră, mii de 
pionieri din Capitală se vor întîlni 
duminică 3 mai, dimineața, pe 
stadionul Republicii, unde vor avea 
loc întreceri de* atletism, handbal 
și finala turneului școlar de fotbal.

ii

In regiunea București
u„CUPA PRIMĂVERII 

a angrenat aproape 
100 echipe de oină

1. Petrolul 15-11-0-4-30:17 22
2. C.C.A 15- 9-4-2-28:16 22
3. Dinamo Buc» 15- 9-2-4-33:19 20
4. UJ.A. 15- 7-4-4-24:15 18
5. Rapid 15- 8-1-6-28:22 1 7
6. Dinamo Bacău 15- 6-4-5-24:21 16
7. Progresul 151 6-2-7-25:20 14
8. St. roșu 15- 5-3-7-21:24 13
9. Jiul 15- 5-2-8-19:30 12

10. Farul 15- 3-3-9-18:35 9
11. Știința Timișoara 15, 3-3-9-11:28 9
12. Știința Cluj 15- 0-8-7-14:28 8

Avind in față dlăsamentul, este

In fotogra/ie, un aspect din meciul C.C.A. — U.T.A. disputat în toamnă. 
Vor reuși arădenii să reediteze duminică, în jocul cu Dinamo, frumoasa com
portare pe care au avut-o în acest meci?

Ne vizitează reprezentativa de baschet

ușor do remarcat că meciurile Petrolul- 
C.C.A. și Știința Cluj-Știință Timișoara 
domină etapa prin importanța pe care 

'o pot avea rezultatete lor pentru si- 
■tuația dirt fruntea’' și din coada cla- 
sarmentului. Phoeștenii, care contează 

• pe reintrarea lui Zahariâ în timp ce 
militarii sînt handicapați de indispo
nibilitatea lui Constantin, au prima 
șansă în această întrecere. De ase- 

l'tnenea, shide.nțli clujeni în partida cu 
'colegii Ihr din Timișoara, deoarece ei 
beneficiază cte uu atac întărit prin

’(Competiția de oină dotată cu „Cupa ■ Ivansuc, a cărui prezență asigură vi- 
țȘtunăverii" a arătat că sportul nos- | goare și ' eficacitate. PIirt de promi- 
'țfiai național a luat o mare dezvoltare .. . . .
in regiunea București. Organizatorii, 
ijip.G.F.S. reg. Buc.) ne informează.
cS în această într’ecere au luat startul 
Aproape 100 de echipe.

; Gele șase finaliste ne-an oferit re
cent pe stadionul „23 August" din 
Gălărași, jocuri de bună calitate, pre
sărate cu numeroase faze dinamice și 
spectaculoase. In mod deosebit ne-a 
șpfâ cut echipa Avîntul Curcani — | 
aproape complet întinerită — cîști- 
gătbarea trofeului. Conduse de către 
cunoscuții jucători Ivan Voicu, Petre 
Popescu, și Gheorghe Petrescu, grupele 
au. acționat după o schemă tactică 
bine gândită, trecînd cu ușurință prin 
cele două culoare. La prindere echipa 
din Curcani a dovedit precizie în pase 
și în lovirea adversarului cu mingea; 
iar diagonalele au funcționat aproape 
fără greșeală. Formația Avîntul din 
Gurcani a terminat neînvinsă această 

.Competiție.
O impresie frumoasă au lăsat jucă

torii de la Viața Nouă Olteni și G.A.C. 
Drum Nou din comuna Radu Negru. 

’Ambele formații au avut o comportare 
neașteptat de bună, fiind adversare 
redutabile pentru celelalte echipe. Un 
mare merit pentru faptul că ele au 
ocupat în ordine locul 2 și respectiv 
țț în clasamentul general, revine și 
profesorilor de educație fizică Ion Albit 
și Iulian Deculescu, care s-ătt ocupat 
de pregătirea acestor echipe. Iată cla
samentul final : 1. Avîntul Curcani 15 
PT 2. Viața Nouă Olteni 13 p; 3. 

’GiA.C. Drum Nou Radu Negru 11 p; 
4. Victoria Bila 9 p: 5. Rapid Spă- 
tărei 7 p; 6, Victoria Braniște 5 p.

siuni se anunță cnplâjUt’ de Ia „23 
ABgnst"; îlr cadrul căruia evoluează 
echipele situate pe locurile 3-6: Di
namo cu U.T.A. și Rapid’ cu Dinamo 
Bacău. Cu multă curiozitate este aș
teptată comportarea dinamoviștilor 
bueureșteni în fața tinerei formației a 
arădenilor. Raoid — care speră în 
reintrarea lui Georgescu și, deci, 
îutr-un plus de eficacitate în atac —■ 
va primi replica băcăoanilor, la care 

(a reintrat Gram. In fine, celelalte două 
partide aduc în luptă formațiile de pe 
locurile 7-10 (cum se vede, duminică 
va fi o adevărată întrecere pe...( ■- 
greșul — l.r_  _

Jciul de la Constanța, cit Farul, 
cărui, atac contează acum și pe R. 
Lazăr.. Iar la Petroșani, gazdele — 
cu cîteva reintrări în echipă (Romo- 
șan, Nertea etc.) — au ocazia să 
cucerească puncte prețioase în dauna 
formației Steagul roșu.

Lupta continuă la „B"
... și încă mult mai pasionant după 

rezultatele etapei de duminioa trecută, 
etapă care s-a caracterizat prin nume
roase surprize. Duminica aceasta, e- 
chipele fruntașe susțin din nou partide 
dificile: Minerul Lupeni-Tractorul Or. 
Stalin, C.S. Tg. Mureș-C.S.M. Reșița, 
Gaz Metan Mediaș-C.S.M. Baia Mare, 
Rulmentul. Bîrlad-Tarom 
Metalul Titanii-Unirea

, lași-Gloria Bistrița.
La „C“ trei lideri 

SNM Constanța, CSU 
acasă, iar ceilalți trei ___________ _
Rapid Cluj șj Metalul Oțelul Roșu) 
în deplasare.

. sec
toare). Greu se anunță pentru Pro- 

lipsit de Dinulescu — me
al

București,
Focșani, Unirea

(CFR Pașcani, 
București) joacă 
(Carpați Sinaia,

IN CAPITALĂ
S1MBATA

I ' ''

SCRIMA:
Tntîlnirea pe . ______ _
fa floretă băieți și sabie.

VOLEI: Sala Floreasca, de Ia ora 
: C.C.A.—Știința Cluj (mase.) și 

Bucur—Voința "

Sala Floreasca, ora 17: 
echipe R;p.R.—R.S.F.S.R.

9:
Cetatea Bucur—Voința București
(mase.) ; Sala Giulești, de la ora 17:

ȘiVictoria—Constructorul (mase.)
Rapid—Dinamo (mase).

RUGBI : Teren Dinatm, ora .... 
Dinamo București—Metalul M.I.G. II 
(Cupa R.P.R.) , teren Constructorul, 
ora 17 : Constructorul București—Di
namo Miliția (Clipa R.P.R.) ; teren 
Tineretului IV, ora 17: Sirena—Pe
trol Chimie (Cupa R.P.R.); teren C.C.A. 
ora 17 : C.C.A.—Știința București
(Cupa R.P.R.);.

POPICE : Arena Recolta, ora 17 : 
etapa interregională a campionatului 
R.P.R. : Recolta București—Voința 
Constanța (feminin) ; Arena Lamino
rul, ora 17: etapa interregională a 
■campionatului R.P.R. : Laminorul—Ci
mentul Medgidia (masculin).

FOTBAL : Teren Dudești, ora 16,30 : 
ÎMetalul M.I.G.—Unirea Focșani.

15;

DUMINICA

RUGBI; Stadionul Giulești, orali: 
Rapid—Progresul (Cupa R.P.R..).

CICLISM: ora 8,30: concurs pe 
«Șrcuil.u! din str. Maior Coravu.
j’ SCRIMA: Sala Floreasca, ora 17;

a R. S. S. Azerbaidjan
Primul joc: duminică Ia Oradea

Sîmbătă sosesc în țară jucătorii re
prezentativei masculine de baschet a 
R.S.S. Azerbaidjan, care va întreprin
de un interesant turneu în țara noas
tră, Oaspeții vor susține prima partidă 
duminică 3 mai la Oradea (Oradea— 
Baku). In continuare, ei vor evolua: 
lțmi 4 mai la Cluj (Cluj—Baku), 
miercuri 6 mai la Tg. Mureș (Tg. Mu
reș—Baku) și apoi la București. Sîm
bătă 9 mai selecționata R.S.S. Azer
baidjan va întîlni reprezentativa R.P. 
Romîne, iar duminică 10 mai echipa 
de tineret a R. Pj Romîne.

Intîlnirile din Capitală vor avea loc 
în incinta patinoarului artificial „23 
August", unde va fi amenajat un po
dium.

Baschetbaliștii din R.S.S. Azerbaidjan 
sînt bine cunoscuți prin valoarea teh
nică a jocului practicat și prin spec
taculozitatea "acțiunilor. Unul din cei 
mai buni jucători este Petrov (2,07 
m), component al reprezentativei de 
tineret a R.S.S. Bmtțe rezultatele 
înregistrate j de oaspeți amintim, cate
gorica vic.toLie, obținută asupra echipei 
Rapid (în cadrai turneului întreprins 
anul; trecut de formația romîneăsefi) 
și scorul ștrins cu care a pierdut în 
fața reprezentativei S.U.A. Irchipele 
de baschet din R.S.S. Azerbaidjan 
participă cu succes la campionatul U- 
niuniii Sovietice, cJasîndii-ae pe locuri 
fruntașe.

După .întrecerile' dit; cadrul „Ctrppi 
Primăverii", pcntatloniștii noștri frun
tași se pregătesc cu asiduitate în ve
derea participării la primul lor con- 
curs internațional; din acest an.; (Con
cursul va avea lbc la Budapesta în.' 
a doua jumătate a lunii mai. La în
treceri vor participa echipele reprezen
tative ale R. P. Ungare, R. Cehoslova
ce și R. P, Romîne si o serie dintre 
cei mai buni, pentatloniști maghiari.

• După cum se știe, între 14 și 24 
mai selecționata de liipte clasice a 
R. P. Romine va susține mai multe 

. întîlmri în Uniunea Sovietică. Luptă
torii noștri se pregătesc cu seriozitate 
în vederea acestui turneu. Ei iși dekă- 
vîrșesc pregătirea în asociațiile și 3u- 
Ixirilc lor. La 10 mai va avea loc la 
București o etapă a campionatului re
publican în cadrul căreia se va dis
puta — printre altele — întiînire^. din
tre Dinaniosși C.C.A. Cijm în^ăceste 

j.două echipe activează majogiț/tea lup- 
[tătoriloi din lot, acest meci va prile
jui ultima verificare a selecționabililor.

PRIMUL MARE CONCURS ATLETIC 
AL ANULUI:

CONCURS AHL... 
„CUPA VICTORIEI"

Sâmbătă, in sala Giulești
eciu I Rapid

echipa campioană

Campionatul masculin de volei pe 
1958—1959 .se încheie cu etapa' ce va 
avea loc sîmbătă. Ultima etapă va 
avea un caracter decisiv, întrucît jocu
rile de pînă acum n-au clarificat situa
ția din fruntea clasamentului, unde Ra
pid și Dinamo au cîte 32 puncte. (Ra- 
pidiștii sînt pe primul loc, dar aceasta 
numai datorită setaverajttkii: 49:15, 
față de 48:23 cît are Dinamoj. De a- 
ceea, meciul ce se va disputa sîmbătă 
dlipă-amiază în sala Giulești între a- 
ceste echipe este hotărîtor : echipa în
vingătoare va cuceri titlul de, cam
pioană a R.P.R. și totodată dreptul 
de a participa în prima ediție a „Cu
pei campionilor europeni" la volei' 
masculin.

In afara acestui meci, în Capitală 
se vor mai disputa* încă trei, partide: 

’Cetatea Bucur—Voința, Victoria—Con- 
sitructoruif și C.C.A.—Știința Cluj — 
partidă care se anunță interesantă. 
Singurul meci din pro.vincîe are loc 
sîmbătă la Iași: C.S.M.S.—Tractorul 
Orașul Statin.

SIMBATATntîlnirea pe echipe R.P.R.-R.S.F.S.R. 
la floretă femei și spadă.

ATLETISM: Stadionul Republicii, 
de la ora 15: întreceri în cadrul 
competiției dotată cu „Cupa Vic
toriei".

FOTBAL : Stadionul „23 August" : 
ora 15 : Rapid București—Dinamo 
Bacău, ora 16,45: Dinamo București
— U T. Arad ; teren Obor, ora 9 : 
Dinamo 9 Miliție—Cimentul Medgidia, 
ora 10,30: A. S. Pompierul—Flacăra 
Moreni ; teren C.P.B., ora 10,30 : 
Combinatul Poligrafic—Victoria Bu
zău ; teren C.A.M., ora 10,30: C.S.U. 
București—I.T.B. București, ora 16,30: 
Victoria București—Unirea Pitești.

HANDBAL: Stadionul 23 August, 
teren II, ora 10: Record Mediaș — 
Șc. sportivă de elevi Ploești (cam
pionatul republican de junioare) ; ora 
11 : Cetatea Bucur—Gloria Sighișoara 
(feminin, categoria A) ; Stadionul Ti
neretului, ora 15: Șc. medie Macin
— Dunărea Tr. Măgurele (campio
natul republican de junioare) ; 
16 : C.S.U. București—Flamura 
Sibiu (feminin, categoria A).

IN ȚARĂ
3OI

Buzău : C.F.R.—Știința

RUGBI: Brăila : Unirea—Aeronau
tica București (camp. cat. B.) ; Pi
tești : Petrolul—C.F.R. Gfivița Roșie 
(Cupa R.P.R.).

VOLEI: lași : C.S.M.S.—Tractorul 
Orașul Stalin (camp. cat. A.).

POPICE: Returul primei etape a 
fazei interregionale a campionatului 
republican pe echipe: Craiova: Vo
ința—C.F.R. Timișoara (mase.) ; Re
șița : Metalul—Voința Petroșani
(mase.) ; Orașul Stalin: Metrom — 
1.0.R. București (mase.) ; Giurgiu: 
Olimpia — Constructorul Pitești 
(mase.); Suceava: Suceava—C.S.M.S. 
Iași (mase.); Oradea : C.S.O.—C.S.M. 
Baia Mare (fem.); Cluj: Voința •— 
Voința Tg. Mureș (fem.).

DUMINICA

ora 
roșie

RUGBI:
Galați (Cupa R.P.R.).

mo
la volei

decide 

masctdin

17 15 2 49:15 32
17 15 2 48:23 32
17 12 5 44:28 iS
17 11 6 44:32 28
17 8 9 32:38 25
17 7 10 31:41 24
17 6 11 31:37 23
17 G 11 31:39 23
17 4 13 21:46 21
17 1 16 18:50 18
se rehi cani
voie i ni aseti-

Iată cum arată olasamentul campio
natului masculin înaintea ultimei eta
pe : 
1 Rapid liric.
2. Dinamo Buc.
3. Știința Clu j
4. Cetatea Bucur
5. Constructorul buc.
6. C.C.A.
7. Tractorul Or. S latin
8. Victoria Buc.
9. Voința București
10. C.S.M.S, Iași

începînd de duminică 
pionatul categoriei B la
lin. Prima parte a întrecerii celor 16 
ecliipe (împărțite în două aerit) §,a 
îizctieiat anul trecut la 9 noiembrie. 
Jocurile au fost de un, nivel tehnic 
mulțumitor, mare parte dintre jucăto
ri dovedindtt-se talentați, cu frumoase 
posibilități 
că Știința 
serie avînd 
Politehnicii 
Constanța.
loc se află Știința Timișoara cu 13 p., 
urmată de Dinamo Oradea, I.C.A. 
Arad și Utilajul Petroșani, fieca/e 
cu 12 p.

de dezvoltare. Reamintim 
Galați conduce în prima 
13 p față de cele 12 ale 
Orașul Stalin și Marinei 
In seria a II-a pe primul

RUGBI : Roman : Laminorul—Con
structorul Bîrlad ; Tecuci : Zimbrul — 
C.S.M.S. Iași; Medgidia: Cimentul— 
S.N;M. Constanța ; Ploești: Petrolul 
—Olimpia Orașul Stalin; Hunedoa
ra : Corvinul—Știința Petroșani; Si
biu : C.S.A.—Chimica 7'îmăveni (me
ciuri în cadrul Cupei R.P.R.)'.

VOLEI': Prima etapă a^jîțțipjlui.-..Clgj,.

campionatului categoriei B : Seria I : 
Voința Suceava—Jiul Craiova ; Ma
rina Constanța—Politehnica Orașul 
Stalin; Aurul Negru Ploești—-Fero
viarul Constanța; Voința Bacău— 
Știința Galați; seria a ll-a: Utila
jul Petroșani—Șoimii Orașul Dr. Pe
tru Groza ; Casa Ofițerilor Timișoara 
•— Dinamo Oradea ; C. S. Rm. Vîl- 
cea—Știința Timișoara ; Dinamo Tg. 
Mureș—I.C.A. Arad.

POPICE: Returul primei etape a 
fazei interregionale a campionatului 
republican pe echipe : Oradea : C.S.O. 
—C.S.M. Baia Mare (mase.) ; Cluj : 
Voința—Voința Tg. Secuiesc (mase.); 
Turnu Severin : Drubeta—U. T. Arad 
(fem.) ; Timișoara : Voința—Minerul 
Lupeni (fem.) ; Mediaș: Gaz Metan
— Rapid București (fem.) ; Azuga : 
Unirea.—Metrom Orașul Stalin (fem.); 
Giurgiu : Cetatea—Voința Pitești 
(fem.).

HANDBAL: Cainoionatul mascu
lin, categoria A: Timișoara : Știința— 
Dhiamo Or. Stalin; Tehnometal — 
C.S.M.S. Iași; Făgăraș : Chimia — 
Rapid București; Jimbolia : Victoria
— C.S.M. Reșița; campionatul femi
nin, categoria A: Codlea : Măgura 
Codlei—Rapid București; Timișoara : 
Știința—Olimpia București ; Mediaș : 
Record—Tractorul Or. Stalin; Tg. 
Mureș : Ilefor—Constructorul Timi
șoara ; campionatul masculin, catego
ria B : Tg. Mureș : Dinamo—Voința 
Sio-hișoara ; Arad : I. C. Arad — Ba
lanța Sibiu ; Cisnădie : Textila—Știin
ța Galați; Bacăui Victoria—Știința

La numai o săptnmînă după con
cursul republican de primăvară al 
juniorilor și junioarelor, Stadionul Re
publicii din Capitală găzduiește o 
nouă competiție atletică de amploare 
dotată cu „CUPA VICTORIEI", ofe
rită de ziarul „Sportul popular". De 
data aceasta, la -tartul întrecerilor 
de duminică și . luni se vor prezenta 
— în afară de cei mai valoroși din
tre juniorii remarcați recent — și 
cei mai de seamă atleți ai țării, în 
frunte cu recordmanii și campionii 
Republicii noastre.

„CUPA VICTORIEI", prima mare 
competiție de atletism din acest se
zon, va reuni pe toți fruntașii acestui 
sport care se pregătesc cu asiduitate 
în vederea participării la cea de a 
XVIII-a ediție a jocurilor Balcanice 
din luna septembrie. Totodată, acest 
concurs va fi folosit ca un ultim 
criteriu de selecție a lotului care se 
va deplasa între 10 și 30 mai pentru 
un turneu în R. P. Chineză.

Reamintim: 
minică de la

CUPA
Sîmbătă și

va începe du-concursul 
ora 15.

R.P.R. LA
duminică 

șura la București și în 
meciuri de rugbi în cadrul 
R.P.R.". Foarte multe partide se' a- 
nunță echilibrate. Ne referim mai ales 
la meciurile din București Sirena—•’ 
Petrol Chimie și C.C.A.—Știința 
București și la jocul Rapid—Progre
sul. Dintre partidele care se dispută 
în provincie se cuvin a fi subliniate 
în deosebi cele de la Tecuci (Zimbrul1
— C.S.M.S. Iași). Buzău (CFR Buzău— 
Știința Galați), Hunedoara (Corvinud
— Știința Petroșani) și Ploești (Pe
trolul — Olimpia Orașul Stalin). La 
Cluj, Știința va întîlni pe C.F.R. 
Cluj, la 5 mai, iar la Timișoara, e- 
chipa locală Știința va înfrunta pe 
C.F.R. Timișoara la 6 mai. După cum 
se remarcă, o dată, cu această etapă 
intră în întrecere și formațiile de ca
tegoria A.

CAMPIONATUL CICLIST DE SEMI 
FOND

Duminică se desfășoară pe circuitul 
din str. Maior Coravu faza regională 
a campionatului de semifond pe șo
sea. Concursul, începe la ora 8 șf 
este deschis tuturor categoriilor mas
culine și feminine. Seniorii vor par
curge aproximativ 60 km, iar senioai 
rele își vor disputa întîietatea de-a 
lungul a circa 20 km.
O INTERESANTA REUNIUNE DE BOX 

LA „DINAMO"
Sîmbătă dimineață, începînd de la 

ora 10, va avea loc [>e stadionul 
Dinamo o întîlnire amicală de box 
între echipele Dinamo București și 
Dinamo Craiova. Cu acest prilej vor 
urca în ring o serie de pugiiiști frun
tași. componenți ai lotului național.

Iată programul reuniunii : L. Am- 
bruș—V. Vintilă ; C. Gheorghiu —• 
M. Marinescu ; M. Urlățeanu — A. 
Farcaș ; M. Trancă-—V. lonescu ; Fr. 
Pazmani-—M. Godeanu ; N. Linca—C. 
Bîlă; A. Gănescu—C. lordache; D. 
Gheorghiu—P. Deca ; Ghețu Velicu
— I. Ferenț. Iii ultimul meci al reu
niunii se vor întîlni dinamoviștii buctw 
gȘjteiii D. Ciobotaru și V» Maciuțau,

RUGBI
se vor desfă- 
întrea<ra țară 

„Cupei

Olimpia Orașul Stalin). La
‘ " i_ pe C.F.R.



umeroase baze sportive amenajate 
o cinstea zilei de 1 Mai

este întîmpinată ziua de 1 Mat 
noastră ? Prin noi succese în 
prin depășirea normelor, prin

ÎUIH 
țara 
îcă, 
izarea- de înseninate economii, prin 
itanenta îmbunătățire’ calitativă a 
jucției, prin intensificarea campa- 

agricole de primăvară: Sportivii 
s-au lăsat nici ei mai prejos și, 
afară de realizările pe care le au 
locurile lor de muncă s-au străduit 
*i îmbunătățească valoarea tehnică 
sa realizeze performanțe din cele 

valoroase, închinate acestei mărețe 
a solidarității internaționale a oa- 

lilpr muncii din întreaga lume. 
, mai e ceva. Un lucru care are 
nsemnătate deosebită pentru doz
area mișcării de cultură fizică și 
t din țara noastră. Este vorba de 

iriajârea unor noi baze sportive, 
une inițiată pentru cinstirea zilei 

1 Mai. Din cele mai îndepărtate 
Uri ale țării, am primit zilnic vești 
ire entuziasmul și rîvna cu care 
sfh’lfe asociațiilor și cluburilor spor- 
, ale U.C.F.S. din diferite raioane, 
?e și regiuni, muncesc pentru a 
volta baza materială: a. mișcării de 
mră fizică și sport. Munca volum- 
i, folosirea resurselor interne, a 
:eria)elor recuperate, țoale mijloa- 

’ pofsib'ilc' au1 fost utilizate pentru 
struirea, amenajarea, completarea, 
irarea și . înfrumusețarea bazelor 
rtive în cinstea zilei de I Mai. 
xemjjlelc , sînt , impresiopant de 
te și ele ilustrează dragostea și 
iziasmui cu care întimpină oame- 
miincii din feira noastră această 

iihată sărbătoare. In rîndurile de 
jos vom da câteva, din nenttmă- 

:le exemple privind .-felul .în care 
siliile asociațiilor și cluburilor 
rtive, îndrumate și sprijinite de or- 
izațiile P.M.R., U.T.M„ de sindi- 

de sfaturile populare și de către 
raionale, orășenești . și re- 

i U.C.F.S., au. reușit să amena- 
i bazele sportive atît de necesare 
/ol tării

In regiunea Cluj...

... inițiativele de amenajare a noi 
baze sportive au cunoscut o amploare 
neobișnuita. In satele și orașele regiu
nii tineretul a prestat mii de ore de 
muncă voluntară, lucrînd cu sîrgu- 
ință la construirea și repararea tere
nurilor de sport. Una din cele mai 
importante realizări este, fără în
doială, bazinul pentru canotaj acade
mic amenajat pe lacul Făget de lingă 
oraș. La aceste lucrări și-au dat un 
însemnat aport studenții Institutelor 
superioare de învățăniînt din Cluj, 
care au participat cu mult entuziasm 
la munca voluntară. La Turda, terenul 
de fotbal „Gh. Gheorghiu-Dej" a fost 
completat cu o tribună încăpătoare, 
construită din materiale recuperate. 
De altfel, în regiunea Cluj, datorită 
și muticii de organizare și control efec
tuată de consiliul regional U.C.F.S.. 
s-a reușit ca în lunile de primăvară 
să fie construite, completate sau re
parate o sumedenie de baze sportive.

In regiunea Timișoara...

19A-A-

Săli da sport 9iste deâtletiM

!n

sportului în patria noastră.

regiunea Craiova...

.lunile
site din plin pentru amenajarea 
imneroase baze sportive. Asociația 
rtivă Dinamo a construit în lunca 
leni un nou stadion de fotbal, iar 
«urile de tenis de cîrnp din Cra- 
i au fost completate cu tribune și 
;iare. Asociația sportivă „Sănăta- 
‘ și-a construit un teren de volei, 
școala sportivă U.C.F.S. a amena- 
lîngă sala de sport din oraș, două 

nuri de baschet care pot fi folo- 
și pentru jocuri de volei. Așocia- 

sportivă „Educatorul",, de pe lingă 
ala pedagogică, a adăugat terenu- 
'•» fotbal o frumoasă pistă de atle-

martie și aprilie au fost

... lucrările de amenajare a bazelor 
sportive în cinstea‘zilei* de I Mai s-au 
încheiat cu rezultate dintre cele mai 
frumoase. Numeroasele realizări vor
besc de la sine despre spiritul, gospo
dăresc al bănățenilor. La Oravița, a- 
sociațța șpțirtivă Minerul a terminat 
de curind construcția unui teren de 
fotbal dotat și cu o frumoasă, pistă de 
atletism, iar la Nădrag '(asociația

’ tJiu ziare
teste o, monografie a raionului i Mm 

" . " " t tii-| coMîrmă șe-
fui secției culturale- a sfjitului popular 
raional. II întrebăm :

G — Se va vorbi în această mono- 
graffe și despre activitatea sportivă 
din raionul dvs ?>

— frică n-am prevăzut un capitol 
' cu această' temă.

— Noi ne închipuiam că monografia 
va* căuta să dea o imagine eiipriuză- 
lo3re, multilaterală; a vieții raionului, 

i — Cuprinzătoare, desigur. Dar. pen- 
■ tru un început', la sport mi ne-ain 

rrindit'. Cotectivul abia prididește cu 
strângerea datelor. »

— Dar dacăi ați obține și datele 
despre sport, atunci ați completa mo
nografia cu un capitol închiriat acestei 

. activități ?
— Firește / 
Iată; vi le 

reportajul de

r> Prin grija Piutidului și Guvernului, baza niateruM a mișcării noastre sportive a crescut de ta an la 
(tdcd rnai mult. Astăzi-, sute de mii de tineri desfășoară o rodnică activitate sportivă pe zeci și sute de 

sportive noi, modern utilate.

atletism, iar la Nădrag (asociația 
sportivă Metalul), Lugoj (aseetuți ij (aWeMiă
sportivă Voința) și Lipova (asociația

Completare la monografia raionului 1 Mai

sportivă Șatfiiii) au fost, de asemene a, c.initald.
mnentijMe* .arene del fotbal cu. piste 
de atletism. La Reșița, clubul’ spwSv 
intmciWresc din ’localitate a construit 
uri teren de volei, iar asociația spor
tivă* Olimpiu a amenajat în lunca 
Pomostului un teren de fotbal. 
In valea Domamilui au fost construite 
de către asociația sportivă Metalul 
două terenuri du tenis de cîrnp și-un 
teren de volei. Alte baze sportive ati 
ost construite la Oțetul Roșu (teren 

de volei și fotbal) și Arad (două te
renuri de volei și unul de baschet).

★
Șirul asociațiilor sportive care au 

întîmpinat: ziua de 1 Mai contribuind 
la dezvoltarea bazei de mase a spor
tului din țara noastră, amenajînd____ . ,. ... ?i 
reparînd numeroase baze sportive, nu 
se oprește aici. Astfel de realizări au* 
fost obținute și în alte regiuni, ca Pi
tești, Suceava, R.A.M. șa., în care 
s-a constatat încă de la primele semne 
ale primăverii dorința de a asigura 
sportivilor cele mai bune condiții de 
practicare a sporturilor. Entuziasmul 
cu care s-a muncit la construcția a- 
cestor noi baze constituie încă o măr
turie a dragostei cu care tineretul pa
triei noastre a întîmpinat ziua de 
1 Mai.

.
am aflat ca Se prega-

h.mului I 
[ cPmfrftiă

Am fi chiar bucuroși. 
punem la dispoziție prin 
față

★
azi a raionului I Mai;...Viața de

O viață plină, bogată, în care sportul 
ocupă nu loc dintre cele mai impor
tante.

Sînt în cuprinsul acestui raion 33 
de asociații sportive. I.T.B. și Poligra
fia silit cele mai mari. Împreună cu
prind aproape jumătate din numărul 
membrilor U.C.F.S. din raion. Sînt 
asociații cunoscute în întreg orașul

pentru bogota lor activitate, pentru 
Competițiile tradiționale (»e care le-ail 
inițial: IFF.BIADA, Cupa' Poligrafie* 
Cupri Ziarelor. Comparate cu acestea 
două, celelalte asociații sportiva* ale 
raionului ar putea să pară... pitiats 
Nimic n-ar fi însă mai greșit decît 
să1 credem că activitatea lor este — 
proporțional — mai puțin bună. Sînt 
unele care merită toate laudele. „Geo
logia", de» pildă: Această asociație a 
cucerit Drajielul de fruntașa pe raion 
iu înscrierea de membri în U.C.F.S. 
și strîngerea cotizațiilor. Distincție pe 
deplin meritată: toți salariații sint 
membri ai U.C.F.S. ; cit despre coit- 
zații. dacă considerăm suma minimă 
de I leu [>e lună de fiecare membru, 
ar însemna că toți cei de aici și 
le-att achitat pînă in.. 1970. Dar ei 
cotizează iu continuare, sporind astfel 
veniturile asociației. Ce ziceți, cu greii 
va pleca Drapelul în altă parte, nu ?

In raionul I Mai își are sediu] șl 
imul dintre cele mai puternice cluburi 
sportive din țară : Diuamo București. 
Minunatul parc sportiv Diuamo, ridi
cat pe locurile unui imens și trist 
maidan (cu pretenții de „teren" de 
sport), este unul din semnele marilor 
prefaceri săvîrșite în anii regimului 
democrat-popular, în viața acestui cotț 
al Capitalei. S-ar putea crede că cei 
de la Dinamo, absorbiți de pregătirile 
și participarea Ia tot felul de, compe-

cu totul. desprinși 
ai raionului. Dar

<le 
nu

tiții, activează 
ceilalți spontivi 
se îjitîmplă așa. Un sportiv diuamo* 
vist, handbalistul Simion Pompiliu, 
conduce gimnastica, de producție la 
„Cauciucul Quadrat". Dinamovislii sînt 
prezeuți la toate festivalurile sportive 
din raion. Antrenorii de la Diuamo 
sînt cei cărora li se încredințează se
lecționarea și pregătirea echipelor 
raionului.

Iu momentul de față, îu raionul 
1 Mai sînt [ieste 15.000 membri ai, 
UCFS. Sportul preferat în acest raion 
este... fotbalul, nu e așa? Nu, n-ați 
ghicit. E vorba de alt joc sportiv; 
voleiul. Cifrele sînt incontestabile: 27 
de secții de volei, față de 22 de fotbal, 
24 de echipe de volei în campionatul 
raional, față de 12 la fotbal. Și, fiind
că veni vorba : astăzi campionatele 
raionale se desfășoară cu regularitate 
la fotbal, volei, tenis de masă, șah, 
angrenînd aproape 100 de echipe, în 
timp ce pînă la reorganizarea miș
cării sportive exista doar 
pionat de fotbal cu 12

nu cam- 
echipe (din

--------- --------------------------

UCFS din 
Ia 15.7S»,

(Urmare din pag. 1)

aordinar al P.C.UiS. care consti- 
cel mai de seamă eveniment al 

lor noastre. El a marcat începutul 
i noi perioade de dezvoltare a 
..S.S., perioada construcției dcsfă- 
rie a societății comuniste. Congresul 
XXI-lea al P.C.U.S. a fost tot- 
tă o puternică manifestare a forței 
solidarității mișcării comuniste și 
icitorești internaționale. încercările 
izioniștilor contemporani, care au 
ndonat internaționalismul proletar 
leagă principiile solidarității inter- 
ionale de clasă, de a provoca di- 
gențe și fisuri intre țările socialiste 
ntre partidele comuniste au suferit 
eșec total.
hezășia succesului in lupta noastră 

' unitatea lagărului socialist în 
ite cu U.R.S.S. și a mișcării co- 
liste și muncitorești internaționale, 
cărei detașament înaintat este 
.U.S. De o excepțională importanță 
tru continua întărire a sistemului 
ndial al socialismului este gran- 
sul plan septenat de dezvoltare a 
t.S.S. Planul de șapte ani al 
t.S.S. oferă noi și minunate perspec- 
: pentru lărgirea colaborării eco-
nice și tehnico-științifice a țărilor 
ialiste, ducînd la o dezvoltare fără 
cedent a fiecărei țări socialiste, 
•uccesele obținute de țările lagăru- 
socialist în frunte cu U.R.S.S. sînt 

lovadă grăitoare a superiorității so- 
lismului față de capitalism. întreaga 
ie privește cu profundă admirație 
rile cuceriri ale științei și tehnicii 
ietice — lansarea celor trei sateliți 
îficiali ai pămîntului și a rachetei

cosmice, care a deschis omului, pen
tru prima dată in istorie, drumul spre 
cosmos. Aceasta a fost o nouă și pu
ternică dovadă că orinduirea socialistă 
este aceea care creează cele mai bune 
condiții de dezvoltare științei și teh
nicii și în general activității creatoare 
a oamenilor.

Anul acesta, de 1 Mai, superiorita
tea sistemului socialist iese și mai 
puternic în evidență. In timp ce so
cialismul, orinduire fără crize și șo
maj, cunoaște o dezvoltare impetuoasă, 
asigurînd oamenilor muncii un nivel 
de trai mereu crescînd, capitalismul 
este măcinat de bolile sale de nevin
decat. In S.U.A., din cauza fenomene
lor de criză economică, din care nu 
pot ieși, șomajul a devenit o adevă
rată calamitate pentru oamenii muncii. 
Fenomenele de criză din economia 
S.U.A. se fac simțite tot mai puternic 
și în celelalte țări capitaliste, unde 
șomajul a atins proporții uriașe. In 
întreaga lume capitalistă se ascut 
contradicțiile proprii acestei putrede 
orînduiri. Lichidarea din rădăcini a 
viciilor structurale ale capitalismului 
și o dată cu ele și lichidarea șoma
jului cronic de masă este posibilă nu
mai in socialism, orinduire nouă, în 
plină dezvoltare, care asigură oame
nilor muncii o viață fericită, lipsită 
de grija zilei de minte.

Ideile socialismului pun stăpînire 
din zi în zi pe tot mai mulți oameni 
ai muncii din țările capitaliste și îi 
însuflețesc în lupta lor grea și 
dreaptă. Victoria clasei muncitoare, 
victoria comunismului în întreaga 
lume va fi asigurată de superioritatea 
incontestabilă a sistemului nostru so

cialist, în virtutea proceselor irever
sibile ce au loc sub ochii noștri.

Anul acesta la 1 Mai se împlinesc 
15 ani de cîud la propunerea P.C.R. 
și ca urmare a luptei sale perseve
rente s-a realizat Frontul Unic Mun
citoresc.

Prin aceasta s-a făcut un important 
pas pe calea lichidării depline a dez
binării de peste 20 ani a mișcării mun
citorești, creîndu-se totodată forța ne
cesară și principală a concentrării tu
turor forțelor patriotice și antifasciste 
din țara noastră, împotriva regimului 
militaro-fascist și a cotropitorilor hi- 
tleriști.

Poporul nostru muncitor, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului nostru 
drag, întimpină tradiționala sărbătoare 
muncitorească — I Mai — cu noi 
succese în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră și cu 
hotărîrea fermă de a traduce în viață 
programul de dezvoltare a economiei 
naționale, elaborat de partid.

Prevederile Plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958, care a trasat o 
serie de sarcini de cea mai mare im
portanță în vederea sporirii acumulă
rilor necesare investițiilor, sînt depă
șite în practică, obținîndu-se succese 
remarcabile.

Angajamentele luate de colectivele 
întreprinderilor industriale pentru de
pășirea sarcinilor de plan și realiza
rea de economii se înfăptuiesc cu 
succes. In întrecerea socialistă care s-a 
desfășurat in întreaga țară în cinstea 
zilei de I Mai, s-a manifestat din plin 
înalta conștiință, clanul și abnegația 
de care dă dovadă eroica noaștră clasă 
muncitoare.

Ilotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la întocmirea unei 
schițe program de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe o perioadă de 15 
ani, cu prima etapă a acestui program, 
planul economic pe perioada 1960-85 
in care vom termina in linii mari con
struirea socialismului și vom trece 
într-o nouă etapă, de desăvirșire a 
construcției socialiste, a fost întiinpi- 
nată de oamenii muncii cu mare en
tuziasm și cu hotărîrea fermă de a 
lupta pentru atingerea acestui obiectiv 
însuflețitor.

Sub conducerea partidului nostru, 
a Comitetului său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mi
lioane de oameni ai muncii din țara 
noastră participă activ la traducerea 
in viață a politicii partidului și guver
nului de construire a socialismului in 
scumpa noastră patrie. Ca rezultat al 
activității educative desfășurate de 
partid, crește și se dezvoltă atitudinea 
socialistă a oamenilor muncii, devota
mentul neclintit față de cauza socialis
mului și păcii in lumea întreagă.

Ziua de 1 Mai este o zi de luptă 
pentru apărarea păcii — bunul cel 
mai de preț al întregii lumi munci
toare. înlăturarea pericolului unui 
război atomic, slăbirea încordării in
ternaționale și încetarea „războiului 
rece", colaborarea internațională pe 
baza coexistenței pașnice sint în pre
zent năzuințele fierbinți ale tuturor 
oamenilor cinstiți din lumea întreagă, 
iar politica pe care o promovează 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste răspunde intrutotul acestei 
năzuințe.

La t Mai sportivii noștri, alături 
de întregul popor, vor demonstra vo
ința lor fermă de a merge cu hotărjre 
înainte, pe calea socialismului, sub 
conducerea partidului nostru drag, ho
tărîrea de a-și aduce din plin contri
buția (a triumful păcii în lumea în
treagă.

• Numărul membrilor 
raionul 1 M,aî se ridică 
dintre care 3-S14 femei. Pînă la stir- 
șitui acestui an, conform angajamen
tului luat, numărul membrilor va 
crește la 21.7SS.
• In cadrul asociațiilor sportive 

ale raionului au luat ființă l-H secții 
pe ramură de spoit, dintre care S4 
sînt afiliate la Federațiile de specia
litate.
• In cuprinsul raionului există: 

un parc sportiv (Dlnamo), 9 terenuri 
de fotbal, 12 de volei, 2 de baschet, 
4 săli de sport. Cel mai veclrl teren: 
Cauciucul Quadrat Cel mal nou: 
terenul de volei al Intr Cli. Farm, 
nr. 4, construit în cinstea zilei de 1 
Mai prin muncă voluntară.
• Cel mai în vîrstă sportiv activ 

din raion estra Traian Mangra, jucă
tor de popice la „Voie bună", care 
mai are un an pînă a ieși la pen
sie, dar, după cum declară sus si 
tare, încă mulți pînă să se lase de 
sport. Cel mai tînăr... Am fi vrut 
să notăm numele vreunui campion 
la Spartachiada pionierilor, dar am 
fost sfătuițl să mal așteptăm puțin: 
pînă1 la concursul de... trotinete ce 
va fl organizat în preajma Zilei 
Internaționale a Copilului.

care jumătate erau... din alte raioane). 
Raionul 1 Mai a obținut, de aseme
nea, succese și în competițiile de masă.

Toate aceste succese sînt obținute 
prin munca entuziastă a activiștilor 
sportivi din raion. Li vom aminti în 
primul rîud pe Gheorghe Nencill, pre
ședintele, și pe Ilie Alexandru, teh
nicianul consiliului raional UCFS. 
Dar mai sînt mulți alții: Costache 
Nicolae, de la „Cauciucul Quadrat", 
Dumitru Iatropol de la 1-D.P.B., Tra
ian Mangra, de la „Voie buna", Savu 
Buia de la I.T.B.

Ar mai fi multe de spus despre 
sport îu raionul 1 Mai (iată un amă
nunt pe care era să-l uităm : raionul 
deține tm „record" original, acela de 
a fi avut îu cursul anului trecut cel 
mai mic număr de acte de indisci
plină și abateri de la conduita spor
tivă pe terenurile de sport).

Promisiunea făcută autorilor mono
grafiei ne obligă însă să fim conciși. 
încheiem deci aici reportajul acesta 
închinat sportivilor raionului I Mai, 
care mîiue, ca în fiecare an, vor avea 
cinstea să pășească în fruntea coloa
nei sportivilor, la marea demonstrație 
a oamenilor muncii din Capitală.



Trăiască și să se întărească prietenia ^colaborarea frățească

între poporul EQmîn și popoarele marii familii a lagărului socialist!

2 mai... Această zi a devenit tradi
țională pentru ciclismul amator din 
Europa. In fiecare an, la această dată 
cei maj buni rutieri pornesc să se în
treacă in marea competiție internațio
nală de lung kilometraj — „Cursa Pă
cii". Timp de 15 zile, sute de mii de oa
meni ai muncii din R.D. Germană, R. 
Cehoslovacă și R.P. Polonă urmăresc 
pasionanta dispută a celor mai buni 
cicliști din Europa, aplaudă 
jează pe fiecare participant 
Păcii" A'te sute de mii de 
sportului cu pedale din toate țările 
urmăresc cu încordare — prin inter
mediul presei și radioului — compor
tarea și rezultatele participanților la 
„Cursa Păcii".

Anul acesta, pentru prima oară in 
istoria competiției, startul se va da 
din Berlin. Alergătorii vor parcurge 
«ei peste 2 000 km — împărțiți în 13 
etape — pe traseul Berlin—Praga— 
Varșovia. La 15 mai, pe stadionul din 
Varșovia vor fi ctinoscuți -învingătorii 
acestei frumoase dispute sportive. Par
ticiparea valoroasă, buna. pregătire a 
concfirenților, voința și dîrzenia lor 
vor contribui la realizarea unor per-. în echipă, se află trei .alergători ti- 
formanțe de înalt nivel, care vor ri
dica și mai mult prestigiul acestei 
grandioase manifestații sportive in
ternaționale, închinată păcii și prie
teniei.

La startul întrecerii se aliniază 
concurenți din Uniunea Sovietică. 
R. D. Germană, R.P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R.P, Ungară, R.P.F. Iugoslavia. 
Franța, Italia, Anglia, Danemarca, 
Finlanda etc. In echipele din estul 
Europei au fost selecționați cei mai 
în formă alergători, iar în echipele

și încura- 
la „Cursa 
iubitori ai

Start în cea de a Xll-a ediție 
a „Cursei Păcii“

PĂCII"...
• In ajunul marii întreceri socotim că 

este util să reamintim rezultatele în
registrate în cele 11 ediții' de pină 
acum :

Individual: 1948: Prosinek și Zo- 
ric (R.P.F. Iugoslavia); 1949: Jan 
Vesely (R. Cehoslovacă); 1950: Emborg 
(Danemarca); 1951 : Olsen (Danemar
ca); 1952 : Steel (Anglia); 1953: Pe
dersen (Danemarca); 1954: Dalgaard 
(Danemarca); 1955: Schur (R.D. Ger
mană): 1956: Krolak (R.P. Polonă); 
1957: Nencio Hristov (R.P. Bulgaria), 
1958: Pit Damen (Olanda).

Echipe: 1948: ambele curse R.P.F, 
Iugoslavia; 1949: Franța; 1950: R. 
Cehoslovacă; 1951 : R. Cehoslovacă; 
1952: Anglia; 1953: R.D. Germană, 
1954 : R. Cehoslovacă; 1955 : R. Ceho
slovacă: 1956: Uniunea Sovietică; 
1957: R.D. Germană; 1958: Uniunea 
Sovietică.

amatorilor, vor 
categoria „inde-

occidentale, în afara 
figura și rutieri din 
pendenți".
• Țara noastră a fost reprezentată 

la toate edițiile „Cursei Păcii". Anul 
trecut, echipa R.P.R. a ocupat locul IV 
în clasamentul general, performanță 
apreciată de toți specialiștii prezenți 
la întrecere. Pentru actuala ediție, Fe
derația romînă de ciclism a selecțio
nat un lot format din rutieri cu ex
periență și din alergători tineri. Sub 
conducerea antrenorului Nicolae Voicu, 
alergătorii au efectuat un program 
special de antrenament, stadiul de 
pregătire fiind verificat cu prilejul nu
meroaselor concursuri internaționale 
la care au participat membrii lotului. 
Pe parcurs, L. Zanoni s-a dovedit însă 
insuficient pregătit (el a întrerupt an
trenamentele din cauza gripei), Aurel 
Șelaru s-a accidentat, iar Gh. Șerbau- 
Rădulescu a suferit o întindere de li
gamente. La avizul antrenorului N. 
Voicu, biroul federal a alcătuit echipa: 
G Dumitrescu,- Gabriel Moiceanu, 
Marcel Voinea, Ion Vasile, Ion Stoi
ca și Ion B-raharu. După cum se vede,

neri (Marcel Voinea, Ion Stoica și 
. Ion Braharu), care debutează cu a- 

cest prilej în „Cursa Păcii".
• La Berlin, orașul din care se va da 

startul în cea de. a XI l-a ediție, au 
început să sosească participa nții la 
întrecere. Cicliștii romîni, sovietici, 
cehoslovaci, bulgari și polonezi au și 
făcut cunoștință, urîndu-și succes în 
marea întrecere. Astăzi și mîine vor 
sosi și ceilalți participant. Iar sîm- 
bătâ starterul va da semnalul de ple
care în competiția care și-a cîștigat 
de mult o binemeritată faimă: „CURSA

In cadrul campionatului mondial

Echipa masculină de handbal a R. P. R. 
înii’nește la Radziborz reprezentativa R. P. Polone 
i.,i stirșitul acestei săptămini, echipa 

masculină de handbal a țării noastre 
întîlnește reprezentativa R.P. Polone 
într-un joc decisiv, pentru calificarea 
în turneul final al campionatului mon
dial. Meciul constituie un dificil exa
men pentru handbaliștii noștri, care 
— pentru a se califica — trebuie să 
obțină victoria. Lucrul acesta nu este 
prea ușor de realizat, pentru că 
în ultimul timp handbaliștii polo
nezi au obținut frumoase rezultate 
internaționale. In plus, partida are loc

la Radziborz, astfel că polonezii be
neficiază și de avantajul terenului.

In vederea partidei de la Radziborz 
selecționata țării noastre deplasează 
un lot de 14 jucători. Este de mențio
nat faptul că echipa noastră se pre
zintă în acest joc mult remaniată, 
avînd în componența sa o serie de 
elemente tinere, printre care și cîțiva 
debutanți: Cornel Oțelea, Constantin 
Șelaru, Arpad Barabaș.

Meciul va fi condus de arbitrul

/ln ajunul începerii turneului 
( candidatelor la titlul mondial 
( feminin de șah
N La 2 maj începe la Plovdiv (R.P. 
f Bulgaria) turneul candidatelor la 
* titlul mondial feminin de șah. Par- 
Itîcipă 16 jucătoare din 11 țări, ca

lificate din întrecerile zonale, or
ganizate de Federația internaționa
lă de șah.

In vederea participării la această 
importantă competiție șahistă, ieri 
după-imiază a părăsit Capitala re
prezentanta țării noastre, maestra 
internațională Maria Pogorevici. 
După cum se știe, șahistă noas
tră a ieșit învingătoare la turneul 
zonal desfășurat anul trecut la 
Cracovia, în R. P. Polonă.

Printre concurentele turneului in
ternațional de la Plovdiv se află 
și cinci reprezentante ale Uniunii 
Sovietice: Larisa Volpert —cam- 
pioană unională —, Olga Rubțova, 
F Veronika Borisenko, Kira Zvorîkina 
J și Selma Rootare. La plecarea din 
( Moscova a delegației șahiste sovie- 

tice, campioana mondială Elisabeta 
Bîkova a făcut următoarea decla
rație unui corespondent al agenției 
TASS : „Turneul candidatelor se 
anunță deosebit de puternic și jus
tifică interesul care i se acordă în 
lumea șahistă. Consider că șanse 

<btine la primul loc au jucătoarele 
sovietice Zvorîkina și Volpert Dar , 

bși șahista din R.D. Germană, Edith 
\ Keîler-Hermann, ca și iugoslava 
Lazarevici și americanca Gresser 
care sînt candidate redutabile".
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Echipă Romînîeî
surprizaa constituit' o

— Ziarul „Nice matin44 elogiază 
comportarea călăreților romîni —

Concursul hipic internațional de la Nisa a prilejuit o 
frumoasă afirmare a călăreților romîni. Handicapați de 
întirzierea cu care au sosit caii și tributari mai mult 
de cit era. normal emoției, reprezentanții țării noastre 
nu s-au comportat la început pe măsura posibilităților 
lor. Mai tirziu însă, rominii și-au revenit și s-au evi
dențiat in probele înscrise în program. Cea mai frumoasă 
comportare au avut-o călăreții romîni în proba de Șta
fetă în care V. Bărbuceanu și Gh. Langa pe caii Bimbo 
și Rubin au ocupat locul 2 cu 0 p. penalizare și în ul
timele două zile de concurs cină, după o luptă pasio
nantă, echipa țării noastre formală din V. Pinciu pe Min- 
dîr, Gh. Langa pe Rubin și V. Bărbuceanu pe Robot s-a 
clasat pe locul doi în proba principală a concursului, 
„Cupa Națiunilor". Echipa romînă a întrecut în această 
probă redutabilele formații ale Italiei, Franței, Portugaliei, 
Olandei, S.U.A. și Turciei. In legătură cu aceasta ziarul 
„Nice matin" scria: „Echipa Romîniei a constituit o 
surpriză pentru toate națiunile participante la concurs. 
Deși nu cunoșteau terenul, călăreții romîni s-au aco
modat repede și ne-au oferit un frumos exemplu de coe
ziune și dîrzenie în întreceri".

Ultimele două probe, premiul „învingătorilor" și 
miul „Castelului Nisa" au confirmat și ele valoarea 
călăreților romîni: Vasile Pinciu pe Mindir a ocupat 
locul 4 în proba învingătorilor, iar Gh. Langa pe Rapsod 
locul 3 în proba „Castelul Nisa".

De la Nisa, călăreții romîni s-au îndreptat spre Roma 
unde, cu începere de mîine, vor lua parte la cel de al 
28-lea concurs hipic internațional oficial al Italiei. 
Concursul de la Roma este considerat ca o „repetiție 
generală" înaintea Jocurilor Olimpice din I960 de la 
Roma, care se vor desfășura pe același teren. Mîine, 
concursul va începe cu probele „Esc/uilino" și „Palatino".

prc-

internațional 
din R. P. U.
Szolnok turneul >i

Dinamo 
la turneul 
de polo

Mîine începe la
ternațional de polo, la care pe lîng 
echipa Dinamo București vor particip 
echipe ale cluburilor similare din L 
niunea Sovietică, R. P- Chinez 
R.D.G., R.P. Ungară și R.P. Bulgari

Iată programul echipei noastre can 
pioane :

Vineri, la Szolnok: Dinamo Btict 
rești—Dynamo Berlin;

Sîmbătă, la Budapesta: Dinari
București — reprezentanta R.P. Ch 
neze. In aceeași zi încep și întreceri 
concursului de natație la care pârtie 
pă și înotători romîni.

Duminică, la Budapesta: Dinam 
București—Dozsa Szolnok;

Luni la Budapesta : Dinamo Buc« 
rești—Dinamo Moscova;

Marți la Budapesta : Dinamo Buci 
rești—Spartak Sofia.

Sîmbâtâ începe în sala Flo'reasc
. . . . . -- -

1. • M> llt

Peste două zile, îu sala Floreasca, floretiștii se vc 
prezenta pe planșă, dînd semnalul începerii întîimr 
internaționale de scrimă R.P.R. — R.S.F.S.R. Ei vor 
urmați, — în aceeași zî — de sabreri. Va avea lor * 
confruntarea echipelor de floretă femei și în fih„., ’ 
celor de spadă.

Această întrecere internațională de scrimă este aștef 
tată cu mult interes. Anul trecut, la Saratov, scon 
a fost favorabil reprezentativei noastre: 5—3. Astle 
în întrecerea pe echipe R.P. Romînă a cîștigat la tr< 
probe (sabie 10—6, spadă 9—7, floretă femei 13—3)' : 
a pierdut la floretă băieți (6—10), în timp ce la indi 
vidual două probe ne-au revenit (spada prin Constanți 
Stelian și sabia prin Dumitru Mustață), iar două a 
fost cîștigate de sovietici (floretă băieți, Sisitkin 1 
floretă fete, Efimova).

In întîlnirea de la București oaspeții prezintă muh 
trăgători de anul trecut. Echipa de floretă băieți, d 
pildă, este aceeași de la Saratov, iar în cea de floret 
femei figurează Efimova și Prudțkova sportive care a- 
avut cea mai bună comportare în disputa de acui

CORNEL OȚELEA

A LUAT SFIRȘIT TURNEUL INTER
NATIONAL DE ȘAH DE LA MARIAN- 

SKE LAZNE

maghiar L. Kesthelyi și va avea loc 
duminică 3 mai.

Palmaresul întîlnirilor dintre hand- 
baliștii romîni și polonezi este ur-

(2-4) 
(2-3) 
(8-3) 
(3-5) 
(4-2)

mătorul :
1936 : Romînia—Polonia 3-7
1937 : Romînia—Polonia 5-7
1938 : Romînia—Polonia 10-7
1955: Romînia—Polonia 4-6
1955: Romînia—Polonia 9-6
In afara acestor partide echipele 

selecționate ale celor două țări s-au 
mai întîlnit și sub nume de orașe. 
Meciul de la Radziborz este al 42-lea 
joc internațional al reprezentativei 
țării noastre.

Turneul internațional de șah de la 
Marianske Lazne a luat sfîrșit cu vic
toria maestrului, sovietic Lev Poluga- i 
evski, care a reușit să mențină avan
sul de o jumătate de punct asupra 
principalului său concurent marele 
maestru maghiar Laszlo Szabo.

Reprezentantul R. P. Romîne Corvin 
Radovici a avut un finiș bun reușind 
să ocupe un loc meritoriu în prima 
jumătate a clasamentului. In ultimele 
două runde Radovici a cîștigat la Grc- 
mek și a remizat 
samentțd final al

1. Polugaevski
2. Szabo (R.P.U.) 
LJjtelki (R. Ceh.) 
DOVIC1 (R.P.R.)

1.

In cinstea Zilei Presei, ziarul 
„Sportul popular" organizează 
în colaborare cu Comitetul oră
șenesc U.T.M. lași și Consiliul 
raional U.C.F.S. Reșița, consfă
tuiri cu sportivii, cititorii și co
respondenții săi, la atelierele 
C.F.R. lila Pintilie lași (4 mai) 
și uzina Pocșa Romînă (5 me’). 
Consfătuirile vor fi urmate de 
programe artistice și demonstra
ții sportive.

cu Minev. Iată cla- 
turneului 1
(U.R.S.S.) 11% p.;
11 p.; 3—4. Kozma, 
9% p.; 5—10. RA- 

., Malich (R.D.G.), 
Rabar (R.P.F.I.), Fabian, Fichtl, Alster 
(toți R. Ceh.) 8 p.; 11. Blatny (R. 
Ceh.) 7 p.; 12. Herinek (R. Cell.) 6% 
p.; 13. Minev (R.P.B.) 5% p.; 14. 
Gromek (R.P.P.) 5 p.; 15. Glass (Aus- 

4% p.; 16. Jenssen (Danemarca) 
(Agerpres).
CAMPIONATUL DE CROS 

AL U.R.S.S.
împrejurimile pitorești ale Har-

unionat masculin pe distanța de 5000 
m a revenit lui L. Misik cu timpul 
15:3,3,4. In proba de juniori pe 1000 
m a învins A. Lipșeev 2:40,0. In 
cursa feminină pe 1000 m prima a 
sosit Liubov lanvareva, Timpul învin
gătoarei 2:'49,2. Pe 500 m a 
învins junioara L. Eremenko

★
• In cadrul unui concurs de atletism 

desfășurat la Melbourne, atletul M. 
Agostini (Canada) a alergat 130 
yarzi în 12,2 întrecînd cea mai bună 
performanță 
tanță care 
Paddock cu

NOI

tria)
2 P-

In
kovului s-a desfășurat finala campio
natului de cros al U.R.S.S. Titlul

avut cea mai bună comportare în disputa 
un an.

Iată care sînt formațiile celor două țări: 
Floretă băieți, R.P.R.: Tănase Mureșanu,

Sorin Poenaru, Barbu Olănescu Ștefan 
R.S.F.S.R.: Sisitkin, Sveșnikov, Seve’iov, ____ ,

Floretă femei, R.P.R.: Maria Vicol, Olga Orban, El 
genia Tărăngoiu, Ecaterina Lazăr; R.S.F.S.R.: Efimov: 
Prudțkova, Arkadieva, Scesova ;

Sabie, R.P.R.: Cornel Pelmuș, Dumitru Mustață 
dislau Rohony, Ion Szantai, Ion Santo; R.S.F.. 
Maslesanov, Jistuev, Leitman, Litkanov;

Spadă, R.P.R.: Adalbert Gurath, Tănase Mtireșant 
Ștefan Haukler, Victor Teodorescu, Constantin Stelian 
R.S.F.S.R.: Paluskin, Bazarevici, Liulin, Udras.

Loturile noastre masculine cuprind și cîte o rezervi 

echipelor calificate pentru turneul f 
nai. A fost admisă cu titlu provizori 
afilierea la F.I.F.A. a federațiilor di 
Malta, Nigeria, Porto Rico, IJgand 
și rcafiiierea federației din Maroc.
SABRERII MAGHIARI SE AFIRMA

Echipa R.P. Ungare a cîștigat tui 
neul internațional de scrimă „Sabi 
de argint" desfășurat la Novara (It: 
liă). In meciul decisiv sabrerii m: 
ghiari au întrecut cu scorul de 9— 
echipa R.P. Polone.

FLOYD PATTERSON IȘI PUNE 
TITLUL IN TOC

Vineri la Indiancpolis (S.U.A.) s 
dispută meciul pentru titlul mondi; 
de box profesionist la toate categoriil 
dintre campionul lumii, negrul am: 
rican Floyd Patterson și chalengert 
său, boxerul englez Brian Landon. I 
același timp, la New York a sosi 
boxerul suedez 
viitor adversar 
titlul mondial. 
Johansson este 
iunie.

mondială pe această dis- 
apartinea americanului 
12,4;

HOTARIRI LUATE
DE F.I.F.A.

executiv al Federației 
de fotbal, înttunit

Comitetul 
ternaționale 
Londra, a luat o serie de hotărîri 
portante. S-au luat în discuție can
didaturile Angliei, R.F. Germane și 
Spaniei pentru organizarea campio
natelor mondiale din anul 1966, consi- 
derîndu-se însă că este prematur să 
se discute candidatura Mexicului pen
tru campionatul 1970. A fost aprobat 
regulamentul campionatului mondial 
ce va avea loc în 1962 în Chile. S-a 
aprobat de asemenea regulamentul 
turneului preliminar al J.O. de la 
Roma, care va reduce la 16 numărul

in
ia 

im-

losif Zilah 
HauWer 

Sarov ;

-4.

Ingemar Jobanssoi 
al lui Patterson 1 

Intîlmrea Patterson- 
programată pentru 2

Numărul viitor
al ziarului nostru

va apare luni 4 mai,
la orele obișnuite


