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„15 divizii ale armatei romîne au luptat cot la cot cu trupele 
sovietice, săvîrșind fapte de arme eroice în operațiunile de zdro
bire a trupelor fasciste 
slovacia".

din Transilvania, din Ungaria și Ceho-

fi

★
bărbăție ale ofițerilor și ostașilor romîni, 
a decorat mii de soldați, ofițeri și gene-

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîrîâ

„Prețuind actele de 
Comandamentul Sovietic 
rali ai armatei romîne cu ordine, iar alte zeci de mii cu medalii.

Prin lupta ei eroică, armata noastră a meritat dragostea și 
încrederea poporului, care a sprijinit cu toate forjele sale lupta 
pentru zdrobirea definitivă a hitlerismului".

«/
GH. GHEORGHIU-DEJ
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iua independenței de Stat a Rominiei „Cursa Păcii**

i Ziua Victoriei asupra fascismuluijEchipa R. P. Romîne se află pe locul 5

'e neuitat va rămine în amintirea întregii lumi ziua de 9 Mai 1945, 
i care a fost înfrîntă definitiv fiara fascistă. Fotografia noastră îi în
fățișează pe glorioșii ostași ai Armatei Sovietice la parada victoriei care 
a avut loc în 24 iunie 1945 la Moscova în timp ce pleacă spre pămlnt 
drapelele capturate de la armatele fasciste distruse.

• Italienii nu rezistă la urcuș • C. Dumitrescu a 
tăzi, cea mai lungă

este frig,PRAGA 8 (Prin telefon de la tri- 
|tnisul nostru . .
Vlâa, desfășurată, pe ruta Karlovy Vary

Praga, a fost una dintre cele mai 
grele. La început ploaia, apoi urcușu
rile (este drept nu prea dure) foarte 
.dese și o porțiune de șosea acoperită 
cu pietriș (care a produs multe pane 
de boaieu) au constituit dificultăți de 
'netrecut pentru unii alergători. Mă 
refer în special la italieni, dintre care 
astăzi, au abandonat' trei (Zorzi, 

IGaggioli, Bampi). Antrenorul Proetti 
a declarat că nu este deloc sigur că 
(formația Italiei (rămasă în trei con- 
curenți) va continua cursa. Dificul
tățile acestei etape, în special urcu
șurile, au produs panică în echipa 
Italiei, care și-a dovedit cu acest pri
lej una dintre carențele în pregătire. 
Alergătorii noștri continuă să meargă; 
din ce în ce mai bine. G. Moiceanu a 
fost unul dintre animatorii etapei, G. 
Dumitrescu și-a mai îmbunătățit cu 5f 
locuri situația în clasamentul general,; 
liar I. Stoica a ocupat locul al IlI-lea* 
(după Epalle și Hristov) la un sprint 
de cățărare.

, La startul acestei etape s-au pre
zentat 104 concurenți. Deși plouă și

special). Etapa a

REZULTATELE ETAPEI A V-A KARL
MARX STADT — KARLOVY VARY 

(137 km)

1. Adler (R.D.G.) 3h 47.54; 2. Trape 
l(Italia) 3h 48:24 (timpii primilor doi 
clasați sînt cu bonificație) ;3. Kapi
tonov (U.R.S.S.) 3h 48:54; 4. Vinde- 
vogel (Belgia); 5. Paulisen (Belgia); 
6. Braune (R.D.G.); 7. Fornalczyc
(R.P.P.); 8. Kolumbet (U.R.S.S.); 9. 
Schober (R.D.G.); 10. Goosens (Bel
gia); 11. G. MOICEANU; ...21 O. DU
MITRESCU — toți în același timp; 

I...31. Ion Vasile „h 52:32; ...53. Ion 
Stoica 3h 55:14; 54. Marcel Voinea 
|— același timp; 78. I. Braharu 411 
01:12. In această etapă G. Dumitrescu, 
a avut o comportare frumoasă, cuce
rind locuri fruntașe la trei din cele 
patru sprinturi care au avut loc.

cucerit încă 5 locuri In clasamentul 
etapă : Praga- Brno

este frig, caravana „Cursei Păcii" 
este întîmpinată peste tot de un public 
numerosTcare îi aplaudă și îi încu
rajează pe alergători.

★
La.|km^20 se produce prima eva- 

darejjunjpltiton de 18 rutieri, în care 
sefană își'^tiabriel Moiceanu (aproape 
că nu este acțiune la care acest cu
rajos alergător să nu fie prezentl). 
Pe o distanță de 30 km asistăm la un 
duel interesant între plutonul fugari
lor șî cel al urmăritorilor. Finalul (pe
trecut Ja" km 50) dă cîștig de cauză 
grupului masiv care face joncțiunea 
cu fugarii. In apropiere de Plzen (km 
80) Braharu suferă o pană, dar prin-

general • At-

fr-un efort lăudabil 
terenul pierdut. Pe 
Plzen se produc cîteva busculade. In 
două din acestea este angrenat și pur
tătorul „tricoului galben", VenturellL 
De fiecare dată el reface însă distant 
ța, punîndu-și astfel la „adăpost" pre
țiosul trofeu pe care-1 deține. Frămîi»- 
tările plutonului dau naștere unei noi 
acțiuni: evadarea inițiată de Goosens, 
Vitetta, Adler, Alexandrov, Scavarda 
și Epalle. Dar Moiceanu (același Moi-

reușește să refaci 
străzile* orașului

RADU URZICEANU

(Continuare t^pag. S-ă)

Să învățăm din exemplul eomjunâștilor

Povestea unui brav oțelar
Ochii lui blinzi iți inspiră încre

dere. Un zimbet cald ii flutură 
mai totdeauna pe buze. Acum 

insă, fruntea lui — deobicei fără cute 
— se încruntase. Călind adine în 
noianul amintirilor, se uită la jocul 
de artificii produs de șuvoiul de oțel 
ce se revarsă clocotind in uriașa oală 
de lingă cuptorul Martin. ■

...Era cit o șchioapă tind intr-o zi 
mohor ită a anului 1940 se opri in fața 
uzinelor de fier din Reșița. Pe puștiul 
din Remetea Pogănici, cu opinci in 
picioare și pe umăr cu o traistă mai 
puțin plină cu merinde și mai mult 
cu speranțe, îl inspăimlntă larma și 
forfota din juru-i, fumul ce plutea 
ca un nor negru deasupra coșurilor 
înalte cit Păsărilă din povești, iar mal 
apoi, oamenii care l-au luat in pri
mire. Crescut fără tată s-a învățat 
cu greul. Dar amarnici mal erau anii 
de ucenicie. De tide ori na era să dea 
bir ca fugitul L-a țintuit locului 
gindul că in satul de lingă rUiT' Po
gănici. mama lui muncea din grea pe

Pentru poporul romîn a devenit o 
tradiție scumpă ca în fiecare an, 
la 9 Mai, să sărbătorească două 

eminente cu o adîncă semnificație în 
toria sa : ^Ziua proclamării indepen- 
enței de Stat a Romîniei și Ziua Vic- 
■riei asupra fascismului german.
In cadrul luptei seculare duse de 

>porul nostru pentru dobîndirea in
tendenței, războiul din anii 1877— 
<78 constituie una din cele mai glo- 
oase pagini. Lupta dreaptă pe care 
jporul romîn și celelalte popoare din 
îninswla balcanică au dus-o pentru 
ilăturarea jugului turcesc s-a bucurat 
8 un sprijin puternic din partea Ru- 
ei. In focul luptelor de la 1877-1878 
•a călit frăția de arme romîno-rusă, 
•a întărit tradiționala prietenie dintre 
oporul romîn și poporul rus.
Cucerirea independenței de Stat a 

omîniei este rodul luptei pline de 
bnegație a maselor populare, însetate 
e libertate și independență, dornice 
e o viață mai bună. Burghezia, moșie- 
imea și istoricii care serveau intere- 
ele claselor exploatatoare s-au stră- 
uit să ascundă acest adevăr is- 
orlc, să pună în umbră rolul hotă- 
itor al maselor populare din țara 
oastră și sprijinul poporului rus 
n cucerirea independenței noastre 
le stat.

Poporul romîn, adevăratul făuritor 
il independenței, nu s-a bucurat nici 
lupă actul de la 1877 de libertate și 
> viață mai bună. Clasele stăpînitoare 
lin Romînia, în cap cu sinistra di
nastie regală a hohenzollernilor, 
trădat independența națională, 
transformat-o într-o dependență i 
iitoare față de trusturile capitaliste 
din apus, au apăsat și mai puternic 
jugul exploatării și al asupririi sociale

au
au

urni-

pe grumajii celor care au luptat vite
jește la Plevna și Smirdan, la Rahova 
și Grivița.

Deplina independență națională 
poporul a căpătat-o însă acum 15 ani 
in urmă cînd, în condițiile create de 
ofensiva victorioasă a Armatei Sovie
tice, care dădea lovituri nimicitoare 
mașinii de război hitleriste, a fost în
făptuită în țara noastră insurecția ar
mată, inițiată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Romîn.

In zdrobirea Germaniei hitleriste 
rolul hotăritor l-a avut Uniunea So
vietică, care încă de la începutul răz
boiului a fost nevoită să suporte tot 
greul bătăliilor. Luptînd vitejește, 
Armata Sovietică a măcinat trupele 
de elită ale inamicului, reușind ca în 
toamna anului 1941 să stăvilească o- 
fensiva trupelor hitleriste și să le in
fringe în operațiile de pe frontul Mos
covei, spulberînd mitul invincibilității 
armatei germane. Apoi, după victoria 
epocală obținută în luptele de lajde 
Stalingrad — care au marcat declinul 
armatei fasciste si cotitura hotări- 
toare în cel de-al doilea război mon
dial — eroicii ostasi sovietici au 
lovitură după lovitură hoardelor 
leriste cotropitoare, eliberînd 
lupte îndirjite teritoriul Uniunii 
vietice, vremelnic cotropit, Romînia, 
Polonia, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, 
Finlanda, Norvegia, Cehoslovacia, 
Austria, zdrobind în cele din urmă 
fiara fascistă în propriul ei bîrlog, la 
Berlin.

Coaliția antihitleristă din care fă
ceau parte U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
și Franța, închegată în anii războiului

ă participe 
a

(Continuare în pag 7)

7ilele trecute a 
sosit pe adresa Co
mitetului Olimpic 
Romîn invitația ofi
cială de participare 
a Republicii Popu
lare Romîne (clișeul 
alăturat) 
a XVII-a 
Jocurilor 
din 1960

Asemenea 
tii au fost 
de către Comitetul 

Organizare al 
J.O. tuturor țărilor 
membre ale C.I.O 

dat t Fiecare invitație es- 
„a. Cte scrisă în două 
prinț limbi: în italiană și 
So-5’n limba națională a 

țării invitate. In fe
lul acesta invitația 

la fost tradusă în 
41 de limbi. Textul 
invitației este scris 

|de mînă, pe un 
jpergament al cărui 
antet, în culori, re-

|prez:ntă 
Jocurilor 
de la Roma.

la cea de 
ediție a 
Olimpice 

de la Roma, 
invita- 
trimise

emblema
Olimpice

peticul lor de^pămint ca să-l trimită 
din tind In foind de-ale, mincării, aș- 
teptind ca fiul ei, să se facă o dală 
om cri căpătil șigsă ia asupra-l po
vara ce-i apăsa ^mmerii. Nici nu mi
jeau încă zorile cînd tinărul ucenic 
începea corvoada la secția sculărie. 
De mult dispărea soarele din spatele 
munților ce înconjura cetatea oțelu
lui, tind termina el treaba. Singura 
distracție o găsea la clubul munci
toresc unde, deși obosit de muncă, 
poposea mai în fiecare seară. Aci în
drăgi sportul și se legă pe o viață în
treagă de practicarea boxului. Ager 
la minte, iute la pumni și cu mușchi 
de oțel, peste tițiva ani iși croi o fai- 
mă jce ajunse... hăt departe, cum spu
neau tovarășii lui de ucenicie.

Dar, să vi-1 prezentăm. Bărbatul ca 
oahijblînzi, a cărui privire iar s-a lu
minat, este Lazăr Borduz, maistru de 
schimb la oțelăria Combinatului Me
talurgic Reșița. cunoscutul campion 
balcanic la^box. Fruntea i s-a descre
țit pentru că depănindu-și amintirile 
și .trecînd in fugă peste anii de umi
lință, poposi în timpurile noastre cînd 
puștiul din Remetea Pogănici, creș
tină împreună cu uzina, iși văzu vi
surile realizate.

Urmind firul povestirii îl vedem pe. 
utemistal Borduz rugindu-l pe secre
tarul de partid să-l ajute să se reca
lifice, să-și schimbe meseria de fre
zor in cea de oțelar. Aceasta a fost 
doar visul lui din fragedă copilărie 1 
Și aici lingă cuptoarele Martin, unde-i 
inima uzinei,'Lhzăr Borduz. îndrumat 
de comuniști, se dovedi un oriceout 
oțelar.

Cum creștea numărul șarjelor la 
cuptoarele Martin, așa se îmbogățea 
și bagajul lui de cunoștințe. Sfătuit 
nu de mult de alții, ajunse ca el 
să fie cel care dă sfaturi in tai
nele meseriei. Ambițios de fire, nu se 
lăsă ușor depășit in întrecerile la care 
se angajează în uzină. Dacă cu (iți- 
va ani in urmă lupta pină la ulti
mele puteri pentru a se afirma îra ring, 
acum nesecata lui energie U ajută să 
scoată cit mai repede, cit mai mult 
oțel din ouptorul Martin. Nu-i de mi
rare că peste puțină vreme ajunse 
ajutor de maistru, maistru aooi mais
tru de schimb.

Să vi-l prezentăm însă

INOVAN

(Continuare ura P“g-

pe Lazăr

Consiliul General al Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport mulțumește 
pe această cale tuturor asociații
lor si cluburilor sportive, consilii
lor U.C.F.S., instituțiilor precum și 
tuturor tovarășilor care au felici
tat Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport cu prilejul zilei de 1 Mai.

A



Imagini și fapte din regiunea Iași
Țesătura Iași,

O vizită Ia fabrica și filatura de 
bumbac Țesătura din Iași prilejuește 
astăzi unui gazetar sportiv multe con
statări îmbucurătoare. In întîmpinare 
fi iese, gazeta de perete a asociației 
sportive din conținutul căreia faci 
cunoștință cu multe, realizări. Numai 
că noi am preferat să ne convin
gem personal de. toate acestea. Și ast
fel, răsfoind statisticile am aliat că 
la Țesătura Iași există în prezent 
1680 membri ai 
numărul sportivilor

o asociație sportivă fruntașă
la 220, ei aoiiivînd în secțiile de 
handbal, fotbal, baschet, tenis

U.C.F.S., și 
legitimați se

ridici) 
volei, 
de masă, tir, șah, gimnastică, natație 
și atletism. Am mai aflat, de asemenea, 
că la Țesătura lași ș-a rezolvat, în 
mare măsură problema angrenării ele
mentului feminin . în sport, existînd 
1000 membre ale U.C.F.Ș., dintre care 
100 sînt legitimate în cadrul' secțiilor 
pe ramură de sport. E puțin? Poate, 
Dar, țineți seama că tot aici în fie
care dimineață 600 de muncitoare se 
adună în cnrtea fabricii pentru a în
cepe gimnastica de producție și că 
««te de muncitoare iau parte la fon-

In două noi întreprinderi socialiste
IA PENICILINA IAȘI...

Ce a jvst înainte pe aceste locuri'/ 
Un cîmp întins. Astăzi, o fabrică de 
medicamente despre cure s-a dus de 
mult vestea peste mări și țâri. O dată 
eu primii lucrători care au intrat pe 
poarta acestei fabrici, a sosit aici și... 
sportul. Vreți să cunoașteți bilanțul de 
piuă acum ? lată-l: 550 membri ai 
U.C.F.S., 110 sportivi legitimați, o ba
ză sportivă complexă construită prin 
muncă voluntară in acest an, șapte 
secții pe ramură de spori și multe e- 
chipe înscrise în diferite competiții cu 
caracter 
șeriașc.. 
echipele 
chei pe 
pionului 
dus în bătrîiuil lași.

republloah, regional sau oră- 
Dintre acestea amintim 

masculine și feminine de ho- 
iarbă care activează in cam- 
re publicau, sport nou inlro-

...Șl LA RULMENTUL BÎRLAD
Despre măiestria muncitorilor de la 

aceasta întreprindere s-au spus (și pe 
bună dreptate) pînă acum multe lu
cruri bune. Cuvinte frumoase au gă
sit la adresa lor și. cronicarii sportivi 
atunci cînd i-au urmărit în întreceri 
pe terenurile de sport. Să ne amintim 
în primul rînd despre echipa de fot
bal din categoria B care a făcut pînă 
acum „zile amare" pretendențildi’ la 
titlul seriei 1. Dar să știți că activi
tatea sportivă de la Rulmentul Bîrlad 
nu se rezumă numai la echipa de fot
bal. Aici există astăzi 223 membri ai 
U.C.F.S., 177 sportivi legitimați, sec
ții de volei, baschet, fotbal, handbal, 
atletism, gimnastică, tir, tenis de ma
să și șah, s-a introdus gimnastica în 
producție și s-au amenajat 3 baze 
sportive.

cursurile de casă cum sînt' campio
natele de volei, tenis de masă, atletism 
și șah. Nemărginită a fost bucuria 
muncitorilor de la Țesătura cînd Va
leria Gtiiuc.hiu a trecut prima linia de 
sosire în proba rezervată senioarelor 

* la Crosul ’sa TntunpinSm 1 Mai“, din 
acest an, iar Aurica Cărăușu a ocupat 
ltfcul' 3 în aceeași probă.

Numele asociației sportive Țesătura 
lași este pronunțat acum tot mai des 

, pe terenurile de sport Echipa mascu
lină de handbal a cîșțigat campiona
tul regional, cea de baschet deține 

. șefia clasamentului în campionatul oră
șenesc., iar cea de fotbal, dă acum
„bătălia" pentru promovarea în ca-ț 
tegoria C. O dată cu aceasta sînt a;j 
mințite și. numele lui D. Pronovicij 
(baschet), V. Mania și C. Nistor (fot-' 
bal) Tanța Nimițeanu (gimnastică)j 
sportivi fruntași și, în același timp,, 
muncitori de nădejde în fabrică. Noi* 
vom întregi lista cu numele mecanî-I 
cului șef ing. Constantin Lupu, un a- 
ntaiator neobosit aii activității spor
tive de la Țesătura, pe merit președin
te al asociației sportive, cu cel ai 
inginerului Paul Trihub, al lui Petre 
Corneanu și mai ales al ltri moș Teo
dor Popescu, în vîrstă de 60 ani (res
ponsabilul secției de fotbal) toți ac
tiviști entuziaști pe tărîm sportiv în 
fabrica lor.

In fotografia noastră un moment din întîlnirea dintre echipele Instifi'tuli 
Politehnic din lași și Institutului Agronomic din Craiova, în ca, s. 
au condus cu 2--0 la seturi, ieșenii au obținut victoria abia după .uni 

seturi

In zilele campionatelor 
universiiare de volei

?»♦♦♦+♦»♦♦♦♦♦♦»++♦+■♦ .......................

435 baze sportive Sportul ieșean în cit

Cuvîntul președintelui...
Ori de cite ori mișcarea sportivă din re

giunea noastră 'înregistrează die un suc
ces deosebit, nu pot să nu-mi amin
tesc de ceea ce era in urmă cu 15 ani. 
Eram copil pe atunci și nici nu în
drăzneam să mă gîndesc că aș mea 
fi eu dreptul să fac spori. Mă tnulțu-

partidului și guvernului, condiții tot 
mai bune pentru a face sport, pentru 
a se bucura de viață. Acestei griji se 
cuvine să-i adăugării fără precupețiră 
și eforturile noastre, cei cărora ni s-a 
încredințat frumoasa muncă de orga
nizare și coordonare a activității spor
tive în regiunea și orașul Iași. Și le 
vom adăuga!

MIHAI DUMITRII) 
președintele consiliului regional 

U.C.F.S.

Puteai număra pe degețele de la o 
mînă terenurile de sport existente în 
trecut în regiunea Iași 1 Iubitorii spor
tului de pe atunci își amintesc desi
gur de felul cum arăta în urmă cn 
15 ani terenul de sport din dealul 
Copoului: o tribună străjuită de lan
țuri ce-i dădeau un aspect de... ca
vou, terenul de joc denivelat, iar cît 
privește instalațiile sanitare, mai bine 
să nu te mai amintim...

Ieșenii populează astăzi din ce în 
ce mai mirit tribunele stadionului „23 
August" și ale celorlalte terenuri de 
sport din orașul lor. Firească e deci 
grija celor care se ocupă de bunul 
mers al activității sportive din a-

Tradiții ceferiste

neam deci să privesc la mina 
sportivi care exista în orașul lași 
•aceia mai mulți fotbaliști.' Dar și 
abia aveau cu ce să-și ducă 
iatea.

Acei ani au trecut insă. Tinerii ie
șeni au asigurate astăzi prin grija

de 
și 
ei 

aciivi-

1 Mai 1959... Delilează sporlivii ie
șeni. Printre aceștia se distinge o co
loană masivă, perfect aliniată. Sînt 
reprezentanții muncitorilor ceferiști de 
la Ateliereie „Ilie Pinliiie". Numele 
lor figurează astăzi Ia loc de cinste 
în multe competiții sportive organizate 
în orașul lași. lată-i, pășesc mîndri, 
cu fruntea sus, bucuroși de viața nouă 
pe care o trăiesc. Mindri sînt și de 
numele de muncitor ceferist. S-a schim
bat doar atît de mult viața lor în cei 
15 ani de la eliberare.

Sportivii de la Atelierele G.F.R. „Ilie 
Pintilie" păstrează cu grijă tradiția 
sportului ceferist care, deși în trecut 
nu avea alt sprijin decît pe cel al 
muncitorilor, a făcut să i se ducă 
vestea în toată Moldova. Cine nu-și

amintește de puternica formație de 
fotbal alcătuită din muncitorii de la 
Nicotină sau de echipele de gimnastică 
acrobatică pregătite de moș Enache, 
muncitor ceferist, astăzi cunoscut an
trenor de lupte? Pe muncitorii cefe
riști de la Nicotină era greu să-i în
vingi, mai ales în întrecerile de po
pice. Și această tradiție a fost păstra
tă cu grijă. Astăzi, există ta Atelie
rele „Ilie Pintilie" una din cele mai 
moderne popicarii din țară și bine 
înțeles mult mai numeroși popicari.

Tradiția sportivă a 
feriști de la 
tată însă cu 
altădată, ca 
cheful ș.a.

ceasta parte a țării, de a Ie... face cît 
mai mult Ioc pe terenurile de sport. 
Astăzi, stadionul „23 August", recent 
renovat, are o capacitate de 10.000 
locuri; există la lași o mult dorită 
sală de sport pentru competiții, două 
popicarii moderne, mai multe săli de 
sport înzestrate cu aparatura nece
sară, terenuri simple etc.

Cînd a existat oare, în vremea bur- 
ghezo-moșierimii, un stadion atît de 
mîndru ca cel construit în anii puterii 
populare la Bîrlad? Sau cînd s-a mai 
pomenit, decit în acești ani luminoși, 
ca la Vaslui, Huși, Mtirgeni și Paș
cani să existe baze sportive (și încă 
atîtea) de care să se bucure tinere
tul iubitor de sport? La Bîrlad s-au 
construit in ultimii ani, în cadrul com
plexului școlar, mai multe săli de 
sport, iar în unele comune ca Podul 
Iloaiei, Tîrgu Frumos, Negrești, Vlă- 
deni, Holboca etc., unde altădată 
nici nu se pomenea de existența unui 
teren de sport, astăzi tinerii săteni au 
la dispoziție terenuri bine amenajate 
și echipament sportiv corespunzător.

Iată și ce ne spun cifrele : în re
giunea Iași există în momentul de 
față 435 baze sportive (6 stadioane, 
153 terenuri de fotbal, 258 terenuri 
de volei, 10 de baschet, 5 de tenis 
și 3 bazine de înot).

• In regiunea Iași sînt astăzi 
asociații sportive, dintre care 335 
sate.
• Numărul purtătorilor insiț 

G.M.A. în regiunea lași se ridică 
24.159 și 5233 insigne au fost cuce 
de femei.

• La competițiile de masă org
zale numai în 1958 (SpartachiacLa 
vară și de iarnă a tinerelului, i 
șurile „1 Mai" și „7 ?’ '—*“
„Cupa Ăîoldovei", concursul 
bun din 10“, campionatele de 
ale asociațiilor sportive 
ceri sportive de mase) 
459.431 concurenți.
• De buna pregătire

Și 
au

Noiembr
„Cel

c 
în
Pi

alte 
luat

s, 
un ntu

Nicotină 
sporturi 
voleiul,

muncitorilor ce- 
a tost comple- 

noi, necunoscute 
handbalul, bas-

In orele tîr z 11 ■ ■ ■

a
din regiunea Iași se ocupă 
de 84 antrenori, 117 profesori de 
ducațfe fizică și 179 instructori.

• Desfășurarea competițiilor sț 
tive este asigurată în 
de 243 arbitri.

• In 1958, vînătorii 
lași au predat filialei 
29.245 blănuri diferite.

/V

regiunea

diu regiu
17.275 piei

• Datorită cererii mereu crescî: 
de materiale și echipament spori 
începînd din 1951 și pînă în | 
zent magazinul I.D.M.S. din ora 
Iași și-a mărit numărul de sortime 
de’ la 60 la 500.

Sportul — un prieten de nădejd 
al tinerilor țărani muncitori

Gînd se lasă seara, într-una din 
clădirile din centrul orașului Iași se 
aprind luminile și începe o animație 
deosebită. Este sediul consiliilor regio
nal și orășenesc ale U.C.F.S. In 
aceste seri ai să întîlnești într-o sală 
pe inginerul Nelti Daniel de la fabrica 
Țesătura, care de ani și ani își con
sacră timpul liber dezvoltării voleiului 
în orașul Iași. In altă sală ai să-l 
găsești pe muncitorul loan Cuzic dis- 
cutînd, cu același entuziasm din tot
deauna, despre ciclism, marea lui
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pasiune, pe 
comisia de 
Cojocarii de ___ ,
tresei de la tir și oină, BU1-

denta Emilia Cercel președintele comi
siei de handbal,

La zeci de kilometri depărtare de 
centrul de regiune, la Bîrlad, Huși, 
Pașcani, Vaslui sau în alte centre 
de raion, ai să întîlnești alte sute de 
oameni care după orele de lucru vin 
la consiliul U.C.F.S. să hotărască ce 
trebuie făcut pentru ca sportul îndră
git de ei să progreseze în raion. Și 
cînd sportivii din Pașcani sau Bîrlad,

procurorul 
baschet, 

la atletism,

N. Boboc din 
pe profesorul 
pe O. Adumi- 

i, sau pe stu

din Murgeni, Huși, Negrești sau Vas
lui cuceresc pe terenurile de sport 
victoriile mult dorite, să știți că undeva 
în tribuna stadionului, inima munci
torului M. Rejiuc din comisia de 
tofbal-Pașcani, a doctorului Mircea 
David din comisia de volei-Bîrlad, 
sau a profesorului Loghinescu din J- șj g

se umple
comisia de fotbal-I Iuși, ca 
activiști sportivi voluntari 
de bucurie.

în regiunea și orașul 
astăzi peste 100 comisii 
de sport, în cadrul cărora muncesc 
voluntar aproape 700 activiști sportivi. 
O muncă modestă, plină de roade.

Iași există 
pe ramură

Obidita mai era, înainte de eliberare, 
viața țăranilor moldoveni. In afara de tru
da din zori și pînă în noapte pe moșiile 
’fără sfîrșit ale prințului Sturza, ale lui 
Roznovanu și ale altor moșieri, de gîrba- 
ciul usturător al vătafilor înrâiți, sau — 
uneori — de prigoana jandarmilor, țăranul 
moldovean nu cunoștea altceva, 
sport, cui i-ar ti ars în acele 
crunta exploatare ?

Viața nouă ce și-a făurit-o 
muncitoare sub conducerea 
traiul din ce în ce mait îmbelșugat al celor 
ce au pășit pe drumul colectivizării, a făcut 
ca și pe aceste meleaguri sportul să devină 
ceva obișnuit în viața de toate zilele a ti
nerilor săteni. Mărturie stau cele 335 aso
ciații sportive sătești, care cuprind 64.722 
membri U.C.F.S.

Numărul țăranilor muncitori care tac sport 
crește mereu. Din cele 35.935 familii, cons
tituite în 276 gospodării agricole colective, 
dintre muncitorii de la cele 30 -gospodării 
agricole de stat și 15 S.M.T.-uri, dintre cei 
148.439 întovărășiți, ca și din rîndul țărani
lor cu gospodării individuale, au fost an
grenați în competițiile de masă sute de mii 
de tineri și tinere. Sînt binecunoscute în 
regiune numele unor tineri sportivi de’ -ta 
șote^ca .i Mihai D. Lupu (comuna BlăgeșțiJ,

Iar de 
vremuri de

țărănimea 
partidului,

Vasile Nistor țKînceni, raionul Murgei 
Ion Ciubuș (Scobinți) și ale altora, o 
au făcut să se ducă vestea despre isp 
vile lor în întrecerile de trîntă, fotbal j 
cros.

Mulți au îndrăgit sportul în cadrul ,,du 
nicilor sportive". Numai în anul trecut s- 
organizat în diferite sate și comune - 
manifestații sportive de acest gen.

Pe piepturile a 20.000 tineri străluci 
insignele G.M.A. și F.G.M.A. ,iar numir» 
tineri și tinere din satele regiunii lași 
luat parte la prima ediție a ,,Cupei M 
«Iovei", la Spartachiada tetelor sau la Spi 
tachiadele de iarnă și de vară ale tir 
retului. luturor acestora le-au stat la d 
poziție cele 400 terenuri sportive amenaje 
în anii puterii populare.

S-a schimbat înfățișarea satelor regiui 
lași. In noul decor, sportul ocupă un I 
de seamă J

V

Pagină redactată de OCTAV 
GÎNGU, MIRCEA TUDORAN și 
PETRE CODREA, corespondent re
gional.



PASIUNE
In încăperea spațioasă a atelierului nr. 2 de la Institutul 

de Arhitectură „Ion Mincu" domnește o liniște desăvîrșită. 
Aplecați deasupra planșelor, studenții se străduiesc să rea

șeze cît mai bine proiectele de locuințe, de construcții edili- 
ire, de magistrale, de lucrări monumentale. Printre ei, un bar- 
it cu o statură atletică, cu o privire caldă, trece de la o masă 
• alta. Uneori se oprește în dreptul unei planșe, cercetează 
lent detaliile schițelor, urmărește cu grijă ca studenții să 
itocmai cunoștințele însușite.

aplice

iecare observație, însoțită 
soluții, este primită cu inte- 
de către siudenți, care pre

se midi pe omul din mijlo- 
tor, totdeauna gata să-i a- 

• șt atît de apropiat sujle- 
e de ei — conferențiarul 
anio Damiati, șefut catedrei 
arhitectură generală.

Arhitectul Ascanio Damian a 
tribuit la succesele unor ex- 
iții rominești de peste ho- 
i, pe care le-a proiectat și 
anizat. Anul de debut in a- 
tfă muncă a fost in 1949, 
prilejul organizării la Bucu- 
'i a Expoziției Economice In- 

a U.R.S.S. Succesul

r-unul din atelierele Institutului de Arhitectură, conferenția- 
universitar Ascanio Damian discută cu studenții asupra 

fi proiect terminat de curînd, auuid ca temă un cCarial de 
locuințe

(Foto: I. Mihăică)

să i se 
tehni- 

Zagreb

Indii alunei a făcut 
'edinteze conducerea 
și a ailor expoziții: 
6f Damasc 1956 și 1957 etc. 
)ar Ascanio Damian este 
zent și pe terenurile de 
ft, la partidele de rttgbi, cu 
'.ilaritatea unui... cronicar 
rtiv. ('iicodată poate fi 
alaiuri de studenții săi, la 

renanientele echipei Știința 
•iiectura De altfel, nti sînt 
ir așa mulți ani de cină rug- 
'ul Ascanio Damian entuzi- 

spectatorii prin jocul său 
— o i mb i nație de ca- 
■tehnice, dc calități ii- 
intuiție. In 1949, el își 
o strălucită carieră 
internațională, de- 16 

d

de 
■ieia 
etică 
, in sportul cu balonul oval» 
rezentind culorile țării în în- 
trea cu R. Cehoslovacă. Uri 

care îndrăgește intr-o ase- 
nea măsură rugbiuf, îi rămi- 
credincios toată viața...

— Unii socot rugbiul un

îportivul care nu erede 
toria sa. o ușurează pe 
ia a... adversarului

In
a-

Upă ce ratați o lovitură de ta 
metri, nu vă examinați bo

țeai, întrucît tot nu crede 
neni că asta-i cauza impred- 
i, șutului dv. /

îînd nu ești ceea ce ai vrea 
fii, n-are nici un rost să a- 

gi și altora atenția asupra 
‘.stțli fapt... piirtîiid freza a 
Cicero.

Uneori, un rezultat de egall- 
e este mai valoros decît o 
torie la scort (Părerea Iui 
llescu, cîștigător la Prono- 
>rt).

Toată lumea știe că mingea 
fotbal este rotundă, dar ni- 

:ni nu s-a întrebat de ce ?... 
ispunsul este simplu: dacă 
ar fi așa, cum oare s-ar mai 
uza acei fotbaliști care se 
tlsolează cu înfrîngerea, spu- 
ld | „Deh, ce să-i faci? Balo- 
ll e rotund I".

VASIl.E RADULESCU

este 
Spin-

sport brutal. In realitate 
un sport dur, dar corect, 
tul rugbiului poate fi denaturai 
insă de maniera in oare îl 
practici. Rugbiul —• așa cum 
l-am înțeles, îndrăgit și practi
cat — este o disciplină sporti
vă admirabilă oare cucerește 
prin complexitatea sa, prin co
munitatea sufletească ce se cre
ează intre jucători, prin spiritul 
de echipă, de colaborare. ~~ 
aici, valoarea educativă a 
biului.

Aceste cuvinte ar trebui 
facă să reflecteze pe acei spor
tivi care nu se străduiesc să 
dea dovadă de corectitudine pe 

De 
rug-

să-i

de sport, nu depun su- 
eforturi să-și îmbunătă- 

la 
țara

terenul 
ficiente 
ț eased jocul, să contribuie 
înviorarea rugbiului din 
noastră.

— Calitatea rugbiului 
poate fi îmbunătățită

nostru 
Cum ?

...oină este unul din cele mai 
vechi sporturi practicate în 
țar-a noastră ? Aceasta discipli
nă are o existență „regulamen
tară4* de 63 de ani.

...cele 5 cercuri înlănțuite, re- 
prezen-tind prietenia sportivilor 
de pe cele cinci continente, au 
fost alese drept simbol al Jocu
rilor Olimpice în anul 1914? 
Evenimentul s-a petrecut 
prilejul congresului atletic 
la Lyon.

...scrima are o vechime de 
proximativ 5000 de ani ?
este, pare-se, originară din Ja
ponia, unde se practică și as
tăzi un fel de scrimă cu bețe 
de bambus, sport cu tradiție 
milenară.

...în insula Nias din apropie
re de Sumatra (Indonezia) h-

cu 
de

a-
Ea

Allo, n-ați greșit... locul?
Duminică — na e așa? —• ne intllnim din 

nou pe Stadionul 23 August. Cunoașteți vreun 
amator de fotbal care rămîne acasă atunci 
cînd cele 4 echipe bucureștene, Rapid, Progre
sul, C.C.A. și Dinamo fac program comun pe 
stadion? Arătați-ni-l și nouă!

Ne vedem, deci, mîine. Ne veți scuza însă 
dacă nu vom sta lingă do. Locurile noastre 
sînt în alt sector și nu te mai părăsim pentru 
nimic în lumeț In primul rînd, fiindcă trebuie 
să fim disciplinați și să ajutăm fiecare la în
deplinirea unei măsuri luate in folosul nostru, 
al tuturor. Și-apoi, nu vrem să... pățim ca 
spectatorii de duminica trecută, care au pier
dut ocazia de a se întoarce acasă pe bicicletă 
în acea frumoasă zi de primăvară, din simplul 
motiv că, potrivit unui vechi obicei, s-au așe
zai pe locurile ...altora!

...Ceea ce nu credem că se va intîmpla și 
mîine, cînd I. S. Loto-Pronosport oferă spec
tatorilor disciplinați o sumedenie de premii 
prin tragere la sorți. Astfel:

Pentru spectatorii care vor fi găsiți de or
ganele de control la locurile lor: 2 biciclete 
„Carpați", 3 carpete plușate de lînă, 5 cea

sornice „Ruhla", 2 perechi ciorapi nylon din 
import. 3 poșete din piele pentru femei, 5 mingi 
de fotbal.

In plus, cei care au jucat la „Pronosport- 
la concursul Nr. 19 din 10 mai participă la 
încă 4 categorii de premii:

Cat. I (spectatorului care a depus cel mai 
mare număr de variante pe numele său): un 
aparat de radio „Balada"

Cat. Il-a (spectatorului cu numărul de va
riante imediat inferior): 3 m. stofă de haine 
a 360 tei m.

Cat. III-a (spectatorului cu numărul de va
riante inferior celui de la categoria II-a): un 
ceasornic „Moscva".

Cat. IV-a (pentru toți ceilalți spectatori care 
au jucat la „Pronosport"): 17 stilouri cu pe
nițe de aur importate din R. P. Chineză.

Deci, știți ce aveți de făcut:
1. Vă așezați cuminți pe locurile dv.
2. Iucați la „Pronosport" (asta faceți, pro

babil, în orice caz).
Și, o recomandare personală: schimbînd hai

nele. nu cumva să vă uitați buletinele acasăl 
Ar fi culmea... ghinionuluil

Indicind echipelor să obțină vic
toriile mai mult prin «încer
cări» și mai puțin prin «lovituri 
de picior». O victorie obținută 
prin acest ultim procedeu n-are 
nimic glorios. Aș merge mai 
departe, propunînd chiar o mo
dificare a regulamentului: la 

'------punctajul să fie
zicem la 4 puncte.

«încercări», 
sporit, să
S-ar crea astfel emulație prin
tre jucători către iul joc des
chis, spectaculos.

In încheierea discuției noas
tre. Ascanio Damian și-a ex
primai și o dorință:

—• Mi-ar suride un meci al 
vîrstnicilor. Am putea realiza 
un meci frumos, deși nici unul 
dintre noi nu mai are... 20 de 
ani...

O dorință la care subscriem 
cu toată căldura. Federația are 
cuvintul...

TIBER1U STAMA

Din isprăvile ,,sportive“
ale unor împărați romani

Apogeul puterii romane a coin
cis în buină măsură cu apogeul 
fărădelegilor cornișe de cei mai 
mulți dintre cezari. Natura lor 
monstruoasă, îmbinare diabolică 
de cupiditate, orgoliu, perversi
tate și sadism, s-a reflectat și 
în legăturile ce le aveau împă
rații cu sîngeroasele lupte de 
gladiatori sau cu întrecerile din 
gimnazii, de pe arene și sta
dioane. Istoria, „învățătoarea 
vieții**^ așa cum a denumit-o 
Cicero, abundă de exemplele a- 
cestei înalte imoralități, iar isto
ricii antici pledează 
împotriva tiraniei. Dintre 
tonius, în a sa celebră 
despre Viețile Cezarilor, 
pînd cu dictatorul Caesar 
tlnuî.nd cu Augustus pînă 
mițianus, ne oferă date 
sânte și despre latura... sportivă 
a cezarilor. Am ales pentru scurta 
prezentare de față două „figuri" 
din galeria de monștri („Pînă 
acum am descris omul, acum trec 
la monștrii" — Suetonius): Cali
gula; vicios și nebun. Nero, ca
botin și cumulard al tuturor vi
ciilor predecesorilor.

Calus Caesar Caligula, căruia 
totul î-a fost permis împotriva 
oricui, trăda o patimă deosebită 
pentru întrecerile de care sau 
luptele din Incinta circului, pu- 
nînd în această pasiune multă 
„personalitate**, și „originalitate". 
De pildă, calului sau favorit (I»n. 

* citiattts) îi ridicase un grajd de

necontenit 
ei Sue- 
lucrare 

înee- 
și con
ta Do- 
intere-

nărui care urmează să se că
sătorească trebuie să treacă în 
prealabil... o probă sportivă ? 
El trebuie să sară peste un ob
stacol înalt de 2 m.. a-
julindu-se însă de o „trambu
lină" de piatră.

...Jiri Skobla, cunoscutul a- 
runcător de greutate cehoslovac, 
nu este cel mai renumit sportiv 
al... familiei sale ? Tatăl său a 
cucerit în 1932 la Los Angeles 
medalia olimpică de aur la hal
tere (cat. grea) cu o perfor
manță de 380 kg.

.Judo-ul a fost introdus în 
țara noastră în anul 1928 de 
către japonezul Ishlguro ? După 
o întrerupere de mai mulți ani 
el se practică din nou, deocam
dată numai demonstrativ.

Sportivi cu care ne niîndrim

Aproape că nu există mun
citor î,n atelierele C.F.R. Paș
cani care să nu-1 cunoască 
pe comunistul Constantin 
Iosub. Absolvent al școlii 
profesionale C.F.R. din Paș
cani, Constantin Iosub s-a 
calificat în 1952 ?n meseria 
de lăcătuș. Numai după un 
an, el a fost distins cu di
ploma de merit a C.C. al

simbolul 
dreptate 
un alt 

scelerate 
de ne 

mo-

marmură cu iesle de fildeș, îl 
făcuse un harnașament de pur
pură și il împodobise cu pietre 
prețioase. In plus, îl înzestrase 
cu o casă plină cu servitori și 
mobilJer de preț, astfel ca ,, in
vitații" să fie bine primiți. Și 
mai mult, în nebunia sa ar f.i 
dorit chiar să-1 facă... consul!! 
împăratul, care se confunda ou 
zeii și căruia îi plăcea în extra
vaganța sa dementă să umble 
îmbrăcat ca Venus, cei ce deve
nise faimos prin crimele și parl- 
■cidele sale, se lăuda cu ocupa
țiile variate de cîntăreț, dansa
tor, vizitiu și gladiator. In circuri 
lua parte uneori la lupte sau con
ducea carele în întreceri. Pentru 
aceasta avea metodele sale de 
„antrenament**. In scurtele răs
timpuri de pace își mărea... re
zistența fugărindu-și călare osta
șii prin pădurile Rinului. Sau 
își obliga senatorii să alerge jm- 
brăcați în togă alături de carul 
său mii de pași, pînă la epuiza
re. Unul dintre antrenorii sâl. 
un gladiator cu care făcea exer
ciții cu bastoanele, lăsîndu-se în
vins de bună voie, s-a culcat îin- 
tr-o zi la pămîmt. Caligula n-a 
stat pe gînduri. șl după ce l-a 
străpuns cu un pumnal, a aler
gat, după obiceiul învingătorilor 
cu frunza de palmier, " ’ 
victori ei!? Pe bună 
unchiul său Tiberius, 
,, ilustru" al mîrșăviei 
și al desfrîului, tirianul 
insula Capreia, în rarele mo
mente de judecată sănătoasa, 
spunea despre nepotul său Calus 
că „trăiește pentru nenorocirea 
lui și a tuturor, crește ca o vi
peră pentru poporul roman.,,**

O altă figură a istoriei antice, 
celebră mai ales prin actul de 
supremă sfidare al incendierii 
Romei, împăratul Nero, n-a fost 
cu nimic mai prejos în silnicie. 
Ba dimpotrivă. Nero Claudius 
Caesar a avut în ptus veleități 
de „mare artist** și de glorioși în
vingător la Jocurile Olimpice. Ini
țiatorul jocurilor neroniene, care 
constau după obiceiul grecesc, 
d intr-un concurs triplu de mu- 
zlloă, gimnastică și călărie, era 
avid de popularitate. Deși avea 
o voce slabă și răgușită, a „cu
cerit" laurii concursurilor Ia care 
a participat acasă în Italia sau 
în Achiaiia. Făcea exerciții în 
conducerea oarelor și se „produ
cea" în Circus Maximus din ca
pitala Imperiului. In dorința sa 
nemărginită de glorie, în trufia 
sa nemăsurată, încălca cele mai 
frumoaise și sfinte principii ale 
jocurilor antice, însușindu-și prin 
influență și metode mîrșave, tro
feele victoriei. Astfel, la unul 
din jocurile olimpice a condus 
un car tras de 10 cai, Căzînd 
de pe car, în timpul cursei. 

U.TJW. pentru succesele ob
ținute în producție. încă de 
pe atunci a îndrăgit sportul, 
devenind component de bază 
al echipei de juniori la fot
bal.

Au trecut anii... Comunis
tul Constantin Iosub s-a 
perfecționat și mai mult în 
meseria de lăcătuș și astăzi 
conduce cu pricepere o gru
pă în secția de instalații de 
aburi a atelierelor. îndepli
nind funcții de răspundere 
în cadrul organizației U.T.M. 
pe întreprindere, el se ocupă 
îndeaproape și de activitatea 
asociației sportive C.F.R., de 
mobilizarea tineretului la di
ferite competiții. Constantin 
Iosub activează în formația 
Gloria Pașcani, fruntașa cam
pionatului regional de fotbal. 
El constituie un exemplu 
demn de urmat pentru toți 
ceilalți tineri, atît în pro
ducție cît și pe terenul de 
sport.

de 
se 
cu 
pe 
cu

Nero 
așa 

prenxa- 
perfor-

dtrpă cum ne spune Suetonius, 
s-a urcat din nou, diar n-a pu
tut să' conducă pînă la sfîrșit șl 
s-a retras din întrecere. Totuși 
accidentul n-a constituit o pie
dica pentru a fl încoronat și a 
se întoarce la Roma în triumfi! 
Intr-adevăr, Nero a demonstrat 
ou prisosință că pînă la el „nici 
un împărat n-a știut tot ce e 
permis”. încurajat de aceste... 
succese, vestise că după obține
rea coroanelor scenice avea 
gind, la viitoarele jocuri, să 
ducă la Olimpia cu atleții, 
care se pregătea neîncetat 
stadion. Se socotea deopotrivă 
Apollo în cîntec și eu., soarele 
în conducerea canelor. Era sigur 
că ar putea să repete isprăvile 
lui Hercules! He aceea 1 se pre
gătise un leu pe care trebuia să-i 
ucidă în arena amfiteatrului, cu 
măciuca sau strîngîndu-1 în bra
țe!! Obligat să se sinucidă în 
urma revoltei poporului, 
aduse „din voința zeilor'* 
cum credea el, un sfîrșit 
tur realizării acestor... 
manțe.

Fresca impresionantă 
posterității de Suetonius, din 
care nu lipsesc nici unele aspec
te... sportive ale vieții imperato- 
rilor, este plină de oroare șl ri
dicol. Cît ar părea de ciudat, 
aceste imagini ale unei lumi de 
mult apuse, pot fl înitîlnite astăzi 
în variante „moderne" acolo 
unde domnesc noii „cezari", cel 
care nu cunosc decît cultul ba
nului. Luptători ce pier în arenele 
de catch, aiutomobiliștl care își 
găsesc moartea pe piste, boxeri 
manevrați de interesele afaceriș
tilor etc., obișnuitele „fapte di
verse” ale sportului capitalist, 
nu amintesc oare de cele poves
tite cu atîta măiestrie de Sueto
nius?

lăsată

NEAGOE MARDAN

Această fotografie, de un comic irezistibil, a fost luată na 
de mult la Dusseldorf, cu ocazia unei întilniri care opunea 
echipele F. C. Koln și Fortuna Dusseldorf (4—3), meci contînd 
pentru campionatul ligii din vest. Publicul era atît de nume
ros (50.000 de spectatori) și atit de dezlănțuit incit poliția, pen
tru a-l determina să fie liniștit, a înconjurat terenul cu acești 
fioroși clini. Dar unul dintre ei, neținînd seama de „instrucțiu
nile primite" a sărit pe extremul sting al echipei Dusseldorf, 
Woeske. Deși bine protejat de plasa porții, el rut-și poate pune 
mari speranțe in chilotul său care, in definitiv, a suportai greul 
acestui șoc neașteptat.

(Din „Mirou Sprint"X

ȘTEFAN ODAC, TIRGU JIU. •*
I) Nici unul din jucătorii petro» 
liuliui nu este maestru al sportiM 
lui... deocamdată. Dar unii dintaw 
ei (Neacșu I, Pahonțu, Za ha
rt a etet) sînt foarte w 
proape de acesrt titlul Iptr-adlB- 
văr, dacă echipa din Ploești ciș- 
tlgă șl anul acesta campionate* 
republican de fotbal — deci «1 
doilea an consecutiv — potrivit 
regulamentului de clasificare, 
jucătorii oare au luat parte Ini 
fiecare an Ia cel puțin <»/• dlS 
meciurile disputate In cadrul can». 
pi-onatuiul și au jucat o dai® 
în echipa națională A sau • 
în meciuri inter-țărl îndepJS- 
tnesc norma de mveștri M 
sportului — 2) Arbitrii de tusfl 
nu semnalizează infracțiuni!» 
săvîrșite în careu. El sînt con
sultați de către arbitrlt principali 
în asemenea ocazii, numai dac* 
aceștia au un dublu oarecare.

ANDREI PALA, SIBIU. — Re
gulamentul jocului de șah este 
clar : partida se dă remiză la • 
3-a repetare a poziției (cu același 
jucător la mutare). Situația de 
■remiză Se consemnează indiferent 
dacă repetarea de mutări a fost 
consecutivă sau a survenit la 
mari Intervale. Deci, nu se poate 
repeta de trei ori o poziție, chiar 
dacă e vorba, de pildă, de mu
tările 20. 34 șl... «8 !

MARIAN DOBRESCU, OLTE
NIȚA. — 1) Dinulesicu ar» 2S 
ani. — 2) Cel mai bun reziiltat 
în meciurile susținute cu selec
ționata de fotbal a Iugoslaviei, 
l-am obținut în 1»33, cu prilejul 
Balcaniadei de la București : 
5—0. O curiozitate: acest scor a 
fost realizat încă în prima re
priză 1 — 3) Portarul Jiului, Crîs- 
nic, are 31 ani. — 4) Zavoda I 
(Francisc) joacă la C.C.A, dtit 
anul 1949. înainte făcuse parte din 
formația C.F.R.-ulul (Rapidul da 
astăzi). Are 32 ani —

NEAGU MARIN, TURNU MĂ
GURELE. — Gheața patinoarului 
„23 August" e artificială, în sen
sul că s-a format nu pe cala 
naturală, ci prin folosirea anumi
tor instalații și procedee chimice. 
Dar e totuși gheață... veritabilă 
și nu material plastic, cum v, s-a 
spus dv. De-altfel. cînd veți ve
ni în București, vă veți putea 
convinge personal.

D. DAVIDESCU. BUCUREȘTI. 
— Sîntețl un pasionat al basche
tului și vreți să știți dacă ne von» 
întîlnl anul acesta cu echipa U- 
niunti Sovietioe. Ne vom intim! 
însă la... Istanbul. în cadrul cam
pionatului european care încep» 
la 21 mai.—

BEJU GEORGESCU, PUCIOA
SA. — Țara de origine a rugbiu
lui este Anglia. Mal precis, acest 
sport s-a practicat perwtru prima 
oară în orașul Rugby de unda 
șl-a împrumutat șl numele. A- 
ceasta s-a întîmplaț în anul 1B2S, 
cînd elevul Williams Ellis, în timp 
ce juca fotbal, enervat că na 
poate înscrie cu piciorul, a prin» 
balonul în mină șl l-a Introdus 
în poarta echipei adverse. Con
comitent cu fotbalul. în întreag» 
Anglie a început, pornind de la 
această! întîmplare, să se practic» 
tm joc cu mîna și- cu piciorul : 
rugbiul. La noi, primele meciuri 
de rugbl au avut Ioc în 1913.—

ION POȘTAȘUL J



După jocul de la Radziborz 
și înaintea turneului final al campionatului 

mondial de handbal

Astăzi și mîine în incinta patinoarulni „23 Augui

• Interviu cu tov. Lucian Grigorescu, secretar general al federației 
romfne de handbal •"Programul echipei noastre la campionatulde handbal •"Programul echipei noastre la campionatul 

mondial
reîntoarsă din R. P. Polonă, delegația handbaliștilor noștri — 
și firesc — a și fost „asaltată" de numeroșii iubitori ai acestui

Abia
cum era T_ ,
sport, dornici să afle amănunte în plus despre frumoasa victorie realizată 
la Radziborz. După cum se știe, rezultatul cu care s-a încheiat această 
partidă a adus echipei noastre calificarea în turneul final al campionatului 
mondial.

Dorind să 
terilor noștri 
Iul în care

punem la dispoziția citi- 
amănunte legate de fe- 
echipa reprezentativă a

țării noastre a obținut victoria de la 
Radziborz, ne-am adresat tovarășului 
Lucian Grigorescu, secretarul general 

care
noa-

al Federației romîne de handbal, 
a fost conducătorul delegației 
atre.

— Mai întîi vă rugăm să ne 
neți cîteva cuvinte despre joc și

spu- 
—___ , des
pre felul în care a evoluat scorul

— Meciul a fost foarte dîrz dis
putat. Terenul de joc era moale, 
din cauza ploilor abundente că
zute în ajunul partidei. Faptul 
acesta a constituit un impediment 
pentru ambele formații. La început 
au condus handbaliste polonezi. 
Noi am reușit să egalăm la 4—4, 
scor de la care reprezentativa 
noastră a luat conducerea. La 
pauză, știți probabU, rezultatul 
era de 7—6 în favoarea noastră. 
Cînd jocul a fost reluat am ridi
cat imediat scorul la 8—6. Acesta 
a fost momentul cel mai impor
tant al partidei. La acest scor, 
Covaci din echipa noastră și Mi- 
halski (R. P. Polonă) au ratat 
cite o lovitură de la 14 m. Apoi 
polonezii au reușit să reducă din 
handicap: 8—7. De aci înainte 
însă echipă noastră a jucat exce
lent, a dominat clar, înscriind 
încă trei goluri. Și pentru că tot 
a venit vorba de goluri să fac o 
rectificare față de cele ce au apă
rut în presa noastră. Punctele e- 
chipei.jțu fost marcate de Căliman 
(3), Cgșțache I (3), Barabaș (2), 
Bulgara," Covaci și Valentin Șe- 
laru.

— In general, cum s-a comportat 
echipa?

— Foarte bine. Toți jucătorii au 
dat dovadă de foarte multă disci-

REUNIUNE DE BOX LA L S. B.
Mîine seară, începînd de la ora 19, va 

avea loc în sala de festivitâfi a I.S.B. o 
reuniune amicală de box la caro vor par
ticipa pugiliști do categoria I, a !!-a și a 
Ifl-a din cadrul cluburilor și asociațiilor 
sportive Kecolta, Semănătoarea, Timpuri 
Noi. I.C.F., Spartac, I.S.B.

plină tactică, respectînd cu stric
tețe indicațiile date și acționînd în 
conformitate cu cele discutate la 
ședința de pregătire a jocului. La 
aceasta adaug și dîrzenia cu care 
ei au luptat de-a lungul celor 
de minute de joc.
— Ce jucători s-au evidențiat?

— îmi vine foarte greu să 
marc pe vreunul în mod special, 
întreaga echipă a jucat excelent, 
a luptat cu multă însuflețire 
pentru victorie. Un fapt demn de 
subliniat in legătură cu comporta
rea echipei este acela al randa
mentului bun pe care l-au dat 
debutante. Tinerii jucători Bara
baș, Dumitrescu, C. Selaru și Bă- 
duiescu. promovați ia echipa re
prezentativă cu acest prilej, 
dat deplină satisfacție.

— Ceea ce înseamnă că acțiunea 
de promovare a cadrelor tinere poate 
fi continuată cu mult curaj și pe 
viitor.

— Firește. Pentru turneul 
al campionatului mondial 
menține, în general, aceeași 
mula de echipă, căutînd ca 
intervalul de timp care a 
rămas pînă la primul joc să corec
tăm lipsurile încă existente.

— Acum o ultimă întrebare: cînd 
va avea loc primul joc al echipei 
noastre în cadrul turneului final al 
campionatului mondial?

— Vă pot spune tot programul e- 
chipei noastre. Iată-1: la 14 iunie în 
localitatea Krems vom întîlni Aus
tria, la 16 iunie în localitatea Bruck 
A de Mur vom juca cu reprezenta
tiva R. P. Ungare, iar la 18 iunie 
la Baden, în ultimul meci din ca
drul seriilor preliminare, vom juca 
cu Elveția. După aceea...

Interlocutorul nostru nu a vrut să facă 
nici un pronostic. De aceea, în în
cheiere, vom preciza noi că felul în 
care s-a comportat echipa noastră 
la Radziborz ne dă speranțe pentru 
ocuparea unui loc fruntaș în clasa
mentul final al campionatului mon
dial. Și cu cît handbaliste selecțio
nați vor munci mai cu spor în acea
stă perioadă de pregătire, cu atît 
roadele muncii lor vor fi mai fru
moase...

60

re-

au

final 
vom 
for- 
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mai

CALIN ANTONESCU

Baschetbaliștii din R. S. S. Azerbaidjan 
evoluează în compania reprezentativelor R.P.l

Astăzi și mîine seară 
pe podiumul special ins
talat în incinta patinoa- 
lului „23 August", sub 
lumina reflectoarelor, 
vom avea prilejul să ur
mărim partidele mascur' 
line internaționale de 
baschet R.S.S. Azerbaid
jan—R.P.R. și respectiv 
R.S.S. Azerbaidjan-R.P.R. 
tineret. După cum se 
știe, baschetbaliștii sovie
tici sînt oaspeții țării 
noastre de mai multe zi
le și ei au evoluat cu 
succes la Oradea, Cluj și 
Tg. Mureș.

Stînd de vorbă cu an
trenorul oaspeților, Aba
sov Tofik, am aflat că 
selecționata R.S.S. Azer
baidjan se bizuie aproape 
exclusiv pe componente 
echipei Burevestnik Ba 
kt;, din care fac parte 11 
jucători, cărora li se a- 
daugă un jucător de la 
Dinamo Baku. Burevest
nik, ocupînd locul secund 
In clasa B, a promovat 
in clasa A a campionate- t 
lui U.R.S.S. lată, de alt
fel, componența formației: . 
seitiov, căpitan, (nr. 5 — 
țime, 28 ani), Vladimir Rîbalko (3 — 
2,00 — 22),Aleev Mamediarov (9 — 
1,84 — 22), Gorik Mamediarov (12 — 
1,88 — 19), Farid Semedov (8 — 1,80 
— 26), lurii Naumțev (11 — 1,98 —

Pentru Alexandr Petrov, a ajunge la înălțimea 
panoului de baschet nu constituie o problemă prea 
grea, dună cum se poate vedea din imaginea de față

Nazim Gu- 
■ 1,80 înăl-

22) , Ghenadii Fatiev (7 — 1,72 —
23) , Vie ce slav O sin (6 — 1,83 — 22) 
Vidor Sergheev (10 — 1,98 — 20), 
Samur Ncbruzov (4 — 1,79 — 24), 
lurii Arunov (14 — 1,79 — 28), Alexan- 
dr Petrov (13 — 2,08 —19). Este 
interesant de remarcat că Petrov face

parfe din lotul reprezentativ 
U.R.S.S. și a sosit ieri după-aini; 
cu avionul de la Moscova, pentru 
întări formația sa în ultimele două 
tîlniri ale turneului.

Reprezentativa țării noastre cupril 
pe Andrei Folbert, căpitanul echîf 
Mihai Nedef, Emil Ntculescu, Alex. 
dru Fodor, Armand Novacek, Grig 
Cost eseu, Teodor Nedelea, I. Miti 
man, cărora li se vor alătura jucat 
mai puțin experimentați în meciuri 
ternaționale cum sînt Dragoș Nos 
viei, Ludovic Toth, Mihai Popa, El 
ric Vizi și Constantin Ncagu Ant 
nori : C. Herold și C. Dinescu. Intîl 
rea constituie un nimerit prilej de 
rificare a stadiului de pregătire 
echipei R.P.R., acum în preajma ca 
pionatelor europene.

Cu mult interes este așteptată 
partida de mîine în care sportivii 
vietici vor primi replica formației m 
stre de tineret compusă în mare n 
joritate din elemente care debute; 
într-o întîlnire internațională. Lotul 
tineret al R.P.R. este format din: 
Caragheor ghe, M. Vasilescu, M. Ki 
P. Răiiuț, V. Pred idea, H. Tursugb 
C. Dumitru, H. Giurgiu, A. Stoica, 
Cordier, Cr. Popescu și /. Dines
Antrenori: V. Popescu și A. Predes

Cele două întîlniri internațion 
vor fi conduse de arbitrii Alexar 
Traikov Hristov și Petrov Nikolei N 
lev (R. P. Bulgaria).

PROGRAMUL
Simbătă, ora 18: Voința 

Progresul București (f); 
R. P. Romină—R.S.S.
(m). Duminică, ora 18: 
rul București—Rapid București 
ora 19,30: R. P. Romină 
R.S.S. Azerbaidjan (m).

„CUPA VICTORIEI"
9 recorduri R« P. R. în ultimele două zile

București 
ora 19,1 

Azerbaidj 
Construe

(1 
tineret

Trăgătorii noștri fruntași, care se în- 
trec la poligonul Tunari în tradiționala 
competiție „Cupa Victoriei", au obți
nut în ultimele zile o serie de rezul
tate deosebit de valoroase. La probele 
de armă liberă calibru redus 3x40 și 
3x30 focuri sportivii noștri au doborît 
9 recorduri R.P.R. realizînd și unele 
medii pe poziții apropiate de valoarea 
celor mondiale.

Astfel, la proba de 3x40 (3 poziții) 
media este de 1133,75 puncte iar la 
poziția în genunchi 382,50 p. Trebuie 
să arătăm de asemenea că din punct 
de vedere al valorii lor, actualele re
corduri R.P.R. depășesc pe cele vechi

Vie activitate la volei
• Dispută aprigă în categoria B. Partide de verificare în vederea apropiatelor întîlniri internaționale.

Ultima etapă a campionatului cate
goriei A, desfășurată duminică, a 
coincis cu primele întîlniri din cadrul 
returului categoriei B. Chiar de la re
luare, confruntarea formațiilor de „pers
pectivă" ale voleiului nostru a adus 
unele surprize care afectează pe frun
tașele celor două serii. Atît Știința 
Galați, cît și Știința Timișoara, jucînd 
în deplasate la Bacău și respectiv 
Rîmnicu Vîlcea, au cedat puncte 
prețioase. In urma înfrîngerii, gălă- 
țenii au pierdut chiar primul loc. Pe 
de altă parte merită a fi consem
nate performanțele „codașelor" Voința 
Suceava și Casa Ofițerilor Timișoara, 
care prin victoriile obținute și-au îm
bunătățit oarecum pozițiile. Din cele 
arătate mai sus deducem că atît lupta 
pentru calificarea în categoria A, cît 
și disputa pentru evitarea retrogradă
rii s-au accentuat, că raportul de for
țe a început să se echilibreze.

Iată rezultatele din prima etapă a 
returului: Seria I : Voința Sucea
va — C.F.R. Rovine Craiova 3—1 ; 
Alarina Constanța — Politehnica Or. 
Stalin 1—3; Aurul Negru Ploești — 
Feroviarul Constanța 3—1 ; Voința Ba
cău—Știința Galați 3—1; Seria a ll-a: 
Utilajul Petroșani

„pofrii ('"rrzVzo** 
țerilor 
3—2 ; 
Arad 
Știința

C.F.R.
Voinfa

Rovine Craiova 
Suceava 8

10
9

Petru Groza 
Timișoara 
Dinamo Tg. Mureș 

3—1 ; C. S. Rm. 
Timișoara 3—2.

CLASAMENTELE

Seria I

1. Politehnica Or. Stalin 8
2. ’Știința Galați 8

Marina Constanța 8
Feroviarul Constanța 8
Voinîa Bacău 8
Aurul Negru Ploești 8

- Șoimii Orașul
3—0; Casa Ofi- 
Dinamo Oradea

— I.C.A. 
Vîlcea —

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

7.
8.

3.
4.
5.

Seria a

I imișoora
Petroșani

> Oradea
Arad

Ii-a

Șt ința 
Utilajul 
Dinamo 
I.C.A. i 
Dinamo lg. Mureș 
Șoimii Orașul Dr. „Petru 

Groza “
C.S. Rîmnicu Vîlcea 
Casa Ofițerilor limișoara

8 6 2 22:12
8 6 2 19:13
8 5 3 20:15
8
8

8
8

5 3
3 5

3 5
2 6

8 2 6

19:17
16:18

15:19 11
12:20 10
13:22 10

ln categoria A, Victoria București 
învins Constructorul cu 3—1 și a 

ocupat locul 7, cu 25 puncte, 
mentul final.

a
în clasa-

cuprinși 
pregătesc

Jucătorii noștri fruntași, 
în loturile reprezentative, se 
eu asiduitate în vederea bogatei acti
vități internaționale care îi așteaptă. 
După cum se știe, în zilele de 15 și 
17 mai reprezentativele Bucureștiului 
vor întîlni la CONSTANȚA echipele 
orașului Paris. De asemenea, în curind 
va avea loc întrecerea echipelor Di
namo și a formațiilor similare din ță
rile lagărului socialist, iar turneul de 
tineret de la Budapesta, programat 
pentru 4—7 iunie, este și el destul de 
apropiat. In consecință federația de 
specialitate organizează în aceste zile 
interesante întreceri de verificare.

Astfel, sala Floreasca va găzdui 
SIMBĂTA de la ora 18 partida mas
culină R.P.R. — Victoria București, 
iar DUMINICA începînd de la orele 
16 meciurile feminin si masculin 
R.P.R. — Dinamo.

Echipele de volei ale clubului Rapid 
București au înregistrat anul acesta 
victorii frumoase în campionatele re
publicane, cucerind ambele titluri, 
laid cele două echipe, împreună ea 

trenării respectwi.

ou cifre care variază între 20—98 
puncte.

lată acum rezultatele: talere arun
cate din sânt: 1. Gh. Enache (C.C.A.) 
194 t, 2.' Gh. Florea (C.C.A.) 192 t„ 
3. I. Dumitrescu (Recolta) 19(5 t. Ar
mă liberă calibru redus 3x40 focuri se
niori. Poziția culcat: 1. 1. Sîrbu
(C.C.A.) 395 p., 2. N. Rotaru (C.G.A.) 
394 p, 3. Florea Colțea (C.C.A.) 392 
p. Echipe: 1. C.C.A. 1565 p. NOU RE
CORD R.P.R., vechiul record 1540 p., 
poziția în genunchi: 1. V. Enea 
(C.C.A.) 387 p„ 2. Th. Ciulu (C.C.A.) 
383 p, 3. I. Sîrbu (C.C.A.) 382 p. E- 
chipe: 1. C.C.A. 1530 p. NOU RECORD 
R.P.R., vechiul record 1481 p. Poziția 
în picioare: 1. I. Sîrbu (C.C.A.) 370 
p, 2. 0. Antonescu (Spartac) 368 p, 
Echipe: 1. C.C.A. 1440 p. NOU RE
CORD R.P.R., vechiul record 1427 p, ar
mă liberă calibru redus 3x40 focuri 
clasament general pe 3 poziții. Indivi
dual: 1. I. Sîrbu 1147 p., 2. N. Rotaru 
1137 p, 3. V. Enea 1131 p. Echipe: 1. 
C.C.A. 4535 p, NOU RECORD R.P.R. 
vechiul record 4437 p. Pistol viteză: 
1. Șt. Petrescu (Metalul) 579 p, 2. P. 
Aîocuță (Dinamo) 575 p, 3. I. Tripșa 
(Dinamo) 572 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare poziția cul
cat : 1. Elena Seimeanu (Voința)
295 p, 2. Moscu ludith (Știința) 
294 p, 3. Ana Goretti (Spartac) 291 
p. Echipe: 1. Voința 868 p, NOU RE
CORD R.P.R., vechiul record 865 p. 
Poziția genunchi: 1. Lieber Marieta 
(Metalul) 281 p, 2. J. Zvonevski (Di
namo) 279 p, 3. P. Almășanu (Dina
mo) 278 p. Echipe: 1. Dinamo 815 p, 
Poziția în picioare: 1. Ana Goretti 260 
p, 2. P. Almășanu 258 p, 3. Sanda 
Caseti (Metalul) 255 p, Echipe: 1. 
Spartac 753 p, NOU RECORD R.P.R., 
vechiul record 743 p. Juniori, poziția 
culcat: 1. M. Ferecate (Gr. Roșie)

293
292 p, 3. Gh. Paltenie (C.F.R. Clu 
292 p. Echipe: 1. Dinamo 852 p, NC 
RECORD R.P.R., vechiul record 839 
Poziția în genunchi: 1.-M. Fereca 
284 p, 2. N. Coman (Met.) 280 p, 
M. Rusescu 278 p. Echipe: 1. Lotul 
nerelor speranțe 813 p, NOU RECOR 
R.P.R., vechiul record 812 p. Poziția 
picioare: 1. M. Ferecatu 271 p, 2. 
Coman 258 p, 3. M. Rusescu 252ț 
Echipe: 1. Lotul tinerelor speranțe 7 
p, NOU RECORD R.P.R., vechiul r 
cord 729 p. Junioare poziția culcat: 
Mariana Miiller (Spartac) 289 p, 
Maria Esabalpglu (Palatul Pionierilo 
288 p, 3. Doina Condrea (Dinamo) 21 
p. Poziția în genunchi: 1. Al. Mull 
274 p, 2. Anca Tibincu (C.S.M.S. laș 
264 p, 3. Alex. Cleopatra (Progres 
Alexandria) 262 p, Poziția în pici:”’ 
1. Elena Donciu (Met.) 253 p, 2. 
Cleopatra 251 p, 3. M. Atelier 2a. 
Armă liberă calibru redus 3x30 focui 
clasament pe 3 poziții individual ser 
oarei- 1. Ana Goretti'826 p. 2. P. Aim 
șanu 826 p. Echipe: 1. Spartac 2424 
Clasament pe 3 poziții individual jur 
ori: 1. Al. Ferecatu 848 p, 2. N. Corn* 
824 p, 3. M. Rusescu 822 p. Echipt 
1. Lotul tinerelor speranțe: 2412 p. T 
lere aruncate din turn manșa I: 
St. Popovici (Dinamo) 92 t., 2. I 
Danciu (Dinamo) 92 t, 3. 1. Dumitre 
cu (Recolta) 92 t. Armă liberă calibi 
mare 3x40 focuri poziția culcat: 1. 
Sîrbu 391 p, 2. N. Dumitrescu 
3. P. Sandor 376 p. Poziția 
nunchl: 1. I. Sîrbu 377 p, 2. P.
364 p, 3. C. Antonescu 363 p. 
în picioare: 1. I. Sîrbu 359 p. 
tonescu 349 p, 3. P. Sandor 
Clasament pe 3 poziții: 1. I.
1127 p, 2. P. Sandor 1087 p, 3. C. Ar 
tonescu 1087 p.

întrecerile continuă astăzi începîn 
de la ora 9.

P>_2._.M._ Rusescu (Dinam
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Campionatul categoriei A la fotbal

Cinci jocuri în etapa nr. XVII, 
dar foarte importante pentru „zona retrogradării

indisponibilități

în această

Cele mai multe din meciurile de 
jnîine privesc direct echipele care 
caută să evite zona retrogradării. 
Dar iată programul, din a cărui lec
tură se pot deduce mai ușor pers
pectivele... clasamentului 
etapă:

București: Progresul — Rapid (sta
dionul 23 August, ora 15,15) și Di
namo București — C.C.A. (stadionul 
83 August, ora 17).

ANTRENAMENTE MULTE

Djn capul locului avertizăm pe ci
titorii noștri asupra unui fapt obiș
nuit la echipele noastre :antrenorii 
sînt foarte zgîrciți la vorbă atunci 
cînd trebuie să spună formațiile. Din 
motive obiective — de cele mai puți
ne ori — sau din motive zise strate
gice — de cele mai multe ori (să nu 
cumva să afle adversarul tactica e- 
chipei...) — ei evită să anunțe for
mațiile. De aceea în rîndurile care 
urmează veți întîlni doar simple pro
babilități.

• C.C.A. s-a antrenat joi (ca, de 
altfel, toate celelalte echipe) în com
pania echipei C.S.A. (două reprize a 
45 minute, scor 6—0).

A fost folosită formația: Voinescu 
(Toma)-Cepolschi, Apolzan , (Nagy), 
Dragomirescu (Staicu)-Jenei, Mihăi- 
lescu (Bone)-Constantinescu (Raksi), 
Crișan, Alexandrescu, Zavoda I, Tă- 
taru (Renye). Posturile de stoper și 
extrem dreapta constituie încă proble
me de rezolvat.

• Dinamo a susținut un „joc-școa
lă", cu scop tactic, contra echipei 
Abatorul. Dinamoviștii, care au mar
cat 7 goluri, au încercat echipa: 
Uțu (Cozma)-Popa, Motroc, Panait- 
Al. Vasile (Dragomir), Nunweiller 
(Szbko)-V. Anghel, Varga (Nicușor, 
Varga), Ene, Szoko (Dragomir), Se- 
menescu (Suru). Linia de atac pre-

Unele meciuri de categoria A de duminica trecută s-au desfășurat 
într-un ritm extrem de lent

— 'tovarășe antrenor, iar avem antrenament?
— Cum „iar"? Nu v-afi odihnit destul ieri tn timpul meciului ?

(Desen de N. Ghenadie)

Echipele care figurează în concursul 
Pronosport de mâine au făcut pregă
tiri intense.

In general concursul cuprinde me
ciuri interesante, cele mai multe din
tre ele echilibrate și susceptibile de a 
aduce și în această săptămînă premii 
frumoase.

Concursul trecut Pronosport a oferit 
partrcjpanțilar premii importante dintre 
care cel mai interesant a fost fără 
îndoială premiul I în valoare de 104.259 
Iei obținut de participantul Lazăr An
gliei din Ploești.

Și concursul de duminică vă poate 
oieri un premiu important dar cu con
diția să participați. Deci nu mai pier
deți nici o clipă 1

La 13 mai va avea loc o tragere 
specială PRONOEXPRES. Ea este aș
teptată cu nerăbdare de participant, 
pentru că le oferă o serie de avantaje.

Astfel, la tragerea specială din 13 
mai fiecare variantă are două șanse: 
în afara premiilor obișnuite în bani, 
care se acordă în fiecare săptămînă 
se poaite obține un premiu suplimentar 
tn obiecte sau în bani. Aceste premii 
se pot obține fără plata vreunei taxe 
speciale sau îndeplinirea vreunei alte 
formalități. De asemenea acordarea pre
miilor suplimentare nu afectează cu 
nimic fondul obișnuit de premii al' oon-

a

• Ultimele meciuri de pregătire • Reintrări și

Ploești: Petrolul — Știința Cluj 
Timișoara: Știința — Farul 
Bacău: Dinamo — Jiul.
Jocul Steagul roșu — U.T.A. 

fost amînat.
Este etapa care, în ipoteza victo

riilor echipelor gazdă, poate complica 
și mai mult situația din zona ulti
melor patru locuri
Șl.. DISCREȚIE MARE...

zintă semne de întrebare la posturile 
de inter.

• In Giulești, Rapid a jucat cu
Pielării. Rezultat: 1---1 (0—0). For
mația utilizată; Todor (Dungu)-Do- 
deanu, Stancu, Greavu-Langa, Neam- 
țu-Copil (Nisipeanu), Raab, Ene, 
Georgescu, Văcarii. Probabil că aceas
ta va și juca mîine.

• Nici antrenorii Progresului nu 
s-au fixat asupra formației. Poate 
constitui un indiciu aceea folosită la 
Russe: Birtașu (Mîndru)-Dobrescu 
(Nedelcu), Cojocaru, Soare-Petrescu, 
Știrbei-Oaidă, Smărăndescu, Banciu, 
Pereț (Dinulescu), Blujdea.

• La Constanța: Farul — Dinamo 
Constanța 4—2 (2—0). Au marcat: 
Moroianu (2), Sever și Niculescu. 
Formația: Ghibănescu-Lepădatu, Ciun- 
can, Dănulescu-Corneanu, Pană-Mo- 
roia.nu, Sever, R. Lazăr, Niculescu, 
Zinculescu. Farul a plecat ieri la 
Timișoara și va juca fără Ciosescu 
din motive lesne de înțeles.

• La Timișoara, Știința s-a antre
nat cu Electromotor: 4—1. Au mar
cat: Lereter (2), Cojereanu și Că- 
dariu. A jucat echipa: Enăchescu-
Codreanu, Tîlvescu, Florescu-Neacșu, 
Tănase-Gîrleanu, Cojereanu, Cădariu, 
Lereter, Filip (Boroș).

• La Ploești: Petrolul — Rapid 
reg. Ploești 8—4 (4—3). Au marcat: 

ono sport
cursului.

Premiile suplimentare vor fi acordate 
prin extragerea din urnă a unei a 
doua serii de 6-ț-2 ntunere, în afara 
celor obișnuite. Categoriile pentru pre
miile în obiecte vor fi alcătuite la iei 
ca la premiile obișnuite în bani astfel 
că vor fi și aci 6 categorii de premii. 
La toate cele 6 categorii — cu excep
ția ultimei — cîștigătorii vor putea 
alege între două sau trei grupe de 
premii avînd posibilitatea să opteze 
pentru grupa de obiecte. care li se 
pare mai avantajoasă față de necesi
tățile proprii.

Concursul special Pronoexpres din 13 
mai se închide ta toată țara la orele 
obișnuite dar tatrucît se prevede o 
mare afluență de participant! este bine 
să DEPUNEȚI DIN TIMP BULETI
NELE DVS. PENTRU CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES DIN 13 
MAI.

Programul concursului Pronosport 
nr. 20 (etapa din 17 mai)

I. C.C.A. —• Steagul- roșu Orașul

a

Dridea (2), Bădulescu (2), Marin 
Marcel (2), Babone, Constantinescu. 
Formația folosită: Sfetcu (Roman)- 
Pahonțu, Marinescu (Neacșul) Neac- 
șu I (Voica)-Fronea (Neacșu II), 
Tabaroea-Constantinescu, M. Marcel, 
Dridea, Babone, Bădulescu. Zaharia 

accidentat din nou și nu va 
probabil.
La Cluj: Ștlința-Știința juniori 
(o repriză). Au marcat: Ivansuc 

și Suciu. Știința — Stăruința 
(o repriză). Au marcat: Mate- 
(2), Munteanu (2) și Ivansuc.

s-a 
juca

3—0
(2)
5—1 
ianu

, La Ploești va juca probabil echipa din 
meciul cu Știința Timișoara.

• La Bacău: Dinamo — Laminorul 
Roman 8—3 (2—1). Au marcat:
Eftimie (2), Gram (2), Ciripoi, Filip, 
Drăgoi și Vătafu. Formația: Bucur- 
Fl. Anghel (Giosanu), I. Lazăr, Flo- 
rea (Cincu)-Țîrcovnicu (Vătafu), Uj- 
vari-RădulesCu (Filip), Filip (Ciripoi), 
Eftimie, Gram, Drăgoi (Publik).

ȘTIRI, REZULTATE
SELECȚIONATA PRAGA-U.T.A.

5—2 (2—2)

PRAGA 8 (Prin telefon). — Pe sta
dionul Spartak, în fața a 50.000 de 
spectatori s-a disputat azi partida ami
cală Selecționata Praga -U.T.A., înche
iată cu victoria gazdelor la scorul de 
5—2 (2—2). Echipa pragheză (de va
loarea unei selecționate naționale B) 
a fost alcătuită din jucători de la Du- 
kla, Spartak Sokolovo și Dinamo. Ea 
a fost superioară în tehnică. Arădenii 
au jucat timid în general. Au marcat, 
în ordine : Urban (min. 15), Herzig 
(min. 20), Jurcă (min. 30), Tăucean 
(min. 34), Kral (min. 65), Safranek 
(min. 68) din 11 m. și Herzig (min. 71)

Duminică U.T.A. va juca la Gottwal- 
dow cu o selecționată locală.

Mai multă atenție organizării competițiilor de tenis de masă 
și respectării prevederilor regulamentare

Așa cum este cunoscut, competițiile 
contribuie la îmbunătățirea și desă- 
vîrșirea pregătirii sportivilor. De aceea 
este necesar să se acorde toată atenția 
atît redactării și respectării regulamen
telor diferitelor competiții cît și organi
zării propriu-zise.

La tenis de masă — de pildă — am 
avut pînă acum ocazia să urmărim 
multe competiții interne sau internațio
nale în care organizatorii noștri au fost 
la înălțime. La ultima întrecere impor
tantă însă — cel de al doilea concurs 
al etapei finale a campionatului republi
can individual — care a avut loc 
acum cîtva timp la Cluj, cu toată bună
voința nu am putut reține din organiza
re decît foarte puține lucruri pozitive, 
cum ar ti arbitraje competente și 
obiective (Liviu Cristea, S. Solomon, 
Șt. Bradea, D. Mitrache). De aseme
nea, menționăm munca dusă de mem
brii comisiei regionale și a activiștilor 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Cluj.

II. Progresul București — Jiul Pe
troșani

III. Știința Cluj — Dinamo București
IV. Farul Constanța — Petrolul 

Ploești
V. UTA — Dinamo Bacău

VI. Știința Timișoara — Rapid 
București

VII. Gaz Metan Mediaș — Minerul 
Lupeni

VIII. C.S. Oradea — C.S. Tg. Mureș
IX. Știința Craiova — Corvinul Hu

nedoara
X. C.S.M.S. Iași — Unirea Iași

XI. Gloria Bistrița — Metalul Titanii
XII. Unirea Focșani — A.S. Pompierul 

PREMII PRONOEXPRES
Concursul Nr. 18

Categoria a Il-a, 2 variante a
33.120 lei.

Categoria a IH-a, 5 variante a 
13.248 lei.

Categoria a IV-a, 83 variante a 798 
lei.

Categoria a V-a, 276 variante a 360 
lei.

Categoria a Vl-a, 1.433 variante a 
69 lei.

Report lei 250.000 la categoria I-a. 
Fondul de premii 647.448 lei.

Rubrica redactată de I. S. Loto-

întrecerea reprezentativelor 
de regiune la oină

O fază interesantă dinir-un meci de oină: doi dintre sportivii formației la 
„bătaie" silit prinși in careu și jucați de jucătorii echipei adverse. Vor scăpa 

ei fără a fi loviți cu mingea?

• Joi la Ploești: Prahova—Flamura
roșie Ploești 3—1 (1 — 1).

• La cuplajul de mîine de la 
„23 August", accesul posesorilor de 
carnete U.C.F.S. se va face astfel : 
1). carnetele roșii și albastre în piele 
la tribuna I sectorul 0; 2). celelalte 
carnete cu valabilitate la jocurile de 
fotbal (vizate pe anul în curs) la 
tribuna I sectoarele 1 și 46; 3). car
netele verzi (ziariști) la sectorul 0 
numai în baza delegației din partea zia
rului ; celelalte carnete au acces la 
sectoarele 1 și 46; 4). fotoreporterii 
au acces în incinta terenului în baza 
legitimației de fotoreporter însoțită de 
un tichet (fotofilm) eliberat de Secția 
Propagandă din U.G.F.S.

Nu aceleași cuvinte frumoase se 
pot spune însă și despre organizarea 
tehnică a întrecerilor. La Cluj s-au 
produs o serie de încălcări flagrante 
ale regulamentului campionatului repu
blican, s-au comis cîteva greșeli grave, 
lucruri care au influențat desfășurarea 
normală a competiției și chiar și unele 
rezultate. Cîteva exemple.

In primul rînd, la ședința tehnică 
premergătoare concursului, unde — 
așa cum spune textual regulamentul 
— „...juriul, în prezența delegaților 
asociațiilor, va proceda la tragerea la 
sorți și la stabilirea favoriților...", 
juriul respectiv a venit cu tragerea la 
sorți gata făcută. Și barem dacă acea
stă operațiune făcută cu ușile închise 
ar fi fost bine chibzuită. Or, tot cu 
această ocazie au mai ieșit la iveală 
și alte greșeli inadmisibile. Așa, bună
oară, la proba de simplu femei, primele 
două jucătoare ale Progresului Cluj 
(Maria Biro și Marta Tompa) au fost 
trecute în aceeași jumătate a tabloului, 
deși regulamentul precizează cu totul 
altceva : „...atît la stabilirea favoriților, 
cît și la tragerea la sorți propriu-zisă, 
se va avea în vedere ca primii doi ju
cători din fiecare asociație să cadă 
în jumătăți diferite de tablou ..." 
Poate că membrii comisiei de compe
tiții din cadrul federației de speciali
tate, care au efectuat tragerile la sorți 
încă de la București, au crezut că este 
vorba numai de primii doi jucători, nu 
și de jucătoare. Poate 1

Dar, Ia Cluj, au mai fost și alte 
interpretări „originale" ca: încercarea 
de a se interzice la probele de dublu 
schimbarea alcătuirii cuplurilor, aso
ciațiile și cluburile fiind obligate să 
participe cu aceleași perechi din pri
mul concurs, deși textul regulamentului 
nu prevede acest lucru. Și este bine 
că pînă la urmă s-a revenit asupra 
acestei hotărîri. Apoi, în ceea ce pri
vește așezarea favoriților, a capilor de 
serii, există un principiu cunoscut și 
statornicit de ani de zile, principiu 
aplicat atît în competițiile interne cît 
și cele internaționale, inclusiv campio
natele mondiale. Ei bine, juriul cam
pionatului republican disputat la Cluj 
a găsit de cuviință ca unii favoriți, 
de pildă Otto Bottner, să joace încă 
din preliminarii! î 1 Atunci ne între

Mîine începe

Una dintre cele mai importante 
competiții de oină ale anului se inau
gurează mîine în opt orașe ale țării; 
Este vorba de „Cupa regiunilor", care 
în ediția trecută a angrenat în între
cerile ei cele mai bune elemente ale 
sportului nostru național.

Iată cîteva amănunte privind des
fășurarea actuală a competiției. Cete 
17 selecționate (participă și o repre
zentativă a orașului București) se vor 
întrece sistem eliminatoriu, susținînd 
meciuri tur-retur. Cîștigătoarele pri
mei etape își vor disputa apoi întîie- 
tatea la 31 mai, tot după aceeași for
mulă, iar învingătoarele din această 
fază se vor califica în finala întrecerii 
care va avea loc la Cluj în zilele de 
20 și 21 iunie. Iată programul priirrp' 
etape: Oradea — Timișoara — Clu), 
R.A.M. — Baia Mare, Suceava •— 
lași, Galați — Bacău, Constanța — 
Pitești, Craiova — oraș București, reg. 
Stalin — Hunedoara, Ploești — reg. 
București. Primele echipe sînt •wga- 
nizatoare.

băm : ce rost mai are stabilirea favori
ților dacă ei sînt puși să joace 

de-a valma, chiar din jocurile preli
minare ?

Planificarea jocurilor a fost uneori 
nerespectată și greșită: programul
comprimat la patru reuniuni în loc 
de șase, lucru care a dus la înghesui- 
rea jocurilor în anumite zile (sîmbătă), 
anumiți concurenți fiind supuși la efor
turi prea mari, pentru ca în alte zile 
să dispute doar 2-3 meciuri; semifina
lele unor probe au fost programate 
duminică dimineața la ora 8,30 fără 
public și după ce participanta respec
tivi au fost ținuți cu o seară mai 
înainte pînă la ore tîrzii, iar în cele 
din urmă să li se amine mec>u~ile 
pentru a doua zi. la aceste ore mati
nale.

In sfîrșit, o ultimă abatere: în pofida 
prevederilor regulamentare, nu s-an 
cerut participa nților nici carnetele de 
legitimare nici cele de membri ai 
U.C.F.S.

Fără îndoială că cele întîmplate la 
Cluj trebuie să dea serios de gîndit 
biroului federal, dar mai ales comisiei 
de competiții care a fost, de altfel, 
reprezentată la aceste întreceri de trei 
din membrii săi : Otto Holzman,
Gh. Florescu și Marilena Wilvert. 
Și acești tovarăși trebuie să ș+ie 
că un regulament o dată redactat 
și aprobat trebuie să fie respectat, iar 
dacă pe parcurs se constată unele de
ficiențe, ele trebuie înlăturate cu apli
carea tuturor normelor în vigoare, 
adică după prealabila aprobare a bo
rurilor de resort superioare și apoi 
aduse la cunoștința asociațiilor și clu
burilor în timp util. Simpla hotărîre 
a unei comisii, hotărîre neratificată 
de organele superioare (în speță biroul 
federației de tenis de masă și secția 
tehnică, din U.G.F.S.) nu poate avea 
nici o valabilitate. In plus, asemenea 
hotărîri produc nemulțumiri îndreptățite, 
confuzie și chiar suspiciuni. Și de 
acest lucru ne putem lipsi. Organizarea 
tehnică a unei competiții ridică pro
bleme importante nu atît de greu însă 
de rezolvat pentru activiștii care doresc 
întf-adevăr să-și aducă contribuția lor 
Ia reușita unei competiții, așa cum 
au mai făcut-o și cu alte ocazii.
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Un deceniu de activitate 
.al ziarului „Steagul roșu“

Ziarul „Steagul roșu" — organ al Comitetului regional București al 
PJVl.R. și al Sfatului popular al regiunii București a împlinit zece ani 
de ta apariție, tontinuînd tradiția precedesorului său editat in adincă ile
galitate de Organizația de București a P.C.R., ziarul „Steagul roșu" 
condus și îndrumat de partid a desfășurat în cei zece ani o rodnică ac
tivitate iu direcția îndeplinirii sarcinilor puse în fața oamenilor muncii 
din regiunea București de construcția socialismului la noi în țară.

O contribuție prețioasă a adus-o „Steagul roșu" și în ceea ce pri
vește popularizarea și sprijinirea activității sportive din regiunea Bucu
rești.

Cu ocazia împlinirii unui deceniu de activitate colectivul redacțional 
al ziarului «Sportul popular" urează colectivului redacțional și tehnic, co
laboratorilor și corespondenților voluntari ai ziarului „Steagul roșu" suc
cese tot mai frumoase în activitatea de viitor.

Povestea unui brav oțelar

Numeroase surprize în etapa de joi 
a campionatelor de handbal

(Urmare din pag. 1)

Borduz, ca secretar al organiza
ției ele bază P.M.R. al oțelăriei. 
După ce a intrat in rindurile 
camunișlilor, acum trei ani a fost a- 
Ies să conducă treburile organizației 
de bază. Și tare priceput s-a dovedit 
și in această muncă. Parcă îl văd la 
ședința lărgită - din ianuarie a orga
nizației de bază spunind: „Siderur
gicii din Hunedoara vor să se întrea
că cu noi: Cine dă mat mult oțel 
patriei ?. Răspunsul îl va da gr aticul 
nostru de întrecere..."

Și in jocul întrecerii dintre cete 
'două mari combinate s-a născut la 
oțelăria din Reșița un. schimb al ti
neretului : schimbul maistrului Borduz-, 
'Acești tineri printre care se numără 
și multi sportivi, ca fotbaliștii Cice
rone Manolache și Hugo Hușek, losif 
'Baghi, Ștefan Goatiță și alții s-au apucat 
serios de muncă. Lazăr Borduz mereu 
printre ei, dind sfaturi și dojenind la 
nevoie pe cel rămași in urmă, a fost 
unul dintre animatorii 'întrecerii Cu
noscutul prim topUor, Văsile Mocea,

Insigna de „înotător școlar“... așteaptă 
primii purtători!

NORMELE INSIGNEI DE „ÎNOTĂTOR ȘCOLAR"Instituirea insignei de „ÎNOTĂTOR 
ȘCOLAR" constituie o frumoasă ini
țiativă a Direcțiunii Educației Tine
retului școlar din M.I.C. După reușita 
unei acțiuni similare — ne referim 
la insigna de „ATLET ȘCOLAR" — 
ale corei întreceri au fost inaugurate 
anul trecut, iată că se creează o 
competiție pentru dezvoltarea calită
ților micilor înotători, pentru stimu
larea înotului de performanță în rîn- 
durile maselor de elevi de pe întreg 
cuprinsul țării. De altfel, așa cum 
arată și regulamentul Insignei, a- 
ceas-tă măsură îmbrățișează un scop 
multiplu :

a) de a contribui la dezvoltarea fi
zică generală, la pregătirea fi
zică multilaterală, la întărirea și căli- 
rea sănătății elevilor :,

b) de a dezvolta și sti ula intere
sul tineretului școlar pentru practica
rea înotului;

c) de a contribui la perfecționarea 
tehnicii sportive și la ridicarea per
formanțelor în rîndul elevilor ;

d) de a crea tradiția că obținerea 
insignei ,,ÎNOTĂTOR ȘCOLAR" con
stituie o deosebită cinste și niîndrie 
pentru elevi, profesori, școală și ora
șul respectiv.

Insigna are 3 grade (aur, argint 
șl bronz) și ea poate fi obținută tiu-

Sn Capitală
AZI

HANDBAL. Stadionul Tineretului ora 17 : 
C.S.U.-Cetatea Bucur (tem. cat. A).

t-O I BAL. Ieren Dudești ora 17 : Metalul 
M. I-O.—Prahova Ploești (B).

BOX. Ieren Știința (str. V. Pîrvan) ora 
.19,3» : gală organizată de clubul Olimpia.

VOLEI, bale Horească ora 18 i lotul 
R.P.R.-Victoria Buc. (mase.).

BASCHtl. Patinoarul „23 August' (Bd. 
Muncii) ora 18 . Voința Buc.—Progresul Buc. 
(Cupa orașului București - tem.), oro 19.30 • 
R. P. Romînâ-R.S.S. Azerbaidjan (masculin).

NAIAJIt. Bazinul acoperit Floreasca ora 
[19 : concurs de notație și sărituri pentru 
Juniori categ. I, II și copii.

TENIS. Centrul de Antrenament nr. 2, 
.ora 14,30 : concursul de verificare a totului 
R.P.R.

MÎINE
HANDBAL. Stadionul Tineretului ora ÎS i 

Plimpia-Rapid (tem. cat. A), ora 16 : 
'.G.S.U.—Știința Galați (mosc, cat. B); stadio
nul Giuleșt : ora 12 : Rapid—Dinamo Orașul

SPORTUL POPULAR ”
Rag. 6-a Nr. 3404 

a cărui faimă a cutreerat toată țara, 
spunea despre Borduz: „Cu asemenea 
oameni ți-e mai mare dragul să mun
cești. Dacă el spune „Azi va trebui 
să dăm o șarfă mai rapidă ca ieri" 
— apoi cu toții muncim de parcă in 
vine ne-ar curge argint viu. Știm că 
el tălmăcește vocea partidului și dăm 
o șarjă record, nu altceva".

— Dară înainte vreme o șarjă se 
elabora in 8 ore, azi o elaborăm în 
6 ore sau și mai rapid. Și brigăzile 
de tineret sini pe primul plan al în
trecerii — ne spune incintat Lazăr 
Borduz arătînd spre tinerii care trebă
luitul in jurul cuptoarelor.

„Din cuptor s-a scurs ultimul șuvoi 
de oțel din această șarjă. A încetat 
focul de artificii și a luat sfirșit și po
vestirea lui Lazăr Borduz, acest ini
mos muncitor, care in anul 1947 a a- 
dus țării un titlu de campion balcatiic 
la box. Călit in munca de zi cu zi 
lingă cuptoarele Martin, a contribuit 
din plin la realizarea celor 19 mii 
tone oțel peste plan, rezultat cu care 
au clștigat prima fază a întrecerii cu 
oțelarii hunedoreni.

Proba
Băieți Fete

aur arginf | bronz aur argint bronz

100 m. liber 1.04.0 1.12.0 1.20.0 1.14.0 1.23.0 1.33.0
200 m. liber 2.30.0 2.54.0 3.00.0 2.45.0 3.00.0 3.20.0
400 m. liber 5.10.0 5.35.0 6.15.0 5.503) 6.20.0 7.00.0
800 m. liber 11.00.0 12.00.0 1X0OJ) — — —
100 m. bras. 1.21.0 1.26.0 1.30.0 1.29.0 1.35.0 1.433)
200 m. bras 2.55.0 3.06.0 3.25.0 a îo.o 3.28-9 3.50.0
100 m. delfin 1.15.0 1.22.0 l.3tt0 1.25.0 1.35.0 1.48.0
200 m. delfin 2.50.0 3.10.0 3.30.0 — -w- —
100 m. spate 1.15.0 1.22.0 1.32.0 r 1.24 0 r 3o.o 1.38.D

mai de elevii din școlile de cultură 
generală, pedagogice și profesionale, 
care au depășesc limita maximă de 
vîrstă — 18. ani. Cei care vor da do
vada unei pregătiri deosebite, vor 
putea obține direct un grad superior 
prin realizarea performanței respec
tive. Și aceasta, îacepînd chiar de 
astăzi, la bazinul Floreasca, unde co
misia orășenească de specialitate or
ganizează timp de două zile, un con
curs tocmai în acest scop.

Stalin (mase. cat. A), stadion C.C.A. ora 10: 
C.C.A.—Tehnometal Timișoara (mase. cat. A)

HALltKt. Sala Dinamo oro 9 j faza 
orășeneasca a campionatului republican indi
vidual.

BOX. Sala I.S.B. ora 19 : reuniune ami
cală.

FOTBAL. Stadionul „23 August' ora 15,15: 
Progresul-Kapid (A), ora 17 : Dinomo-C.C.A. 
(A), stadionul Giulești ora 10,15 : TAROM- 
A.S. Pompierul țB), teren Comb. Polig. ora 
10,30 : Comb. Poligrafic—S.N.M. Constanța 
(C), teren C.A.M. ora 16,30 : C.S.U. Bucu- 
rești—Dunărea Corabia (C), teren Obor ora 
10,30 : Cetatea Bucur—Victoria Buc. (C|.

BASCHbf. Patinoarul „23 August’ (Bd. 
Muncii) ora 18 : Constructorul Buc.-RățfîB 
Buc. (Cupa orașului București tem.), ara 
19.30: R.P. Pomină (tineref)-R.S.S. Azerbaid
jan (mase.).

VOLEI. Sata Floreasca, ora 16 : lotul 
R.P.R.-Dinam® (tem.J, ora 18 : lottrf R.P.R.- 
Dinamo (mase.).

NAIAȚfE. Bazinul acoperit Floreasca ora 
10 : concurs de notofie și sărituri pentru 
juniori cat. I, II și copii.

TENTS. Terenurile din Str. Dr. Staicovici, 
ora 9,30 : concursul de verificare a lotului 
R.P.R.

ATLETISM. Stadionul Republicii, ora 9 t 
concurs din cadrul competiției dotat cu 
„Cupa Balcanică pentru juniori și junioare' 
(prin corespondent. Palatul Pionierilor, 
ora 10 : concursul pionierilor.

Deși a avut un program redus, eta
pa intermediară disputată joi 7 mai 
ne-a furnizat cîteva surprize, dintre 
care cea de la Reșița, unde liderul 
campionatului masculin de categoria 
A. C.S.M. Reșița a terminat la ega
litate cu Chimia Făgăraș, poate avea 
urmări serioase în iupta pentru titlu.

Dar nu numai rezultatul de la Re
șița poate fi trecut în categoria sur
prizelor. In campionatul feminin de 
categoria A, etapa de joi a adus 
înfrîngerea cîtorva echipe favorite: 
la Sibiu Flamura roșie a fost învinsă 
de Ilefor Tg. Mureș și la Timișoara 
Constructorul a pierdut în fața tine
rei formații Record Mediaș.

Iată cîteva scurte comentarii privind 
Jocurile de joi.

MASCULIN, CATEGORIA A Rapid 
București — Știința Timișoara 11—9 
(8—5). Victoria echipei bucureștene 
a fost obținută în prima repriză. După 
pauză,, profitînd de o „cădere" a echi
pei gazdă, studenții timișoreni au a- 
vut mai mult timp inițiativa,au fost 
mai agresivi și ar fi putut egala dacă 
aveau mai multă precizie în loviturile 
la poartă. Au înscris: Martini (3), 
Costache II (4), Pană (2), Negre, 
Lungescu pentru Rapid și Meithert 
(5), Vlad (2), Iacobovsehi și Jude 
pentru Știința. Dinamo Orașul Stalin— 
Tehnometal Timișoara 15—13 (8—5). 
Jocul a fost ■din-amic. Au înscris : 
Weber (G), Miskes (4), Pali (2), 
Munteanu, Donca, Martini pentru Di
namo și Michel (5), Jacob (3), Si- 
poș (3),. Reitz, Ehrenreich pentru Teh- 
nometal. C.S.M. Reșița — Chimia 
Făgăraș 9—9 (4—6). Fruntașa cla
samentului, C.S.M. Reșița, a jucat 
foarte slab. Echipa din Făgăraș a 
condus în majoritatea timpului și n-a 
lipsit mult ca să termine învingătoare 
în această partidă în care a fost net 
mai bună. Demn de menționat este 
faptul că reșițenii au reușit să ega
leze în ultimul minut de joc prin 
Jochmann.

Finala campionatelor școlare de volei
ORAȘUL STALIN 8 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Miercuri au început 
la Orașul Staiin pe terenul Olimpia 
întrecerile finale ale campionatului 
școlar de volei. Intîlnirile din primele 
zile s-au desfășurat la un bun nivel

RUGBI. Stadionul Republicii, ora 17 : Lo 
tul R.P.R.-Co«structorut, Stadionul Tinere
tului, teren III, ora 9,30 : Știința Bucuirești- 
tetatea Bucur, teren II, ora 11 : Sirena- 
Meteor, teren II, ora 17 : Arhitectura—Mo- 
talul M.I.G., teren LII, ora- 11,30 : Petrolul 
Chimie-Știinfa Galați, teren III, ora 17 « 
Aeronautica—C.F.R. Buzău (meciuri în camp, 
cat. B).

In țară
MIINE

RUGBI. - Constanța s S.N.M.-Petrolul Pi
tești, Ploești : C.S.A.-Rapid București, Ga
lați : Progresul-Petrolul Ploești, Roman : 
Laminorul-Zimbrul Tecuci, Brăila : Unirea* 
Cimentul’ Medgidia, Lupeni ; Minerul-Corvi- 
nul Hunedoara, Petroșani : Utilajul-Olimoia 
Orașul Statm, Sibiu : C.S. A.—C.F.R. Timișoa
ra, Tîrnâveni : Chimica-Știința Petroșani 
(meciuri în camp. cat. B).

VOLEt. Etapa a If-a din returul catego
riei B. Seria I : Bacău : Voința—Voința Su
ceava, Galați s Știința—AuruJ Negru Ploești, 
Constanța: feroviarul—Marina, Orașul Stalin: 
Politehnica—C.F.R. Rovine Craiova. Seria a 
ll-a : Tg. Mureș : Dinamo-Utilajul Petroșani, 
Arad : I.C.A.—C.S. Rm. Vîlcea, Timișoara :
Știința-Casa Ofițerilor, Oradea i Dinama- 
Șoimri Orașul „Dr. Petru Groza”.

FEMININ, OATEGORIA A. Rapid 
București — Cetatea Bucur 4—6 
(3—3). Așa cum începuseră meciul, 
se părea că jucătoarele de la Cetatea 
Bucur vor cîștiga cu ușurință. Hand
balistele de la Rapid au egalat însă 
situația spre sfîrșitut primei reprize 
și la reluare au condus chiar un timp. 
Sfîrșitul meciului a aparținut însă e- 
chipei Cetatea Bucur, care a obținut 
o meritată victorie. Olimpia Bucu
rești — Măgura Codlei 5—3 (3—1). 
A fost un meci dur, în care echipa 
bucureșteană a învins greu. Au mar
cat: Szokd (3), Roth (2) pentru Olim
pia și Felteș (2), Vigheci pentru Mă
gura Codlei. Constructorul Timișoara— 
Record Mediaș 2—3 (1—2). Joc de 
factură tehnică slabă. Echipa gazdă 
a ratat numeroase ocazii favorabile. 
Punctele au fost marcate de Zamfira- 
che și Gotz pentru Constructorul, Zinz 
(3) pentru Record. Tractorul Orașut 
Stalin — Știința Timișoara 5—4 
(4—3). Gloria Sighișoara — C.S.U. 
București 5—6 (2—2). Flamura roșie 
Sibiu — Ilefor Tg. Mureș 4—9 (2—3). 
Victoria este pe deplin meritată. In re
priza secundă echipa din Sibiu a ju
cat foarte slab.

MASCULIN, CATEGORIA B: Voința 
Sighișoara — Victoria Bacău 11 — 10

Rezultate valoroase in campionatul R.P.R. 
de popice

întrecerile primei etape a fazei in
terregionale a campionatului republi
can de popice pe echipe ne-a prilejuit 
constatări îmbucurătoare. Majoritatea 
partidelor au fost aprig disputate, une
le dintre ele ridieîndu-se la uit bun 
nivel tehnic.

UN BILANȚ BOGAT

Organizatorii au reușit să asigure 
cete mâî bune condițiuni pentru des
fășurarea partidelor, iar echipele s-au 
prezentat — în general — bine pre
gătite din punct de vedere fizic și 
tehnic. De altfel, au fost obținute 30 
de procentaje care depășesc cifra de 
800 popice doborile. 11 jucătoare au 
realizat scoruri peste 390 p. d.. din
tre care 7 sportive au depășit 400. 
De asemenea au fost înregistrate nu
meroase procentaje între 780—800 
p.d. la băieți și 370—390 la fele. 
Bilanțul este extrem de îmbucurător 
dacă țineam seama că o parte dintre 
jocuri s-au disputat pe piste grele, 
denivelate etc.

NUME NOI

Cercetînd lista cu procentajele in
dividuale, am remarcat că o serie în
treagă de elemente noi au avut o 
comportare lăudabilă, realizînd pro
centaje valoroase. Iată autorii : Ma
ria Constantin (Unirea Azuga) 417 
p.d., Viorica Măstan (C.S. Oradea) 
394, Viorica Pohaci (Rapid Buc.) 418, 
Fr. Szasz (Voința Cluj) 842—810, 
Andrei Szep (Voința Cluj) 828, Dr. 
Fr. Molnar (Voința Cluj) 807, Gli.

tehnic și au rezultat de multe ori o 
luptă strînsă.

Rezultate tehnice: Fele: Șc. m. nr. 
2 Cluj — Șc. m. nr. 5 „Unirea" Or. 
Stalin 0—3, Șc. m. „Ecaterrna Teodo
roiu" Tg. Jiu — Șc. m. nr. 35 Buc. 
3—2, Șc. in. „A. I. Cuza" Focșani — 
Șc. ni. nr. 20 „Gh. Șincai" Buc. 3—2, 
Șc. in. „A. I. Cuza" Focșani — Șc. m. 
nr. 2 Cluj 3—0, Șc. m. nr. 20 „Gh. 
Șincai" Buc. — Șc. m. „Ecaterina 
Teodoroiu" Tg. Jiu 3—1, Șc. m. nr. 35 
Buc. — Șc. m. nr. 5 „Unirea" Or. 
Stalin 1—3, Șc. m. nr. 20 „Gh. Șin
cai" Buc. — Șc. m. nr. 2 Cluj 3—1, 
Șc. ni. nr. 35 Buc. — Șc. an. „A. 1. 
Cuza" Focșani 3—1, Șc. m. nr. 5 
„Unirea" Or. Staiin — Șc. m. „Ecate
rina Teodoroiu" Tg. Jiu 3-—0. Băieți : 
Șc. m. „Nic. Bălcescu" Buc. — Șc. m. 
nr. 35 Buc. 2—3, Șc. m. „Andrei Șa- 
guna“ Or. Staiin — Șc. m. nr. 2 „Fra
ții Buzești" Craiova 1—3, Șc. m. nr. 
1 Roman — Șc. m. nr. 5 „Gh. Barițiu" 
Cluj 0—3, Șc. m. nr. 35 Buc. — Șc. 
m. nr. 5 „Gh. Barițiu" Cluj 3—I, Șc. 
m. nr. 2 „Frații Buzești" Craiova — 
Șc. m. nr. 1 Roman 3—0, Șc. m. „Nic. 
Bălcescu" Buc. — Șc. m. „Andrei Șa- 
guna“ Or. Stalin 3—2, Șc. m. nr. 5 
„Gh. Barițiu" Cluj — Șc. m. nr. 2 
„Frații Buzești" Craiova 3—1, Șc. m. 
nr. 1 Roman — Șc. m. „Nic. Bălces
cu" Buc. 0—3.

întrecerile continuă azi și mîine.

T. STAMA 

(5—3); Balanța Sibiu — Dinamo Tg. 
Mures 22—12 (12—5); Recolta Hăl- 
chiu— C.S.U. București 9—14 (2—8): 
Știința Cluj — Textila Cisnădie 6—14 
(4-4).

Azi și mîine are loc o nouă etapă, 
de această dată programul fiind corn.; 
plet în toate cele trei campionate:

MASCULIN CATEGORIA A: BUCU
REȘTI: Rapid — Dinamo Or. Stalin; 
C.C.A. — Tehnometal Timișoara; 
PLOESTI: Petrolul — C.S.M.S. Iași; 
TIMIȘOARA: Știința — C.S.M. Reșița; 
FAGÂRAȘ: Chimia — Dinamo Bucu
rești; JIMBOI.IA: Victoria — Voința 
Sibiu; FEMININ, CATEGORIA A: 
BUCUREȘTI: C.S.U, București — Ce
tatea Bucur; Olimpia — Rapid; COC
LEA: Măgura Codlei — Tractorul 
Or. Staiin; TIMIȘOARA: Știința-Con- 
stnictoru’l Timișoara; MEDIAȘ: Re
cord — Flamura roșie Sibiu; TG. 
MUREȘ: Ilefor — Gloria Sighișoara; 
MASCULIN, CATEGORIA B: BUCU
REȘTI: C.S.U. — Știința Galați; SI
BIU: Balanța — Voința Sighișoara; 
TG. MUREȘ: Dinamo — C.S. Marina 
Constanța; ARAD: I.C.A. — Recolta 
Hălchiu; ODORHEI: Stăruința — Ști
ința Cluj; CISNĂDIE: Textila — 
Victoria Bacău.

pe echipe
Amărăzeanu (Voința Craiova) 820, 
Dumitru Popescu (Voința Craiova) 
806, Ernest Kiss (Gaz Metan Me
diaș) 812, Vasiile Roșovart (Metatul 
Reșița) 824, Lazăr Lenart (Voința 
Tg. Secuiesc) 837, George Kelernen 
(Voința Tg. Secuiesc) 837 etc. Con- 
tinuind să se antreneze cu aceeași 
conștiinciozitate, ei vor merge cu pași 
siguri pe drumul afirmării,

PERFORMERII ETAPEI

Cel mai bun procentaj individual a 
lost realizat de valorosul nostru |jo- 
picar Iuliu Erdei (C.S. Oradea), care 
a doborît din 200 bile mixte 845 
popice. II urmează la o diferență de 
numai 3 popice Fr. Szasz (Voința 
Cluj.) și la 6 puncte ton Dragomirescu 
(Petrolul Ploești). La proba feminină 
|«rforinern etapei este Maria CalcJti 
(Voința Timișoara) cu 422 p.d., ur
mată de Victoria Pohaci (Rapid 
Buc.) 418 și Maria Constantin (Uni
rea Azuga) 417. Cea mai omogenă 
formație în întrecerile masculine s-a 
dovedit a fi Voința Cluj, care a dobo
rît în returul meciului cu Voința Tg. 
Secuiesc 4983 (media 831), iar la 
concursul feminin Voința Tg. Mureș 
deține primul foc în clasamentul po 
echipe cu 2200 p.d. (media 383).

★
In etapa a Il-a a fazei interregio

nale care se desfășoară azi și mîine, 
se dispută următoarele meciuri: MAS
CULIN: C. S. Oradea — Voința Cluj, 
C.F.R. Timișoara — Voința Petroșani, 
I.O.R. București — Petrolul Ploești, 
Constructorul Pitești — Laminorul 
Buc., F. Z. Roman — C.S.M. Iași; 
FEMININ: C. S. Oradea — Voința 
Tg. Mureș, U.T. Arad — Voința Ti
mișoara, Rapid București — Unirea 
Azuga, Cetatea Giurgiu — Recolta 
București

fr. iOANIȚESCU

CUPA BALCANICA LA ATLETISM PENTRU 
JUNIORI Șl JUNIOARE

Mîine dimineață de la ora 9 vor avea 
loc pe stadionul Republicii din Capitală în
trecerile de atletism penlru juniori și ju
nioare, întreceri care contează în cadrul 
Cupei Balcanice prin corespondentă. Con
cursul este organizat de comisia orășeneas
că de specialitate București și la start se 
pot prezenta juniorii născu-ți în 1940 și ju
nioarele născute în 1942. întrecerile se vor 
desfășura la următoarele probe : 100 m.,
400 m., 1500 m., 3000 m., lungime, înălțime, 
prăjină, greutate (â kg.), disc (1,500 kg.ț, 
suliță (800 gr.) (juniori) și 60 m., 100 m., 
lungime, înălțime, greutate (3 kg.} la ju
nioare.

Tot duminică dimineață, dar la ora 10^ 
la Patatul Pionierilor se va disputa un con
curs atletic deschis p on ieri lor

LOCATIUNE DE BILETE

Biletele de intrare la jocurile înternoțio 
nale de baschet R.P.R.—R.S.S. Azerbaidjan s» 
pun în vînzare astăzi la casele de bitele 
ale patinoarului artificial „23 August".

La aceste îrvfîlniirt slnt valabile următoa
rele permise r roșii și albastre în piețe, 
albastre în dermatin, gri dermatin (membrii 
comisiilor șt colegiilor federației de bas
chet}, carnetele de arb tri șt antrenori de 
baschet (vizate pe anul în curs} și verzi 
(ziariști).



Ziua independenței de Stata Mniei 

și Ziua Victoriei asupra fascismului
(Urmare din pag. 1}

datorită politicii externe leniniste a 
Partidului Comunist și a Guvernului 
Sovietic, a corespuns intereselor vitale 
ale popoarelor în lupta împotriva duș
manului comun — cotropitorii fasciști. 
Insă cercurile conducătoare monopo
liste din Anglia și S.U.A. în contra
zicere cu dorința maselor populare din 
propriile lor țări, au tărăgănat pînă în 
ultima clipă — cînd Armata Sovie
tică zdrobise forțele principale ale 
mașinii de război hitleriste — deschi
derea celui de-al doilea front, care ar 
fi grăbit zdrobirea Germaniei hitleriste.

O contribuție de seamă la înfrîn- 
gerea cotropitorilor fasciști a adus 
și poporul romîn. Pentru izgonirea tru
pelor hitleriste din țară au luptat cu 
vitejie, alături de Armata Sovietică, 
30 de divizii rominești, un corp aerian, 
flotila de Dunăre, divizia de voluntari 
„Tudor Vladimirescu" și alte forma
țiuni ale armatei romîne. După elibe
rarea țării noastre, 15 divizii ale ar
matei romîne au continuat lupta ală
turi de Armata Sovietică pe teritoriul 
Ungariei și Cehoslovaciei, piuă la 
victoria finală asupra Germaniei fas- 

f oiște. Prin abnegația și eroismul cu 
care au luptat, ostașii și ofițerii romini 

, au înscris o pagină glorioasă în is
toria patriei, iar numele unor eroi ca 

^sublocotenentul Turturică, sergentul 
Eftimie Croitorti, sublocotenentul 
Constantin Godeamt și alții vor ră- 
mîne nemuritoare în inima poporului 

■ romîn.
In focul luptelor purtate împotriva 

cotropitorilor hitleriști s-a cimentat 
frăția de arme romîno-sovietică, s-ait 
întărit și mai mult străvechile relații 
dintre poporul nostru și popoarele ve
cine de la răsărit.

Zdrobirea fascismului în cel de-al 
doilea răbboi mondial a creat condiții 
favorabile pentru ca un șir de țări să 
se rupă din lanțul imperialismului și 
să pășească pe drumul dezvoltării

Scurt popas în tabăra boxerilor

care se pregătesc pentru europene
de amatorii boxului,2.3 mai 1959. In această zi, aștep tată cu emoție

va răsuna în orașul elvețian Lucerna sunetul de gong care va marca des
chiderea celei de a șaptea ediții (de după război) a campionatelor euro
pene de box. Deși ne aflăm la două săptămîni înaintea marii confruntări a 
celor mai buni amatori din Europa, specialiștii din diferite țări ale conti
nentului nostru fac pronosticuri, cîntăresc șansele part ici panților, încercînd 
să întrezărească pe viitorii purtători ai centurilor de campioni.

Firește că printre cei care simt încă 
de pe acum emoția viitoarelor meciuri 
■sînt și boxerii romîni care se pregă
tesc cu o deosebită atenție în vederea 
campionatelor, l-am... surprins zilele 
trecute pe pugiliștii noștri în plin an
trenament la mănuși, ciad, suprave
ghea ți de antrenorii fon Popa, Lucian 
Popescu și Gonstantrn Nour — se an
gajaseră — sub protecția căștilor — 
în dueluri dîrze, în compania 
parteneri de valoare.

— Am ajuns la concluzia —
■spus Popa — că este mult mai bine 
să folosim ca parteneri boxeri care nu 
fac parte din lotul reprezentativ, dar 
care se bucură de o bună apreciere în 
sportul nostru cu mănuși. Tocmai de 
aceea am apelat la serviciile unor pti- 
gtliști cu prestigiu ca Toma The, Toma 
Constantin, Ion Bocianu, Marin Cris- 
tea, Victor Șchtopu, Vasile Tiță, Con
stantin Stănescu și alții. Acești boxeri 
au calități diferite, care-i determină pe 
selecționabili să se adapteze situații
lor în funcție de adversari.

Intre timp, „perechile" se înfruntau 
cu mult zel și nu se poate spune că 
boxerii din lotul reprezentativ aveau 
o sarcină ușoară. Partenerii lor de an
trenament se străduiau să le dea o 

dîrză. Puiu Nicolae.de pildă, a 
să se întrebuințeze serios pen- 
contracara acțiunile viguroase 
Șt. Mihăilescu și L. Atnbruș. 

și Mihalic, cate a avut în V. 
și apoi în tînărul Teodor Lu- 

unor

ne-a

ripostă 
itrebuit 
tru a 
ale lui 
La fel 
Czegci i
cian adversari -deciși să contribuie cit 
mai mult la desăvîrșirea pregătirii se- 
lecționabilifor. Promițător s-a compor
tat și campionul olimpic N. Linca. El 
a dovedit că. posedă o miare viteză în 
execuții precum și un tir... necruțător. 
Campionului european Gheorghe Ne
grea i-au fost opuși 3 adversari: D. 
Rizca, N. Șerbu și Gh. Nioolae. Evo
luția sa a stîrnit curiozitatea celorlalți: 
boxeri, care, au putut vedea că semi
greul nostru are — în ciuda celor 80 
kg. — o agilitate deosebită.

Antrenamentele boxerilor noștri, deși 
au avut o intensitate mare, nu au 
fost obositoare, dovadă că d'upjiljg-

socialiste. Formarea sistemului mon
dial al socialismului a dus la schim
barea radicală a raportului de forțe pe 
arena internațională în favoarea so
cialismului. Succesele deosebite obți
nute de țările lagărului socialist, în 
frunte cu U.R.S.S. în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, ca și victoriile epo
cale dobîndite de știința și tehnica so
vietică prin lansarea primilor sateliți 
artificiali ai pămîntului și a rachetei 
cosmice, dovedesc din plin uriașa 
forță creatoare și superioritatea in
contestabilă a orînduirii socialiste 
asupra celei capitaliste.

Dezvoltarea continuă a puterii eco
nomice a țărilor lagărului socialist, 
creșterea avîntului mișcării muncito
rești și a luptei de eliberare națională 
a popoarelor coloniale nu este pe 
placul cercurilor imperialiste agresive 
în frunte cu cele din S.U.A. De aceea 
aceste cercuri continuă să ducă o 
politică războinică, să opună liniei 
coexistenței pașnice, promovată de 
U.R.S.S., linia falimentarei politici 
„de pe poziții de forță".

Opinia publică mondială iubitoare 
de pace salută cu bucurie noile iniția
tive de pace ale U.R.S.S. cu privire 
la rezolvarea justă a problemei ger
mane, propunerile cu privire la în
cheierea Tratatului de pace cu Ger
mania și lichidarea regimului de ocu
pație în Berlinul Occidental, pentru 
interzicerea experiențelor armelor ato
mice și cil hidrogen, pentru ținerea 
miei conferințe la nivel înalt în scopul 
reglementării problemelor internațio
nale arzătoare.

Acum cînd datorită eforturilor per
severente ale U.R.S.S. drumul trata
tivelor a fost deschis și la It mai a.c. 
va avea loc la Geneva conferința mi
niștrilor afacerilor externe, omenirea 
iubitoare de pace cere guvernelor pu
terilor occidentale să-și aducă contri
buția lor activă, alături de Uniunea 
Sovietică, pentru consolidarea continuă 
a păcii în lume.

țiile la mănuși, pugiliștii noștri au 
pornit în sprinturi scurte să... cuce
rească dealurile din vecinătate...

R. CALARAȘANU

O performanță care ne obligă și mai mult
lniîlnirea de scrimă R.P.R.-R.S.F.S.R., 

desfășurată recent în Capitală, a fost 
așteptată ou un deosebit interes de tră
gătorii din ambele țări. Ea urma 
fie să confirme și, eventual, să măreas
că scorul favorabil de anul trecut 
(5—3), reprezentanților noștri, lie să-l 
răstoarne prîntr-un număr mai mare de 
victorii ale oaspeților, oferindu-le ast
fel acestora posibilitatea de a-și lua 
revanșa. De aceea, sportivii s-au pre
gătit atît de atent, iar întrecerile au 
fost atît de dîrze. Pînă la urmă revan- 
Sa de la București s-a terminat ...ne- 
decisă. Atît în meciul pe ecliipe, cît și 
în concursul individual, scorurile au 
fost egale : 2—2. In întrecerea pe e- 
cliipe sportivii din R.S.F.S.R. au fost 
mai buni la floretă femei și floretă 
bărbați, iar reprezentanții noștri la sa
bie și spadă în timp ce la individual 
oaspeții au cîștigat prin Umiar Mavle
hanov și Iurii Sîsikin la sabie și floretă 
bărbați, iar noi prin Olga Orban și 
Constantin Stelian la floretă femei și 
spadă. Deci, scor final: 4—4. In felul 
acesta, reprezentanții R. P. Romîne au 
ieșit învingători în cele două meciuri cu 
9—7.

Performanta este deosebit de prețioa
să. Ea confirmă pe deplin valoarea ti
nerilor noștri scrimeri și le răsplătește 
munca și perseverența cu care s-au pre
gătit. Cu atît mai semnificativă apare 
această victorie,cu cît in echipele care 
ne-au reprezentat am avut mulți debu- 
tanți (Adalbert Gurath, Ștefan Hati- 
kler, Ion Szanto) tineri care mai acti
vează încă în rîndurile juniorilor.

Este greu să stabilești un clasament 
al celor mai buni dintre conc.urenții ro- 
mînî, să le dai calificative sau note,

Exemplul unui minunat
Minunate sînt faptele de arme, pilde 

de linflăcărat patriotism de care 
au dat dovadă ostașii sovietici în 
titanica încleștare a celui de al doilea 
război mondial, în bătăliile care au 
decis cursul întregii vieți a lumii. Sub 
faldurile drapelului purpuriu, acești 
viteji au apărat nu numai pămîntul 
scump al patriei sovietice, ci viitorul 
omenirii la care atentase cel mai cum
plit dușman, hitlerismul. Posterita
tea va păstra recunoștință veșnică ce
lor care prin supremul lor sacrificiu 
au salvat de la dispariție democrația, 
progresul, civilizația.

Au trecut 14 ani de la marea victo
rie. Pămîntul țării sovietice, la care 
rîvniseră barbarii fasciști, și-a vinde
cat grelele răni lăsate de dușman. 
Mări de grîu auriu leagănă stepa rusă. 
Mai mîndre și mai frumoase s-au ridi
cat din ruini orașele pîrjolite de fasciști. 
Poporul sovietic, încrezător în viitorul 
luminos ce-i sta înainte, pășește ferm, 

In R. P. D.\ Coreeană a început șgponul sportiv de vară. Tribunele 
Sînt acum neîncăpătoare pentru cei dornici să vadă întrecerile atleților, 
baschetbaliștilor, înotătorilor, jucătorilor de volei sau de fotbal.

Anul acesta sportivii Coreei libere vor lua parte la o nouă mare 
competiție: Spartachiada republicană, care va avea loc în luna august 
la Phenian. In vederea acestei importante întreceri a lost amenajat în 
capitala țării un nou stadion cu o capacitate de 80.000 locuri. A crescut 
vertiginos in ultimii ani baza de masă a sportului din R.P.D. Coreeană. 
In țară există acum 10 asociații sportive și peste 151)00 colective, reunind 
suie de mii de tineri și tinere.

In fotografie: aspect de la o întrecere a atleților coreeni.

Pesle 15000 colective sportive 
in R. P. D. Coreeană

multă ardoare, cu o deosebită voin-cu
ță de a obține un rezultat cit mai bun. 
Chiar și cei învinși pot fi mulțumiți de 
comportarea avută. Pentru că să pierzi 
la limită (așa cum s-a întimplat de 
cele mai multe ori cînd au fost învinși) 
în fața unor adversari de talia sporti
vilor sovietici, este o performanță ono
rabilă. Nu trebuie ratat că acum, la 
București, oaspeții au adus garnituri 
întărite față de cele din 1958. In echipa 
de fete, de pildă, am întîlnit două 
maestre emerite ale sportului — Efi
mova și Arkadieva — componente ale 
primei ecliipe a Uniunii Sovietice, par
ticipante la mai multe campionate 
mondiale și la alte concursuri mari ale 
Înmii; Sîsikin, Udras, Mavlehanov. 
sînt numai c.îțiva dintre cei mai renu- 
miți scrimeri sovietici, buni tehnicieni, 
posesori ai unei experiențe vaste a con
cursurilor 'internaționale. Meritai tine
rilor noștri reprezentanți constă toc
mai în faptul că, apreciind just sarci
na dificilă pe care au avtd-o, au luptat 
mult și... au trecut cu bine examenul.

Se. cuvin totuși cîteva evidențieri: 
Olga Orban, Maria Viool, Constantin 
Stelian, Dumitru Mustață, Tunase Mu- 
reșatiu, losif Zilahi sînt cei ce s-au ri
dicat peste comportarea oelorlalți. 

„CUPA VICTORIEI" LA SCHI
Mîine se desfășoară pe Valea Albă 

■din Bucegi tradiționalul concurs de 
schi organizat anțial în cinstea ani
versării Zilei Victoriei. Concursul se 
află la cea de a XlV-a ediție și con
stă dinte-o cursă de slalom special. La 
yj^gri «țU is&t schiori frufi-

sub conducerea partidului, la construc
ția desfășurată a comunismului.

Dar nu vor fi niciodată uitați cei 
care prin marele lor sacrificiu au făcut 
posibilă fericirea și bucuria zilelor de 

astăzi. Pe fronturile Marelui Război de 
Apărare a Patriei au luptat în rîndu
rile glorioasei Armate Sovietice nenu- 
mărați sportivi. Puternici, rezistenți, 
agili, ei au învins cu ușurință 
greutățile vieții de front, au dat lovi
turi nimicitoare dușmani.iui, au dat 
nemuritoare pilde de vitejie.

In luptele de apărare a Leningradu
lui au căzut eroic frații Gheorghii și 
Serafim Znamenski, faimoși campioni 
și recordmani de atletism, cîștigători 
ai crosului ,,1’Humanite". In memoria 
lor trofeul principal al acestei populare 
alergări le poartă numele. Șahi.stu! 
Belaveneț, compozitorul de probleme 
Ktibbel, campioana de, schi Liuba Ku
lakova, a cărei statuie străjuiește in
trarea stadionului „Stailineț" din Mbs-

Despre oaspeți se pot spune multe lu
cruri bune. Convingătoare este însăși 
cartea lor de vizită pe care am amin
tite mai sus. Mai trebuie precizat că, 
spre deosebire de noi, sovieticii au a- 
vut echipe mai omogene ou sportivi a 
căror valoare individuală este foarte 
apropiată. Acest lucru a apărut mai 
evident la echipele de floretă, unde ti
nerii au fost la înălțimea celor mai 
rutinați. Echipa de fete (Efimova, Ar
kadieva, Prudțkova, Șișova) este apre
ciată drept una dintre cele mai puter
nice și mai valoroase pe tărîm inter
național. Avem convingerea de altfel, 
că Ia campionatele mondiale care vor 
avea loc în iulie la Budapesta, echipa 
feminină a Uniunii Sovietice , — din 
care vor face parte, după informațiile 
de pînă acum, și trăgătoare care au 
evoluat la București -— va fi 
favoritele întrecerii.

In concluzie : rezultatul
R.P.R.—R.S.F.S.R. a însemnat o perfor
manță prețioasă pentru scrima noas
tră și pentru reprezentanții săi, dar și 
o obligație în plus pentru o pregătire 
și mai temeinică în vederea campiona
telor mondiale la care vom lua parte.

printre

fotîlnirii

ELENA MATEESCU

tași de la CC. A., Dinamo, Voința, O- 
limpia, Progresul, Carpațit Politehnica 
ș.a. La această cursă mai poate lua 
parte orice schior, de orice categorie. 
Primul clasat cucerește WșțiD-
rfei“ oiegjtă de F.R-I|ffiJ

Omagiu eroilor

patriotism...
cova, luptătorul V. Suslov și mulți 
alții și-au jertfit viața pentru patrie, 
pentru victorie.

Numeroși sportivi au fost decorați 
cu ordine și medalii ale U.R.S.S. pen
tru vitejia arătată în lupta cu duși 
mânui. Renumitul gimnast moscovit' 
Gleb Baklanov a ajuns general-loco- 
tenent, comandant al unui corp oe 
gardă, citat în multe Ordine de Zi pe 
întreaga armată. Lui i-a fost conferit 
titlul de Erou al Uniunii Sovietice. Ai 
celași titlu înalt l-a primit recordman 
nul unional de atletism N. Kopslov, 
care a comandat cu grad de colonel 
unitățile de tancuri ce au asaltat Ber
linul. Vestiți maeștri ai sportului so
vietic și-au dovedit fierbintele lor pa
triotism în zilele greile ale războiului. 
Putem aminti astfel pe înotătorul Leo-’ 
Hid Meșkov, pe atleții Iurii Lituev — 
campion al Europei, Alexandr Kanaki, 
Piotr Cevgun, halterofilul Nikolai Sa- 
tov — primul recordman mondial al 
Uniunii Sovietice, alpiniștii Gusev și 
Abalakov, luptătorul Mazur — cam
pion al lumii, voleibalistul Vladimir 
Savin — astăzi antrenor al echipei 
U.R.S.S. și vicepreședinte al Federa
ției internaționale de volei, schiorul 
VI. Meagov —- Erou al Uniunii Sovie
tice, ciclistul V. Sapoșnikov, care din 
primele zile ale războiului a luptat 
vitejește în rîndurile urnii detașament 
de partizani etc etc.

Crescuți de partid ca cetățeni con- 
știenți, ’ credincioși fără de margini 
cauzei poporului, educați în spiritul 
patriotismului socialist și internațio-, 
nalismului proletar, sportivii sovietici 
au dat dovada în timpul Marelui 
Război de Apărare a Patriei de mari 
calități morale, calități care caraoș 
terizează pe omul sovietic si pe caro1 
noua mișcare de cultură fizică si : xmtl 
■le cultivă în rîndurile tmerefiiltrfo 
Comportarea sportivilor sovietici în 
anii grei ai războiului stă ca un «nfnu-, 
nat și luminos exemplu pentru gene
rațiile viitoare.

VALERIU CHIOSE

In așteptarea „Cupei Victoriei"

RUGB1ȘTH NOȘTRI 
IȘI DESĂViflȘESC PREGĂTIREA

Alai sînt doar 10 zile piuă orâui ar
bitrii vor chema la întrecere- echipelej 
reprezentative a patru țări — Cehot 
slovacia. Polonia, R.D. Germană și 
Roinînia —, participante la prima edih 
ție a competiției internaționale de rugbi 
„Cupa Victoriei". Firește, pregătirile 
echipelor se intensifică în aceste zile...

Astăzi ne ocupăm, deocamdată, des
pre rugbiștii noștri, care își continuă 
de zor antrenamentele de acomodare, 
sub îndrumardă lui V. Vardella și <i. 
Miinieanu. Pentru verificarea potenția
lului echipei, joi după-amiaza a avut 
loc pe stadionul Republicii un meci 
de verificare în compania formației 
Metalul M.I.G. S-au jucat trei remize 
a 30 minute. Scorul: 42—8 în favoa
rea fotului (pe reprize -scorul a evo-l 
luat astfel-: 21—0, 21—0, 0—8) deJ 
notă, pe. de o parte, o evidentă su- 
l>erioritate din partea formației na'J 
ționale, iar pe de alta, o accentuată 
scădere a ritmului de joc în ultima 
repriză. Au evoluat următorii rtig- 
biști : Penciu (Gherasirn) — Barbu, 
Nagel (Vusek), Țîbuleac (Ilie), Savu 
(Rotaru) — Nistor (Gher-asim), Ma- 
tcescu (lăncii) — P. Niculescu, AR 
lonescu, Mazilu — Melinle (Probată), 
Radulescu (V. Rusu) — Cotter, Iorp 
dăchescu, Pircâlăbesou.

La terminarea meciului am solfcfe 
tat antrenorului federal, prof. N. Pă5 
dureanu, cîteva impresii în legătură cu! 
această partidă. Iată ce ne-a declarat 
el: „Antrenamentul a satisfăcut, mai, 
ales pentru că a scos în evidență ca.-', 
litățiie echipei noastre ca și deficient 
țele ei. Consider că ea s-a remarcați 
prin indenu'nare, viteză în acțiuni, prd^ 
cum și prin modul in care joacă Id. 
grămadă. Mai slab a acționai fornrfbi 
ția noastră în margine. Ca deficiențe 
țin să mai subliniez lateralitatea -ata
cului, tendința exagerată (uneori) de 
a juca „la mină" (chiar atunci cînd 
nu e cazul), repliajul prea lent, ca și 
jocul insuficient al grămezii spontane. 
Dintre cei ce au evoluat frebul^șă-i 
remarc pe : Penciu, lordăchescdj,, V u- 
sek, Barbu, Nagel și MateesaiiiJRes- 
tiil destul de neconcludent (cef^'/^ițin 
deocamdată) /"

Viitorul antrenament al lotiihWStrnîi- 
ne, la ora 17, tot pe stadiqnul Re
publicii, în compania formației ftcms- 
tructoruL

SPOMW POPULAR
Nr. 3404 EââU&t

Nicolae.de


A început concursul republican 
de regularitate și rezistență

SIBIU 8 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — După cîteva zile înnou
rate, astăzi cînd s-a dat startul în 
competiția motociclistă — spre bucu- 

și, îndeosebi, a 
soare prietenos le 
start s-au aliniat 

de concurenți (30) 
unor alergători de

ria organizatorilor 
concurenților — un 
zîmbea tuturor. La 
nu număr mai mic 
din cauza absenței 
la G.C.A. (plecați să participe la con
cursul internațional de la Praga) și 
a sportivilor dinamoviști. In schimb 
am întîlnit la start o serie de alergă
tori tineri ca Mikutsch și M. Wetzler 
(Metalul Reșița), P. Drăghici (Voința 
Orașul Stalin), Alex. Trifu și Gh. Bla- 
ga (Voința București), G. Dovitz, P. 
Fischer, K- Rautenstrauch (Voința Si
biu), motocicliști care, deși la prima 
lor cursă de acest atît de dificil gen, 
au reușit totuși să se comporte ex
cepțional, parte din ei terminînd eta
pa fără penalizări

Etapa I a concursului republican dc 
de regularitate și rezistență (150 km.) 
a fost cea mai ușoară din toate cele 
trei pe care le programează întrece
rea, atît din punct de vedere al difi
cultății traseului cît și al mediilor o- 
rare impuse. Singura porțiune mai di
ficilă a fost aceea dintre Gura Rîului 
și Fîntînele pe care unul dintre orga
nizatori, pe bună dreptate, a denu
mit-o „premiera alpină a motocicliș- 
tilor".

Iată acum rezultatele primei etape:/ 
Echipe: 1—3. Metalul M.I.G., MeA 

talul Reșița și Voința Sibiu 0 p. pe-r ■ 
nalizare; 4. Voința București 42 p.I 
penalizare; Individual: 24 concurenți/ ■■___
cu 0 p. penalizare, 3 penalizați și 3 î patriei de sub jugul ’ fascist de către 
abandonați. ( glorioasa Armată Sovietică, alături de

Etapa a Il-a (la fel cu a IIl-a)/care au luptat pentru zdrobirea duș- 
măsoară 300 km. In traseul ultimei Imanului comun și ostașii romîni. 
etape a fost' inclusă o porțiune pe/ Ziua de 9 mai 1945 a însemnat 
care se va desfășura proba de depar-\ pentru poporul cehoslovac începutul 
tajare. 8 unei î

' stăpîn 
dentă, 
tidului .
unor mari prefaceri politice, sociale 
și economice. Sub soarele regimului 
de democrație populară, în drumul său 
victorios spre socialism, harnicul și 
talentatul popor cehoslovac a realizat 
progrese uriașe în toate domeniile de 
activitate.

In Cehoslovacia liberă a înflorit 
re- / sportul de mase, bun al întregului 
te-\ popor. Succesele obținute în activita- 
nr.f tea de cultură fizică au fost deose-

GH. ȘTEFANESCU

Concursul de verificare 
a lotului republican 

de tenis

Turneul de șah 
de ia Plovdiv

șah al candidatelor 
două runde. Maria

In turneul de 
s-au mai jucat 
Pogorevici a întrerupt în runda a 
IV-a cu Lazarevici și a amînat (din 
cauza indisponibilității șahistei ceho
slovace) întîlnirea cu Eretova. Alte 
rezultate: Huguet—Nedelcovici Vț-’/o, 
Keller Herman—Rootare */2—*/2, Bo
risenko—Grasser 1l2-lh (r. IV), Rin- 
der—Keller Herman */2-I/2, Grasser— 
Karakas 1/2-I/2, Lazarevici—Todorova 
1-0. Celelalte partide s-au întrerupt. 
După cinci runde conduc în clasa
ment Nedelcovici și Rootare cu 3 p. 
și o partidă întreruptă, urmate de 
Volpert și Borisenko cu 2‘/2 p. și o 
partidă întreruptă.

parte di 
educației fi-

cehoslovac, 
spre noi și

*

In fotografie : o imagine a grandioasei demonstrații 
de gimnastică de mase, desfășurată cu prilejul primei 
Spartachiade a tineretului cehoslovac.

Marea sărbătoare 
a poporului frate cehoslovac

a 9 mai poporul frate cehoslovac 
aniversează o dublă sărbătoare; 
Ziua Victoriei și data eliberării

adevărate renașteri. Devenind 
pe țara sa, liberă și indepen- 
el a pornit sub conducerea par- 

clasei muncitoare pe calea

Concursul de verificare a lotului 
publican de tenis a continuat pe 
renurile Centrului de antrenament .. _____________ .
2, joi și vineri după-amiază. In prima l bit de mari. Sportivii cehoslovaci s-au impus cu autoritate 
zi, dublul Gheorghe Viziru—Marin Vi-/ în arena internațională, cîștigînd numeroase titluri de 
ziru a terminat la egalitate 3-3: 6-2,1 campioni mondiaii, olimpici, europeni. Succesele răsună- 
6-3, 4-6, 4-6, 2-6, 6-4, cu perechea Ioni toare obținute de atleții Dana și Emil Zatopek, Jiri Skobla, 
Tiriac—Al. Bardan. Scorul egal nu/ motociclistul Jaroslav Cizek, echipele de hochei, baschet, 
trebuie 
oarece se stabilise inițial disputarea^tiști, jucătorii de tenis, de șah etc., au dus în întreaga 
a șase seturi, indiferent de rezultat,C ‘ ’ ................... • --------- x»
pentru a se verifica rezistența jucăto-j 
rilor. Totuși, trebuie spus că frații Vi- * 
ziru care ne vor reprezenta în im-^ 
portanta întîlnire cu Noua ZeelandăJ 
erau datori să urmărească mai milita 
în timpul jocului omogenizarea an--' 
samblului fapt pe care nu l-am putut 
constata însă.

Joi s-au desfășurat trei meciuri de 
simplu. Dimineața, Tiriac a trecut cu 
ușurință (3-0 : 7-5, 6-2, 6-1) de Du
mitru Viziru. După-amiază, Marin 
Viziru a depășit net pe Ion Dancea : 
3-0 (6-3, 6-1, 6-0). In fine Gh. Viziru 
fără a se întrebuința prea mult — și 
venind și el rar la fileu — a învins 
pe Bardan tot cu 3-0 (6-1, 10-8, 6-1). 
Turneul de verificare continuă astăzi 
de la ora 14,30 la Centrul de antrena
ment, cu jocuri de simplu iar mîine 
de la ora 9,30 pe terenurile din str. 
Dr. Staicovici cu reeditarea partidei 
de dubiu dintre frații Viziru și Tiriac— 
Bardan.

... ____ _____ ,_____, ________ i de
campioni mondiaii, olimpici, europeni. Succesele răsună-

Scorul egal nu J motociclistul Jaroslav Cizek, echipele de hochei, baschet, 
să surprindă pe cititori de-Q volei, handbal, victoriile repurtate de fotbaliști, parașu-

Sport din R. Cehoslovacă numără peste 1.250.000 mem
bri. Aceasta înseamnă că aproape a zecea 
populația țării este angrenată în practicarea 
zice și sportului.

Drumul sănătos pe care pășește sportul 
îndrumat de partid îl va purta fără îndoială 
răsunătoare victorii

lume faima sportului cehoslovac. Cehoslovacia democrată 
deține recordul patinoarelor artificiale, sportivii săi dis
pun de o excelentă bază materială, de instructori, an
trenori și profesori cu o înaltă calificare.

In momentul de față Uniunea de Cultură Fizică și

CARNET EXTERN
• ATLETUL MAGHIAR Varju a 

obținut un non record al țării sale la 
aruncarea greutăți : 17,19 m.

e LA LOS ANGELES atletul ame
rican Dallas Long a aruncat greutatea 
la 19,38 m. Performanța nu poate fi 
însă omologată ca nou record mondial 
deoarece a fost obținută la a șaptea 
încercare.

• LA SOFIA echipa reprezentativă 
de baschet a R. P. Chineze a dispus 
de Lokomotiv Sofia cu 78—65. Meciul 
feminin dintre reprezentativele R. P.

Echipa R. P. Romîne se află pe locul 5
(Urmare din pag. 1)

ceanu!) nu poate să stea departe de 
fruntea întrecerii, inițiază o evadare 
(la care participă Hristov și Bebenin) 
și reușește să se alăture grupului fu
gar. La km 120 — cînd oprim ma
șina pentru a putea cronometra dis- 

• tanța dintre plutonul fruntaș și grupul 
masiv al urmăritorilor — înregistrăm 
o diferență de 1 min 30 sec. Intre 
timp, în spate, plutonul mare s-a îm
părțit în două: în primul se află și 
cicliștii noștri Ion Vasile și Marcel 
Voinea, iar în cel de al doilea Stoica, 
Dumitrescu și Braharu. Datorită ac
țiunilor întreprinse de alergătorii din 
a doua jumătate a plutonului masiv, 
la kilometrul 134 se 
nea, astfel că grupul 
din nou compact. Cu 
Praga fugarii .înt 
acel moment începe
km și plutonul se resfiră. Rămine Bra
haru. La coborîre evadează De Wolf,

pluton se află și 
C. Dumitrescu, Ion

alergătorii 
Vasile și 
4h 54:40; 

Echipe: 1.

produce joncțiu- 
urmăritorilor este 
25 km înainte de 
ajunși. Chiar în 
un urcuș de 10

apoi Vindevogel. MOICEANU pleacă 
și el și trage plutonul pînă în apro
pierea fugarilor. Este gata să reușeas
că acest lucru dar... s-a terminat e- 
tapal

„C.C.E.” la baschet feminin

Slavia Sofia —
Dinamo Moscova 62-40
SOLIA 8 (prin telefon). Pe sta

dionul Vasil Levski, în fața a 15.000 
spectatori, a avut loc primul meci din 
cadrul finalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet (feminin) între Sla
via Sofia și Dinamo Moscova. Jucînd 
excelent gazdele au învins cu 62—40 
(39—19) acumulînd un avans de 22 
puncte pentru meciul retur care va 
avea loc la Moscova.

TOMA HRISTOV

Gabriel Moiceanu spre sfîrșitul etapei 
a Ill-a a inițiat de unul singur o eva
dare. Este insă ajuns, după 8 km, de 
ciclistul sovietic Bebenin și de rutierul 
german Eckstein. Ei vor continua ac
țiunea și vor ajunge la Leipzig cu a- 
vans față de plutonul urmăritor.

acest 
noștri 
Ion Stoica. 65. I. Braharu 
69. M. Voinea 4h 55:20.
Belgia 14h 22:54 ; 2. Uniunea Sovietică 
14h 23:30 ; 3. R. P. ROMINA - același 
timp.

Clasamente generale
1. Venturelli (Italia)
Vandervecken (Belgia) 
Geldermans (Olanda) 
G. Schur (R.D.G.) 24h 
ber (R.D.G.) 24h 16:35; 6. Cerepovici 
(U.R.S.S.) 24h 16:56; 7. Hristov
(R.P.B.) 24h 17.06; 8. Lorke (R.D.G.) 
24h 17:09; 9. G. MOICEANU 2411 
17:32; 10. I. Melehov (U.R.S.S.) 2411 
17:44; ...31. C. Dumitrescu 24h 
32. I. Stoica 24h 34:11; ...42. I. 
2411 41.52; ...46. I. Braharu 24h 
...53. M. Voinea 24h 49:15.

Echipe: 1. R. D. Germană 72h
2. Belgia 72h 50:04; 3. 
50:31; 4. U.R.S.S. 72h 51:29; 5. R. P. 
ROMINA 73h 02:04; 6. R. P. Bulga
ria; 7. Anglia; 8. Olanda; 9. R. Ce
hoslovacă; 10. R. P. Polonă etc.

Sîmbătă se dispută cea mai lungă 
etapă — Praga — Brno, 22S km — 
în care vor fi urcușuri multe și grele 
iar duminică etapa Brno — Gott- 
waldov (173 km).

— individual: 
24h 12:22; 2. 
24h 13:56; 3. 

24h 14:21; 4. 
14:53; 5. Scho-

34:07;
Vasile
43:37;

47:44;
Italia 72h

Clasament individual: 1. Vindevogel 
(Belgia) 4h 46:28 (cu bonificație); 2. 
De Wolf (Belgia) 4h 47:06 (cu bo
nificație); 3. Kapitonov (U.R.S.S.); 4. 
G. MOICEANU; 5. Trape (Italia); 6. 
Venturelli (Italia); 7. Bedwel (An
glia); 8. Paulissen (Belgia); 9. Schur 
(R.D.G.); 10. Goossens (Belgia); — 
pînă la locul 62 în același timp. In

Scrimerii romini la concursul internațional de la Roma
Intre 11—14 mai se desfășoară la Roma 

Un mare concurs internațional, organi
zat cu ocazia aniversării a 50 de ani 
de la înființarea federației italiene de 
sorimă. La concurs participă 12 țări, 
printre care U R.S.S., R. P Ungară, 
R. P. Polonă, Franță, R. P. Romînă, 
Italia, etc

Țara noastră va fi reprezentată de 
Tănase Mureșanu, Iosif Zilahy (floretă 
b'ăleți) și de Olga Orban, Maria Vicol 
(floretă fete). Lotul nostru a părăsit 
ieri Capitala, îndreptîndu-se cu avio
nul spre Roma.

Chineze și R. P. Bulgaria s-a terminat 
la egalitate: 62—62. Mîine se întîlnesc 
reprezentativele masculine ale celor 
două țări. (T. H.).

a CUNOSCUTUL GIMNAST spa
niol Joachim Blume. cîștigătorul „Cu
pei Europei" la gimnastică în 1957 și-a 
pierdut viața într-un accident de a- 
vion.

ȘTIRI DIN FOTBAL
» MIERCURI SEARA la Sofia echi

pa R. P. Bulgaria va întîlni în meci 
amical reprezentativa Olandei.

• IN CADRUL „Cupei campionilor 
europeni" joi s-a desfășurat la Ma
drid meciul retur dintre Real Madrid și 
Atletico Madrid. Victoria a revenit e- 
cliipei Atletico cu scorul de 1—0 
(1—0). După cele două partide scorul 
general este acum egal : 2—2, așa in
cit pentru a se desemna echipa finalis
tă va fi nevoie de un al treilea joc.

S ECHIPA DE FOTBAL a Angliei 
va juca la 13 mai la Rio de Janeiro 
cir reprezentativa Braziliei.

e MÎINE VA AVEA LOC la Bratis
lava meciul revanșă din cadrul „Gupei 
Europei" dintre R. Cehoslovacă și Ir
landa. In primul joc irlandezii au în
vins cu 2—0.

• LA GLASGOW s-a desfășurat în 
nocturnă meciul dintre echipele Scoției 
și R. F. Germane. Scoțienii au cîștigat 
partida cu 3—2 (3—2).

ATlETiSM: Concurs InteJinaționa. 
la Berlin

Astăzi dimineață părăsesc Capi
tala cei cinci atleți romini care vor 
lua startul mîine dimineață in întrece
rile marelui concurs internațional de 
marș (20 km) și maraton redus (25 
km) din capitala R. D. Germane. Vor 
face deplasarea: Dinu Criștea și Ion 
Pricop (maraton), Ion Baboie, Hara- 
lanibie Răcescu și Marius Neagu 
(marș)).

sosescVOLEI: Echipele Parisuiui 
în țară miercuri

Federația franceza de volei a 
componenta loturilor - masculin și 
- ale Parisului care vor sosi 
miercuri 13 mai, în vederea partidelor d® 
la 15 și 17 mai la Constanta cu echipele de 
seniori și t'noret ale Bucureștiului. Lotul 
masculin cuprinde pe : Alain Berbagnoi, 
Guy, Caballero, Georges Ellinger, Claud® 
Briere, Robert Fillon, Stephane Jungfer, Ro
land Helie, Philippe Courtin, Bernard Dr 
rin și Nicolas Spassky (antrenor - Mark 
Lignof); feminin: Claude Berard, Genr 
vieve Israel, Anne Marie Lagadec, Ren-t 
Faverau, Annick Lombard, Michele 
Catherine Chamorel, Jeanne Molinier, 

Noir, Anne Marie Bretagne,

anunțat 
feminin 

în țarâ

Gen<

Fort,
Ni

cole Noir, Anne Marie Bretagne, Simone 
Pensa, Anne Marie Brabetz, Francois® Pour® 
și Jeanine Folcheris (antrenor - Pierre Da
vid).

Concursul hipic internațional de la Roma
ROMA 8 (prin telefon). Ieri s-a 

desfășurat cea mai importantă probă 
a concursului, proba pe echipe dotată 
cu „Cupa Națiunilor", care a desemnat 
în mod surprinzător cîștigătoare echipa 
S.U.A. Aceasta a întrecut în baraj pe 
echipa Italiei califieîndu-se cu 0 p., în 
timp ce gazdele au fost penalizate cu 
12 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Franța cu 15 p., Germania Occi
dentală 19 p., Ungaria și Spania cu 
cîte 59 '/4, Romînia cu 69 p., Polonia 
108 p., Portugalia 112 p.. Olanda 128, 
Turcia 137 și Belgia 139.

înregistrat
Borghese"

In celelalte probe s-au 
următoarele rezultate; „Vila 
(148 cai) 1. Imre Karcsu (R.P.U.) pei 
Araniosy 38 p. ...17. V. Pinciu pc Nor 
cu 28 p.; „Premiul Viminale" (probă 
pe 2 cai-29 perechi) I. R. D’Inzeo (Ita-I 
lia) cu Op. ...11. Gh. Langa pe Mache- 
don și Prundiș cu 12 p. ; „Marele Pre
miu al Orașului Roma" (132 cai) : l.: 
H. G. Winkler (Germ. Occidentală) pe 
Hala cu 0 p. timp.l:17,8, ...14. V. Băr" 
buceanu pe Robot 4 p ...25. Gh. Lângă 
pe Rubin cu 8 p.

Cu și Sără comentarii

Marele apetit al micului Bobby
s-ati im< 
citat nu- 
virsta de

■ • ■

Printre tinerii șahiști care 
pus in ultima vreme trebuie 
mele lui Bobby Fisher. La 
16 ani el a ajuns mare maestru inter
național, reușind să se califice in 
turneul candidaților. Forța de joc a 
lui Fisher, talentul său, merită toate 
laudele. Din păcate însă nu și com
portarea, asupra căreia și-au pus se
rios amprenta moravurile putrede care 
domnesc in sportul profesionist.

Invitat recent la turneul de la San
tiago, Fisher acceptase să participe. In 
momentul cînd a ajuns in capitala 
statului Chile el a anunțat dinir-o 
dată că nu va mai putea lua parte la

întrecere. Motivul: premiul I, despre 
care Fisher auzise că ar fi 2.000 dolari 
era de 1000 dolari (bani peșin) iar 
restul urma să se dea în diferite obi
ecte. Fisher a declarat textual:

„Am venit aici crezînd că se plă
tesc 2000 dolari în valută. Aflu însă 
că în valută se vor da doar 1000 do
lari ,iar restul în premii și alt gunoi 
care nu mă interesează".

Conținutul și tonul jignitor al aces
tei declarații au revoltai opinia pu
blică din Chile. Reprezentantul fede
rației locale, Dionisio Hahardo, a dat 
un răspuns răspicat pretențiilor tînă- 
rului american, spunind că la acest

concurs au venit mulți șahiști de 
prima mărime fără să se intereseze 
de... dimensiunile premiilor și că or
ganizatorii se pot dispensa de pre
zența lui Fisher.

Văzind acestea „micul Bobby" a dai 
înapoi și a retras pe loc declarația sa 
de... retragere din turneu.

In lumea șahistă mondială s-a vor
bit mult despre faptul că Fisher Iși 
datorează măiestria experienței și sfa
turilor șahiștilor sovietici. Este regre
tabil insă că Bobby a ținut să învețe 
de la marii maeștri sovietici doar artă 
conducerii pieselor, nu și comportarea 
morală, demnă și ireproșabilă care-i 
caracterizează permanent.
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