
Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc!

1 MAI
Cu un nestăvilit entuziasm oa

menii muncii din întreaga lume 
vor sărbători mîine 1 Mai, ziua 

solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, ’ ziua frăției muncitorilor din 
toate țările. Tradiționala sărbătoare 
de 1 Mai este și în acest an un minu
nat prilej de trecere în revistă a succe
selor obținute de oamenii muncii de 
pretutindeni în lupta lor pentru li
bertate, pace și progres social. Nici
odată forțele care luptă pentru demo
crație și socialism nu au fost a-tît de 
puternice ca astăzi, niciodată nu s-a 
întrevăzut mai clar ca în prezent 
drumul către viitorul luminos 
ce aparține oamenilor muncii, 
făuritorii tuturor bunurilor vieții. 
Mîine, sub faldurile purpurii 
ale drapelelor, în cîntec și 
veselie, peste un miliard de oameni 
ai muncii își vor manifesta din nou 
bucuria pentru viața liberă și fericită 
ce o trăiesc, dragostea lor nețărmu
rită pentru democrație și socialism, 

'măr la umăr, însuflețiți de exemplul 
cv îl oferă existența și întărirea con
tinuă a sistemului mondial al socia
lismului, de succesele acestuia in 
construirea vieții noi, oamenii muncii 
din țările înrobite încă de capitalism 
își vor manifesta mîine încă o dată' 
voința lor de a se elibera de exploa
tare, își vor afirma din nou puterea 
de luptă pentru cucerirea de libertăți 
democratice și independență națională.

In puternic contrast cu sistemul 
capitalist în continuă descompunere, 
lagărul socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică constituie o forță uriașă, de 
neinvins, care demonstrează lumii ma
rea sa vitalitate, rezervele inepuiza
bile ale economiei socialiste și dezvol
tarea ei impetuoasă. Tot mai mult 
se întărește unitatea de nezdruncinat 
• țărilor din lagărul socialist, tot mai 
■mirii se dezvoltă și se întăresc reia-

lie de colaborare și ajutor frățesc 
dintre ele. Realizările științei și teh
nicii sovietice în cucerirea cosmosului 
și în folosirea energiei atomice în 
«copuri pașnice au uimit întreaga lume, 
produci rid o justificată mindrie în ini
mile tuturor acelora care pășesc neabătut 
aub stindardul leninismului, pe calea 
socialismului și comunismului. Impor
tante succese pe tărîmul economiei, 
științei și culturii au obținut în ultimii 
ani și țările de democrație populară.

Poporul nostru muncitor, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului Mun
citoresc Romîn, a realizat în cei peste 15 
ani de la instaurarea regimului demo
crat-popular însemnate progrese pe

Toate steagurile roșii
Toate steagurile roșii 
la „MANIFESTAȚIE! ” 
La manifestație, 
în luptă, 
fiecare steag 
este o inimă 
fiecare inimă 
este un steag.

La manifestație 
vezi mai limpede 
imensitatea revoluției 
înălțimea și adîncimea ei.

La manifestație.
ca în lacuri adinei, de cristal, 
se oglindesc în noi, 
în sufletele noastre, 
în inimile noastre, 
steagurile revoluției

Toate steagurile roșii 
pe edificiile Bucureștiului, 
pe edificiile bătrîne ca vremea.

Dar de o mie de ori 
toate steagurile roșii 
pe „Casa Scînteii", 
pe vîrfurile palatelor noi 
din Piața Republicii, 
din coasta Cișmigiului, 
care străpung norii 
cu antenele televizoarelor 
sub ochiul de părinte 
mereu treaz, al Comitetului Central. 

calea transformării țării intr-un stat 
industrial, căruia îi este caracteristică 
linia mereu ascendentă a economiei, 
creșterea impetuoasă a forțelor de 
producție. In ultimii anj, în țara noas
tră au fost create noi ramuri indus
triale de importanță vitală pentru pro
gresul contimui al economiei, pentru 
înflorirea necontenită a patriei.

Ziua de 1 Mai 1060 este întîmpi- 
nată de oamenii muncii din patria 
noastră cu succese remarcabile în 
îndeplinirea și depășirea planului pe 
1060, primul an al planului de dez
voltare a economiei naționale pe 1960 
—1965, timp în care se va termina 
în linii generale construirea socialismu
lui, trecindu-se la o nouă etapă, cea a 
desăvîrșirii construcției socialiste. Cu 
mîndrie firească, oamenii muncii din 
patria noastră vor raporta mîine 
partidului și guvernului că sînt ho- 
tărîți să lupte și să muncească cu 
abnegație pentru traducerea în viață 
a angajamentelor ce și le-au luat 
în cinstea celui de al IM-Iea Congres 
al P.M.R.

In patria noastră ca și în toate 
celelalte țări socialiste, milioanele de 
oameni ai muncii își vor exprima 
mîine limpede și răspicat hotărîrea 
lor nestrămutată de a sprijini din 
toate puterile lupta dusă neîncetat de 
guvernul sovietic și guvernele țărilor 
de democrație populară pentru pace 
și colaborare intre popoare, pentru 
rezolvarea pe cate pașnică a celor 
mai importante, probleme ale contem
poraneității, pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Ziua de 1 Mai este în fiecare an un 
minunat prilej pentru sportivii patriei 
noastre de a-și manifesta dragostea 
lor fierbinte față de partid și guvern 
care îi înconjoară cu atîta grijă pă-
Țintească, care te asigură o dezvoltare 
armonioasă, o viață liberă și fericită. 
Profund recunoscători pentru minuna
tele condiții ce le-au fost create de 
regimul nostru democrat-popular, spor
tivii patriei sînt fermi hotărîți 
să cinstească așa cum se cu
vine în viitoarele întilniri internațio
nale și îndeosebi, la Jocurile Olimpice 
din acest an de la Roma, numele 
și culorile Republicii noastre dragi. 
Glasurile lor puternice vor scanda 
miine lozinci înflăcărate, iar trupurile 
lor mlădioase și oțelite vor înscrie 
cuviințe scumpe întregului popor: 
„TRĂIASCĂ 1 MAI**, „TRĂIASCĂ 
R.PJt.", „TRĂIASCĂ P.M.R.**.

Toate steagurile pe turnuri, 
pe turnurile tuturor orașelor 
care reînvie ca pasărea fenix, 
pe coșurile tuturor fabricilor 
pierdute în cer, 
pe coșurile tuturor locomotivelor 
care adulmecă văzduhul, muntele și 

cîmpia, 
pe aoșurile tuturor vapoarelor 
care taie apele albastre ale Mării

Negre 
fi ale tuturor apelor lumii

Toate steagurile roșii 
pe cerdacele tuturor caselor 

țărănești, — 
deasupra salcîmilor de lingă drum 
de unde cară albinele mierea 
pentru bucuria copiilor.

Toate steagurile roșii 
pe copacul fără moarte al poeziei 
pe teii lui Eminescu, 
pe plopii fără soț.
pe caișii de soare, din Mărțișor, 
unde Arghezi sub candela nopții, 
a dat ciocoiul, — ca hreanul —• 
pe răzăloara

Toate steagurile roșii 
pe copacii tuturor pădurilor 

Republicii !
Pe stejari, pe brazi, pe mesteceni, 
Romînia, o pădure magnifică de 

steaguri.

PROLETAR1 DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAt

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din ft, B Romîna!

ANUL XVI — Nr. 3607 ★ Sianbătă 30 aprilie 1960 ★ 8 pagini 25 bani

In cinstea celui de al III-lea Congres al P. M. R.
Noi angajamente ale asociaților, cluburilor sportive 

și consiliilor U. C. F. S.
Se apropie un eveniment de mare 

însemnătate în viața partidului, a în
tregului nostru popor muncitor — cel 
de al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn. De pe întreg cu
prinsul patriei continuă să ne soseas
că vești despre noi angajamente pe

Toate steagurile roșii
pe turnurile de aur ale Moscovei, 
pe turnurile milenare ale Pekinului 
și pe turnurile Albaniei virtuoase ;

iar mîine toate steagurile roșii 
pe turnurile negre ale Londrei 
și ale New Yorkului, 
pe turnurile subțiri ale Parisului, 
ale Americii latine 
și ale Africii negre.
pe turnurile Țării dimineților 

liniștite, 
pe ghețarii de cristal ai Polului

Nord 
și ai Antarctidei, 
pe toate meridianele 
și paralelele multicolore,

pe cer, pe Calea Lactee, — 
contrast de alb și roșu în nemăr

ginire —• 
pe toate planetele albe 
pe Lună, pe Venus, 
pe Marte, pe Jupiter.

Toate steagurile roșii 
pe toate turnurile reale 
pe toate turnurile virtuale 
pe toate turnurile Universului.

25 aprilie I960.

ION BANUȚA 

care asociațiile, cluburile sportive și 
consiliile U.C.F.S. le iau în cinstea 
acestui important eveniment și publi
căm în continuare, cîteva dintre ele.

ASOCIAȚIA SPORTIVA SIRENA — 
UZINELE „VASILE ROAITĂ" — 

BUCUREȘTI
— Organizarea unei competiții la 

voie, tenis de masă, șah și popice, 
eu participarea a 5 asociații sportive 
din raion.

— Amenajarea prin muncă patrioti
că a bazei sportive de la Iacul Tei.

— Creșterea numărului de membri 
U.C.F.S. cu 150.

— Organizarea unui campionat al 
asociației la fotbal, volei, tenis de 
masă, popice și șah, la care vor par
ticipa 400 de tineri și tinere-

Angajamentele prind viață
Traducînd în fapte angajamentele 

luate în cinstea celui de al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, asociațiile, cluburile sportive și 
consiliile U-C.F.S. obțin noj și însem
nate succese pe drumul dezvoltării 
mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră. Iată citeva dintre acestea:

In întîmpinarea celui de al III-lea 
Congres al P.M.R-, sportivii din Valea 
Jiului întreprind numeroase acțiuni cu 
caracter obștesc. In fruntea muncii 
patriotice se găsesc tinerii schiori din 
comunele Cîmpul lui Neag și Buta. 
Muncind două zile la construirea sai
vanului întovărășirii „Drum nou", ei 
au realizat o însemnată economie. A- 
cești harnici sportivi au plantat puieți 
de molid și brad pe o suprafață de 2,5 
ha și au transportat de la pepinieră 
la locul de plantație din Cîmpul Nu
cului peste 100.000 puieți. Tot prin 
muncă patriotică, sportivii din cele

— încasarea la zi a cotizațiilor 
membrilor U.6.F.S.

— înființarea unei echipe de handr 
bal redus și box.

★
CONSILIUL RAIONAL U.C.F.S- -J- 

PETROȘANI

— Crearea a 4 noi asociații spor
tive.

— Prestarea a 3.000 ore muncă pa
triotică pentru amenajarea a 6 baze 
sportive simple.

— Trecerea normelor G.M.A..-de că- 
tre 1500 tineri și tinere.

— Organizarea a două excursii ca 
participarea a 1000 de tineri.

— Pentru copii se va organiza ua 
concurs de trotinete și triciclete.

două comune au amenajat un tererij 
de fotbal și unul de volei.

N. ROVENȚA — coresp.
In cinstea importantului eveniment, 

membrii asociației sportive Unirea din 
orașul Bîrlad au amenajat prin mun
că patriotică — 10.500 de ore — a 
frumoasă bază sportivă care cuprinde: 
un teren de volei, unul de baschet șt 
o groapă pentru sărituri- La începu
tul lunii mai, această bază sportivă 
va fi completată — tot prin muncă 
patriotică — cu un teren de handbaT 
redus și o pistă de atletism.

Printre sportivii care s-an evident 
țiat în mod deosebit în această fru
moasă acțiune se numără elevii Ște
fan Adrian, Nicolae Botezatu, Lucian 
Bălan, prof, de educație fizică Mihaîi 
Guțui și directorul Complexului școlar 
I lie Gheroaie.

EL. SOLOMON — coresft



In cinstea zilei de 1 Mai DUMINICĂ SPORTIVĂ LA DRIDU...
Consiliul rtfgicaial UîC.F.S. 

a "organizat a IV-a ediție a „Cupei 
regiunii Cluj" la slalom nautic. între
cerile s-au desfășurat pe apele Some
șului ■ și s-au bucurat de un frumos 
succes. Trofeul a fost cucerit de re
prezentativa regiunii -Cluj, care a tota
lizat- 49 de pujjcte. Au urmat în cla
sament : Satu Marc 20 p., Tg. Mureș 
16 p., Banatul Timișoara 15 p.. Școala 
sportivă U.Q.F.S. Cluj 7 p., Școala 
sportivă U.G.F.S. Timișoara 5 p_- Pe 
probe au fost desemnați următorii 
cîștigătorî: caiac 1 băieți : P. Buzaș 
'(Cluj), caiac 1 fete: Ana Samoilă 
‘(Cluj), canoe 1 băieți: L. Marton 
(Tg. Mureș), canoe 2 băieți: M. Radu 
— I. Toma (Banatul Timișoara), ca
noe 2 mixt: E. Donon — Ana Sâ- 
moilă (Cluj).

R. FISGH-corespondent regional

CARACAL. Consiliul raional U.C.F.S. 
Caracal, In colaborare cu comisiile pe 

"ramuri de sport, organizează în cins
tea zilei de 1 Mai o serie de întreceri, 
fa următoarele discipline: tenis de 

, masă, fotbal, handbal, tir, volei și 
popice, la care vor lua parte sportivi 
din asociațiile Progresul, Victoria, 
Tractorul, Școala medie nr. 1, Școala 
medie nr. 2 și Voința. Concursurile

dor avea toc pe stadibmll Progresul, 
Ih poligonal Tractorul, In sada Hei 
sport a casei de cultură și la arenă 
de popice Progresul. Cîșfigătorii fina
lelor vor fi preiniați cu cupe și medalii.

ION IOANA și AUREL ROȘCA- 
corespondenți

BAIA MARE. Pentru cinstirea zilei 
de 1 Mai, consiliile raionale U.G.F.S. 
din regiunea Baia Mare s-au angajat 
să contribuie la sporirea numărului 
asociațiilor sportive din mediul sătesc. 
Datorită entuziasmului cu care s-a 
muncit, au fost realizate o serie de 
însemnate succese. Amintim astfel că 
în raionul Lăpuș au luat ființă aso
ciațiile sportive Recolta Surdești și 
Țibleșul Suciu de Sus, care au și 
început să participe la competițiile 
organizate pe plan local (campionatul 
de primăvară la tenis de masă și 
fotbal, de pildă). In satul Cehal a 
fost constituită asociația sportivă Re
colta, ai cărei membri au construit 
prin muncă voluntară o popieărie. In 
raionul Cărei au fost înființate aso
ciațiile sportive sătești de pe iîngă 
G.A.C. Sînmiclăuș, Terebești și Urzi
ce ni-Pădure.

VASILE SASARANU-coresp. reg.

Dacă l-ai întreba pe Boboc Sotir, 
cote<ttiVfst din Dridu, un om ia Mreo 
50 de Oni, de i-a plăcut mai 'ntiflt 
duminica trecută, cînd s-au întrecut 
în satul său reprezentanți a cinci 
asociații- sportive sătești, ar sta o 
clipă pe gînduri, apoi ți-ar răspunde 
pe nerăsuflate :

Fotbalul...

președintele asociației sportive, Costel 
0edu, -este eel mai bun săritor în 
lungime din comună. Desemnarea

fluier. Adversare, fetele din Urzicem 
și cele din Armășești. Evoluția sco
rului la fel Se nestatornică ca și

i

Ne rătpuird muncitorii de la Monetăria Statului

Gimnastica în producție a devenit un lucru tot mai obișnuit în viața 
uzinelor și fabricilor din patria noastră. Cînd, după, cele 4 sau 5 ore de 
rodnică producție muncitorul simte o ușoară oboseală, sosirea instructo- 

’ ' . Urmează deschiderea
sau hala respectivă și începerea exercițiilor. 
la strungul sau războiul de esut, muncitorii 
mai mult spor și rezultatele obținute sînt și

j rodnică producție muncitorul simte o ușoară oboseală, 
' ruMui de gimnastică este întîmpinată cu bucurie, 
j geamurilor, alinierea în sala

Reihtorși la masa de lucru,
Ij constată că treaba merge cu

mai rodnice.

~
Zilele trecute am vizitat Monetăria 

Statului, Utode știam că peste 350 de 
muncitori practică gimnastica în pro
ducție. Am asistat la desfășurarea gim
nasticii în producție in cîteva din sec
țiile Monetătiei Statului. întrebi nd pe 
unii dintre muncitorii diferitelor secții 
care au executat cu multă plăcere exer
cițiile de înviorare de oe practică gim
nastica 
toarele

in producție, ei ne-au dat urmă- 
ră&punsuri :

MIHAI CHIRU - 
secția^ 
nică.:

„Sînt 
nevoia 
LucreZ 
gravat mecanic 
cauza poziției pe care
o am uneori in proce

sul de producție îmi este necesară o
destinderi. Execut cu {plăcere exercițiile
de relaxare din chdrul pauzei de %im- 
pistică. Ele sînt foarte utile.

Aceasta nu este numai părerea mea 
[Ci și a celor 28 de tovarăși din ate
lierul nostru care participă în procent 

sută la sută la gimnastica în pro
ducție.

Aș sugera un lucru. Ar fi bine, ca 
’d n cînd in cînd, exercițiile pe care le 
executăm să fie schimbate și să fie in
troduse altele noi, îmbogățindu-se astfel 

,Ș> :ma exercițiilor noastre. De asemenea 
[«fa-’ fi de dorit ca exercițiile pe care 

executăm să fie cit mai legate de 
> zițiUe pe care le are corpul nostru 
’.ir. procesul producției. In felul acesta 
\c ed că interesul pentru gimnastica în 
17' oducție va fi și mai mare și ea va fi 
.Jl 'ută cu și mai mare plăcere**.

IVAN TODOR - 
f azor in atelierul de 
crtiineți ;

„Exercițiile pe care 
fac m cadrul pauzei 

gimnastică nu îmi 
cu totul necunos- 

In timpul meu 
practic fotbalul 

cadrul echipei întreprinderii noastre.
iau să subliniez că cei peste 50 de 
.ncitori ai 
rticipă ca

producție.

gravură îneca

și simt 
mișcare, 

la mașina de 
și diri

tinăr 
de

• ^r-

i cl fe.
'V;er

jzr .ncitori ai atelierului nostru, care 
i;- rticipă eu regularitate la gimnastica 
jîn producție, dau în ultimul timp un 
\7i' idament mai mare în producție.

Ar fi insă bine ca exercițiile pe
■.le facem să fie 
Siier. mai ales
\m >tiv in plus...
.ferii".

care
aer
un

executate afară în 
acum cînd avem 
adică, venirea primă-

PĂLÂȘEL MARIA 
secția email:

JVu mai sînt chiar 
tînără la cei peste 10 
de ani ai mei dar vă 
spun sincer că aștept 
cu multă nerăbdare 
pauza de gimnastică 
In producție. Munca 

3>e care • fac eu, de altfel ca și toți 
<to:.arășii din secția noastră, îți cere de 
multe ori să stai aplecat asupra diferi
telor obiecte minuscule pe care le lu
crăm. In felul acesta, in special spre 
ora 11—12 a.m. simți necesitatea de 

ilo te mișca puțin. După cele 5—6 mi
nute de gimnastică în p-ndneție mă ^:-nt 
^nuiorată, b« aj putea spune — aci in-

jjpe care • fi
lio..arășii din

De ce oare ? Să vă spunem însă 
mai întîi cine a jucat. Localnicii au 
întîlnit pe colectiviștii din Coșereni. 
Din primele minute cei care atacă 
sînt cei din Dridu, dar nu reușesc 
să deschidă scorul. O ratare a celor 
din Goșereni, apoi a doua, după care 
tripleta localnicilor a început să „toar
ne" la goluri și dacă scorul la pau
ză a fost numai 3—0, la sfîrșitul me
ciului el a ajuns la 9—0 pentru cei 
din Dridu-

Tonul l-au dat

...în dimineața aceea însă nu fotba
liștii, ci cicliștii. Evadări din pluton 
(nu uitați, că s-au ailergat 15 km), re
grupări, chiar o busculadă (dar ni
meni n-a renunțat ia cursă) și un 
finiș cîștigat de puțin de Marin Gh- 
Vlădărău din Dridu. Cel de al trei
lea olasait, Gh. Iorga, tot din Dridu,
un tînăr de vreo 19 ani a spus ne
căjit : „Pe puțin să fiu primul l De
geaba. N-am încă „tehnica" lui nea 
Marin, că numai de cîteva zile mi-am 
luat bicicletă".

In treacăt amintim că aceasta era 
400-a bicicletă din comuna Dridu.a

N-am putut vedea...

...întracerile la săritura în lungime. 
Explicația este lesne de aflat. Era a- 
colo prea muKă lume. Săritura în 
lungime este proba atletică cea mai 
Îndrăgită de localnici. Un amănunt:

Lupta, în proba ciclistă, a început încă de pe primele zeci de metri...
Foto: H. Nandy

primilor s-a făcut certndu-se o „con
sultație" ...centimetrului. Pe primul 
loc a fost C. Nedelcu din Dridu, dar 
centimetrul ce-1 despărțea de Ștefan 
Tudor din Armășești i-a produs multe 
emoții. Al treilea clasat, Pavel Van- 
cea, tot din Armășești, a ținut să le 
facă o surpriză la ultima săritură. 
Bate puternic pragul, sare mai mult 
ca toți, dar... cade pe spate-

Plasa era întinsă

de volei aștepta în-...iar terenul
trecerile. Peste puțin timp primul

vîntul acela de aprilie. Pînă 
cele mai bune s-au dovedit 
vele școlii medii din Urziceni, care 
au învins de altfel în finală și școala 
de surori din Urziceni.

Acum își măsoară forțele băieții. 
Blocaje, mingi trase, „bombe", mim ' 
scoase ... nirnic n-a lipsit din ac 
meci. Și cine a învins ? Să nu-i în
trebați pe localnici că n-au să vă 
răspundă prea bucuroși.

la urmă 
a fi ele-

Inlrecerea continuă...

terlocutoarea noastră a zimbit ușor — 
mai tînără !u

GHEORGHE MARIN 
— atelierul de gra
vură :

„Eu sini gravor ma
nual. M eseria noastră 
ne cere să executăm 
lucrări extrem de fine, 

' majoritatea lor făcîn- 
. du-.îț cu ajutorul lu

pei. De altfel, vedeți că noi lucrăm la 
masa de lucru și corpul este mult aple
cat in față. înainte de a fi introdusă 
gimnastica in producție, cu toții simțeam 
nevoia unei mișcări oarecare după cîteva 
ore de producție. Cum o rezolvam ? 
Personal, prin scularea de pe scaunul la 
care lucram și executarea cîtorva miș
cări de destindere. Nu pot însă compara 
aceste mișcări eu cele pe care le execut 
în prezent în cadrul gimnasticii in pro
ducție. Acutn, după ce execut gama 
complexă a exercițiilor gimnasticii în 
producție, mă simt la fel de vioi 
gata de muncă ca și dimineața cînd 
mă prezint la locul de producție'.

și

Concursul cultural-sportiv în orașul Craiova
La Craiova s-au îacut pregătiri 

intense în vederea începerii primei 
etape a Concursului cultural-sportiv. 
A avut lec și "Constituirea comisiei 
orășenești de organizare a primului 
Concurs cultural-sportiv.

Spicuim din planul de măsuri pre
zentat de comisia orășenească de or
ganizare cîteva date: Angrenarea a peste 
60 de întreprinderi, instituții și școli 
cu formațiuni artistice și echipe spor
tive, în întrecerile din cadntl Con
cursului cultural-sportiv. înscrierea a 
3000 de noi membri in U.C.F.S., for
marea de noi secții pe ramură de 
sport și înființarea d.e noi brigăzi de 
agitație artistică și de noi echipe de 
dansuri. Cu acest prilej vor fi ame
najate încă 20 de baze sportive sim
ple.

serie de insinuutori culturali, ar
ai Teatrului Național, dansatori 

Ansamblul „N. Bălcescu", profe- 
de educație fizică — vor fi antre- 
în munca de organizare a primei

O 
tiști 
din 
sori 
nați 
etape din cadrul Concursului cultu- 
ral-sportiv.

La ultima etapă vor participa peste 
1000 de tineri și tinere. Ea se va 
desfășura pe bazele sportive ale ora- 

teatrelor 
24 august 
ansamblu 

sportivi și 
naționale

șului și pe scenele 
de vară. In seara zilei de 
pe stadionul orașului un 
de gimnastică de 600 de 
un ansamblu de dansuri 
format din peste 300 de dansatori vor 
încheia în mod festiv, ultima parte a 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului din orașul Craiova.

Spre înserat, cînd cei peste 1500 
spectatori se îndreptau spre casele 
lor, iar oaspeții se pregăteau să plece 

Urziceni, Jilavele, Armășești și 
către gospodăriile și rostu- 
1-am auzit pe nea Boboc, 
în mijlocul unui grup de 

spunînd :
— Și ... să ne mai vizitați 1
•— Ba nu — i-a răspuns Mihai 

Stan, din Goșereni — șă veniți dum
neavoastră pe la noi 1 Azi dimineață 
am terminat noul teren de volei și 
pînă sosiți va fi gata împrejmuit 
cel de fotbal!

— Venim I — au răspuns sportivii 
din Dridu — venim, cum să nu ve
nim ! Drum bun, tovarăși I Să ne 
revedem cu bine !

1 la
Coșereni 
rile lor, 
care sta 
sportivi,

R. SCHULTZ — coresp- regional OTTO BENKO

Cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, sportul
de mase se dezvoltă necontenit în regiunea Pitești

Hotărîrea C.C. a! 
silfului de Miniștri

reorganizarea mișcării 
fizică și sport, din 2 
constituit un prețios sprijin 
activității sportive. Mișcarea 
de mase a luat un nou și 
avînt, mobilizînd în compe- 

. . ! zeci și zeci de mii de
tineri și tinere. îndrumate permanent 
de către organizațiile de partid, aso
ciațiile sportive au dus o continuă și 
rodnică activitate de cuprindere a oa
menilor muncii în practicarea organi
zată a sportului.

In regiunea Pitești s-au obținut im
portante succese în domeniui dezvol
tării activității sportive de mase. îna
inte de apariția Hotărîrii partidului 
și guvernului din 2 iulie 1957, în re
giunea noastră existau aproximativ 
37.000 de sportivi care își desfășurau 
activitatea în aproape 350 de colective 
sportive. Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid și cu spriji
nul organizațiilor sindicale și U.T.M. 
cele peste 600 asociații sportive din 
regiunea noastră — organizate după 
apariția Hotărîrii partidului și gu
vernului din 2 iulie 1957*— au reușit 
să cuprindă în activitatea competițio- 
nală de mase peste 128.000 tineri și 
tinere. Aceste însemnate realizări sînt 
rodul muncii neobosite, desfășurată cu 
perseverență de către activiștii spor
tivi care, avînd în frunte pe comu
niști, au luptat cu toată hotărîrea 
pentru traducerea în viată a sarcinilor 
trasate de partid. A devenit un fapt 
obișnuit în viața satelor din regiunea 
noastră ca tineretul să participe cu 
dragoste ta nmwfoaacje Î3(r§jgr|

vire la 
cultură 
1957, a 
acordat 
sportivă 
puternic avîn 
iiții populare

P.M.R. și a Con- 
al R.P.R. cu pri

de 
iuilie

ION IACOMI
Prim adjunct al secției orga

nizatorice a Comitetului regional 
PiteștiP.M.R.

teaptă cu bucurie 
ora cînd instructo
rul sportiv ii chea
mă să execute re
confortantul pro
gram de exerciții

sportive populare 
organizate cu re
gularitate de aso
ciațiile sportive din 
S.M.T.-uri, G.A.S.- 
uri, G.AC.-uri și
de pe Iîngă căminele culturale. Nu
mai în anul 1959 în regiunea Pitești 
au fost organizate peste 800 de „du
minici sportive", iar la marile compe
tiții sportive de mase cum sînt sparta- 
chiadele și crosurile, precum și la cam
pionatele pe asociație au participat 
peste 400,000 de concurenți. In a- 
ceastă privință s-au evidențiat aso
ciațiile sportive din comunele Stoică- 
nești (raion Drăgănești-CMt), Coteana, 
Izvoarele și Curtișoara (raion Slati
na), Cetățeni (raion Cîmpulung Mus
cel), Copăceni (raion Horezu), Voi- 
cești (raion Drăgășani), Poboru (ra
ion Vedea) și altele care au desfășu
rat o largă activitate pentru a mobi
liza cît mai mulți țărani muncitori pe 
terenurile de sport. Importante succese 
pe calea dezvoltării activității spor
tive de mase au fost înregistrate în
deosebi în întreprinderile și instituțiile 
din orașele regiunii. Buna organizare 
a muncii a determinat ca în majori
tatea asociațiilor sportive să se des
fășoare o intensă activitate competi- 
țională. In acest fel, mase largi de 
membri ai U.C.F.S. sînt cuprinse în- 
tr-o permanentă activitate sportivă. 
Este important de subliniat faptul că 
o formă nouă a educației fizice a ma
selor — gimnastica în producție — 
a cucerit rapid simpatia muncitorilor 
din întreprinderi și instituții. Astăzi 
șute de muucjfofi și funcționari aș-

speciale.
Chezășia succeselor obținute în ac

tivitatea sportivă din regiunea noastră 
a constituit-o îndrumarea și sprijinul 
efectiv pe care organele și organiza
țiile de partid l-au acordat în per
manență consiliilor raionale și oră
șenești U.C.F.S. precum și asociațiilor 
sportive. In această direcție există 
multe exemple care dovedesc că acolo 
unde comitetele raionale de partid 
și birourile organizațiilor de bază au 
analizat munca sportivă și au luat ho- 
tărîri pentru îmbunătățirea activității, 
acolo unde s-a muncit cu simț de răs
pundere pentru traducerea în viață a 
sarcinilor./ izvorîte din Hotărîrea parti
dului și guvernului, s-au obținut suc
cese însemnate. Comitetele raionale de 
partid Curtea de Argeș, Potcoava, 
Câmpulung Muscel, Slatina, Drăgănești- 
Olt au analizat periodic activitatea 
sportivă, au dat îndrumări și au ur
mărit cu fermitate îndeplinirea hotă
rîrilor. Acest lucru s-a reflectat și în 
munca organizațiilor de partid din în
treprinderi, instituții și din sectorul 
socialist al agriculturii, care au acor
dat un permanent sprijin dezvoltării 
pe baze de mase a activității sportive. 
Comitetul regional de partid a îndru
mat în permanență consiliul regional 
U.G.F.S., comitetul regional U.TM. și 
organele sindicale pentru a atrage ti
neretul în practicarea organizată a 
sportului- Q Cfiflîrifeulie hoțărîțoare ta

obținerea succeselor a constituit-o co
laborarea dintre organele U.C.F.S. și 
cele ale U.T.M.

In munca sportivă din regiunea 
noastră mai persistă însă o serie de 
lipsuri, care fac ca rezultatele să nu 
fie la nivelul posibilităților create. In 
unele raioane — Topoloveni, Cos- 
tești și Băbeni — activitatea spor
tivă continuă să se rezume doar la 
prezența cîtorva echipe în campiona
tele regionale sau raionale ale d feri
telor discipline sportive. Activiștii 
sportivi din aceste raioane au scăpat 
din vedere aspectul cel mai impor
tant : caracterul de mase pe care 
trebuie să-l aibă sportul în statal 
nostru nou. In această privință tre
buie să arătăm că deși comitetele 
raionale de partid au analizat acti
vitatea organelor U.G.F.S., pe alocuri 
n-au urmărit totuși cu insistență în
deplinirea hotărîrilor luate. Acestor co
mitete raionale le revine sarcina ca 
pe viitor să urmărească perseverent 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor tra
sate de partid mișcării sportive.

Condițiile create de regimul nostru 
democrat-popular pentru dezvoltarea 
mișcării sportive pe bază de mase 
permit ca activitatea de cultură fizică 
și sport să ia în regiunea Pitești o 
și mai mare amploare, atrăgînd tot 
mai mulți, oameni ai muncii pe sta
dioane. In vederea realizării acestui 
obiectiv, membrii de partid și utemiștii 
care activează în cadrul organelor și 
organizațiilor sportive trebuie să-și 
sporească eforturile, să contribuie la 
cuprinderea unui număr tot mai mar» 
de oameni ai muncii în practicarea 
sportului.
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Reprezentativa țării noastre întîlnește 
într-un meci decisiv echipa Bulgariei

Sofia

Mîine, stadionul „Vasil Levski" din Sofia va găzdui 
un meci decisiv din cadrul preliminariilor olimpice: 
R. P. Bulgaria — R. P. Romînă. Din zona europeană, 
pînă în prezent, s-au calificat 5 echipe în turneul final 
(Danemarca, R. P. F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și Marea Britanie) urmînd ca meciul de la Sofia 
să decidă care reprezentativă din seria a IlI-a (U.R.S.S., 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria) se va califica în turneul 
olimpic de la Roma. A șaptea echipă din zona europeană 
va fi cunoscută după disputarea partidei dintre Franța 
și Elveția.

Echipa noastră reprezentativă va trebui să lupte cu 
aceeași ardoare ca în noiembrie anul trecut, pe sta
dionul „23 August", cînd a reușit să-și impună superio

ritatea față de reprezentativa vecinilor și prieteniloc 
noștri, cîștigînd cu 1—0.

Cu victoria de la București ni s-a deschis calea spre 
calificarea în turneul final al^ acestei importante compe
tiții. Și dorința fiecărui iubitor al fotbalului din țara 
noastră, a fiecărui sportiv, este ca tinerii noștri repre
zentanți să-și adjudece victoria în partida de mîine. 
Calitățile tehnice, fizice și morale ale fotbaliștilor noștri 
ne îndreptățesc să sperăm într-o comportare frumoasă 
în această partidă. De altfel, fotbaliștii romîni privesc 
cu încredere evoluția lor de pe stadionul „Levski" și 
sînt deciși să lupte din toate puterile pentru a repre
zenta cu cinste culorile noastre naționale.

Declarații înainte de meci

* ■ ■4 44

VOINESCU: Aceste zile dinaintea 
meciului cu bulgarii mă țnc să retră
iesc atmosfera pe care am mai tră’t-o 
o dată, și anume în meciul pe care 
l-am susținut cu echipa națională 
tn 1952 la Turku in Finlanda împo

în care, așa cum se vede și în 
echipa noastră va face desigur 
. rezultatul

In toamnă, în primul meci dintre echi pele reprezentative ale R. P. Romîne și R. P. Bulgaria în cadrul prelimina
riilor olimpice, fotbaliștii noștri au repurtat victoria cu 1—0, după un meci 
fotografia de față, au pus mereu la încercare apărarea bulgară. Mîine, Ia Sofia, < 

totul ca să reediteze jocul bun de la București și, bineînțeles...

Vasile Alexandru,_ Jenei, Oaidă. Efti- 
mie,

la 
în

cu 
un

triva reprezentativei R. P. Ungare în 
preliminariile olimpice. Meciul de 
miine are pentru noi o mare impor
tanță, fiind un joc hotărîtor pentru 
calificarea în turneul final de la 
Roma. Sper însă că, de astă dată vom 
reuși să cîștigăm. Dorința oricărui 
sportiv din lume de a participa 
Jocurile Olimpice este vie și 
inimile jucătorilor din lotul nostru 
ea ne va însufleți pentru a juca 
toată ardoarea și a aduce patriei 
mare succes sportiv. Socotesc că pen
tru cei care vor intra pe terenul Vasil 
Levski duminică după-amiază este o 
cinste deosebită, o cinste pe care tre
buie s-o prețuim și nu ne putem arăta 
această prețuire decît luptînd cu toată 
energia, cu toate forțele.

In ceea ce privește rezultatul, pri
vesc meciul cu încredere. Echipa noas
tră a dovedit în alte împrejurări că 
poate clștiga la Sofia, ba chiar mai 
mult, ne prezentăm in acest joc avînd 
un ascendent moral asupra adversari
lor noștri: victoria cu 1—0 de la Bucu
rești. Acest lucru ne face să intrăm 
încrezători pe teren. Eu personal mă 
simt bine, pregătirea pe care am avut-o 
pentru acest meci fiind parcă mai 
bună ca or iot nd- Am jucat de foarte 
multe ori împotriva fotbaliștilor bul
gari atît în meciuri între reprezenta
tive, cit și în meciuri intercluburi. Ii 
cunosc aproape pe toți jucătorii lor, 
le știu posibilitățile, de aceea voi intra 
pe teren calm și hotărît să apăr cu 
succes poarta echipei noastre. Cele 
două echipe sînt de forțe apropiate, de 
aceea un gol în acest meci înseamnă 
mult. Este un joc în care starea psihică 
va juca un rol hotărîtor. Față de at
mosfera existentă în echipă, cred că 
noi vom corespunde din acest punct 
de vedere.

CONSTANTIN: Meciul prezintă o 
importanță deosebită. Și noi și prie
tenii bulgari sîntem pătrunși de im
portanța lui și știm că va învinge 
acel care va fi mai calm, va juca mai 
ordonat, va lupta mai mult. Echipa 
noastră va lupta cu toată ardoarea în 
această întîlnire, conștientă că ne stă 
în față un meci foarte greu. Se știe 
că bulgarii joacă foarte bine acasă șl 
că de multă vreme n-au mai pierdut 
nici un meci internațional pe teren 
propriu. Cred însă că noi le vom în
trerupe această tradiție. Eu apreciez 
jocul bulgarilor pentru că au o echipă 
masivă, destul de tehnică, cu expe
riența jocurilor internaționale. Socot 
insă că formația noastră, care e mult 
mai iînără și care se prezintă bine pre
gătită, va putea obține rezultate care 
să ne asigure prezența de cinste prin
tre sportivii participant la cea mai im

portantă întrecere sportivă a anului: 
Jocurile Olimpice de la Roma.

Antrenorul AUGUSTIN BOTESCU :
Noi urmărim cu atenție fotbalul 

bulgar de mai mulți ani și pot spune 
că are o valoare certă pe plan inter-

național. E drept că noi sîntem în 
general înaintea lor cu mult, ca număr 
de victorii în întîlnirile directe, dar nu Hașoti. Raksi. 
e mai puțin adevărat că tn ultima L„.„l v Ti 
orezne această superioritate nu mai e Botescu și llie Oană precum și de an- 
aL'î de categorică. Meciul din toamna țrenaru| federal Angelo Niculescu. 
de la București ne-a dat ciștig de 
cauză, dar aceasta nu scade de loc po
sibilitățile reprezentativei bulgare, 
care rămîne pentru noi același adver
sar foarte redutabil, mai ales pe teren 
propriu. Cunoscînd acest lucru, noi am 
privit cu maximum de seriozitate Și 
atenție pregătirea echipei naționale, 
atît tn cele șapte etape din returul 
campionatului, cît și în scurta pe
rioadă de pregătire specială. Această 
pregătire a fost concludentă și ne-am 
orientat asupra posibilităților jucători
lor și ale echipei. Fotbaliștii selecțio
nați sînt la ora actuală stăptni pe 
ceea ce au învățat și privesc jocul de 
la Sofia cu toată maturitatea, cu- 
noseîndu-i importanța. Ei au dorința 
fermă să facă un joc de nivel cores
punzător cerințelor. Avînd în vedere 
obiectivele care ne stau în față tn 
legătură cu acest meci, eu personal 
consider că va fi un joc ai dîrzeniei, 
al voinței, din care e greu de prevă
zut cîștigătorul. Dorința mea e ca 
echipa noastră să dezvolte un loc de 
nivel ridicat și acesta să fie factorul 
care să

Lotul 
nut joi

ne aducă victoria.
★

nostru reprezentativ a susfl- 
după-amiază un ultim joc de

Știința Timișoara-Dinamo Obor,
derbiul etapei a XVIII-a in categoria B

In cele 3 serii, lupta pentru evitarea retrogradării continuă...

Din nou o etapă interesantă, luni 2 
mai, în categoria B: a XVIII-a de la 
începutul acestei competiții și a V-a de 
la reluarea disputei.

Fără îndoială, jocul cel mai impor
tant are loc în seria a doua și angre
nează formațiile Știința Timișoara și 
Dinamo Obor. Echipa studenților timi
șoreni — cu puține etape în urmă, cel 
mai autoritar lider al categoriei B — 
primește replica unei echipe (Dinamo 
Obor), care a răsărit „ca din pămînt” 
de pe locul VII, la reluarea competi
ției, pe locul II, emițînd, acum, pre
tenții justificate la supremație. O e- 

verificare la două porți. In cursul 
mineții de vineri lotul a plecat 
calea aerului, ajungînd Ia Sofia la 
prînzului. Au făcut deplasarea urmă
torii 16 jucători : Voinescu, Uțu, Za- 
voda II. Soare, Caricaș. Popa, Koszka.

d>- 
pe 

ora

Tătaru, Dridea, Constantin,

Lotul e însoțit de antrenorii Augusfn

Progresul BucureștiDunav Ruse 3-3 (0-2)
Ploaia torențială care a început la 

jumătatea primei reprize a partidei in
ternaționale Progresul București—Dti- 
nav Ruse și a continuat pînă la sfîr- 
șit nu a scăzut cu nimic nivelul spec
tacular al întîlnlrii. In prima parte a 
meciului am asistat la un joc de un 
nivel tehnic ridicat, practicat în spe
cial de echipa oaspe. Fotbaliștii bul
gari și-au dominat adversarii printr-un 
joc în viteză, cu pase scurte ,,la în- 
tîlnire". Surprinși de alura vie im
primată de oaspeți, jucătorii de la Pro
gresul au cedat de două ori. In minu
tul 13, la o centrare a lui Rasolkov, 
mingea a deviat și a intrat în poartă 
pe lîngă Birtașu (0—1). In minutul 
34, același Rasolkov, bine servit, a gă
sit un culoar liber și șutînd fulgeră
tor din careu a mărit scorul (0—2). 
Progresul a ratat în acest timp trei 
ocazii dintre care cea mai mare a fost 
aceea cînd Protopopescu, singur în 
fața porții (min. 17) a șutat defectuos 
și mingea a ocolit poarta- In repriza

victorie a formației antrenatăventuală 
de C. Teașcă ar apropia-o la un singur 
punct de un lider ce părea la un mo
ment dat ,,scăpat" în cîștigător.

Liderii celorlalte două serii —■ 
C.S.M.S. Iași (seria I) și Corvinul Hu
nedoara (seria a IlI-a) — talonați în
deaproape (la numai 2 puncte) de 
principalii lor urmăritori, Dinamo Ga
lați și respectiv C.S.M. Baia Mare, vor 
căuta să cîștige în partidele pe care 
le vor susține cu Unirea Iași și, respec
tiv, cu C.F.R. Arad. Deși hunedorenii 
primesc, acasă, vizita ultimei clasate,

In meciul de miine ,se pare că R.P. Bulgaria va alinia următoarea for
mație: Naidenov — Rakarov, Manoloo, Dimitrov — Lar gov, Covacev —- 
P‘eR> Abadjiev, lordanov (Panaiotov), Colev, Debîrski. Fotografia noastră 
înfățișează o fază de la recentul meci de pregătire susținut de repre
zentativa bulgară cu echipa braziliană Flamengo. Colev, interul stingă al 

echipei R.P. Bulgaria, se pregătește să șuteze.

PARTIDE DECISIVE LA BUCUREȘTI, CONSTANȚA $1 LUPENI 
ÎN COMPETIȚIA ORGANIZATĂ ÎN CINSTEA 
CELUI DE AL lll-LEA CONGRES AL P. M. R.

Ultimele întîlniri din cadrul compe
tiției organizate în cinstea celui de-al 
111-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn și a zilei de 1 Mai, vor 
avea loc luni la București, Or. Stalin, 
Constanța și Lupeni. Echipele par
ticipante la această importantă ma
nifestație sportivă s-au antrenat cu 
grijă pentru confruntările finale. Așa 
de exemplu, echipa C.C.A. a susținut 
joi un meci amical Ia Rîmnicu Vîl- 
cea cu formația Chimia Govora. După 
un joc frumos, militarii au obținut 
victoria cu scorul de 5—1 (1—1)
prin punctele marcate de Alexandrescu 
(min. 20 și 68), Crișan (min. 61), 
Bone (min. 65) și Fodor (min. 80). 
Unicul gol al învinșilor a fost în
scris de Lupașcu (min. 27). Tn me
ciul de luni echipa militară va alinia 

secundă bucureștenii au dominat in
sistent în primele minute. Apoi a ve
nit rîndul oaspeților să preia iniția
tiva. Pe măsură ce se scurgeau mi
nutele lupta devenea tot mai îndîrjită, 
jocul lnînd aspectul unui ... veritabil 
„derbi" de campionat. Bucureștenii ait 
preluat iarăși inițiativa, dar neglijînd 
să șuteze la poartă (deși în repriza 
a doua portarul de rezervă s-a arătat 
foarte nesigur) nu au reușit să modi- 
fice scorul decît în minutul 75 cînd 
Mafteuță a reluat în plasă o minge 
respinsă de portar (1—2). Peste trei 
minute Știrbei a înscris din apropiere 
(2—2). După o acțiune pe cont pro
priu forțînd alura și profitînd de de
ruta oaspeților Baboie a mai înscris 
un gol în minutul 86 (3—2). Egalarea 
s-a produs în mod surprinzător: lovi
tura liberă a lui Vasiliev I executată de 
la aproximativ 30 metri a ricoșat din ba
ră în plasă (3—3). Au urmat 3 minute 
de mare tensiune răstimp în care Pro
gresul și-a înghesuit adversarii în ca-

mai
un...

sarcina lor nu este dintre cele 
ușoare ; este un paradox dar și 
adevăr, deoarece nu trebuie uitat că fe
roviarilor din Arad le sînt necesare cele 
două puncte precum... aerul.

Cercetînd cele trei clasamente în zona 
lor inferioară, alte trei partide suscită, 
de asemenea, un interes deosebit, întru- 
cît opun formații angajate în lupta 
pentru evitarea retrogradării. Așa sînt 
jocurile Victoria Buzău (locul 14) — 
C.S.M. Rădăuți (locul 13), Metalul O- 
țelul. Roșu (locul 13) — C.S.M. Reșița 
(locul 11) și Chimia Făgăraș (locul 12) 
— C. S. Tg. Mureș (locul 13).

săptămîna trecută. Pe»

Oaspeții an

formația din
trolul a jucat, tot joi, la Cîmpina ca 
formația locală Poiana. " 
ieșit învingători cu scorul de 2—1 
(2—1). Au marcat Dumitrescu (min. 
17 și 22), respectiv Bălăceanu (min.- 
36). Progresul București a susținut 
un meci amical cu Dunav Ruse (R.P. 
Bulgaria). Și celelalte echipe au făcut 
pregătiri intense pentru întîlnirile de 
luni.

Iată programul întîlnirilor decisive 
din cadrul acestei competiții festive. 
BUCUREȘTI : Stadionul Giulești, era 
17: Rapid — Dinamo București. 
ORAȘUL STALIN, ora 17: Steagul 
Roșu - Petrolul. CONSTANȚA: Fa
rul—C.C.A., Dinamo Bacău — Pro1 
greșul București. LUPENI: Minerul— 
Jiul.

reu, dar nu a mai reușit să modific* 
scorul. Din echipa Progresul s-au evi-' 
dențiat Știrbei (un neobosit coordonai 
tor și... realizator), Ioniță, Mîndru, 
Baboie, Maftență și Protopopescu 
(uneori însă prea pripit, nervos). De 
la oaspeți s-au remarcat Vasiliev I, 
Kalaigiev, Atanasov, Tanov și RasoL; 
kov. Arbitrul I. Hrisafi a condus ca 
scăpări următoarele formații :

Progresul : Birtașu (Mîndrtt) — 
Birn, Ioniță, Nedelcu — Petrescu, 
(Maior), Știrbei — Coicea (Baboie), 
Smărăndescti I, Protopopescu, Marin 
(Mafteuță), Baboie (Marin).

Dunav Ruse: Simionov (Daskalov)j 
— Vasiliev I, Kalaigiev, Atanasov —’ 
Tanov, Kircev — Vasiliev II (Aliev)i 
Kalcev, Florov, Rasolkov, Kolev

AL. INOVAN 
I 

In deschidere, juniorii Progresului,, 
după un joc frumos, aplaudat de spec
tatori, au învins echipa de juniori Du- 
nav Ruse cu scorul de 4—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Cîțu, Coteț și David 
(2) pentru Progresul și Georgescu 
(autogol) pentru Dunav Ruse. S-an 
remarcat : Lerner, Manta, Teodoresctt 
și David, respectiv Ghengiovski, Dra^ 
ganov și Ivanov.

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

Pentru desemnarea echipei
campioane de juniori a Capitalei
In zilele de 2, 8 și 15 mai se vor; 

desfășura întîlnirile de baraj ale capi*-1 
lor de serii din cadrul campionatului1 
de fotbal la juniori pentru desemna* 
rea echipei campioane a Capitalele 
Iată programul zilei de 2 mai: stdțl 
dionul „23 August" (teren central)) 
ora 9: C.C.A. — Rapid; ora 11» 
Știința — Metalul. . i
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TURNEUL U. E. F. i.

Imnresu de la întrecerea tinerilor fotbaliști f;

Turneul U.E.F.A. a luat sfîrșit. Cea 
de a Xlll-a ediție a angajat cele mai 
bune echipe din Europa (1. Olanda, 
Grecia, Portugalia, Italia. 2. Polonia, 
Austria, Anglia, Bulgaria. 3. Turcia, 
R.FG-, R.D.G., Ungaria. 4. Belgia, 
Franța, Romînia, Spania).

In acest an, după cum se știe, or
ganizarea turneului i-s revenit Fede
rației Austriece de Fotbal. In afară de 
(Viena, 7 alte orașe austriece au avut 
cinstea de a fi gazdele unor întîlniri 
de fotbal între echipele participante 
Ia turneu. Organizatorii s-au străduit 
și în bună parte au reușit să creeze 
o atmosferă prietenească între tinere
tul austriac și tinerii din cele 16 
țări europene, au arătat o preocupare 
atentă pentru noi inițiative care să 
ducă la dezvoltarea sportului pe tărîm 
internațional.

Desfășurarea meciurilor de fotbal în 
■cele 7 orașe austriece a constituit însă 
b greutate pentru sportivi, ceea ce a 
făcut ca în ultima parte a Turneului 
sportivii să resimtă o oarecare obo
seală. Republica Populară Romînă a 
.făcut parte din grupa D., care întru
nea echipele Belgiei, Spaniei și Fran- 
“tei, echipe foarte puternice, rodate în 
'întîlniri internaționale, a căror pregă. 
tire s-a făcut din timp și cu multă 
minuțiozitate- Gele mai multe ziare 

pronosticau, de altfel, victoria echipei 
^Spaniei... sau a Franței-

te multe calități. La ei aproape totul 
este perfect. Jucătorii posedă o splen
didă condiție fizică și strălucesc In 
tehnică". Da l Juniorii noștri s-au im
pus și în tehnică și în ceea ce pri
vește condiția fizică- Dar s-au impus 
deosebit prin întreaga lor comportare 
morală nu numai pe terenurile de 
fotbal ci și în afara lor, în fot timpul 
turneului. Am văzut pe jucătorii spa. 
nioli și francezi certîndu-se, am văzut 
cînd cearta lor, cu o scară înainte de 
meciul de la St. Polten, degenerase în 
bătaie. Pe stadionul din Polten a ră
bufnit din nou cearta, ceea ce a dus 
— în ultima instanță — la o bătaie 
în toată regula. Intr-o ciocnire cu un 
jucător francez, portarul spaniol sufe
ră o comoție cerebrală și părăsește 
pentru tot restul timpului terenul, pe 
targa ambulanței. Jucătorii au urmărit, 
care mai de care, să se lovească, pres- 
tînd un joc dur. Sarcina arbitrului 
Meister a fost foarte grea. Și greu a 
putut să stăpînească pe acești năbă
dăioși jucători. Incidentele petrecute 
pe teren au determinat conducerea 
U.E.F.A. să trimită o scrisoare de a- 
vertisment conducătorilor loturilor, 
spre a liniști jucători'..- nervoși. Un 
junior spaniol — component ai echi
pei Real-Madrid — a fost eliminat pe 
două etape din competiție- In contrast 
cu atitudinile unor jucători din echipa 
Franței și, mai ales, a Spaniei, echipa

se spune, ne-am înecat parcă la mal- 
De ce acest lucru ? După părerea 
mea înfrîngerea se datorează și 
unor cauze obiective, dar mai muit 
unor cauze subiective. In primul rînd 
a fost nevoie ca (rezultat al acciden
tării lui Szakacs) să fie schimbată a- 
părarea, Surdan trecînd la halfie. iar 
Andrei în locul acestuia fundaș stînga. 
Surdan, neacomodat cu postul și da
torită faptului că în cele patru me. 
citiri el a jucat numai fundaș, nu a 
mai dat randamentul scontat. De ase
menea, considerăm că Andrei, care de
buta, s-a mișcat.în-general lent, fiind 
deseori depășit de extrema dreaptă a 
echipei maghiare. Apoi, la aceasta 
s-au adăugat unele greșeli de ordin 
tactic (nemarcarea severă a interilor 
adverși), faptul că în prima re
priză înaintarea noastră, o oarecare 
perioadă, a ținut prea puțin mingea, 
neimpunîndu-și jocul său, lăsînd greul 
pe apărare, iar aceasta prin Surdan 
și portarul Florea ait făcut două gre
șeli elementare, care au dus la mar
carea a două goluri. Punctele înscrise 
de unguri n-au dezarmat echipa noa
stră și acesta este lucrul cel mai im
portant, echipa trecînd apoi la o luptă 
dramatică pentru a egala și a obține 
victoria. Prietenii noștri unguri și-au 
dat seama și s-au masat într-o apăra
re ermetică, au tras de timp și... au 
cîștigat I Balonul este rotund și fot
balul se joacă pe goluri înscrise.

In legătură cu finala am să citez 
doar cîteva lucruri, după părerea' 
mea desM de semnificative: Iată ce] 
scrie ziarul „Nepsport" din ziua de i 
22 aprilie a- c. sub titlul: „Romînii 
sînt favoriții turneului U.EF.A." : „In 
programul semifinalelor filgurează în- 
tilnirile Austria—Romînia și Portuga
lia—Ungaria. Nu numai politețea ne 
obligă să elogiem calitățile jucătorilor 
romîni, dar în majoritatea ziarelor vie- 
neze putem citi următorul titlu în di
ferite variante : „Rumânien ilst turnier 
favorit" (Romînia este favorita tur
neului). Intr-adevăr așa este dacă 
luăm în considerație rezultatele de 
pînă acum ale echipei romîne : ea a 
terminat înlilnirile diln cadrul grupei 
cu golaverajul 12-2, care constituie un 
record. Ea a cucerit întîietatea fără 
pierdere de puncte. Romînii au învins 
cu ușurință (5-1) echipa spaniolă, 
considerată favorită. Deci putem afir
ma pe drept cuvînt că romînii alcă
tuiesc cea mai bună formație a tur
neului U.E.F.A. din acest an."

Am pierdut cu 1-2. Nu vreau să 
diminuez meritele jucătorilor unguri și 
nici importanța victoriei lor. Doresc 
însă să subliniez un singur fapt- Cîș- 
tigătoarea morală a turneului a fost e- 
chipa romînă. Pentru a susține acest

La Orașul Stalin

I

De data aceasta ne-am oprit in ora
șul de la poalele Timpei. Șl aici am 
intilnit același entuziasm printre spor
tivi, care împreună cu ceilalți oameni 
ai muncii din țara noastră, tntimpină 
ziua de 1 Mai și cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romin.

Primul popas: întreprinderea „Stea
gul roșu", unde ne-am îndreptat obiec
tivul aparatului spre harnicul călitor 
Alexandru Tatnpa, cunoscut in rîndu- 
rile sportivilor prin victoria obținută 
in cadrul competiției de lupte libere 
„Trofeul orașelor țărilor balcanice". 
Al. Tampa, pe care-l vedeți lucrind la 
călirea unor piese (foto 1) este apre
ciat pentru activitatea sa profesională, 
Datorită depășirilor sale zilnice de 
plan cu peste 10 la sută, el se află 
mereu printre fruntași.

...Iot-o apoi pe utemista Erika 
Scherer, atletă fruntașă. Ea este o ne
întrecută marochirieră a cooperativei 
meșteșugărești „Munca manuală". Iat-o

Iată o fază din meciul R-P. Romînă — Austria, cîștigat de romîni cu 4—1. 
In prim plan Badea (nr. 10), urmărește cu atenție mingea respinsă eu 

capul de către un
Pronosticurile nu s-au adeverit. E- 

•iehipele care s-au impus categoric au 
dfost cele ale Romîniei și Ungariei. Și, 
aie bucură că cei doi finaliști ai tur- 
aieului aparțin unor țări socialiste, 
'tinde sportul de tip nou * căpătat un 
darg caracter de mase, acesta deve
nind un bun de preț al popoarelor 
respective.

SITE VA LUGRURI DESPRE 
ECHIPA NOASTRĂ

4
Ajunși la Viena în ziua de 14 apri- 

3ie a.c„ prima noastră grijă a fost 
ssă cumpărăm ziarele locale spre a ne 
iJăiteresa despre ceea ce se vorbește în 
Jfegătură cu Turneul. Nu aim fost sur
prinși de faptul că despre echipa țării 
hnoastre nu se pomenea mai nimic. 
țSfngur „Volksstimme" atrăgea aten
ta că echipa Republicii Populare Ro- 
‘anîne s-a ocupat serios de pregătirea 
oa. In schimb ziarele „Kurier", „Sport 
nund Toto", „Neues Oesterreich", „Ex
press" etc. la început nu ne-au prea 
Wăgat în seamă. Apoi însă, de la o 
jzi la alta juniorii romîni s-au bucurat 
»de o tot mai mare atenție din partea 
presei și a specialiștilor sportivi aus
trieci- Explicația trebuie căutată nu 
.numai în performanțele juniorilor noș
tri, ci și în comportarea sportivă, 
demnă, avută în toată perioada des
fășurării competiției.

Iată cîteva sublinieri: „Kurier" — 
■jl9.IV a. c-: „Romînia a dominat de 
Ja început tot terenul cu un joc foarte 
frumos și sportiv. Francezii n-au ară
tat prea multe idei în desfășurarea jo- 

>cului. Atacul francezilor a fost slab. 
ÎEI n-a putut face față apărării romî- 
nilor. Elanul jucătorilor romîni pe te- 

tren a fost de nedescris". Referindu-se 
da jocul cu Spania, ziaristul Manuel 
SFernandez-Questa de la ziarul „Mar- 
Jka“ din Madrid spunea: „Romînii 
Ijoacă cu ochii deschiși și acolo unde 
*este trimisă mingea întotdeauna se 
află și jucătorul respectiv". Tot despre 
•meciul cu spaniolii ziarul „NeueZeit" 
'scria: „Tinerii jucători romîni aufoar-

apărător austriac
noastră a dovedit o ținută sportivă 
demnă, care a fost — și aceasta o 
declar cu legitimă mîndrie — exem
plu pentru celelalte echipe. După ter
minarea meciului Romînia—Franța 
(scor 4-1), juniorii francezi au pără
sit nedisciplinat terenul, lipsind de sa
lutul protocolar publicul austriac. Ro
mînii însă s-au aliniat la mijlocul te
renului, au salutat spectatorii din tri
bune, apoi pe cei de Ia peluze și în 
perfectă ordine au părăsit terenul mer- 
gînd spre cabine. Comportarea exem- 
plară a romîriiilor a produs o reacție 
pozitivă a puMicullui, care, în picioare 
a aplaudat furtunos echipa, strigînd: 
„Bravo Romî.rda 1“.

In ce privește comentariile presei, 
după victoria noastră repurtată cu 4-1 
asupra Austriei în semifinalele tur
neului U.E.F.A., ziarul „Das Kleine 
Volksblatt", a scris: „După această 
victorie, în finală se vor întîlni for
mațiile Ungariei și Romîniei. Romînii 
pot’ fi considerați de pe acum marii 
favoriți, deoarece într-adevăr această 
echipă desfășoară un joc excepțional

...Al doilea gol al romînilor s-a mar
caj rapid întoemai unui sourt-circuit 
electric-.. Echipa învingătoare trebuie 
scrisă cu litere majuscule. Echipa ro
mînă a dovedit în afara unei perfec
țiuni tehnice că este din toate punc
tele de vedere cea mai bună formație 
a turneului... Fără îndoială, și romînii 
ca și în celelalte state din blocul ră
săritean sînt atrași în mod sistematic 
spre practicarea sportului... Peste cîți- 
va anj se va mai auzi 
mult și pe plan mondial 
romînesc".

vorbindu-se 
de fotbalul

SINTEM GIȘTIGATORII
AI TURNEULUI

MORALI
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Este adevărat că cine 
mai multe goluri în poarta 
lui acela cîștigă competiția I In orice 
clasament punctajul necesar se face 
după victorii obținute, după goluri 
marcate sau primite. Am pierdut eu 
1-2 în fața reprezentativei de juniori 
a R. P. Ungare. După strălucita com
portare pe care am avut-o în tot de
cursul desfășurării turneului, acest lu
cru ax trebui să ne mihnețscă. Cum ,

marchează 
adversa ru-

lucru citez doar ce scrie un singur 
ziar din celelalte zeci apărute în Vie- 
na la 24 aprilie, adică imediat după 
finală.

Ziarul „Sport-Toto Viena“ : „Unga
ria a cîștigat turneul U.E.F.A. în mod 
norocos- „In finala desfășurată pe 
,,Hohe Warte". romînii au fost aceia 
care au avut un 11 mai bun. După 
pauză ei au masat pur și simplu for
mația maghiară în careu și numai da
torită unui mare noroc ungurii au pu
tut să obțină avantajul minim pe 
care l-au ’ avut la terminarea primei 
reprize. Apoi romînii 
șansa în victorie 
penalti.

Romînia a fost fără discuție cea 
mai bună formație a turneului. Băieții 
aceștia ca niște atleți au lăsat o im
presie excelentă.

...In ultimul deceniu fotbalul romî
nesc reprezintă o valoare despre care 
vom auzi vorbindu-se nu peste mult 
timp. Cînd vezi cum joacă această 
echipă romînă te cuprinde amărăciunea. 
Cum poate să iasă fotbalul austriac 
din ariza in care se află, cînd și în 
ceea ce privește pregătirea 
tinere țările vecine sînt 
peste noi I".

Alte comentarii nu mai 
sare. Asupra unui singur lucru trebuie i 
să insistăm și anume : în preocupării» ] 
Federației de fotbal să intre mereu a-1 
ceeași grijă pentru creșterea și pregă
tirea tinerilor noștri fotbaliști care a 
existat și pînă în prezent; să se o- 
cupe cu curaj de promovarea junto- ] 
rilor în echipe de prima mînă din di-' 
vizia B și chiar A, să se urmărească ] 
pregătirea juniorilor de către antre-1 
nori, iar greșelile " constatate în corn-] 
portarea echipei noastre să fie anali- ( 
zate cu grijă și la anul viitor echipa ] 
să se prezinte și mai bine pregătită,, 
capabilă să cucerească mult rîvn:tul i 
trofeu. In încheiere trebuie să. subli
niez meritul deosebit ce-1 au antre
norii Traian Ionescu și Nicolae Gor- 
gorin, inclusiv medicul Milca, în 
pregătirea echipei, pe plan tehnic 
și all calităților morale. O mare 
parte din elogiile presei aduse sporti
vilor li se cuvin și lor, care au pre
gătit o echipă capabilă să fie finalis
tă, o echipă a cărei comportare spor
tivă a fost luată drept e'etnplu.

V. GKADINARU

cu cită atenție lucrează la mașina de 
cusut (foto 2). Pe voleibalista Ma
riana Bărbos, componentă a echipei 
de volei Voința din categoria A din 
localitate, am întilnit-o la masa ei de 
lucru, manevrlnd cu dexteritate butoa
nele unei centrale telefonice (frdn 3). 
La Facultatea de Mecanică, studen
tele anului IV, sub conducerea prdf. 
C. Diaconescu se antrenau la bas
chet (foto 4). Această destindere ur
ma după rodnice ore de studiu. In 
fotografia nr. 5 îl prezentăm pe an
trenorul A. Cucuiafu (Asoc. sportivă 
„Steagul roșu"), dînd indioatii pen
tru lucru la sac elevului său, Gh. 
Popa, o speranță a boxului nostru. 
Sportul ii dă, fără indoială, noi forțe 
tinărului strungar Gh. Popa.

Fotoreporter T. ROIBU

prin
și-au pierdut 

ratarea unui

discuție cea

elementelor 
cu o clasă

sînt neee-
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Cristu Lichiardopol a cîștigat
icursul organizat hi cinstea zilei de 1 Mai
i după-amiază s-au încheiat în- 
ile din cadrul concursului de pen- 

i organizat de F.R.G.P-M- în cin- 
zilei de 1 Mai. Cea de a cincea 
i a concursului, crosul, s-a des- 
at pe traseul de la Gălugăreni. 
cerea a avut loc pe un traseu 
de 4.000 m, foarte accidentat și 

uite porțiuni desfundat din' cauza 
In aceste condițiuni dificile, dis- 
a fost mult îngreunată. Și cu 
acestea rezultatele primilor cla- 

sînt foarte bune. Iată rezultatele 
istrate: 1. Tomiluc 14:50,0 (1.030 
2. Lichiardopol 14:53,0 (1 021 p) ; 
-oitoru 15:30,0 (910 p) ; 4. Mari- 
t 15:34,0 (898 p) ; 5. Țintea 15:41,0
p) ; 6. Roman 15:53,0 (841 p) ; 

mescu 17:10,0 (610 p). Ion Vesa 
andonat.

In urma acestor rezultate clasamen
tul general al concursului a suferit 
schimbări importante: 1. Cristu Lichî- 
ardopol 4.354,5 p ; 2. Dumitru Țintea 
4.301 p ; 3. Wilhelm Roman 4 051 p ; 
4. Nicolae Marinescu 4.014,5 p ; 5- 
Gheorghe Tomiuc 3.954 p ; 6. Dan lo- 
nescu 3.913 p; 7. Traian Croitoru
3.493,5 p ; 8 .Ion Vesa 2.769 p.

*
Paralel cu acest concurs s-a desfă

șurat o întrecere de triatlon (tir, înot 
și cros) la care au luat parte o serie 
de tineri- Dintre aceștia o frumoasă 
impresie a lăsat-o Victor Ștefănescu 
(C.C.A) care 
trei probe. Pe 
clasat: Petre 
Virgil Mocioiu

a totalizat 2.529 p pe 
locurile următoare s-au 
Sîrbulescu 2.485 p și 
2.370 p.

ibișlli noștri se pregătesc cu toate atenția 
itru apropiatele lor confruntări internaționale 
INTERVIU CU MAESTRUL EMERIT AL SPORTULUI GH. PÎRCALABESCU,

ANTRENORUL LOTURILOR REPREZENTATIVE —

Lo’hâul nostru se află în preajma 
confruntări internaționale din 

au. In centrul atenției se află 
de a doua ediție a „Cupei Victo- 
, care va avea loc la Berlin :—• 
»înd de la 22 mai — și apoi la 
uie, meciul care stîrnește un inte- 
extraordinar în rîndul amatorilor 
:ului cu balonul oval — cel cu 
•le Franței. Dornici de a cunoaște 

cum se pregătesc rugbiștii noștri 
ru aceste „examene”, ne-am adre- 
maestrului emerit al sportului, 
Pîrcălăbescu, antrenorul echipei 

ezentative, rugîndu-1 să ne răs- 
lă la cîteva întrebări :
— La ce dată ați început pregă

tite în vederea viitorului sezon 
Uernațional ?
La mijlocul lunii ianuarie. Ac- 

il l-am pus, în primul rînd. pe 
ătirea fizică generală, socotind că 
ita trebuie să fie unul din atuu- 
noastre. Jocurile din cadrul „Cu- 
Grigore Preoteasa”, avanpremiera 
donatului, au constituit un bun 
j de verificare. Jucători ca M. 
i, Mladin, Paloșanu, C. Stănescu, 

s-au dovedit a fi în vădit 
Paralel am organizat gale de 

» cuprinzînd în special imagini de 
atîlnirile noastre cu echipele fran- 

Cu acest prilej au fost explicate 
lorilor diferite elemente din teh- 
adversarilor noștri de la 5 iunie, 

i, în a doua etapă, începînd de la 
uartie, ne-am ocupat de pregătirea 
ială, în cadrul jocurilor de campio- 
In această etapă, paralel cu men
ea unei condiții fizice corespun- 
ire, am urmărit felul în care ju
rii susceptibili de selecționare și-au 
mătățit tehnica individuală. Ob- 
îțiile pe care le-am consemnat 
ținea desfășurării fiecărei etape 
la baza pregătirilor pe care 

n în continuare.

or- 
cu

în

va 
In

pe 
au 
le

— Cîte jocuri de trial sînt incluse 
în programul de pregătire ?

— Pînă acum am efectuat două tria- 
luri. Este posibil să programăm și 
alte jocuri de acest fel, dar cu echipe 
de club, pînă la cristalizarea scheletu
lui echipelor reprezentative. Amintesc 
totodată că se duc tratative pentru 
ganizarea unor jocuri de verificare 
o echipă de club de peste hotare.

— Ce noutăți ne puteți spune 
legătură cu „Cupa Victoriei" ?

— Startul în această competiție se 
da la Berlin în ziua de 22 mai.
prima întîlnire vom avea ca adversari 
pe rugbiștii polonezi. Pe plan tehnic, 
întrecerile din cadrul „Cupei Victoriei“ 
vor constitui un prețios schimb de ex
periență. In același timp vom putea 
urmări o serie de jucători susceptibili 
să facă parte și din echipa pentru 
meciul cu Franța.

— O ultimă întrebare : Cum ve
deți partida cu Franța ?

•— Francezii, așa cum o dovedesc 
ultimele lor confruntări pe plan inter
național și în special meciul cu Italia, 
cîștigat cu scorul de 26—0 se află 
în plenitudinea forțelor. La ora ac- 

——----•_." -------•
formă din Europa. Iată de ce la 5 
iunie rugbiștii noștri au de dat un 
examen foarte dificil, „dar care poate 
fi totuși trecut cu bine. Reușita de
pinde în primul rînd de jucători, care 
vor trebui să privească cu multă ma
turitate fiecare antrenament, să asculte 
și să aplice cu toată strictețea indica
țiile tactice primite. In plus, printr-o 
voință de fier și o dragoste fierbinte 
pentru culorile patriei — așa cum de 
altfel au dat dovadă în atîtea ocazii — 
rugbiștii noștri pot fi capabili să țină

.T— —. .1 . . 1 ,. L . I . . 1 "1 !X_-»

tuală reprezintă echipa cea mai

șah redutabilul „15” francez,

T1B-ERIU STAMA

Luni, la Cluj

Fraga, 2, mai

începe cea de a XIII-a ediție a „Cursei Păcii
Praga, 2 mai

„Praga de aur" găz
duiește la 2 mai un im
portant eveniment ciclist: 
startul în cea de a 
XlII-a ediție a marii în
treceri internaționale 
„Cursa Păcii". Timp de 
15 zile cicliști de frunte 
dip țările Europei se vor 
întrece pe itinerariul 
Praga — Varșovia — 
Berlin,'4e-a lungul a a- 
proape 2.300 km, pentru 
a stabili învingătorii a- 
cestei tradiționale com
petiții. Pe șoselele și 
prin orașele pe care le 
va străbate caravana 
ciclistă, sute de mii de 
oameni at muncii din R. 
Cehoslovacă, R.P. Polo
nă și R.D. Germană vor 
ieși în întîmpinarea ru
tierilor cu placarde pe 
care va fi scris, în mai 
multe limbi, cuvîntul a- 
tît de drag omenirii: 
PACE. „Cursa Păcii" 
stîrnește un interes deo
sebit în rîndul iubitorilor 
sportului. Dar, în ace
lași timp, această mare 
întrecere internațională 
contribuie efectiv la strîngerea legă
turilor de prietenie dintre sportivii 
din Est și Vest. Acestui nobil scop 
răspunde în mod strălucit competiția 
ce se numește, de altfel „Cursa Păcii".

ÎNVINGĂTORII EDIȚIILOR
PRECEDENTE

Aspect din desfășurarea uneia din edițiile ante
rioare ale „Cursei Păcii"

1956
1957
1958
1959

Krolak (R. P. Polonă)
Nencio Hristov (R. P. Bulgaria) 
Pit Damen (Olanda)
G. Schur (R. D. Germană)

PE ECHIPE i

P. 
p.

Polonă
Polonă 
(FSGT)

1948
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Prosinek (R. P. F. Iugoslavia) 
Zoric (R. P. F. Iugoslavia) 
Vesely (R. Cehoslovacă) 
Emborg (Danemarca)
Otsen (Danemarca)
Steel (Anglia)
Pedersen (Danemarca) 
Dalgaard (Danemarca)
G. Schur (R. D. Germană)

— R.
— R.
— Franța x___ ,
—- R. Cehoslovacă
— R. Cehoslovacă 
—• Anglia
— R. D. Germană
— R. Cehoslovacă
— R. Cehoslovacă
— U.R.S.S.
— R D. Germană
— U.R.S.S.
— U.R.S.S.

KRTHTIE

Astăzi, ultimele jocuri în ,fCupa Dinamo”a

• Reprezentativa regiunii Cluj în vi ngătoare 
bltrii care vor conduce jocurile ~

începută cu cîteva săptămîni în ar
mă, competiția de polo pe apă „Cupa 
Dinamo“ în care sînt angrenate cele 
mai bune formații din Capitală va lua 
sfîrșit astăzi, cîtid vor avea loc me
ciurile ultimei etape.

In ultimele jocuri desfășurate, Pro
gresul a obținut o victorie importantă 
rn fața Științei cu scorul de 4—3, iar 
celelalte două partide s-au terminat cit 
următoarele rezultate : Rapid—Voința 
6—2; Școala Sportivă de Elevi I— 
Dinamo 5—3. înaintea meciurilor de 
astăzi clasamentul 
mătoarea formă:
1. Rapid
2. Progresul
3. Dinamo
4. S.S.E. I
5. Știința
6. Voința
7. S.S.E- II

competiției are ur-

6
5
5
5
5
5
5 0 0 5

4
4
3
3
2
1

1 
O 
O 
o
1

I
1
2
2
2

O 4

41:11 9
34:12 8
22:24 6
19:27 6
30:15 5
15:25 2
4:51 0

P- 
P- 
P-
P- 
P-
P- 
P-

la Reșița • Se cunosc ar- 
Romînă — R. P. Ungară

și C. C. A. se întîlnesc
în cel mai pasionant meci al etapei

Prima ediție — 1948 — a avut doi 
învingători pentru faptul că s-a des
fășurat simultan pe 
Varșovia — Praga șl 
șovia.

TARA NOASTRA 
’ O FORMAȚIE

două trasee» 
Praga — Var-

PREZINTĂ 
T1NARA

cicliștii romînfCa în fiecare an 
s-au pregătit și de această dată cu 
deosebită sîrguință pentru participa
rea la „Cursa Păcii". Echipa care ne 
va reprezenta anul acesta (antrenor: 
Nicolae Chicomban) este o formație 
tînără și, firește, dornică de afirmare. 
Iată componența ei r Gh. Rădulescu 
(24 ani), L. Zanonl (26 ani), Ion 
Stoica (21 ani). Ion Braharu (21 ani); 
W. Ziegler (21 ani), V. Cohanciuc 
(22 ani).

Concurs de cicloturism
in cinstea zilei de 1 Mai

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Buca, 
rești organizează — prin comisia orâ-s 
șenească de ciclism — un concurs ci
cloturistic în cinstea zilei de 1 Mai. 
Concursul va avea loc în ziua de 2 
mai și este deschis tuturor posesorilor 
de biciclete.-

Traseul întrecerii este următorul: 
plecarea din str Ion Vidit (în ziua de 
2 mai la ora 8,30 — adunarea concu- 
renților la ora 8,00) — bd. „6 Mar
tie" — Drumul Serii — Calea Ral io
vei — Șoseaua București-Alexaridria 
pînă la cabana Mihăilești.

Fiind vu. ba de un concurs cu un 
traseu mai lung (pînă la cabana Mi
hăilești, așezată pe malitl rîului Ar
geș, sînt aproximativ 20 km) conctl- 
rejpții trebuie să-și revizuiască amă
nunțit bicicletele și echipamentul.

Drumul de la șosea la cabană este 
împrejmuit cu pomi și are interesante 
obstacole naturale astfel că ciclotu- 
riștii vor avea din nou posibilitatea să 
participe la un concurs de Orientare 
pe etape, cu medii orare impuse. Con
cursul va fi dotat cu premii în diplome 
atît la băeți cît și la fete-

oua dintre echipele neînvinse în ac. 
s. ediție a campionatului republi- 

de rugbi, Știința Cluj și C.C.A., 
întîlnesc într-un meci deosebit de . 
librat, un adevărat derbi al eta- 
Partida de la Cluj suscită un in- 

s considerabil datorită polițiilor 
itașe pe care se află aceste echipe 
LA.—locul I, Știința — locul II) 
.ele cu același punctaj și despăr- 
doar de golaveraj. O victorie a clu- 
lor — avantajul de a juca acasă 
este firește de neglijat — le va oferi 
itora posibilitatea să treacă în frun- 
clasamentului. Pe de altă parte, 

nînd cîștig de cauză, rugbiștii de la 
-A. își consolidează poziția de li- 
i. La București, campionii țării 
biștii de la C.F.R. Grivița Roșie, au 
meci destul de dificil în compania 
istructorului Ia fel ca și Metalul 
partida pe oare o susține cu Știința 
îișoara, o specialistă în jocurile în 
lasare.
ot în București Progresul va avea 
înfruntat „15“-le Petrolului Ploești. 
Utimul meci al etapei are loc Ia 
roșani, unde Știința din localitate 
meț>to vizi la dinamoviștilor bucu-

R. P.

Iată și programul meciurilor etapei 
de astăzi: Voioța—Știința ; Progre
sul—S.S.E. I; Dinamo—S.S.E. II. 
Primul joc va începe la ora 19,30 în 
bazinul acoperit de la Floreasca. De 
remarcat că în cea de-a doua întîl
nire a serii, Progresul poate întrece 
prima formație a Școlii Sportive de 
Elevi, victorie care i-ar permite să 
treacă în fruntea clasamentului și 
să-și adjudece trofeul pus în joc.

• La dubla întîlnire dintre repre
zentativele A și B de polo pe apă ale 
R. P. Romîne și R. P. Ungare, care 
va avea loc în zilele de 14 și 15 mai 
la București, vor funcționa ca arbitri 
Anatolie Blumenthal (U.R.S.S.) și J. 
Bauwens (Belgia).

• REȘIȚA. Zilele trecute a
avut loc în bazinul de 25 metri din 
localitate o întrecere de natație între 
reprezentativele regiunii Gluj și ora
șului Reșița. Competiția, dotată cu 
„Gupa 1 Mai" a fost cîștigată dc îno
tătorii regiunii Cluj (175—145). Iată 
cîteva dintre cele mai bune rezultate: 
SENIORI: 100 m liber: L. Daroczi 
(G) 59,91 100 m spate: L. Daroczi 
1:08,0; 100 m bras: Gonczi (G) 1:20,0; 
JUNIORI: 100 m liber: G. Ligner 
(R) 1:03,2; 100 m bras: I. Kovacs
(G) 1:18,5; JUNIOARE. 100 m bras: 
Iudith Orosz (C) 1:28,5; 100 m liber: 
Ana Waldman (C) 1:15,6; Ditta Lan
ger (R) 1:15,6. FETITE. 50 m liber: 
Ana Waldman (G) 33,7, (GH. Do- 
BRESGU-corespondent).

Meciul Constructorul—Știința, 
in fruntea programului 

celei de a IV-a etape
a „Cupei Congresului’

se dispută pe terenul clubului 
Voința București a patra eta-

reșteni. Rugbiștii de la Dinamo, deși strădui să 
păstrează prima șansă, nu pot consi- înfrîngeri 
dera meciul dinainte jucat, cil atît și Progresul).
mai mult cu cît adversarii lor se vor rești—C.S.M.S. Iași a fost amînat.

se reabiliteze după ultimele 
consecutive (la Știința Cluj 

Meciul Știința Bucii -

SPORTURI NAUTICE i

Atacul echipei C.C.A. e redutabil. De modul în care vor ști studenții clu
jeni să-l anihileze va depinde în mare măsură rezultatul meciului. In 

fotografie, Blăgescu (C.C.A.) a pornit un atac împreună cu Căpușatt

Luni 
sportiv 
pă a competiției organizată în cinstea 
celui de al III-lea Congres al P.M.R^ 
la care participă cele mai bune echipe 
feminine de baschet din Capitală. In 
întrecerile de pînă acum cele 7 for
mații au realizat jocuri frumoase și 
interesante, multe din ele încheiate 
la diferențe minime. După trei etape 
în fruntea clasamentului se află trei 
echipe, la egalitate de puncte : Con
structorul, I.C.F. și Progresul, care au 
suferit doar cîte o înfrîngere. Tot • 
singură înfrîngere are și Știința, dar a 
jucat doar două n eciuri. In etapa de 
luni se dispută trei jocuri : Victoria— 
Progresul, Voința—I.C.F. și Construc
torul—Știința. Din acestea, cel mai in
teresant se anunță cel dintre CotiJ 
structorul și Știința, al cărui rezultat 
va avea mare însemnătate pentru de
semnarea cîștigătoarei trofeului : „Cupa 
Congresului”.

-9

(oncursul de iahting 
organizat de clubul 9991etalul6<
Clubul sportiv Metalul București
organizat, de curîud, pe lacul He-a

răstrău, un concurs de iahting, în 
cinstea celui de al III-lea Congres 
al P.M.R. întrecerea a angrenat 
sportivi fruntași de la cluburile și 
asociațiile Metalul, Progresul. Știin
ța, Constructorul, M.I.G. S-att des
fășurat cinci regate, pe un vînt priel
nic, ceea ce a făcut ca 
să fie deosebit de

Iată rezultatele 
Clasa finn : 1.

(Metalul) 4372 p. 
(Metalul) 3293 p. 
(Progresul) 2263 p.

întrecerile 
interesante, 

tehnice :
Mircea Dumitriu
2. Petre Purcea

3. Petre Svoboda

Clasa sniipe: 1. Pred eseu -j- Bt»-’ 
curescu (Metalul)) 5479 p. 2. Anas-* 
tasescu -j- Coman (Metalul)' 5400 p- 
3. Popov ici 4- Pătrășescu (Met a* 
lulț 4555 p. 4. Tivo -J- Conea (ȘtiwH 
ta> 2263 p.

Clasa iolă ? I. R. Mînăstirescu 
(MetalulJ 1408 2. N. Opreanu (Me
talul).

Cea mai bogată participare s-« 
înregistrat la clasa snipe (18 concuJ 
renți).
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90.000 sportivi la startul 
competițiilor în 1959

Pc marginea conferinței federației
Voleiul este una dintre disciplinele 

sportive cele mai plăcute și mai ușor 
de învățat Necesitînd puține instala
ții, .echipament puțin costisitor și 
putini fi practicat de tineri ca și de 
oameni mai în vîrstă. sportul cu min
gea peste plasă a cunoscut o Ini
moasă dezvoltare în țara noastră. A-. 
cea ta nu numai din punct de vedere 
al numărului celor ce-| practică, ci și 
ca nivel tehnic

Aceste două laturi ale voleiului au 
fost discutate pe larg la recenta con
ferință a Federației romîne de volei. 
Darea de seamă si discuțiile purtate 
cu acest prilej au scos în evidență 
faptul că anul trecut, la startul corn- 
pe Miilor de volei s-au prezentat circa 
90.000 de jucători și jucătoare. Din
tre aceștia, 25.000 sînt sportivi legiti
mați, care activează în cele 660 sec
ții afiliate la F.R V. Succese însem
nate s-au obținut — pe linia propa
gării voleiului în mase — cu prilejul 
unor competiții cum au fost „Cupa A- 
griculturii" organizată în R.A.M. și 
care a angrenat 5.000 tineri din me
diul sătesc. ..Cupa Moldovei". „Spar- 
tachiada fetelor" (în regiunile Timi
șoara. Craiova și R A.M). competiția 
„Ogorul socialist" care a avut loc în 
regiunea Timișoara etc. Sînt exemple 
dintre cele mai frumoase, care dove
desc că acolo unde se muncește cu 
dragoste, rezultatele nu întîrzie 
să apară. De asemenea, campionatele 
școlare au atras pe terenurile de volei 
aproape 33.000 de elevi și eleve. Nu
mărul competițiilor organizate de co
misiile locale, ca și numărul secțiilor 
afiliate și al sportivilor angrenați în 
activitate, arată că voleiul a pornit pe 
un drum bun, că printr-o muncă or
ganizatorică și mai susținută, mase 
mereu mai largi vor putea fi atrase 
în practicarea acestui joc.

Numai în campionatul orașului Bucu
rești activează 400 echipe- De aseme
nea. datorită măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea sistemului competițio- 
nal, punindu-se un accent deosebit pe 
organizarea competițiilor locale, este 
în creștere și numărul echipelor într-o 
serie de regiuni.

Există însă și comisii regionale care 
nu s-au preocupat de organizarea 
competițiilor de volei. De pildă, în 
campionatul orașului Cluj (unde exis
tă 3 echipe în categoria A) sînt în
scrise doar șase formații mascu
line (!), deși în oraș există 80 de a- 
sociații sportive; la Ploești, Ia faza

Cupa „Cel de al III-lea
Congres al P. M. R.”

Competiția dotată cu cupa . ..Cel 
de al III-lea Congres al P.M.R." a 
continuat joi după-amiază în sala 
Dinamo. S-au disputat două jocuri 
feminine, soldate cu următoarele re
zultate : Dinamo — Progresul 3—0 
(8, 1, 6) și Rapid — C.P.B. 3—2 
(8—15, 4—15, 17—15, 15—11, 15—10). 
In urma acestor rezultate, clasamen
tul arată astfel:
1. Rapid
X------
3.
4. Progresul
5. Metalul

C.P.B. 
Dinamo

2
2
1
2
1

în sala

2
1
1
0
0

0 
1 
o
2
1

4
3
2
2
1Metalul

Astăzi, tot 
pînd de la ®ra 16,30 
etapă a competiției masculine dotată

6:3 (120: 
5:4 (117: 
3:0 ( 45: 
1:6 ( 56: 
1:3 ( 34:
Dinamo, înce- 
are loc prima 

cu același trofeu, după următorul pro
gram : Constructorul — Rapid, Pro
gresul—C.G.A., Victoria—Dinamo.

regională, au participat șase echipe 
masculine și trei feminine; în regiu
nea Cra ova (care are 20 ra oane) au 
luat parte la faza regională doar opt e- 
chipe masculine și patru feminine, iar 
in regiunea Baia Mare — cinci for
mații masculine și patru feminine. 
Mai îngrijorătoare se prezintă siltiiația 
|a juniori, unde, la Bacău de pildă, 
in faza regională, s-au prezentat nu
mai trei echipe de băieți și trei de 
fete ; în aceeași situație se află și re
giunile Constanța. Hunedoara etc.

La consfătuire s-a arătat că voleiul 
masculin a ajuns la o maturitate care 
ii dă dreptul să aspire la cele mai 
frumoase succese In același timp, vo
leiul feminin nu se prezintă la înăl
țimea condițiilor existente. Ca urmare 
a măsurilor luate a fost obținută o oare
care ameliorare în 1959, dar situația 
continuă să nu fie satisfăcătoare. O 
schimbare radicală este condiționată 
de răspîndirea voleiului în rîndurile 
tinerelor fete, ceea ce aduce după silne 
lărgirea bazei de selecție și realizarea 
unei pregătiri exigente continue și 
controlate în toate secțiile.

Printre cei care au luat cuvîntul se 
numiră doar doi antrenori (Gh. Con- 
stantilnescu-București. Ștefan Nobi- 
lescu-Sibiu) și o jucătoare (Doina 
Vințan-Metalul București), care au 
discutat probleme importante cum ar 
fi activitatea antrenorilor, voleiul fe
minin, felul cum se duce munca în 
unele echipe feminine etc. Au lipsit 
din discuții problemele legate de edu
cația sportivilor, factor principal în 
obținerea unor rezultate superioare. 
Federația și organele sale s-au pre
ocupat de această problemă. îndrumînd 
permanent secțiile spre o atentă ur
mărire a activității profesionale, cul
turale și cetățenești a sportivilor, spre 
încadrarea lor în forme de învâță- 
mînt politic și profesional. Există vo
leibaliști și voleibaliste ca G. Chere- 
bețiu, Gh Fieraru (Știința Cluj). 
Domnica Costîc. Ana Mocanu (Some
șul Cluj), Ștefan Roman, M. Rusescu. 
E. Pădurețu (Progresul București). 
Dana Golimaș (Voința Orașul Stalin), 
E. Derzei (Dinamo București) care 
fac cinste echipelor lor. In același 
timp însă, jucătoare ca Elisabeta Go- 
loșie și Maria Rațiu de la Știința Ti
mișoara au avut atitud'ni nepermise 
față de arbitru, Denlsa Dimitriu (Pro
gresul București) și-a schimbat ne jus
tificat locul de muncă, iar C. Ganciu 
(Progresul București), component al 
lotului republican, continuă să se men
țină printre studenții codași la învă
țătură. Tot ca o lipsă de educație se 
reflectă și tendința unor cluburi și a- 
sociații sportive ca Oțelul, Victoria. 
Confecția, I.F.A., toate din București, 
care caută să atragă jucători în echi
pele lor, fără a avea vreo preocupare 
pentru a crește elemente tinere, de 
perspectivă.

La concluzii, tov. Petre Du
mitrescu, președintele federației, a 
subliniat că se va munci cu și mai 
multă atenție pentru popularizarea 
voleiului atît în centrele muncitorești, 
cît și la sate. In același timp, trebuie 
acordat tot sprijinul echipelor femini
ne pentru ridicarea nilvelului lor de 
joc pe treapta la care a ajuns voleiul 
masculin.

Planul de măsuri adoptat de confe
rința federației, alcătuit pe baza unui 
amănunțit studiu al necesităților ac
tuale și completat cu o serie de pro
puneri făcute cu prilejul discuțiilor, ne 
îndreptățește să credem că voleiul 
nostru va cunoaște succese și mai 
frumoase-

In campionatul feminin
In lipsa jocurilor din campionatul 

masculin, Întrerupt pînă la 22 mai, 
atenția amatorilor de volei din țară 
este atrasă de jocurile campionatu
lui feminin. In fruntea clasamentu
lui, continuă cursa Dinamo-Rapid 
(dinaniovistele au un punct avans 
față de feroviare), iar în partea a 
doua a clasamentului nu mai puțin

de 4 echipe (a cincea, Știința Timi
șoara, se pare că nu va mai părăsi 
ultimul loc) luptă pentru evitarea 
locului 11: Voința Sibiu, Progresul 
București, Progresul Tirgoviște, Pe
trolul Constanța. Jocurile etapei a 
XlX-a sînt importante din acest 
punct de vedere.
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ț Asociații sportive!
i Cluburi sportive !
j Sportivi!
I Unitățile întreprinderii de Difuzarea Materialului Sportiv sînt bine

■ aprovizionate cu materiale și ec hipament sport-v necesar discipli- 
nelor sezonului de primăvară ți vară.

Fotbal, handbal, volei, rugbi, gimnastică, tenis, atletism, etc.
Puteți face cumpărături prin comenzi directe ne care unitățile

1D M.S. din întreaga țară vi le livrează la demicil?”
f

Cu
Știința 

derbiul

un atac mai ef’cace 
a întrecut Rapid 
camplcmatulai feminin

Derbiul campionatului feminin de 
handbal a opus joi după-amiază, pe 
stadionul Giirlești, formațiile bucu- 
reștene Rapid și Știința. Jocul a fost 
viu disputat timp de 30 de minate, 
adică atît timp cît jucătoarele de ’a 
Rapid au reușit să facă față unei 
echipe mai tehnice, experimentate, cu 
un atac mai eficace. Pînă în acest

Aurora Niculescu — joi într-o formă 
foarte bună — fixează scorul final al 
partidei la 6—2 (2—1) pentru Știința. 
De remarcat că în min. 33, la scorul 
de 4—2 pentru Știința. Ana Starck 
a tras o lovitură de la 14 metri în 
bară și mingea revenită în teren a 
fost expediată cu putere, tot de Starck 
și tot... în bară.

Fază din meciul Rapid-Știirița (2—6). Aurora Niculescu — una din cele 
mai bune jucătoare ale Științei In meciul de joi — a pătruns în dispozi
tivul apărării feroviare și va trage la poartă cu toată opoziția Floricăi Coșug 

Foto B. Ciobanii

moment, Știința a condus de două 
uri prin golurile înscrise de Aurora 
Niculescu (1—0) și Elena Pădureanu 
(2—1). dar de fiecare dată Rapidul 
a egalat prin Ana Starck: 2—2 în 
min. 23. In continuare, rapidistele au 
dominat insistent cîteva minute. 
Starck a tras o dată în bară, iar Iri
na Nagy a salvat excepțional la alte 
două acțiuni — dar nu au putut pre
lua conducerea. Din minutul 30 însă, 
cînd Aurora Niculescu a înscris din 
nori pentru echipa sa, pe teren nu a 
mai existat decît o singură echipă — 
Știința. Campioanele au avut un „fi
niș" irezistibil și pe rînd Aurelia 
Szoke, Elena Pădureanu și din nou

LUNI, 0 NOJĂ ETAPĂ ÎN CADRUL 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Campionatele republicane de hand

bal continuă luni 2 mai cu jocurile 
etapei a VI (băieți) și a VlI-a (fete) 
din retur. In Capitală, pe stadionul 
Tineretului, de la ora 10, va avea 
ioc întîlnirea Progresul-Știința Bucu
rești (I) iar de la ora 11 C.C.A.-Voin- 
ța Sibiu (m). Iată și programul me
ciurilor din țară: TIMIȘOARA: Teh- 
nometal-Dinamo Buc. (m) ; Știința- 
Rapid (f) ; OR. STALIN : Dinamo- 
C. S. M. S. Iași (I) ; Tractorul-Cons- 
tructorul Timișoara (f) ; FAGARAȘ : 
Chimia-Rapid (m) ; JIMBOLIA : Vic- 
toria-C.S.M. Reșița (m) ; TG. MU
REȘ : C. S. Tg. Mureș-C.S.M. Sibiu 
(f) ; MEDIAȘ : Record-C. S. M. Re
șița.

Victoria Științei în această partidă 
a fot determinată de un joc mai clar 
în atac, cu o continuă orientare că
tre „drumul" cel mai scurt spre poar
tă. Campioanele au combinat rapid tn 
fața semicercului, au șutat des la 
poartă, spre deosebire de handbalis
tele de la Rapid care au „căutat" prea 
mult în atac pe Starck și Drăghici, 
deși acestea erau sever marcate. Prin 
această victorie Știința a trecut în 
fruntea clasamentului, la egalitate de 
puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj 
mai bun. (Ad. V.).

C In celelalte meciuri ale etapei 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Progresul-Tractorul Or. Stalîn 4—2 
(4-—1) ; C.S.M. Reșița-Știința Timi
șoara 3—7 (2—3) ; C. S. M. Sîbiu- 
Record Mediaș 10—5 (5—2).

Censkuc torni Bvcureș 
conduce in Cupa F.R.T.J

Așa cum s-a mai anunțat, întrece 
din cadrul celor patru concursuri 
etapei finale a campionatului repv 
can individual contează și p intru „C 
F. R. T. M.“ Cîstigăte.'.-o* „Cu 
F.R.T.M.” va fi clubul sau asoci 
sportivă care în urma adiționării pi 
telor din fiecare concurs va totalize 
sfîrșit cel mai mare punctaj gene 
După primul concurs, de la Crai 
și înaintea celui de al doilea de 
București (6—7—8 mai) clasame: 
„Cupei F.R.T.M.” este următorul : 
Constructorul București 56 p., 2. C.J 
Cluj 45 p., 3. Voința București 35 
4. Progresul București 34 p., 5. D 
mo București 10 p.. 6. Voința A 
9 p., 7. C.S. Școlar București 3 p. 
Izvorul Bocșa Vasiovei 2 p., 9— 
C.S. Oradea, Tehnometal Timișo 
Proiectantul București, Spartac B 
rești, Locomotiva Roșiori de V 
Voința Buzău

Unde mergem:
ÎN CAPITALA

Sîmbătă !

VOLEI: Sala Dinamo, de la 
16,30: Constructorul—Rapid, Pre 
sul—C.C.A., Victoria—Dinamo.

RUGBI : stadionul Progresul, 
17: Progresul—Petrolul Ploeșf

luni

HANDBAL: Stadionul Tineret 
ora 10: Știința—Progresul (f), 
11 : CC.A—Voința Sibiu (m).

RUGBI : teren Parcul Copilului, 
U,30: C.F.R. Grivița Roșie—Cons 
torul; teren Gloria, ora 16: Me 
—Știința Timișoara.

BASCHET: Teren Voința (șos. 
pera 38), de la ora 10,15: Victoi 
Progresul și Voința—I.C.F. (teren 
Constructorul—Știința (teren II).

FOTBAL: Stadionul „23 Aug 
ora 9: C.C.A.—Rapid (camp, juni 
ora 11 : Știința—Metalul (camp, 
niori) ora 17 : Rapid—Dinamo B 
rești; teren Dudești, ora 10: Me 
București—Știința Craiova.

OTi IS !■

„CUPA METALUL”
Clubul sportiv Metalul București 

va organiza în cinstea celui de al 
III-lea Cbngfes al P.M.R. un concurs 
deschis tuturor atleților fruntași din 
Capitală. Concursul va avea loc în 
zilele de 3 și 4 mai pe Stadionul 
Republicii și va fi dotat cu „Cupa 
Metalul".

In programul întrecerilor figurează 
următoarele probe: bărbați: 100 ni, 
200 m, 400 m. 800 m, 1.500 m, 5.000 
m, 110 mg, 400 mg, 3.000 m obst., 
4x100 ni, lungime, triplu, înălțime, 
prăjină, greutate, disc, suliță, ciocan,

10 km marș (pe pistă) ; femei: 10 
200 m, 400 m, 800 in, 80 mg, 4j 
m, lungime, înălțime, greutate, 
suliță.

TRIATLON DE SPRINT

Pe stadionul Dinamo din Cap 
se va desfășura în ziua de 5 ma 
concurs atletic rezervat sprinte: 
„Triatlonul de sprint" cuprinde 
bele de 100 m, 200 m și 300 m 
tru bărbați.

Alli LIPSIȚI DE LA CONCURSUL DE MilNE!
Vă prezentăm — ca de obicei — 

programul concursului Pronosport de 
mîine :

I. R. P. Bulgaria (A) — R. P. 
Romînă (A) — pronostic la pauză

II. JL P. Bulgaria (A) — R. P. 
Romiîiă (A) — pronostic final

III. Știința Timișoara — Dinamo 
Obor (cat. B)

IV. Dinamo Pitești — C.F.R. Timi
șoara (cat. B)

V. AMEFA — ASA Sibiu (cat. B)
VI. Tractorul Orașul Stalin — C.S. 

Oradea (cat. B)
VII. Recolta Cărei — C.S.M. Baia 

Mare (cat. B)
VIII. C.F.R. Pașcani — Dinamo Ga

lați (cat. B)
IX. Padova — Florentina (camp, 

italian)
X. Sanipdoria — Milan (camp, ita

lian)
XI. Alessandria — Genoa (camp, 

italian)
XII. Bari — Napoli (camp, italian)
Cu concursul de duminică se des

chide seria întrecerilor din luna mai 
care beneficiază de fondul special de 
premii în valoare de 200.000 lei, dintre 
care un autoturism „Moskvici". Așa 
cum ați putut constata, fondul special 
a oferit premii de mare valoare iar 
participantul ANTAL BF.LA din Ora
șul Stalin va porni sîmbătă din Ca
pitală spre orașul de la poalele Tîmpei 
la volanul autoturismului .Moskvici"

cîștigat la tragerea din urnă a fon
dului special pentru concursurile lunii 
aprilie. Nu lipsiți de la concursul de 
mîine. S-ar putea ca tocmai el să fie 
premiat I

Și-acum, comentarii despre cele 12 
meciuri. Antrenorul CORNEL SIM.IO- 
NESCU (ASA Sibiu), care a fost ieri 
prin București, ne-a dat următoarele 
pronosticuri pentru primele opt meciuri 
ale programului: 1—x, II—x; 2; III 
— 1.x: IV. 1; V—x; VI-1,2; VII—x,2;

fîtonosport
VIII l,x. „Toate întîlnirile din pro
gramul de duminică sînt interesante 
ne-a spus el. In seria noastră (n.n. a 
111-a) partidele AMEFA—ASA Sibiu 
și Recolta Cărei—CSM Baia Mare sînt 
de o mare importanță pentru lupta 
din fruntea clasamentului".

Amintim că terenul Tractorul, fiind 
suspendat, meciul Tractorul Orașul 
Stalin — C.S. Oradea va avea Ioc la 
Sinaia.

După cum s-a anunțat etapa cam
pionatului categoriei B se va desfă
șura luni 2 mai. Așa fiind, operațiu
nile de triere și omologare ale varian
telor depuse la concursul de duminică 
vor avea loc marți 3 mai.

BONIPERTI, căpitanul echipei Ita

liei și al Juventusului, lider în i 
pionatul italian, comentează i 
cele patru meciuri italiene din 
gram: „Padova—Fiorentina va
caracterizat de două dueluri Brigl 
(Padova) — Orzan (Fiorentina 
Hamrin (Fiorentina) — Mupo 
dova). Cred că Fiorentina are p 
șansă. Milan trebuie să lupte din 
puterile spre a anihila periculoasa t 
a Sampdoriei, Moro—Ocwirk. La j 
sandria are loc un meci ...unde 
aș vrea să joc ci numai să a; 
se hotărăște, doar, soarta ultin 
loc. Bari pare mai aproape de 
torie decît Napoli, după părerea 
Pronosticuri: Padova—Fiorentina 
Sampdoria—Milan x,2, Alessandi 
Genoa l,x,2 și Bari—Napoli 1“

PRONOEXPRES

i'rei autoturisme au fost îinpi 
de concursul special Pronoexpres d 
20 aprilie I Cei ce au obținut ai 
importante premii au fost cuno. 
miercuri seara, cînd a avut loc 
gerea la sorți. Iată-i: POMP1 
ORHA din Baia Mare — un i 
turism „Skoda", FLORIAN BALE 
GIU din Tazlău, raionul Bidmș 
DANIEL LIVEZEANU din Bucii 
cîte un autoturism „Wartburg".

Rubrică redactată de I. S- Loto-I 
nosport



mnaștir sovietici lorii Titov și Polina Astahova ATLEȚII IN FRUNTEA SPERANȚELOR OLIMPICE POLONEZE
învingători in concursul de la Moscova Articol scris pentru ziarul „Sportul popular”

AOSCOVA (Agerpres). — Con
sul preolimpic de gimnastică des- 
urat la Moscova cu participarea 
irezentanților a 6 țări a luat sfîrșit. 
centa învingătoare a competiției de 

București, Polina Astahova 
.R.S.S.) a ocupat și de data acea- 

primul loc, întrunind la exercițiile 
puse și liber alese 76,529 puncte, 
a fost urmată în clasament de Ta

ra Liuhina 75,931 puncte, Lidia 
mova (U-R.S.S.) — 75,397 puncte 
Eva Bosakova (R- Cehoslovacă) 

064 puncte. Dintre reprezentantele

Tamara Press—din
Atleții și atletele din totul olimpic
U.R.S.S. și-au început antrenamen- 

e în aer liber. Recordmana mon- 
îlă la aruncarea greutății Tamara 
ess a realizat o performanță exce- 

ikă 17,04 m, cu 21 cm mai puțin 
iît propriul său record. Sora sa, I- 
ia Press, recordmana lumii la pen-

Sore finalul
In aceste zile, la Moscova, se apro- 
e. de sfîrșit pasionanta întrecere pcn- 
i titlul mondial de șah care opune 

cei doi iluștri reprezentanți ai șco- 
șahiste sovietice, actualul campion 

><ndial M. Botvinik și șalengerul său, 
tărul mare maestru M. Tal. Fără în- 
ială, avansul luat în meci de către 
il îndreptățește de pe acum presupu- 
rea că titlul mondial va trece în po- 
jia talentatului șahist din Riga, care 
a doaninat destul de net adversarul 

partidele disputate pînă acum. Va 
uși Botvinik să refacă handicapul 
-1 separă de șalenger ? Greu de cre- 
t, chiar daca este vorba despre șa-

GINTA CLUJ VICTORIOASA LA 
DYOSGYOR

Echipa Știința Cluj și-a început tuc
iul în R.P. Ungară, jucînd la Dyos- 
por cu echipa locală care activează 
i prima categorie a campionatului 
aghiar. Fotbaliștii romîni s-au cotn- 
artat remarcabil și au obținut victo- 
a cu scorul de 4—2 (2—1).

(Agerpres)

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
CEHOSLOVACI

După cum se știe, la 22 mat echipa 
elecționată a R. Cehoslovace va juca 
.1 capitala patriei noastre cu repre- 
entativa R.P- Romîne, într-un meci 
ontînd pentru sferturile de finală ale 
lupei Europei interțări- Fotbaliștii 
ehoslovaci și-au început pregătirile 
n vederea acestei întîlniri. Din lotul 
chipei fac parte printre alții cunos- 
uții internaționali Dolinski, Poptuher, 
Jomba, Bubnik, Novak, Hlavaty, Bu- 
>ernik, Masopust, Molnar și Pavlovic.
Miercuri, naționala cehoslovacă a 

usținut un meci de verificare în cotn- 
■ania echipei Spartak Pribram, cîști- 
4nd cu scorul de 14—0 (8—0). Se- 
ecționata a aliniat următoarea for
mație : Schroif — Bomba, Popluhar, 
Jovak — Masopust, Bubernik — Pav- 

• ovik, Moravcik, Kvasnek, Fareisl, Do- 
inski.

DINAMO MOSCOVA DIN NOU 
ÎNVINSA!

Campionatul U.R.S.S. a continuat, 
n seria I, cu cea de a patra etapă. 
?.erforinera acestei etape este, fără 

R. P. Romîne, cel mai bun rezultat 
l-a obținut Sonia Iovan, clasată pe 
locul 7 cu 73,965 puncte, Emilia Liță 
a ocupat locul 10 cu 73,497 puncte, iar 
Anastasia Ionescu locul 13 cu 72,354 
puncte.

Concursul masculin a fost cîștlgat 
de cunoscutul gimnast sovietic Iurii 
Titov — 114,008 puncte, urmat de 
Victor Leontiev (U.R.S.S.) — 112,005 
puncte, Vladimir Matveev (U.R.S.S.) 
— 112,003 puncte, Siegfried Fulle 
(R- D- Germană) — 110,009 puncte.

nou peste 17 m !
fatten, a parem-s- distanța de 100 m 
în 11,8. Un rezultat deosebit de pro
mițător a obținut Ludmila Raddankor 
sărind la lungime 6,05 ni. Valoroasă 
este și performanța aruncătorului de 
ciocan Iuri Niculin cșre a,realizat .în 
primul ,său concurs de primăvară 
65,92 m. (Agerpres)

marelui meci
bistul inventiv și profund care a suc
cedat lui Alehîn în fruntea piramidei 
celor mai înalte valori în dificilul sport 
al minții. Oricum. întrebarea nu va 
găsi răspuns definitiv decît atunci cînd 
Mihail Tal va înscrie pe tabelul me
ciului acele 12*/2 puncte care îi sînt 
necesare pentru a deveni campion mon
dial. Pînă atunci, iubitorii de șah din 
toate părțile lumii vor continua cu a- 
celași interes să urmărească finișul a- 
cestei confruntări între cei doi șahiști 
care-și dispută titlul suprem.

In fotografie : M. Botvinik și M. Tal, 
la masa de joc.

FOTBAL
îndoială, echipa Avangard din Har
kov, care a întrecut cu scorul de 2-1 
pe Dinamc Moscova, campioană u- 
nională. Aceasta este prima victorie 
în campionat a echipei din Harkov si 
cea de a doua înfrîngere consecutivă 
a campionilor unionali. Invingătoa- 
rea din etapa trecută a echipei cam
pioane, S.K.A. Rostov, a pierdut cu
3- 0 în fața lui Spartak Erevan. Intre- 
cînd cu 2-1 pe Moldova, la Chișinău, 
Torpedo Moscova a realizat cea de 
a patra victorie consecutivă, deți- 
nînd cu autoritate primul loc în cla
sament. A doua echipă neînvinsă în 
această serie este Daugava Riga, 
care a întrecut în ultimul meci cu
4- 0 pe Pahtaktor din Tașkent. Scorul 
etapei s-a înregistrat la Tbilisi, unde 
echipa locală Dinamo a depășit net 
(9-2) pe Kalev Tallin.

SERIA I
1. Torpedo
2. Daugava
3. Dinamo Tbilisi
4. Spartak Erevan
5. Dinamo Moscova
6. S.K.A. Rostov

4 4 0 0
4 2 2 0
4 2 11
4 2 11
4 2 0 2
4 2 0 2

7:2 8
6:16

11:3 5
7:5 5
6:3 4
5:74

• Sezonul de fotbal a fost inaugurat 
marți în capitala Uniunii Sovietice 
cu un „derbi" moscovit T.S.K.A.— 
Lokomotiv (seria a doua). Confir- 
mînd forma bună pe care o dețin, 
militarii au obținut o victorie conclu
dentă (5-1), menținindu-și primul loc

Roma... Acest cuvînt emoționează as- 
tări pe toți cei care fac parte din ma
rea familie a lumii care se cheamă 
sportul. Și nu numai pe sportivi, ci și 
pe suporterii lor, care fac diferite cal
cule și pronosticuri asupra perspective
lor olimpice ale sportivilor lor favoriți. 
In Polonia pe stradă, în tramvaie și 
autobuze, în magazine și localuri, în să
lile de concert și la teatru, și înainte 
de toate bineînțeles, pe stadioane, su
biectul principal de discuție a devenit 
în ultimele săptămîni Roma, Jocurile 
Olimpice și șansele pe care le rezervă 
acestea sportivilor polonezi.

Speranțele cele mai sigure ni le fur
nizează atleții și halterofilii. Aceasta nu 
numai pentru că avem în rîndul lor 
recordmani mondiali și învingători în 
mări concursuri, ci și datorită faptului 
că aceștia se pregătesc cu o sîrguință ui
mitoare, iar progresele lor continuă o 
neîntreruptă curbă ascendentă. Părerea 
aceasta este împărtășită de mulți specia
liști polonezi și de aceea cred că ideea 
de a aminti cititorilor „Sportului popu
lar” figurile cele mai reprezentative ale 
sportului din R.P. Polonă la cele două 
feluri de atletică, — „ușoară" și 
„grea", — cum spun italienii — va fi 
bine primită dc toți cei care se intere
sează de viitoarele întreceri olimpice și 
al căror număr este desigur tot atît de 
mare în Roinînia, ca și în Polonia.

Atletismul polonez este de mai mulți 
ani îndrumat direct de specialiști în 
materie, în principal foști alergători, a- 
runcători și săritori. Cei doi vicepre
ședinți ai federației poloneze de atle
tism, Jan Mulak și Vitold Gierutto sînt 
amîndoi foști atleți. Primul a fost aler
gător de semifond, al doilea a strălu
cit pe lista decatloniștilor continentului 
înainte de război. In „statul major” al 
federației găsim pe Moronczyk, Hoff
mann, Starzynski și mulți alții, al căror 
renume de specialiști a trecut grani
țele țării.

Iar numele elevilor lor au devenit și 
ele de rezonanță mondială. Dacă J.O. 
de la Melbourne au fost destul de să
race în succese pentru atleții polonezi 
(singurii medaliați fiind Ela Krzesinska, 
campioană olimpică și Janusz Sidlo, al 
doilea la suliță) în schimb anii care au 
urmat, și în special campionatele euro
pene de la Stockholm, au atras atenția 
lumii întregi asupra atleților acestei 
țări de democrație populară. Gloria 
unui Sidlo, Piatkowski. Rut. Chromik, 
Krzyszkowiak, Zimny, Schmidt, Krzesin
ska, Janiszewska s-a răsfrînt asupra po
porului întreg, umplîndut-1 de acel firesc 
sentiment de mîndrie care poate fi 
preia bine înțeles și în Romînia care 
posedă o recordmană mondială de talia 
Iolandei Balaș.

Trebuie subliniat că alergători cuno«- 
cuți ca Chromik, Krzyszkowiak (ambii 
campioni ai Europei), Orywal (campion 
al S.U.A. pe teren acoperit), Ka^mierski 
și Ozog, care au suferit în 1959 de di
verse maladii se găsesc astăzi din nou 
în perfectă sănătate și continuă antrena
mentele în ritm susținut. Unul din cei 
mai harnici a fost Sidlo, cu care scon
tăm o victorie olimpică. Acea victorie 
care i-a scăpat la Melbourne cînd Da-

PE GLOB
în clasamentul seriei cu un golave
raj de 12-1.

Intîlnirea dintie Spartak Moscova și 
Dinamo Kiev s-a încheiat cu victoria 
la limită a dinamoviștilor (1-0), care 
au acumulat astfel 5 puncte din trei 
meciuri, trecînd pe locul 4 al clasa
mentului. O nouă victorie a obținut 
recenta promovată în categoria A 
Admiralteeț Leningrad, învingătoare 
cu 3-2 la Vilnius în meciul cu Spar
tak din localitate. Alte rezultate : Șah
ilor Stalino—Kairat Alma Ata 2-0, 
Aripile Sovietelor Kuibîșev—Neftianik 
Baku 1-1.

SERIA A II-A

I. T.S.K.A.
2- Admiralteeț
3. Belarus Minsk
4. Dinamo
5. Spartak Moscova
6 Lokomotiv

4 4 0 0 12:1 8
4 3 10
3 3 0 0
3 2 10
4 2 0 2
4 2 0 2

7:3 7
3:0 6
6:3 5
4:2 4
8:9 4

REAL MADRID — FINALISTA A 
„CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

In cel de-al doilea meci dintre e. 
chipele Real Madrid și F.C. Barcelo
na din cadrul semifinalelor ,.Cupei 
Campionilor Europeni" disputat 
miercuri în nocturnă la Barcelona, 
victoria a revenit din nou și la același 
scor ca și în tur (3-1) echipei Real. 
Aceasta a condus cu 3-0 pînă aproa
pe de stîrjitul partidei, cînd gazdele

latiusz Sidlo, cel mai bun sulițaș polonez, se anunță unul din principalii 
favoriți ai probei la J. O.

nielsen a efectuat aruncarea sa neaștep
tată. In cinstea J.O., Sidlo a dat fetiței 
«ale, născută în martie, numele de 
„Roma”. Sidlo a fost în 1959 sulițașul 
care a depășit da, cele mai multe ori 
granița celor 80 m. Lin alt atlet în 
continuu progres este Kazimîerrz Zimny. 
Muncitor într-o uzină din Gdansk, 
tată a doi copii, Zimny gă
sește timpul necesar să se perfec
ționeze și în alergările de fond. După 
sport, a doua sa pasiune este teatrul 
și în timpul șederii sale la Varșovia 
pentru verificările de la Centrul de 
pregătire pentru J.O., l-am întîlnit a- 
desea în foaierele teatrelor.

Bineînțeles, un alt atlet al nostru 
de mare clasă este discobolul nostru 
Edmund Piatkowski. El își continuă 
studiile Ia Școala Superioară de Eco
nomie, și în același timp se antrenează 
cu asiduitate pentru Roma. Trebuie să 
amintim <ă arest tînăr timid și calm 
avea un fizic destul de deficitar, pînă 
cînd a făcut cunoștință cu sportul, care 
l-a adus pînă la treapta de recordman 
european.

In formă bună se află săritorii de 
triplu J. Schmidt și Malcherezyk, sări
torul cu prăjina Wazny, aruncătorul 
de ciocan Cicply, aruncătorul dc su
liță Kopyto (singurul rival al lui 
Sidlo în Polonia). Cil toții pot fur
niza surprize la Roma. Mai trebuie 
menționați talentații noștri semifon- 
diști Lewandowski, Kazmierski, Ory
wal și tînărul Baran. Apoi, un cuvînt 
pentru sprinteri — Makoinaski, Foik 
și ștafeta de 4 x 100.

In ceea ce privește pc atlete, șansele 
lor de a se clasa pe tabelele de o- 
noare ale Olimpiadei sînt ceva mai

att redus dai handicap. In felul aces
ta, Real este prima finalistă a com
petiției, urmînd ca cea de a doua să 
fie desemnată în meciul retur Glas
gow Rangers—Eintracht Franckfurt 
(în tur 6-1 pentru Eintracht).

ARGENTINA — PRIMA CALIFIGA- 
TA LA TURNEUL OLIMPIC DIN 

GRUPA AMERICANA

Iti grupa preolimpică a statelor a- 
mericane s-a disputat o nouă întîlni- 
re: Argentina—Peru. Cîștigînd cu 2-1, 
leprezentativa Argentinei și-a asigu
rat calificarea pentru turneul de fot
bal din cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Roma, urmînd ca celelalte două e- 
chipe care vor fi desemnate din acea
stă grupa să fie cunoscute în urma 
disputării celorlalte întîlniri.

BURNLEY VIRTUALA CAMPIOANA 
A ANGLIEI

Prin victoria obținută asupra lui 
Birmingham City cu 1—0, Burnley s-a 
apropiat simțitor de titlul de cam
pioană a Angliei, avînd același nu
măr de puncte (52) cu actualul lider 
— Wolverhampton —, dar cu un joc 
mai puțin, înaintea ultimei etape. In
teresant de notat este că echipa Burn
ley n-a mai cucerit titlul din anul 
1920.

© ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE : 
R. F. Germană — Portugalia 2—-1 
(1—0) ; Ferencvaros Budapesta — 
Dinamo Zagreb 1—0: S. C. Ander- 
lecht — Galatasaray Istanbul 3—1. 

reduse. Totuși, vor intra în luptă Ja
niszewska, Krzesinska, Bibro, Jozwiar 
kowska, Ciastowska, Zbikowska.

Sezonul atletic a venit o dată cn 
primăvara, care în acest an se anunță 
frumoasă și caldă. In Polonia deschi
derea sezonului internațional se va 
face cu „Memorialul Kusoeinski”. In 
acest an Memorialul va fi loc de întîl- 
nire pentru cei mai buni atleți din Eu
ropa, un adevărat preludiu înaintea 
J.O. Și sperăm bineînțeles să avem 
printre noi pe cei mai buni atleți ro
mîni în frunte cu Iolanda Balaș.

ELA CUNGE
redactor la ziarul

„Przeglad Sportowy” din Varșo.ia

PE SCURT
© Inundarea U.oi Voog, campioană 

a Uniunii Sovietice, a stabilit recent 
un nou record unional la 200 m liber 
cu timpul de 2:26,5. în prezent ea de
ține toate recordurile U.R.S.S. în pro
bele de stil liber.

© Turneul internațional de sabie 
„Cupa orașului Novara" a fost cîștl
gat de polonezul Jerzy Pawlowski, ur
mat de compatriotul său Zeblocki și 
sportivul maghiar Zoltan Horvath.

© Echipa masculină de baschet Di
namo București a susținut două în- 
tilniri amicale cu selecționata orașului 
Pekin. Primul meci a fost cîștigat de 
către sportivii romîni cu 82—76, iar 
cel de-al doilea de către baschetba- 
liștii chinezi cu 71—61.

© In semifinala zonei răsăritene a 
„Cupei Davis", Filipine a eliminat 
Japonia cu 3—2, în meciul disputat la 
Manilla. Echipa învingătoare va în- 
tîlni acum India, în finala zonei.

• Finala „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la baschet se va disputa în
tre echipele sovietice S. K. Riga și 
Dinamo Tbilisi. In returul celei de a 
doua semifinale, la Varșovia, dina- 
moviștii din Tbilisi au dispus de Po
lonia Varșovia cu 64—61 (34—30).

• După prima zi a întîlnirii din 
„Cupa Davis" R. P Ungară-Irlanda, 
cate se desfășoară la Budapesta, te- 
nismanii maghiari conduc cu 2—0.

• Franța va fi reprezentată la cea 
de a XHI-a ediție a „Cursei Păcii" 
de următorii cicliști: Duez. Lacombe, 
Rebiffo, Reaux, R. Sciardis și Simon.

• La Wuppertal, echipa de polo a 
Iugoslaviei a întrecut pe cea a R. F. 
Germane cu 4—0.

e In campionatele internaționale 
de tenis ale Angliei (pe terenuri cu 
zgură), deținătorul titlului, neozeelan
dezul Lew Gerrard, s-a calificat în 
semifinală întrecînd pe Wilson (An
glia) cu 3—6. 4—6. 8—6 (de la 
2—5), 6—1, 6—4.
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Radu Maier: „Colegul meu de echipă** Mar elini

M 
A

operație simplă. 
(Mai ales în titlu). To
talul reprezintă cel mai 
bun rezultat romînesc al 
anului la înălțime. Prima 
cifră indică... înălțimea a- 
tletului: Eugen Duca.
6ealaltă, 26,5 firesc, di
ferența. Diferența pînă a-

învățat zborul. Antreno
rului D. lonescu.

... In 1956, la 14 ani, 
„Genu“ Ducu se număra 
printre copiii care săreau 
1,50, cifra tuturor spe
ranțelor. In nutnai un an 
el adaugă 14 centimetri 
lntrucîtva confilrmă.

In sfîrșit, in ultima 
probă a acestui „irîatlon”. 
sportul, așteptăm ca 
Eugen să nu se oprească 
la această cifră 
măvară, care este 
răni — doar o 
pentru sezonul

Desigur că mul ți dintre 
cititori vor recunoaște în 
reproducr-rea acestui ta
blou pe maestrul sportu
lui Alexandru Szabo, unul 
dintre cei mai valoroși 
jucători ai echipei noastre 
reprezentative de polo pe 
apă. Prea puțini știu 
că autorul tabloului 
un fost coechipier al 
Szabo, Radu Maier, 
a apărat pînă anul trecut 
poarta „Șlliinței'\ absol
vind totodată Institutul de 
Arte Plastice .,Ion An
dre eseu” din Cluj.

Sportivul Radu Maier 
ne roagă să-l „iertăm” 
pentru poziția statică în 
care l-a surprins pe 
impetuosul Szabo. Picto
rul Maier ne explică însă 
că portretul are și el le
gile lui. Oricum noua lu
crare inspirată din lumea 
sportului, merită prin ex
presivitatea ei toată 
tenția.

de pri- 
— spe- 
opțiune 
marilor

Prin

spre
★

pe „Tinereții.

Ziua ga-

acum «le

crească.

VARIETATI
Recordul neaten|iei...

Mornenlul in care juniorul Duca a trecut granița celor doi metri

Cînd era de-acum 
aer Johansson și-a adus 
aminte că... a uitat 
plătească șoferului.

A
il 
N

colo unde a fost înălțată 
ștacheta. Ce ar fi să încer
căm un nou titlu ? 
reducere. Să zicem

26,5!
... Sîmbăta trecută, 

seară, Ducu a căzut, de 
la 2 metri, în groapa cu 
nisip, 
norii 
ploaie, tăiați de obstaco
lul alb-negru pe care î| 
depășise și a revenit spre 
pistă, pe sub arcul victo
rios al ștachetei. Sărise 
2 m și 5 millimetri. Nou 
record de juniori. La 
numai 5 mm de norma 
maestrului.

26,51 Un coeficient 
tehnic excepțional. In 
fond, echivalentul mun
cii pe care a închinat-o 
cu devotament „înă“i- 
m3i“.

... Din mica tribună a 
celor fideli atletismului 
au apărut un bărbat cu 
pas domol și o femeie 
cu patru garoafe în mînă. 
Mama! I ie-a dat băia
tului său, care i-a spus 
de atîtea ori că știe să 
zboare. Șî l-a văzut zbu- 
rînd. Una din garoafe 
a revenit celui care l-a

A privit lung 
prevestitori de

După încă un an — alți 
14. La 1,88 numărul scep
ticilor scade vizibil. Mai 
trece un an. Alti nouă 

entimetri. 1,97! Supor
terii jubilează. Cine a 
spus că un săritor tre
buie să fie 
și că cei 
metri ai 
iartă ?

Sâmbătă,
lui", a fost ziua celor 
5 nun peste mult visata 
cifră a lui 2 m. ~ 
roatelor...

Ce așteptăm 
la Ducu ?

Așteptăm să
In primul rînd în muncă. 
Lăcătușul calificat Eugen 
Ducu, muncitor talentat 
la uzinele ..Tudor Vla- 
dimirescu", trebuie să ri
dice și mai mult „șta- 
cheta“ calificării. Are e- 
xemplul tatălui său, mun
citor în aceeași uzină-

Ce mai așteptăm de 
la Ducu ? Să termine cu 
succes clasa a XI-a a 
Școlili medii nr. 27, al 
cărei elev este, seară de 
seară. Iar apoi.-, 
asta nu mai știm, 
drumuri nu-i sînt des
chise ?

concursuri atletice, un 
salt curajos spre recordul 
lui Soter, de care nu-I 
mai despart declt 5 cen
timetri.

neapărat înalt
174 de centi- 
lui Ducu nu

Duminicâ seara, redac
torul agenției paritziene 
„France Presse-, care 
primea telefonic știrea 
corespondentului din 

București, a cerut literă 
cu literă numele anoni
mului — penlru Franța 
— Ducu. l-au veitit în 
ajutor Dumas.. Urtigtiay.-. 
Constantin.-. Uruguay...

Pe fișele cifrelor 
„demne de reținut- ale 
agențiilor de presă a a- 
părut un nume nou. Nu
mele unui junior romîn 
care bate la porțile con
sacrării.

IOAN GH1RILA

...Pare să-1 fi stabilit 
campionul mondial de 
box Ia toate categoriile, 
suedezul Ingeniar Johans
son. Plecînd într-o zi cu 
avionul de la Paris, Inge- 
mar și-a amintit Ia aero
port că a lăsat în camera 
de la hotel cheile locuin
ței sale. Din această în
curcătură l-a scos un ta
ximetru care — stabilind 
un veritabil record de 
viteză — a străbătut dis
tanța de la Orly pînă în 
centrul Parisului și îna
poi, aducînd cheile bu
clucașe eu cîteva clipe 
înaintea decolării.

Cel mai îndrăzneț arbi
tru al anului 1959 a fost 
desemnat de presa ameri
cană un oarecare Harold 
Whitby, din Detroit. Con- 
ducînd un meci feminin 
de baschet el a eliminat 
de pe teren pentru joc 
dur o sportivă care nu 
era nimeni alta decît... 
propria sa soție.

Nu se cunosc încă ur
mările acestui act de... 
mare curaj.

J B Li

• La Stadionul Oii 
pic din Foro Italic o 
fost de ourînd instal 
două tabele uriașe pi 
tru anunțarea rezulta 
lor. Pe aceste tab< 
montate în cele dc 
viraje ale tribunelor, 
axul principal al stad 
nului, vor apărea •— 
litere luminoase — 
zultatele tuturor pro 
lor ce se desfășoară 
stadion. Fiecare ta 
măsoară 16 metri 
lungime și 7 metri în 
țime. Pentru literele 
minoase au fost insta 
te pe fiecare tabelă p 
te 8500 de becuri. Ins 
lația electronică a fie 
rei tabele cîntărește zi 
tone !

într-o 
In sala 
B-au în- 
ai lo-lu-

întîin-pjat 
sîmbăta seară-., 
clubului U.C.FJS. 
tîlnit eomponenți 
rilor noastre olimpice cu
actori, compozitori, acti
viști și ziariști .sportivi. 
Prilej de a se lega noi 
prietenii, de a se schimba 
impresii, fie djn lumea 
artelor, fie din aceea a 
sportului. De data aceas
ta, Olimpiada, evenimen
tul sportiv la ordinea zi
lei a făcut ca, în convor
biri să predomine, firește, 
sportul.

„Cile 
ceți de 
interesa
cu.
Xîlodariu, pasionat călăreț 
se interesa de lotul de că
lărie. Cîntăreața Corina

medalii ne adu
la Roma?" se 

Bimbo Mărcules- 
Bineînțeles că Ștefan

lescu, laureat al Premiu
lui de Stat, vorbește spor
tivilor. In cuvinte calde, 
izvorîte din inimă, el u- 
rează componenților lotu
rilor olimpice cît mai 
multe victorii.

„In cîntecul dedicat 
vouă, cei mai buni spor
tivi ai țării, am pus toată 
dorința mea ca voi să 
învingeți, să reprezen- 
tați cu cinste patria noa
stră dragă".

Lili Dușescu 
Teatrul de Stat 
peretă, a făcut să 
pentru prima oară 
blic „Culorile 
mele", cîntec
voioșie, menit să înaripeze 
și mai mult pe sportivii 
ișoștri.

de la 
de O- 
răsune 
în pu- 
echipei

plin de

"-'ri'

lUDtTE CVLOCi.

Bămbulescu voia sa știe 
ce înseamnă campion ab
solut la gimnastică. Iar 
Mircea Crișan afirma u- 
nui luptător, component 
al lotului olimpic :

„După mine, la lupte 
contează cel 
greutatea. Să 
însă că vreau 
luptător. ”

Oamenii de
dus numai un sac 
treburi. Iată. S-au 
reflectoarele și s-a 
cortina. Nicușor

mai 
nu 

să...

artă

Io

mult 
credeți 
mă jac

n-au a- 
de în- 
aprins 
ridicat 
Kircu-

Programul dedicat 
turilor olimpice a conti
nuat. Ariile executate de 
artiști ai Teatrului de Stat 
de Operetă au alternat 
cu melodiile fremătînd de 
ritm și cu cupletele pline 
de haz ale actorilor Tea
trului de Estradă „C. Tu
nase”. Sportivii au răsplă 
lit cu aplauze pe artistul 
emerit ion Dacian, Lili 
Dușescu, Bimbo Mărcu- 
lescu, Mihail Petculescu, 
Lucia Roic, Ștefan Glo- 
dariu, Corina Bărbulescu, 
Valeria Rădulescu', Vali

In lupta pentru balon!

Curaj, nu glumă...

Sport bărbătesc, dinamic, pasionant, plin de faze spectaculoase, fotbalul 
oferă spectatorilor momente de neuitat. El este un sport iubit și de... foto
grafi, care au de multe ori prilejul să „prindă" imagini deosebit de interesante.

Un ,instantaneu" sugestiv este, fără îndoială, și cel de față, care a fost 
luat de A. Suth din Baia Mare, cu prilejul meciului de campionat dintre 
C.S.M. Baia Mare și C.S.M. (Rapid) Cluj.

Redacția șl administrația; București str. Vasile Conta nr.

Niculescu, Miki Terplan, 
Dinu Teodore seu, R. 
Deutch, de la Teatrul de 
Operetă, pe Mircea Cri- 
șan, Lavinia Slăveanu, 
Aida Moga, Sorina Dan, A. 
Kingsburg, A. Bogdan, de 
la Teatrul „C. Tănase” și 
Dorel Livianu dc la Tea
trul „C. Nottara'4.

S-a terminat programul 
artistic? încă nu ! Prin
tre oaspeți se afla și com
pozitorul Aurel Girovea- 
nu. Autor a numeroase 
cîntece de sport, el nu 
putea să nu fie prezent 
cu o compoziție și la ma
rele eveniment al Olim
piadei. Deocamdată a pre
zentat prin intermediul 
lui Sorina Dan, un cîntec 
tineresc, promițînd că va 
termina cît mai ourînd 
marșul JSpre Olimpiadă". 
Compozitorul s-a ținut de 
cuvînt. Cîiftcjml este as
tăzi gata.

• Comitetul Execu 
al J.O. de la Roma 
decis ca ultimul schi 
al ștafetei flăcării oii 
pice, cel care va april 
jocul olimpic de pe s 
dion, să fie un th 
școlar selecționat din 
finaliștii probelor de < 
mi-fond de la campioi 
tele provinciale 
pe 1960.

ȘCOb

Orga 
de 
Joci

® Comitetul 
zator al celei 
XVll-a ediții a 
lor Olimpice a luat a 
pra sa sarcina r- ’zi 
filmului JocuriV I 
mul va fi în culori 
realizarea lui tehnică 
fi încredințată societi 
„Istituto Nazionale I 
ce". Filmul va fi cons 
crat în întregime Jocuri 
și protagoniștilor lor și 
măsura probabil 3.500 
metri.

SANDU MARIAN

• Pentru ceremon. 
olimpice și pentru ân 
rea imnurilor națion- 
a fost obținut concur: 
a patru fanfare milili 
și două civile. Pent 
orice eventualitate, ( 
mitetul organizator 
imprimat pe benzi i 
nurile naționale ale . 
turor țărilor participau

ȘERBAN VASILE. 
BUCUREȘTI. — 1) In 
prima întîlnire <linlre e- 
ohipele reprezentative de 
fotbal ale Uniunii Sovie
tice și Iugoslaviei, dispu
tată în anul 1952, cu pri
lejul Jocurilor Olimpice 
din Finlanda, 
iugoslavi au 
pauză cu 3—0, 
priza a doua scorul a fost 
la un moment dat 4—0 și 
mai tîrziu 5—1 ! Rezul
tatul final de... 5—5, la 
oare s-a ajuns în urma 
unui „finiș” irezistibil al 
echipei sovietice, a rămas 
memorabil tocmai prin a- 
ceastă uimitoare evoluție 
a scorului. — 2) Veți pri
mi răspuns prin scrisoare.

ANTON COCIU, BRĂ
ILA. — Recordul mon
dial Ia săritura cu prăjina 
este 4,78 m (performan
ță realizată dc Bob Gu- 
tovschi). N-a fost omolo
gată ca record mondial 
săritura de 4,82 m a ace
luiași Gutovschi. La fel 
se va înlîmpla, pro
babil și cu recentul re
zultat de 4,82 m al Iui 
J. D. Martin, din cauză 
că la una din extremită
țile ei ștacheta fusese 
„prinsă” de suportul ei 
pentru a nu fi luată de 
vînt. Acest lucru nu este 
permis de regulament.

ILIE BABA, ARAD. — 
Echipele naționale de fot
bal ale Romîniei și Alba
niei s-au întîlnit ultima 
oară în 1950, Ia București. 
Fotbaliștii noștri au în
vins cu 6—0 (5—0). E- 
ehipa R.P. Romîne a a-

fotbaliștii 
condus Ja 
iar în re-

vut atunci următoarea 
cătuire : Voineseu -— A 
bru, Apolzan, Fann;
— Flamaropol (Băeuț 
Băeuț I (Serfozo) — ] 
Iote, Mercea, Andrei I 
dulescu (Fla-maropo' 
Petsohovschi, Sura.

T. BARADAN. CLI
— Recordul mondial 
săritura în înălțime (h 
bați) este deținut de at 
tul sovietic Stepanov, 
performanța de 2,16 ni.

ADRIAN TOSSU. G 
LĂȚI. — 1) Al. Olme 
a devenit profesionist 
face parte acum din „C 
cui Kramer”. El are 
de ani. Cel mai bun ju< 
tor de tenis din lume, <1 
rîndurile profesioniștili 
este Ricardo Pane
Gonzales. —■ 2) La edil 
din 1955 a turneu]
U.E.F.A., desfășurată 
Italia, echipa R. P. F 
mîne s-a clasat pe Jocul 
în seria I, înaintea repi 
zentalivelor de juniori l 
Austriei, Franței șî B< 
giei. In meciul cu Aueti 
(1-0), noi am prezeanl 
următoarea formație : B 
ceanu — Ioniță, Slane 
Ștefănescu — Neamț 
Maior — Copil, Ghibc 
Ene II, Georgescu, Vasi 
Anghel.

GHEORGHE SPIN* 
CHI, BUCUREȘTI. — : 
Didi n-a mai trecut 
Real Madrid, așa cum 
anunțase la un mo-me; 
dat. In ce-1 privește ] 
Vava, acesta joacă la □ 
tletico Madrid. — 2) Ve 
primi răspun? detail 
prin scrisoare

ION POȘTAȘUL

NUMĂRUL VIITOR AL ZIARULUI NOS
TRU VA APARE MARȚI 3 MAI LA ORELE 
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