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La măreața sărbătoare de 1 Mai, 
in întreaga țară oamenii muncii 

au manifestat entuziast 
pentru pace și socialism

Marea demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală
Duminică dimineața a avut Ioc tra- 

diționa’.a demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul zilei 
de 1 Mai — Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

La ora 9 oamenii muncii prezenți 
în piață salută prin îndelungi ovații 
pe conducătorii partidului și statutur.

In tribuna centrală iau loc tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șesou, Alexandru Drăghfci, A exan- 
dru Moghioroș, Dumitru Colin, Leon- 

. te Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
' tec, Ion Gheorghe Maurer, lanoș Fa- 

zekaș, Alexandru Bîrlădeanu, Ghe- 
rasim Popa, Florian Dănălache.

Marea fanfară militară intonează 
Imnul de stat al R. P. Române.

Mitingul este deschis de tov. Flo
rian Dănălache, membru al C. C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîniu'l tovarășul Nicolae Ceau- 
șe-scit, membru al Biroului Politic 
al C. C. al P.M.R., secretar al C.C. 
; ’ P.M.R., care în numele Comitetului 

trai aii Partidului Muncitoresc 
' ..umîn și al Guvernului Republicii 

Populare Romîne, felicită călduros cu 
ocazia zilei de 1 Mai pe oamenii 
muncii și pe oaspeții de peste hotare.

Cuvîntarea este subliniată de urate 
și ovații puternice pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru puterrtiicuil 
lagăr socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru pace și prietenie în
tre popoare.

Răsună apoi acordurile marșului 
partizanilor. Marea demonstrație a 
oamenilor muncii este deschisă de 
batalioanele gărzilor muncitorești pri
mite cu îndelungi aplauze de asisten
ță. Peste 5.000 de muncitori înarmați 
defilează prin fața tribunelor în pas 
cadențat, într-o perfectă aliniere, ex- 
primîhd hotărirea clasei noastre mun
citoare, a întregului popor de a apă
ra cuceririle sale revoluționare.

Se aud sunete de trompete și ră
păit de tobe. In mijlocul pieții, din
tre petalele unui nufăr uriaș se ivește 
o fetiță care, flutuirînd două stegulețe 

•steșie defilarea pionierilor. 6.000 de 
t Aonisri timplu piața cu voioșia lor. 

Pionierii poartă flori, steaguri purpu
rii, medalioane ale clasicilor marxism- 
letiinismtiilui, portretele conducătorilor 
partidului și statului nostru.

Asemenea unui șuvoi viu, în piață 
își fac apariția coloanele de demon
stranți. Printre steaguri roșii și tri- 
.colore, portrete, flori, baloane multi
colore; peste marea de capete plutesc

Trec batalioanele gărzilor muncitorești

lntr-un entuziasm general, oamenii muncii din Capitali salută călduros pe conducătorii partidului fi guvernului

ca niște trofee panouri și grafice pe 
care sînt înscrise angajamentele luate 
de colectivele de muncitori în cinstea 
celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
și primele succese obținute în entu
ziasta întrecere ce se desfășoară în 
cinstea acestui eveniment de mare în
semnătate în viața partidului și a po
porului. Saîutînd pe conducătorii de 
partid și de stat, demonstranții își 
exprimă nestăvilitul entuziasm, bucu
ria izvorîtă din faptul că și în acest 
an poporul nostru a obținut, sub 

O revărsare de tinerețe:

Pentru cîteva momente, platoul din 
Piața Stalin a rămas liber. Tradiționa
lii t-rompeți și apoi acordurile cunos
cutului marș al lui Dunaevski vestesc 
începutul defilării sportivilor. Dinspre 
statuia Aviatorilor se apropie un imens 
fluviu multicolor. Sute de steaguri flutu
ra în adierea vîntului. Intr-o ordine de- 
săvîrșită își fac apariția în piața spor
tivii, care în fiecare an, la marile săr
bători ale poporului nostru, demon
strează cu nestăvilit entuziasm pentru 
viața nouă, fericită și îmbelșugată ce o 
trăim. Tineretul sportiv și-a arătat și

conducerea partidului, noi victorii pe 
druknul construirii socialismului.

Alături de muncitori din întreprin
deri, de oameni ai muncii de pe o- 
goarele comunelor subordonate Capi
talei, în coloane se zăresc cercetă
tori din institutele științifice, diii Labo
ratoare, fizicieni, chi miști, biologi, 
medici, ingineri, profesori și învățători, 
soni hori și actori, juriști, reprezen
tanți ai intelectualității noastre lega
le de popor, care își pun între. lor 
capacitate creatoare în slujba con
strucției socialiste a patriei noastre.

defilează sportivii...

cu acest prilej dragostea și recunoștin
ța față de partid, față de guvernul Re
publicii noastre, pentru minunatele 
condiții ce i-au fost create ca să creas
că sănătos, puternic, să se pregătească 
în toate domeniile de activitate. în ve
derea participării lui active la con
strucția socialistă a țării.

.......TRAIASCA 1 MAI. ZIUA SO
LIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A 
CELOR CE MUNCESC" — citim pe w 
riașa pancartă purtată de grupul ma
siv de tineri care trece acum prin fața 
tribunelor. De 1 Mai, sportivii Capita

lei au pregătit splendide exerciții. Stu
denții Institutului de Cultură Fizica, 
viitoare cadre de nădejde ale mișcării 
noastre sportive, execută un frumos e~ 
xercițiu de ansamblu pe motive națio
nale, răsplătit cu ropote de aplauze.

Un bloc compact de cicliști, rulînd

In rînduri compacte, plini de forță și sănătate, trec sportivii bucureștassi

COMPETIȚII ÎN CINSTEA
CELUI DE AL 1N-LEA CONGRES AL P.MJL
In cinstea celui de al IlI-lea Con

gres al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn se desfășoară în toată țara nu
meroase întreceri sportive. La startul 
acestor competiții se prezintă cu en
tuziasm mii de tineri și tinere. Iată 
cîteva știri, transmise de corespon
denții noștri, privind desfășurarea în
trecerilor închinate celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R.

Concurs regional de tir

In organizarea consiliului regional 
U.C.F.S. București s-a desfășurat pe 
poligonul Dinamo din Capitală un in
teresant concurs de tir, la care au 
luat parte concurenți din raioanele 
Alexandria, Călărași, Tr. Măgurele ți 
din orașul Giurgiu. Rezultate teh
nice :

Armă sport 3X20 focuri — seniori: 
Ion Niculescu (Progresul Alexandria) 
495 p ;senioare: Fănica Ene (Voința 
Călărași) 455 p; juniori: Ion Nieu- 
lae (Progresul Alexandria) 461 p; 
junioare: Cornelia Nițu (Progresul 
Alexandria) 488 p.

In întrecerile de pistol viteză s-au 
obținut următoarele rezultate r 1. N. 
Balgiu (Giurgiu! 480 p; 2, Ion Nh 

într-o aliniere perfecta, trece prin 
piață. Din rîndurile lor lipsesc cîțiva 
din fruntașii ciclismului nostru. Ab
sență ... motivata. La acea oră, în co- 
pitala Cehoslovaciei, Praga, alături du 
cei mai valoroși rutieri din Europa* 
ei se pregăteau să ia startul în tradi
ționala „Cursă a Păcii'1.

Revărsarea de tinerețe continuă. Isi 
fac acum apariția sportivii din raio
nul „Nicolae Bălcescu*. In frunte, un 
impunător car alegoric simbolizînd 
succesele obținute sub conducerea parti
dului de mișcarea noastră sportivi- 
Vorbesc despre aceasta cifrele : aproa» 
pe 2.400.000 de membri ai U.C.F.S., 
peste 8.900 de asooiații sportive, 
1.350.000 de purtători ai insignei G.M.A^ 
sute și sute de mii d© pârtieipanți la 
marile competiții de mase.

In cadrul raionului „Nicolae BăL 
cescu” își desfășoară activitatea puter
nicul club Constructorul, caro numără 
în rîndurile sale sportivi de valoare, 
campioni ai țării, maeștri ai sportu
lui.

Același tablou impresionant îl oferii 
și sportivii din raionul „V. I. Lenin*. 
Recunoaștem printre cei care trec 
acum în pas cadențat prin piață pe 
sportivii clubului Progresul. Carul lor 
alegoric simbolizează prietenia care 
leagă pe sportivii lumii, idealurile do 
pace care le sînt comune. Lingă o imen
să cupă, semnul victoriilor pe terenul 
de sport, o vedem pe tînăra campioană 

if 
(Continuare în pag. a 2-a)

culescu (Alexandria) 470 p; 3. 
Pettu (Alexandria) 467 p.

Stan Crîstea — corespondent
Competi}ie de fotbal Ia Brăila
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Brail-» ■ 

a inițiat o serie de interesante com
petiții. Printre acestea se numără șil 
întrecerea rezervată echipelor de fot- 
bal. Cele 4 echipe din orașul Brăila: 
care activează în campionatul regio
nal și-au disputat întîietatea în ca»- 
drul unui concurs eliminatoriu. In fi
nală s-au întrecut formațiile C.SJ4- 
Brăila și U.M. Progresul. Net supe
rioară echipa C.S.M. Brăila a cucerit 
victoria, ocupînd astfel primul loc ît»ț 
competiție. 1

N. Costln și I. Baltag —• 
corespondenți

întreceri de volei la Snagov
La Snagov s-a desfășurat o fr»- 

moasă competiție de volei, la care an 
participat 12 echipe masculine și 4e 
feminine. La băieți a ieșit învingă-, 
toare formația G.A.S. Periș, iar la 
fete formația Sănătatea Periș. La tn-> 
treceri au asistat peste 1.000 specta-» 
tari,
____ P. Manoleșcu —• coirespondaul;



Marea demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitala
O revărsare de tinerețe: 

defilează sportivii...
eăoanu, recordmanul mondial Ion Roșu 
ji maestra sportului Elisabeta Popescu.

Culorile clubului Rapid fi ale asocia
ției Locomotiva sînt cunoscute și dragi 
multor iubitori ai sportului din capi
tala patriei noastre. Apariția lor, în co
loana sportivilor din raionul „Grivița

(Urmare din pag. I)

europeana de tenis de masa, Maria
^Alexandru.

Numeroase aplauze culeg sportivii 
Taionuluj. ,,Gh. Gke-orgh-iu-Dej”.-* In 
frunte' pășesc tinerele sportive ale fa- Roșit” a stîrkit freamăt și interes deo- 
Lricii de confecții. Cu succesele lor ob
ținute atît în producție, cît și pe tere- 
tiu T ~de sport se mîndresc toți munci
torii acestei întreprinderi fruntașe. 
Alcvm, cu trupurile lor, tinerele spor
tive înscriu pe platoul pieții litere de 
tin roșu aprins : P.M.K.

Prin fața tribunelor1 defilează valo
roșii sportivi ai clubului C.C.A. Trofeele 
care împodobesc frumosul car alegoric 
sînt mărturie a nenumăratelor succese 
realizate de sportivii militari în între
cerile interne și internaționale. Privi
rile noastre iiltilne.se multe cunoștințe, 

' tineri sportivi oare ne sînt dragi tu- 
1 turor. lal-o pe maestra emerită a spor- 
I tul. ii 
I landa 
uimit

-genți

fi recordmană
Balaș, ale cărei performanțe au 
lumea sportivă, Sînt aici pre- 

alți sportivi de valoare : An->’*

mondiala Io-

sebit. Defilează echipa campioana a 
țării la rugbi, alcătuită din harnici 
muncitori ai „Gr iz iței Roșii”, jucătorii 
echipei de fotbal, voleibalistele, atle
tele și juniorii, față de care clubul 
manifestă o. grijă deosebită.

Un decor nou. Puțin obișnuit aici, 
în Capitală. Un pitoresc dolț de Deltă, 
alunecînd 
domoale. 
de Deltă 
redat doar o imagine, din sugestivul car 
alegoric prezentat de sportivii pescari 
și vînători care au încheiat coloana 
raionului „Grivița Roșie”.

Sportivii de la Dinamo au prezentat 
un car alegoric avînd ca temă Jocu
rile Olimpice de la Roma, la care vor 
participa și sportivii noștri. Reprezen
tanții clubului Dinamo au executat fru
moase exerciții de gimnastică și o spec
taculoasă piramida pe motociclete, care 
a cerut din partea grupului 
multă măiestrie, îndemînare

lin, purtat parcă de ape 
Stufăriș, o lotcă, păsări 

și chiar... pește. Am

de tineri 
curaj.

Da în fiecare an, sportivii dinamoviști s-au prezentat la 1 Mai cu un frumos 
exercițiu de gimnastică realizat sub îndrumarea cunoscutului antrenor Francisc 

Kocsis

Vladimirescu". Un minu- 
incintă privirile.

Aplauzele nu 
cum să nu-i întîmpini 
acești sportivi ! Cît de 

este apariția sportivilor 
.23 August", de la „Re-

Și pentru a ilustra începutul de pri
măvară pe care îl simbolizează 1 Mai, 
în piață a înflorit un covor de maci 
și de margarete purtate cu grație de 
eleve din școlile Capitalei.

Aproape 2.000 de elevi și eleve din 
șaolile sportive și din Clubul sportiv 
școlar au demonstrat în rîndurile raio
nului „I. V. Stalin”, încheind cu un 
complex de frumoase exerciții para
da sportivilor închinată zilei de 1 Mai.

Un moment de liniște, răpăit de tobe 
și, la un semnal, sute de tineri înscriu 
cu trupurile lor cuvîntul atît de scump 
întregii omeniri : PACE.

...Cîteva minute mai tîrziu acordu
rile Internaționalei răsună puternic, 
măreț, înălțător, încheind marea de
monstrație a oamenilor muncii din Ca
pitală.

fcei Folbcrt, Zoltan Cszaka, Marin Vizi- 
țu și alții.

Din. nou o simfonie. de culori. In 
piață au intrat acum sportivii raionu
lui „Tu dor
■ot joc de discuri 
Sportivii de la Voința execută un reu
șit exercițiu și deasupra capetelor apar 
mite de discuri cu cercurile olimpice, 
Ucr apoi aceleași sute de ovale ne înfă
țișează porumbelul alb, simbol al păcii. 
Coloana sportivilor din raionul „Tudor 
I ladimirescu" este încheiată de repre
zentanții clubului Victoria.
, Urmărind această entuziastă demon
strație a tinereții și a voioșiei greu iți 
doi seama cum trece timpul. Totul 
e minunat de frumos.
contenesc. Și 
zetfel pe toți 
-emoționantă 
ac la uz, nele
țfuldica", F.R.B. și uite întreprinderi ale 
raionului „23 August”! In fruntea co- 

iloan.-i se găsesc membrii clubului Me
ciul. Entuziast, mereu tînăr, maestrul 

mierii al sportului Dinu Cristea pă- 
ifeșie alături de ceilalți sportivi frun
tași ai clubului Metalul. Notăm și alte 
cîteva nume de sportivi : Ștefan Pe- 
trceeu, Zamfira Voinea-Antenescu ș.a. 
Atrag dintr-o dată atenția grupurile de 
sportivi îmbrăcați în costume de cu
loare albastra, asemeni cerului acestui 
însorit 1 Mat. Sînt membrii organiza
ției A.V.S.A.P. Aenomodeliști. planoriști, 
navomodelișli, parașuiițti trec prin 
fața tribunei. In fruntea parașatiștilor 
pățesc campioana mondială Elena Bă-

! SPORTUL POPULAR
f>g a 2-1, £jr. 3W8

Grație și gingășie... Elevele sportive din Capitală execută un frumos exercițiu de ansamblu cu cercuri.

Sărbătorirea
CLUJ. Duminică dimineața —• ală

turi de oamenii ;muncii — peste 3000 
de sportivi au demonstrat pentru 
măreața zi de 1 Alai.

Coloana sportivilor din orașul Cluj 
a fost condusă de maestrul emerit 
al sportului Ion Moina. In rîndurile 
lor am remarcat pe maeștrii sportu
lui Adalbert Guratli, Gheorghe Mar
ton, ca și pe jucătorii de tenis de 
masă Radu Negiilescu și Gheorghe 
OoWrzan și mitlți alții. Prin fața tri
bunelor trec apoi carele alegorice ale 
clubului sportiv muncitoresc Cluj. Ști
ința Universitatea Babeș-Bolyai și a- 
sociației sportive Voința.

Cu vii aplauze au fost întîmpinate 
echipele de fotbal și rugbi. Au de
filat, după aceea membrii clubului 
sportiv școlar, precum și membri ai 
A.V.S.A.P.

Demonstrația sportivilor din Cluj 
a constituit un minunat prilej de ma
nifestare a atașamentului sportivilor 
din orașul nostru față de partid și 
guvern.

R. FîSCH—coresp. regional

CONSTANȚA. Sportivul din orașul 
Constanța au luat parte cit elan la 
demonstrația de 1 Mai. Marea coloa
nă a sportivilor a fost deschisă de 
un grup de stegari, după care au ur
mat alte grupuri ce purtau tablourile 
conducătorilor partidului și'' guvernu
lui nostru. A trecut apoi activul 
U.C.F.S., iar după (aceasta, cei șase 
campioni ai R. P. R. din acest oraș. 
Printre ei am văzut pe Ion 
Dinu, campion R. P. R. la box 
fruntaș în producție, care și-a îndepli
nit planul pe trimestrul I al acestui 
an în proporție de 105 la sută. Au 
urmat sportivele de la Școala medie 
nr. 2, care au scris cu trupurile lor 
cuvîntul 1 Mai. Au trecut în ordine 
sportivii clubului Farul, cu frumoa
se care alegorice. Defilează rind 
pe rînd tineri de la asociația sportivă 
S.N.M. Constanța și Ancora, sporti
vii școlilor elementare, tinerii de la 
asociația sportivă Petrolul, Spartac, 
Progresul, școala pedagogică, Voința, 
Dinamo și Marina.

, R. STAMBOLIAN, coresp.

PETROȘANI. Exploatarea minieră 
fruntașă Lenea deschide demonstrația 
oamenilor muncii din Valea Jiului. 
Urmează coloana minerilor de la Pe- 
tri'a, Lupani, Uricani, Aninoasa ș.a.

Carul alegoric al A.V.S.A.P. ves
tește apariția coloanei sportivilor. 
Prin fața tribunei trece apoi echipa 
de alpinism a asociației sportive 
C.F.R., care de curînd a străbătut 
versantul Carpaților meridionali. Ur
mează membrii clubului sportiv Jiul și 
asociației sportive Minerul Lupani. In 
rîndul lor sînt boxeri, voleiba'iști, șa
hiști, gimnaști, irugbiști, tenismani 
ș.a.

Printre sportivii asociației Filatura

Aspect th la defilflrea sportivilor dlțț orașul Ploești,
i fcffiSgSB

zilei de 1 Mai in țară
remarcăm echipa feminină 
campioană a raionului, 
asociația sportivă Elevul 
construit prin muncă volun- 

frumoasă bază sportivă cu te- 
de handbal redus și baschet.

de 
Ur-

Lupeni 
popice, 
rnează 
care a 
tară o 
renuri

Demonstrația sportivilor este înche
iată de un grup de cicliști și motoci- 
cliști. ,

I. ZAMORA—coresp.

ORAȘUL STALIN. După entuziasta 
demonstrație a oamenilor muncii, e 
urmat defilarea sportivilor. Imensa 
coloană a fost deschisă de un grup 
de motociclișii care purtau pancarte 
cu inscripția „1 Mai“, Au trecut apoi 
în pas cadențat stegarii, îmbrăcați în 
frumoase costume albe. Cu ropote pre
lungite de aplauze au fost întîmpi- 
nați elevii școlilor sportive, care au 
înscris în fața tribunei cu trupurile 
lor cuvintele „1 Mai" și „Pace". în
cântătoarele care alegorice ale asocia
țiilor sportive Steagul roșu, Cauciu
cul, Carpați și clubul Olimpia au ilus
trat însemnatele realizări obținute de 
mișcarea sportivă din Orașul Stalin. 
Rînd pe rînd au demonstrat îrutr-o ținută 
impecabilă, tinerii reprezentanți ai 
clubului Olimpia și asociațiilor Trac
torul, Voința, C.F.R., Politehnica ș.a. 
In rîndurile lor se găseau sportivi 
de frunte ai țării ca gimnasta Emilia 
Școrțea, luptătorii Ghincea și Ofițc- 
rescu, baschetbalistele Uarclore 
Rrausz și Octavia Simon, campioana 
balcanică la aruncarea greutății Ana 
Coman, fotbaliști, luptători și baschet- 
baliști de la Steagul roșu, handba- 
liști și schiori de la Dinamo.

C GRUIA—coresp. regional
SIBIU. In aplauze furtunoase peste 

2000 de'-sportivi au defilat prin fața 
tribunei.

Coloana a fost deschisă de un 
grup de stegari purtând drapele roșii 
și tricolore, după care sportivii din 
școli au făcut demonstrații de gim
nastică în fața tribunei. Apoi an 
defilat în pas cadențat reprezentanții 
Clubului Sportiv Muncitoresc cu nu
meroasele lui secții, motocicliștii și 
sportivii asociației Voința, membrii a- 
sociațiilor Drapelul roșu, Libertatea, 
Steaua roșie. Electrica ș.a. In coloana 
sportivilor sibieni au defilat și mem- 

care 
concurs de verificare.

și 6. PITARIU 
coresp.

marea coloană a 
terminat defilarea.

brii lotului olimpic de călărie, 
se află la un

M. VLADO1ANU

IAȘI. — Piața Unirii gătită sărbăJ 
torește a fost ieri martoră la entuă 
ziasta demonstrație a oamenilor muna 
oii din orașul nostru, care au rapor* 
tat partidului frumoasele lor realizări 
în cinstea celui de al IH-lea Congres 
al P-M.R. După ce coloana de oa^i 
meni ai muticii a luat sfîrșit, în piața 
Unirii, în sunetele marșului sport.v de 
Dunaevski, a apărut un grup com-i 
pact de stegari primit cu puternice a-J 
plauze. In imediata apropiere un g'rupj 
de motociclișii purta pe atașe zeci de 
sportivi care formau piramide în vîr-t 
ful cărora- fluturau stegulețe. Și-au fă
cut apoi apariția sportivii de lai 
C.S.M.S. Urmează rîndurile strîrre ale 
membrilor asociațiilor sportive de la 
Aîoldova Tricotaje, Dinamo, unde ‘am 
văzut-o și pe Geta Țăran, cam. că 
a R-P.R. de juniori la tir. Muzk„ a 
tăcut pentru o clipă- In locul marșului 
lui Dunaevski se aud acordurile val
sului Valurile Dunării, în ritmul că
ruia elevele Școlii medii nr. 4 execută 
o variată gamă de exerciții de gim
nastică artistică. Pe pancarte marî, 
sportivii asociației Penicilina, rapor
tează partidului că 50% din muncito
rii fabricii practică gimnastica în pro
ducție, că s-a realizat sută la sută 
angajamentul privind înscrierea de 
membri în U-CjF.Ș. și încasarea coti
zațiilor.
PETRE CODREA — coresp. regional 

I
PLOEȘTI. După demonstrația oai 

menilor muncii a urmat coloana sporJ 
tivilor. Grupul stegarilor repre/entînd 
cele peste 50 de asociații sportive și 
clubul sportiv Petrolul a fost întîmpi-3 
nat cu ropote de aplauze. In urmai 
lor defilează, în grup compact, arbi
trii de fotbal din localitate. Tlec a- 
poi sportivii clubului Petrolul, din 
rîndul cărora se remarcă echipa c 
pioană de fotbal a țării noav. 
maeștrii sportului Zaharia, Top- 
șa, N. Marinescu precum și ceilalți 
jucători ai echipei.

Mișcarea de cultură fizică din ora
șul Ploești raportează partidului în
scrierea a peste 28.000 de membri în 
U.C-F.S., introducerea gimnasticii în 
producție în 15 întreprinderi. Defilea
ză apoi coloana sportivilor școlari, des
chisă de elevele Școlii medii nr. 3, 
care execută din mers frumoase exer
ciții cu cercuri.

FL. ALBU

BACAU. După ce 
oamenilor muncii a 
în piața Malinovski se așterne pen
tru cîteva clipe o liniște deplină, în
treruptă de marșul lui Dunaevski, 
care chema tineretul sportiv la demon
strație. Vin sportivii 1 In fruntea co
loanei se afla o piramidă formată 
dintr-un grup de gimnaști pe motoci
cletă. Ei scriu cu corpurile lor „1 Mai". 
In urma lor, pășesc 8 tineri sportivi 
care poartă stemele Partidului Mun
citoresc Romîn și Republicii Populare 
Romîne, iar alț'i portretele conducă
torilor partidului și guvernului nos
tru. Defilează apoi reprezentanții ce
lor 32 asociații soortive 
Bacău, iar clubul Dinamo 
frumos car alegoric, care simbolizează 
multilaterala activitate a î___L. L.
săi.

ILIE IANCU—coresp. regional
TG. AIUREȘ. Alături de ceilalți oa

meni ai 
la demonstrația organizată 
lejul zilei de I Mai 
și 2.500 
vile și 
impresie 
alegorice pe care au Fst montate apa
rate de gimnastică și la care gimnaști 
dintre cei mai buni au executat dire- 
rite exerciții. Frumoasa demonstrație 
a sportivilor a fost încheiată de un 
grup compact de 300 motociclișii, 
care purtau s'eamiri roșii si t ioolore. 
fâN PAV5 îi V:

din orașul 
prezintă un

membrilor

muncii din orașul nostru, 
cu pri- 

au participat 
sportivi reprezentînd dubii- 

asociațiile din localitate. O 
deosebită au făcut carele

coresp.
J 

ti n’șoreni 
se bucure 
„Drapelul

TIMIȘOARA. Sportivii 
au avut un motiv în plus să 
în ziua de 1 Mai. Ziarul 
Roșu", organ al comitetului regional 
P.M.R. și al Sfatului Popular regio
nal, a publicat macheta complexu
lui sportiv din localitate, a cărui con
strucție va începe anul acesta și va 
cuprinde un stadion cu 30-000 de 
locuri și o sală de sport. Cei peste 
5000 de sportivi participant! ia de
monstrația oamenilor muncii au co
mentat cu însuflețire acest important 
eveniment pentru viața sportivă a o- 
rașului. Defilarea la care au luat parte 
sute de mii de oameni ai muncii din 
orașul și raionul Timișoara a început 
cu coloana gărzilor muncitorești și 
s-a încheiat cu parada sportivilor. Co
loana sportivilor 
multă însuflețire, 
uriașă inscripț'e 
purtată de șase 
apoi coloana stegarilor, activul sala
riat și obștesc U.C.F.S., membrii clu
burilor și asociațiilor sportive. Coloa
nele asociațiilor sportive Gloria, Stă
ruința, Voința, Șc. prof- textilă, Șco
lile medii 1, 2 și 7, au executat fru
moase exerciții de gimnastică. Parada 
sportivilor a fost încheiată de coloana 
cicliștilor și motoofcliștilor

AL- GROSS — coresp. regional

a fost primită cu 
In frunte se afla o 
„Trăiască 1 Mai"- 
sportivi- Au urmat

iiltilne.se


Sărbătorirea zilei de 1 Mai peste hotare ——

LA MOSCOVA

tradiționalei
Mai, mii de 
din industrie 
ai vieții ctrl- 

....... _______ T_____ instituțiilor de 
stat șt ai organizațiilor obștești, ofi
țeri superiori ai forțelor armate

înainte de Jnceperea 
parade militare oe 1 
moscoriți — Inovatori 
și agricultură, fruntași 
turale, conducători ai

victorii

TELEFOTO AGERPRESRoșie din Moscova 
loc în tribunele din

Piața Roșie au sa-

generații de 
defilat 1500 

muncitori din

Ieri, in Piața
U.R.S.S. au luat 
Piața Roșie.

Cei adunați în
Iutat prin aplauze furtunoase apariția 
la tribuna Mausoleului a conducăto
rilor partidului comunist și statului 
sovietic.

Parada militară a început la ora 
10 dimineața..

De Ia tribuna Mausoleului, mare
șalul Malinovski a rostit o cuvîntare 
în fața ostașilor, matrozilor, ofițerilor, 
oamenilor muncii, oaspeților străini.

In cursul paradei de 1 Mai d.e 
la Moscova au fost prezentate modele 
ale noii I ’ ’ ‘ 
Piața Roșie au defilat trupe înzestrate' 
cu rachete reprezentînd cel mai 
nori gen de unități ale forțelor ar
mate.

După parada militară care a durat 
40 de minute,, fanlarele au vestit în
ceperea demonstrației tie 1 Mai îu 
.Piu ța Roșie.

Defilarea a fost deschisă de coloana 
reprezentanților a trei 
oameni ai muncii. Au 
dintre cei mai buni 
Moscova — Eroi ai Muncii Socialiste, 
inovatori din producție. Deasupra ca
petelor lor fluturau drapeie roșii.

S-ar părea că în Piață a înflorit 
o grădină : au apărut mii de sportivi 
îmbrăeați în cost me de primăvară 
viu colorate.

Apoi, sportivii se împrăștie și din 
vagonetele miniaturale ale unui tren 
<*e  automobile iese un grup de copii. 
Ei se urcă la tribuna Mausoleului și 
în ropote de aplauze oferă buchete de 
flori lui Nikita Hrușciov, Kliment Vo- 
rcșilov, Anastas Mikoian, Frol Kozlov, 
tuturor conducătorilor partidului comu
nist și ai guvernului sovietic, precum 
și lui Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane. aflat de asemenea la tribună.

Defilarea consacrată zilei de 1 Mai 
ziua solidarității internaționale a 

celor ce muncesc — a durat trei ore. 
Sute de mii de oameni au defilat prin 
Piața Roșie, demonstrând unitatea de 
neclintit între partidul comunist și 
poporul sovietic — constructor al co
munismului.

Dis-de-dimineață, străzile și piețele 
frumos pavoazate ale1 capitalei Ce
hoslovaciei cunoșteau o animație săr
bătorească. Goîoanele de demon
stranți se îndreptau spre Piața, Vac
lav — locul fesfrvitățiTor de l Alai, 

tehnici ,militare , soviețice. In jn piei 8,30, piața*  șt;:străzile
era® . înțesate de oatWeni.

A. Novotny, print' secretar al C-C. 
al P.C din Cehoslovacia, preș,edin- 
tele Republicii, a adresat popprti- 
lui cehoslovac o cuvîntare de salut 
în cafe a subliniat că sărbătorirea 
zilei de 1 Mai are loc în anul aces
ta sub semnul victoriilor importante 
ale. 
țja

In R. P. CHINEZA
Poporul chinez de 650 milioane de 

Oameni a sărbătorit ca entuziasm

Scrisori de la
Un concurs reușit

sportive SticlaIn cadrul asociației
«lin Tîrnăveni se pune un accent tot 
mai mare pe angrenarea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în practica
rea diverselor discipline sportive. Ast
fel, de curînd s-a organizat concursul 
ț,Cel mai bun sportiv din 10” la șah. 
S-au întrecut 40 de sportivi repartizați 
în patru serii. La capătul celor nouă 
Tunde, insigna „Cel mai bun sportiv din 
10” a fost cucerit de muncitorul sticlar 
Francisc Keszegh, lăcătușul loan Mihu, 
inaistnil sticlar Silviu Ciungradi și in- 
ginerid Constantin Olteanu. In prezent, 
câștigătorii seriilor alături de oei cla
sați pe locurile secunde se întrec în- 
tr-un concurs pentru desemnarea celui 
mai bun șahist al asociației.
î 1OAN HASAȘIU

, Campionat sătesc da fotbal

Din inițiativa comisiei raionale de 
fotbal de pe lîngă consiliul raional 
U.C.F.S. Sizhct. sc va oretaniza un cam. 

1 Mai — Ziua solidarității interna
ționale a oamenilor muncii, ziua fră
ției muncitorilor din toate țările.

La demonstrațiile care au avut loc 
în diferite raioane ale Pekinului, 
muncitorii, funcționarii, studenții și 
elevii purtau pancarte și machete 
ilustrînd marile 
muncă.

In uzine, fabrici, în instituții și in
stitute de învățămînt au avut loc 
mitinguri festive, iar în piețele și 
parcurile orașului — mari serbări, 
concerte, spectacole date de nume
roase colective de artiști amatori.

1N CEHOSLOVACIA

poporului, cehoslovac în construc- 
SQcialistă.

IN R. P. POLONA

La ora 10 dimineața salvele de ar
tilerie au aunnțat începerea marelui 
nrrting de 1 Mat. In numele Comite
tului Central al P.M.U.P., W. Go
mulka a adresat o cuvîntare parti- 
cipanților la miting.

După miting, în piețele, în parcu
rile și grădinile capitalei poloneze 
au avut loc spectacole, manifestări 
sportive, serbări populare.

LA BUDAPESTA

Un-muncii din capitala 
sărbătorit cu entuziasm 

Mar. Sute de mii de locui-

Oamenii 
gariei au 
ziua de 1 
tori ai Budapestei au ieșit încă de 
dimineață pe străzile și piețele ora
șului pavoazate cu steaguri, lozinci 
și pancarte.

Peste un milion de oameni ai 
muncii din Budapesta au trecut prin 
fața tribunei centrale în care se 
aflau Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C,C. al P.M.S.U., Ferencz Munnich, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a| R.P. Ungare, membri ar Biroului 
Politic al P.M.S.U. și membri ai 
guvernului.

corespondenți
pionat sătesc (le fatbal. Scopul este de 
a depista noi elemente talentate din 
rândurile tinerilor săteni, care în ulti
mul timp s-au îndreptat în număr twt 
mai mare spre terenurile de sport. JLa 
această competiție au și Fost primite 
19 înscrieri din comunele Remcți, S«- 
pînța, Câmpulung Tisa, Călinești, Sara- 
său etc. Organizatorii au ajutat echi
pele recent înființate cu echipament și 
alte materiale necesare. Inslroetori vo
luntari vor ajuta pe teren la îndruma
rea tinerilor fotbaliști.

VASILE și GRIGORE DĂBALA

O ncuă secție de I:a5îere

Nu de mult, în cadrai asociației spor
tive Comerțul socialist de pe lingă 
Școala tehnică de comerț din București, 
a luat ființă o secție de 
Numeroși elevi activează în 
secție, sub directa îndrumare 
N. Amzuică. Printre cei mai 
se numără J. Mitrofan, I. Cir.lpan ș.a.

N. POPOVICL

haltere, 
această 

a praf, 
talentat*

La mitingul din Phenian au parti
cipat 200.000 de oameni. La tribună 
an. urcat Kim Ir Sen, președintele 
Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea și președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene și alți conducători ai Partidului

Muncii și ai guvernului R.P.D. Co
reene.

Kim Cian Man, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, a felicitat pe oamenii 
muncii din Coreea cu prilejul sărbă
torii de 1 Mai. (Agerpres)

După turneul internațional de ia Istanbul
In pregătire**  latului olimpic de box, 

în afară de antrenamentele speciale 
propriu-zise, au fost introduse și întâl
niri? oficiale internaționale, în care să 
Se poată Constata nivelul tehnico-tac- 
țic și al formei sportive în perioada 
respectivă. Unul din principalele obiec
tive intermediare ale perioadei martie 
— aprilie a fost câștigarea. competiției 
„Cupa orașului Istanbul”, disputată 
în orașul Istanbul în zilele de 15, 16 
și 17 apriîîe.

Privind comportarea echipei noastre 
-— care a câștigat această competiție —— 
putem spune că a fost bună din toate 
punctele de vedere. Pugiliștii noștri au 
cucerit șapte locuri I prin Dobrescu, 
Puii», Mihalic-, Stoenescu, Monea, Ne
grea și Mariuțan, un Iac II prin Ciș- 
niaș și un loc III prin Mihai Stoian, 
Totuși pe parcursul întîluirilor, ei au 
arătat unele lipsuri destul de impor
tante, eare trebuie eliminate în pregă
tirea viitoare. Astfel, Mireea Dobrescu 
a arătat nesiguranță în acțiuni, nu a 
apreciat bine distanța și a ratat foarte 
multe lovituri pe care le-a „aruncat**  
fără a se apropia suficient de adversar 
și fără a le pregăti. Din cauza poziției 
de luptă prea laterală, el a fost dezechi
librat foarte ușor de către adversar cu 
brațul drept. In pregătirea viitoare tre
buie corectată această poziție. Puiu 
Nicolae a arătat multă forță și rezis
tență, loviturile sale de stînga la corp 
punînd adversarii în dificultate. El însă 
nu se apără încă bine prin blocaj, și 
este foarte încet pentru categoria sa. In 
viitor pregătirea sa trebuie să se axeze 
mai mult pe exersarea loviturilor cu 
dreapta, pe mărirea vitezei de execu
ție a acestora și pe punerea accentului 
pe însușirea apărării prin blocaj. E- 
mil Cișma.ș s-a deplasat și s-a apărat 
prin eschive laterale foarte frumoase 
și corecte, dar a lovit ineficace exage
rând în „aruncarea” loviturilor direelc 
pe oare adversarul său Orhan Tuș Ie-a 
blocat, sau le-a eschivat cu destulă ușu
rință. In viitor el trebuie să pună ac
centul pe exersarea și peifecționarea 
loviturilor laterale scurte, oblice, pre
cum și pe loviturile de jos în sus. In pri
mul său meci, Iosif Mihalic a boxat

DE LA INSTITUTUL DE CULTURĂ FIZICĂ
cunoscut celor interesați că țicnindu se . a) anul absolvirii; b) 

titlul literarii de diplomă; c) specia
lizarea ; <t) sesiunile Examenului cfî 
Stat la care s-a mai prezentat candi
datul

Examenul de Stat cuprinde urmă
toarele materii: 
teoria educației fizice, fiziologia, spe
cializarea șl susținerea lucrării de 
diplomă.

Se precizează că Imite materiile 
vw li susținute oi al,

de Stat la Institutul de
Se face 

Examenul 
Cultură Fizică va avea toc în peri
oada de la 25 iunie la 10 iulie a.c. 
Se pof prezenta toți absolvenții Insti
tutului care au susținut o singură 
dată acest examen.

Lucrările de diplotnă se vor depune 
Ia catedre pentru avizare pînă la data 
de 5 iunie (cite trei exemplare).

Cererile de înscriere se primesc la 
secretariatul Institutului cu cel puțin 
20 de zile înaintea examenului, tuen-

Scrisoare către redacție

de
a 

pe 
al

Dragă redacție,
Este pentru prima oară cînd șl 

noi, cei mici, colectivul de condu
cere al unității de pionieri nr. lă 
de ta Școala medie „Prăjii Bu- 
zești" din Craiova, iți scriem 
spre a-ți do cîteva vești. Desigur 
că ele vor fi mal puțin importan
te decit acelea pe care tu le ai 
la dispoziție din viața celor mari. 
Totuși vom încerca să vorbim 
activitatea noastră sportiv#, 
celor 400 pionieri din școală, 
care o dedicăm acum celui de 
III-lea Congres al P.M.R.

La noi se desfășoară in pre
zent „Cupa Primăverii", pe care 
o va primi cel mai bun detașa
ment de pionieri la învățătură si 
sport. Ani de-a rîndul, această 
competiție care e acum la a 4-a 
ediție, a strîns în jurul ei sute 
de pionieri. Acum, noi ne-am ho- 
tărît s-o organizăm în cinstea 
Congresului partidului.

Dacă cu 4 ani în urmă compe
tiția avea numai trei probe (hand
bal, fotbal, volei) azi are în plus 
probe de atletism, ciclism, tenis 
de masă, oină Fiecare probă 
este condusă și arbitrată de pro
fesorii de educație fizică Eugen 
Popescu și Vasile Vlah. Intilni- 
rile sînt pasionante. De pildă, 
meciul de volei dintre formațiile 
claselor 
a fost 
cu cită 
firmare 
avea o 
moașă, 
că unii 
culorile

a Vil-a B șl a VII-a C 
foarte palpitant. Priveam 
energie și dorin f i de a- 
jucau cu toții, ,.entru a 
comportare cit mai fru- 

Ctnd vor fi mari, poate 
dintre aceștia vor purta 
patriei noastre dragi în

exasperant de... slab, a făcut greșeli, mi 
a avut nici un fel de siguranță, pri
mind lovituri care puteau fi evitate cu 
ușurință. Mihalic face, greșeli în . apă
rare, blocajul contra loviturilor de 
dreapta este foarte slab, nu se apără nici 
cu umărul, nici cu palma dreaptă și 
nici nu le eschivează. Francisc Pazmani 
a luptat cu foarte mult curaj și a ară
tat o pregătire fizică lrtmă. Totuși el 
a pierdut ambele meciuri din cauza 
unor lipsuri de ordin tehnic. Deși are 
o alonjă mare și se deplasează cu ușu

'rință, el nu știe să lucreze cu brațul 
stîng decît cu directe, și acelea destul 
de slabe. De altfel, aproape toți boxerii 
timișoreni au acest defect, considerând 
probabil că boxul în linie se face nu
mai cu lovituri directe și nu cu lovi
turi variate, aplicate cu adresă și co
rect. Mihai Stoian a făcut un singur 
meci, cu boxerul bulgar Micev. Deși 
în prima repriză a atacat reușind unele 
acțiuni frumoase, în ultimele două nu 
a încercat nici un fel de acțiune aștep
tând numai să contreze, lucru ce nu i-a 
reușit, deoarece boxerul bulgar l-a de
pășit în viteză și a reușit să intre de 
cîteva ori în lupta de aproape, în care 
a fost mai bun decât 'Stoian. Boxerul 
nostru a dovedit încă o dată că nu știe 
să cîștige și că este lipsit de inițiativa 
caracteristică boxerului. Nicolae Stoe- 
nescu, una din revelațiile turneului, a 
boxat curat, s-a deplasat eu ușurință 
și a trimis lovituri puternice, reușind 
să-și expedieze ambii adversari la po
dea. El însă ezită de. multe ori să 
veaacă. Trebuie să pună, mai mult 
cent pe „lucrul” cu brațul drept

lo- 
ac-
la

s-ocuitism. știi n(i'fie..

IntUnirile cu echipele altor țări.
Din unitatea noastră s-au ridi

cai elemente ca Alexandru Ki- 
per, bun jucător la tenis de 
cîmp, boxerul C. Dumitrașcu, a- 
runcătorul de greutate Tiberiu 
Ione seu ș.a.

Acum, cînd Iți relatăm aces
tea, se dispută probele de atle
tism, pe categorii de vîrstă. Ne 
vom ocupa cu atenție îndeosebi 
de Concursul cultural-sportiv al 
tineretului, unde dorim să avem 
cele mai bune rezultate.

Ți-am scris, dragă redacție, 
pentru a ști că zeci șl zeci de 
pionieri din unitatea noastră în
drăgesc sportul. Vă vom mai a- 
duce la cunoștință și alte vești 
din activitatea sportivă ce o des
fășurăm în cinstea celui de al 
III-lea Congres al P.M.R.

Unii dintre noi vor îmbrăca 
tricouri de campioni pe unitate, 
alții vor primi premii, alții di
plome, iar premiul cel mare, mult 
dorita „Cupă a Primăverii", va 
fi tnminată celui mai bun deta
șament de pionieri la învățătură 
și sport.

Te rugăm să faci să se oglin
dească într-o coloană a ziarului 
entuziasmul cu care purtătorii 
cravatelor purpurii vor să se a- 
firme pe tărim sportiv în întlm- 
pinarea celui de al III-lea Con
gres al P.M.R.

Cu drag,
COLECTIVUL DE CONDU

CERE AL UNITĂȚII DE 
PIONIERI NR. 16 DE LA 

ȘCOALA MEDIE „FRATH 
BUZEȘTI" — CRAIOVA

să-I depășească cu mai mare» 
deeît în meciurile pre<tedtmtet 
lovituri prin surprindere, și 

lupta de la sem id ist antă și dn- 
gre<rul Stoime—

greșeala de a ataca cu di- 
„dintr-o bucată4*,  fără 
sc îngriji de apărare, 
cîteva ori cu brațul 
viitor, trebuie să in- 
asupra apărării priit 

să urmărească 
cu brațul

cap și pe executarea loviturilor de jos 
în sus la eorp re brațul stîng, în caro 
nu prea are siguranță. Ion Munca, 
mezinul echipei, a avut de asemenea o 
comportare bună. In ambele meciuri, a 
făcut partide frumoase, presărate cu 
multe acțiuni spectaculoase și clare. 
El a arătat însă și lipsuri oare trebuia 
urgent remediate. Nu blochează lovitu
rile de dreapta, nu eschivează, stă mult 
prea drept, fiind o țintă fixă pentru 
adversari. Trebuie să învețe blocajul 
la cap, să miște trunchiul și să facă 
„seăder, de nivel” atunci cînd atacă*.  
Cheorgbe Negrea a dovedit că dacă 
este atent nu comite greșeli. In meciul 
cu Spasov (Bulgaria) el a bnxat bine,, 
reușind 
ușurință 
aplicând 
serii în 
aproape. In meciul cu 
nidts a L 
recte de dreapta 
a le pregăti și a 
fiind contrat de 
drept la cap. In 
siste în pregătire 
blocaj. De asemenea 
perfecționarea loviturilor 
stîng de jos în sus la corp.

Vasile Mariuțan a câștigat ambele în
tâlni ri înainte de limită. Principala sa 
lipsă, rare trebuie corectată în pregă-f 
tirea viitoare, este poziția în momentul 
atacului. EI încă ^telefonează4* lovitu
rile și le execută prea larg, dînd po- 
sibilitatea adversarului să Mocheze satt 
să le evite, deplasîndu-se.

In concluzie trebuie să arăt că deși 
am eîșligat această competiție și că 
sportivii în stilul de pregătire la caro 
se găsesc s-au prezentat bine, munca 
de instruire și antrenament în perioa
dele care urmează trebuie intensifi
cată pen tu înlăturarea lipsurilor ară
tate. Ținînd seama de obiectivele in
termediare care trelmre îndeplinit® 
(este vorba de campionatele republi
cane, întîlnrrea cu Ucraina, turneul da
la Sofia, turneul celor patru și o scrie 
de ÎHtîlniFi internaționale inter-oluburi) 
și obiectivul final — Olimpiada, se 
cere o concentrare maximă din partea, 
sportivilor și o atenție deosebită din 
partea antrenorilor, pentru ca valoarea^ 
și forma boxerilor noștri să erras<ăi 
și să atingă un nivel ridicat în vederea*  
obținerii rezultatelor dorile.

ION POPA /

antreno" federal

"rCRTUL POPUIAR
Nr. Juvd 4 3-«V»



I

«.MPA FEDERAȚIE» ROMINE 
IBE RUMI” ORGANIZATĂ ÎN CINSTEA 
(CELUI DE M Ili-LEA CONGRES

At P.M.R.

J Echipele bucureștene de rugbi (cele 
din campionatul republican ca ți cele 
(angrenate în întrecerea pentru califi

care) vor fi prezente — începînd de 
imîine — la startul unei interesante 
icompetiții organizată de federația de 
(specialitate în cinstea celui de al 
III-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn. La competiție participă 

(tin număr de 16 echipe, care se vor 
(întrece pe parcursul a patru etape, 
iCompetiția se desfășoară sistem cupă.

In cel mai echilibrat meci din eta- 
jpa I se vor întîlni formațiile Metalul 
tși Știința București- Confruntarea a- 
fcestor două echipe suscită un interes 
•deosebit, dată fiind valoarea rugbiști- 
3or care vor lua parte la întrecere. 
«La fel de disputate se anunță și par
tidele Rapid—Progresul și C.F.R. Gri- 
rvița Roșie—Constructorul, ultima fiind 
« reeditare a meciului din etapa cte 
ieri a camponatului republican.

Iată mai jos programul complet al 
•întâlnirilor din etapa I : 4 MAI : sta- 
•dionul Ciulești: Rapid — Progresul ; 
“teren Gloria : Metalul—Ști nța Bticti- 
irești; 5 MAI : teren Parcul Copilului: 
«C.F.R. Grivița Roșie—Constructorul; 
rstadionul Dinamo : Dinamo I—Dina- 
rmo II; stadionul Tineretului IV: 
•O.C.A.—Meteorul; stadionul Tineretu. 
-Hui III: Petrol Chimie—Aeronautica; 
stadionul Tineretului II: Arhitectura — 
36.P-C.; teren Gloria: Metalul II — 
^Sirena.

Toate meciurile vor începe la ora 
06,30.

Primei clasate în această compe
tiție i se va decerna „Cupa Federației 
rornînc de rugbi". Toate participan
tele la competiție vor primi cîte o di
plomă.

In campionatul feminin

0 singură surpriză: Voința Orașul Stalin—
Progresul Tîrgoviște 2—3!

r București. In singurul joc feminin des
figurat în Capitală C.PJB. a întrecut mai 
wșor decît era de așteptat echipa Progre- 
goi. Voleibalistele Combinatului Poligra
fic au avut în permanență inițiativa, ob- 
țfatînd o victorie dară cu scorul de 3—0 
<14, 12, 10). S-au remarcat : Elena Flo- 
teee, Tatiana Avacum de la C.P.B. și 
Anca Dumitrescu de la Progresul.
ț Gluj. Echipele locale C.S.M. (fost So-

Fază din meciul Rapid — Constructorul (m)

SPORTUL POPULAR

SURPRIZA IA PETROȘANI: ȘTIINȚA—DINAMO 8-8!
Știința Cluj ți C.C.A. continuă & fi neinvinse

trece Știința din localitate, tea-minînd la 
egalitate : 8—8 (0—0), după un meci 
dramatic, în care studenții au condus cu 
8-0 !

Alte rezultate : CJ'Jt. Grivifa Roșie-

Etapa a VIII-a a campionatului de 
rugbi a vădit, o dată mai mult, dîrze- 
nia cu care echipele îți dispută întâie
tatea. Astfel la Cluj, s-au întâlnit frunta
șele clasamentului Știința și C.C.A, Me-

A fost o grămadă Ia 5 m. de terenul de țintă al Constructorului. Picu (CJ'.R.) 
a cules balonul cîștigat de înaintarea feroviară ji a marcat o nouă încercare

ciul nu a reușit să tranșeze rivalitatea 
dintre cele două echipe, terminîndu-se 
cu un just rezultat de egalitate : 3—3 
(0—3). Au înscris Nanu Radu (min. 
35 încercare) pentru C.C.A. ți Cri.șan 
(min. 68 lovitură de pedeapsă) pentru 
studenți. Partida nu s-a ridicat la un ni
vel prea înalt, deoarece ambele formații 
au jucat nervos. S-au remarcat : Blă- 
gescu, Căpușan, Kramer și Nanu Radu 
(C.C.A.), respectiv Gebefiigi, Paloțanu, 
Fodor, Iloseu, Demian, Co-rdoș și Ale- 
xandrescu.

La Petroșani, Dinamo nu a putut în- 

deosebit de important. Cele mai bune ju
cătoare : Bărbulescu, Vasile și Popa — 
Ia Progresul și Golimaș, Stanciu la Vo
ința. (V. SECAREANU-coresp).

Timișoara. Liderul campionatului fe
minin, Dinamo București, a întrecut ca
tegoric echipa studentelor timișorene cu 
3—0 (2, 5, 2). Bucureștencele au folosit 
o formație de rezervă. (AL. GROSS- 
coresp. reg.}.

Constanța. în meciul cu Rapid Bucu
rești, voleibalistele de la Petrolul au 
condus cu 2—1 la seturi, dar au „căzut” 
în ultima parte a jocului pierzând cu 
2—S (12—15, 15—9, 18—16, 4—15, 
4—15). (E. PETRE-coresp.).

In numărul viitor: ::
. .................... ................. ... ...... ...... ............................ - .

® Amănunte asupra desfășurării 
partidelor din campionatul categoriei -■ 
B la fotbal

« c

»îDîn |OÎ IU jOÎ Caricaturi de Matty ■■

Foto : B. Ciobanii

CLASAMENT

Constructorul 35—0 (13—0) ; Progre- 
sul-Pet rolul Ploești 12—9 (9—0) ; Me- 
talul-Știința Timișoara 9—3 (3—0).

1. C. C. A. 8 7 1 0 102: 18 23
2. Știința Cluj 8 7 1 0 69: 15 23
3. Dinajno 8 6 1 1 113: 47 21
4. C. F. R. Gr. Roșie 6 6 0 0 116: 17 18
5. Știința Buc. 7 3 1 3 37: 47 14
6. Știința Petroșani 7 1 4 2 23: 45 13
7. Constructorul 8 2 1 5 20:102 13
8. Progresul 8 2 1 5 54: 50 13
9. C.S.M.S. Iași • 2 1 3 25: 34 11

10. Metalul l!0 6 26: 35 11
11. Știința Timișoara 8 1 0 7 30: 77 10
12. Petrolul Pioești • 0 1 7 26:154 9

Capa „Cel de-al III-lea
Congres al P. M. R.“

Competiția masculină a debutat
cu o surpriză:

C.C.A. — Progresul 3 — 1!
I

Prima etapă a competiției masculine, 
dotată cu Cupa „Cel de-al III-lea Con- 
grea al P.M.R." a fost marcată de o 
mare surpriză. întâlnind puternica e- 
chipă a Progresului, voleibaliștii de 
la C.C.A. au obținut o frumoasă vic
torie cu scorul de 3—1 (13, 14, — 3,11). 
Jucătorii de la C.C.A. au excelat în 
atac, unde Corbeanu — în formă deo
sebită — a fost foarte bine secundat de 
Claici și uneori de Iorga. De remarcat 
că în finalurile primelor două seturi, 
Progresul a condus cu 13—10 și res
pectiv 14—12, dar de fiecare dată mi
litarii au revenit puternic egalînd și 
cîștigînd la limită.

Nu a lipsit mult ca și la meciul Di
namo —- Victoria să înregistrăm un 
rezultat surprinzător. Condusă cu 1—0 
Și 2—1 (Ia seturi), Victoria a egalat 
de fiecare dată, iar în ultima parte a 
jocului a avut în permanență inițiativa 
(6—1, 8—3, 10—6, 13—8, 14—12). Di- 
namoviștii însă mai calmi și mai ex
perimentați, s-au impus în final, cîști
gînd foarte greu setul cu 16—14 și 
meciul cu 3—2 (5^—10, 6, — 13,14).

In a 3-a partidă a programului, Ra
pid, deși a evoluat cu jucătorii de re
zervă. a întrecut Constructorul cu 3—0 
(5, 3, 8). Joi vor avea loc meciurile 
etapei a Il-a, atât la băieți cât ți la fete. 
(▼•).

Fotbaliștii noștri s-au 
și au pierdut meciul dec

«— De la iri
Cu mult timp Înainte de începerea 

meciului decisiv dintre reprezentativele 
de fotbal ale R. P. Bulgaria ți R. P. 
Romîne, căile de acces spre frumosul 
stadion „Vasil Levschi" din Sofia au 
fost pur și simplu inundate de mul
țimea spectatorilor care se grăbeau 
să-și ocupe din timp locul în tribune 
sau mai sperau să găsească măcar 
un bilet pentru un loc în picioare. 
Astfel că atunci cînd echipele — ali
niate la centrul terenului — așteptau 
fluierul de începere al arbitrului grec 
Tsuvaras, era de-a dreptul imposibil 
să mai poți pătrunde în tribunele 
arhipline (peste 50.000 de spectatori). 
Printre ei, în diverse sectoare, palpi
tau peste 2.000 de turiști romîni, 
veniți prin O.N.T.-„Carpați“, cu tre
nul, autobuze sau avioane, să-și sus
țină echipa reprezentativă, de care-și 
legau atâtea speranțe. Era doar în 
ioc calificarea In turneul olimpic 

de la Roma !
Decepția lor însă, a fost dublă. In 

primul rînd victoria a revenit — pe 
merit — fotbaliștilor bulgari la sco
rul de 2—1 (2—0), care au cucerit 
astlel dreptul de a participa Ia tur
neul olimpic, unde pot avea de spus 
un cuvînt. In al doilea rînd, repre
zentativa noastră s-a comportat sub 
așteptări, mai cu seamă în prima re
priză, care a și fost decisivă în 
fixarea rezultatului final. Putem a- 
dăuga și un al treilea motiv de de
cepție : nivelul tehnic scăzut al în
tâlnirii.

Enumcrînd motivele de decepție, de 
fapt am atins și cauza insuccesului 
nostru de la Sofia: echipa a jucat 
slab, unii dintre jucători nedînd nici 
măcar randamentul lor obișnuit (Cari
caș, Tătarii, Soare, Jenei, Dcidea, A- 
Jexandru, Constantin). Și au jucat slab 
pentru că jucătorii au intrat pe teren 
timorați, covîrșiți aproape de impor
tanța meciului, comițînd — în consecin
ță — greșeli elementare — în special în 
apărare — și nereușind să lege jocul 
în atac, cu deosebire în prima re
priză. E foarte adevărat că, în ge
neral, Ia Sofia e greu de cîștigat, 
pentru că jucătorii bulgari știu să 
folosească avantajul terenului și al 
publicului propriu (în ultimul timp 
ei nu au pierdut nici un meci acasă). 
De asemenea, este drept că Ia jocul 
de duminică faptul că echipa a pri
mit un gol chiar în min. 2 a' in
fluențat destul de mult starea sufle
tească a jucătorilor noștri. Dar, a- 
ceasta nu constituie, în principal, nici 
explicație și nici scuză pentru com
portarea lor. Tocmai în asemenea îm
prejurări foarte frecvente în fotbal și 
în jocuri în deplasare, jucătorii che
mați să ne reprezinte trebuie să dea 
dovadă de maturitate. Or, au fost 
jucători care nu au făcut aceasta și 
dintre ei unii (Caricaș și mai ales 
Dridea) nu au justificat selecționarea. 
Revenirea din repriza a doua a fost 
remarcabilă, dar nu a fost suficientă 
pentru a remonta handicapul, pentru 
că pe de o parte echipa bulgară s-a 
masat în jumătatea sa de teren și 
s-a apărat cu toată energia, reușind 
să mențină rezultatul, iar pe de altă 
parte pentru că în ciuda dominării 
nete, atacanții noștri — acționînd ner
vos — nu au reușit să-și croiască 
drum spre poarta Iui Naidenov. De 
altfel nu au tras decît de două ori 
la poartă ! (față de cinci ori în prima 
repriză). în această repriză secundă, 
în care inițiativa ne-a aparținut în 
cele 30 de minute spre final, puteam 
obține un rezultat de egalitate (pen
tru că au și fost cîteva ocazii de 
marcat), dar el nu ar fi schimbat 
prea mult din concluziile pe care 
le-a prilejuit comportarea sa gene
rală, mult sub nivelul partidei de la 
8 noiembrie de la București. Și acest 
lucru trebuie reținut în primul rînd, 
pentru că ne aflăm în fața a două 
noi partide importante, cu R. Ceho
slovacă (22 și 29 mai) în „Cupa Eu
ropei".

Echipa bulgară a jucat și ea sub
* • ■ j. •_ i_s.

în orice caz a luptat mai mult pe 
tru victorie, mai cu seamă în prin 
repriză, cînd a marcat două goli 
oarecum.., norocoase (dintr-o eroar< 
lui Caricaș și una de arbitraj), d 
a tras de două ori în bară, cîi 
apărarea noastră a fost ,șah-mat“, 
a ratat alte două ocazii clare. Rel 
rindu-ne, de altfel, la aspectul gen 
ral al întîlnirii, am putea spune 
a învins echipa care a jucat mai p 
țin slab. Și aceasta a fost echi| 
gazdă. Ea a beneficiat de o forma) 
mai echilibrată, fără „găuri", care 
prima parte a jocului a acționat > 
multă omogenitate și promptitudi 
în atac, iar în a două repriză s-a 
părat cu dîrzenie, cu toți jucător 
chiar și cu Dimitrov care — suferii 
în min. 56 o rupere de mușchi ac< 
dentîndu-se, a trecut extrem stâng 
Pentru moralul fotbaliștilor bulga 
care au intrat pe teren la ’ 
de emoționați poate ca și ai noșt 
ca și pentru comportarea lor în co 
tinuare a contat foarte mult gol 
marcat în min. 2. A fost — se poa 
spune — un moment psihologic al 
cestui meci decisiv.

Arbitrul Tsuvaras (corect și co 
petent ajutat de tușierii Kulaxis 
Vernardaxis) a fluierat foarte mi 
la început (și cînd a fost infrăcțiu 
și cînd nu a fost) în dorința de a pi 
întâmpina orice degenerare. Și a gi 
șit, ca în cazul faultului imaginar d 
min. 20, din care Covacev a însc. 
al doilea gol. în schimb, în repri 
a doua, cînd se impunea interven 
sa la duritățile comise de apărar 
echipei bulgare, nu a făcut-o. In pl 
nu a marcat timpul pierdut din ca 
za deselor întreruperi cauzate de 
cătorii gazde.

★
Jocul I-a început echipa noast 

dar imediat gazdele preiau inițiati 
și atacă. Caricaș respinge, dar tot 
greșește în min. 2 și scorul ei 
deschis. Rakarov execută o lovite 
liberă de la 40 m., Diev și Carie

2—I în min. 66 al meciului de la S< 
a reluat mingea centrată de pe part 

tarului bulgar Naidenov, a î>

sar, dar mingea trece peste ei și cr 
în spate în careu, lordanov — co 
plet liber — se infiltrează în apăra 
fuge spre poartă și profitând de e 
tarea lui Voînescu de a ieși, m 
chează pe lîngă el: 1—0! Golul 
cesta dă aripi jucătorilor bulg; 
dar în același timp, parcă „taie 
cioarele" jucătorilor noștri. Presiu 
bulgarilor de cîteva minute îi 
mează două acțiuni ale echipei noi 
tre, dar Tâtaru (min. 6) și Const; 
tin (min. 7) pierd situații destul 
favorabile. Inițiativa continuă să 
parțină echipei bulgare, care face 
joc variat, cu dese schimburi 
locuri în atac, lordanov, Diev 
Abadgiev fiind adevărate moto: 
care provoacă panică în apărai 
noastră. Mijlocașii se străduiesc 
suplinească insuficiențele din apărai 
imediată (din care numai Popa 
randament) și să păstreze legăti 
cu atacul, în care se remarcă d< 
Hașoti. încercările timide de a f; 
un joc calm și pe jos (căruia g: 
dele îi fac față cu greu) rămîn fi 
rezultat. Echipa bulgară continuă 
fie superioară și în min. 20, după 
Constantin pierduse — din ezitare 
o situație bună de tras la poar 
urcă scorul la 2—0. Arbitrul sancț 
nează cu o lovitură liberă de la 17 
un atac corect al iui Soare la Di
Execută Covacev peste „zid" și 
scrie în colț sus. Mai atent. Voines 
*>«■ fî niduf înL>ru* *>r?i I iri r>

^aneșul) și Știința au obținut noi victorii. 
JDin întâlnirea C.S.M.—-Voința Sibiu, 

«doar primul set a fost mai echilibrat. în 
«continuare clujencele au jucat din ce în 
fee mai bine și au cîștigat cil 3—0 (10, 
“5, 3). Partida Știința—Metalul Bucu- 
trești a necesitat echipei învingătoare 4 
inețuri. Cu excepția setului III, Știinta a 
‘întrecut adversara sa printr-un atac mai
• eficace și printr-un joc mai sigur în li- 
rpia a doua. Scor final 3—1 (5 6, — 
34,7) pentru Știința. (A. DUMITRIU- 
»coresp.

Orașul Stalin. Meciul dintre echipa 
iloeală Voința și Progresul Tîrgoviște s-a 
terminat ou surprinzătoarea victorie a 

-formației oaspe la scorul de 3—2 (6, 
13, — 8, 11, 9). Voleibalistele din 

i Tîrgoviște au luptat cu o Insu-flețire 
«-demnă de remarcat, câștigând un meci



T B n L
ja R. P. Bulgaria va merge la Roma

»orfat sub așteptări 
le la Sofia cu 2-1 (2-0)
ostru —

Rapid București, Dinamo Bacău și Minerul Lupeni 
cîștigătoare ale competiției organizate în cinstea 

celui de al Ul-lea Congres al P. M. R.
Rapid București — Dinamo București 3*1 (0*1)

părători bulgari ți numai doi înaintați romîni. Acțiunea lui Constantin 
loc) a fost stopată de Largov ți mingea se îndreaptă acum spre Naide- 
• la stingă la dreapta : Manolov, Dridea, Largov, Constantin, Dimitrov, 
3 ți Covacev. Foto : T. Roibu

iev trage în bară, mingea re- 
teren, iar Debîrski reia peste 
Sîntem dominați. Apărarea 
reșeli peste greșeli, nu aplică 
■caj strict, nici în zonă. Ior- 
iin nou scăpat liber, reia cu 
.... . bară, de la cîțiva metri 
i), iar în min. 40 și 44 Ior- 

Diev, singuri în fața porții, 
>uă goluri sigure. La ultima 
ituații Voinescu a intervenit 
:s blocînd șutul de la 6 m 
dev. Repriza ia sfîrșit cu un 
— meritat — favorabil echi- 
are (2—0), care a tras de 17 
toarta, față de cele 5 șuturi 
tre.
luare, jocul este mai echili- 
tcurile succedîndu-se la am- 
ți. Atacul nostru, în care Ha- 
: la fel de bun ca în prima

■are nu se vede în fotografie) 
lațoti ți cu tot plonjonul por
unci al echipei noastre

Foto : R. Vilara

Profită de orice fault pentru a si
mula accidente care duc la întreru
perea jocului pentru cîte 1—2 minute 
(min. 73 și 84). Finalmente, ei reu
șesc să mențină rezultatul, deși îna
intașii noștri au avut cîteva situații 
bune (Dridea min. 72, Raksi min. 73, 
Constantin min. 7.5 și 82). Raport de 
cornere: 4—2 (3—1) pentru Bulgaria.

R. P. BULGARIA: Naidenov — 
Rakarov. Manolov, Dimitrov — Lar
gov, Covacev — Diev, Abadgiev, Ior- 
danov, Colev, Debîrski.

R. P. ROMINĂ: Voinescu — Popa, 
Caricaș, Soare — Jenei, Alexandru 
— Hașoti, Constantin, Dridea, Raksi, 
Tătaru.

Din echipa noastră s-au remarcat 
Hașoti și Popa printr-o comportare 
constant bună; din cea bulgară Lar
gov, Iordanov, Covacev, Rakarov, 
Diev și Abadgiev.

P. GAȚU

Meciul de ieri din Giulești, dintre 
Rapid și Dinamo, ne-a plăcut mai 
mult decît multe partide de campio
nat. Cele două echipe au oferit spec
tatorilor o întrecere de calitate, cu 
numeroase faze de fotbal bun, cu faze 
de poartă pasionante, cu goluri spec
taculoase. Mai buni în repriza a doua 
— cînd au dominat în majoritatea 
timpului, — rapidiștii au repurtat o 
meritată victorie cu 3—1, cucerind ast
fel primul loc în grupa București a 
competiției. Cu toată superioritatea 
marcată de- feroviari în repriza secun
dă (raportul de cornere al reprizei: 
9—0), ei n-au reușit să înscrie decît 
în minutul 80, cînd Ozon — lansat 
de Văcaru — a pătruns singur în 
careu și a marcat cu un șut pe jos. 
Pînă atunci, echipa Dinamo București 
se anunța cîștigătoare, mai ales că 
portarul său (Cosma) apăra excep
țional. Se părea deci că avantajul luat 
in minutul 29 (cînd V. Anghel a în
scris cu un șut puternic, la capătul 
unei curse în care „l-a pierdut pe drum" 
pe Macri) va rămîne pînă la urmă 
pe tabela de marcaj. Golul egalizator 
al lui Ozon a dat însă aripi ferovia
rilor, care au marcat din nou peste 
7 minute (Ozon, dintr-o lovitură liberă

f minică se reia 
campionatul categoriei A 

întrerupt pentru meciul cu echipa 
R.P. Bulgaria, campionatul categoriei 
A se reia duminică 8 mai cu etapa 
a XlX-a care programează următoa
rele partide: Progresul București — 
Știința Cluj (1—0), C.C.A. — Dinamo 
Bacău (2—1), Jiul Petroșani — Rapid 
București (1—5), Farul Constanța— 
Minerul Lupeni (0—4), Petrolul Plo- 
ești — U.T.A. (2—0) și St. roșu Or. 
Stalin — Dinamo București (2—2).

Este probabil ca meciul Petrolul— 
U.T.A. să fie amînat (eventual pen
tru 15 mai) deoarece echipa ploeșteană 
a fost invitată să joace duminică în 
R. Cehoslovacă.

Rezultatele etapei de ieri a categoriei B
Seria I

Rulmentul Bîrlad — Știința Bucu
rești 2—1 (1-0).

Prahova Ploești — S.N.M. Con
stanța 1— 1 (0-1).

Dinamo Suceava — Foresta Fălti

Victoria Buzău — C.S.M. Rădăuți 
2—0 (0—0).

4. Dinamo Pitești (5) 18 8 4 6 27:30 20
5. C.F.R. Timișoara <6> 18 7 5 6 30:18 19
6. Poiana Cîmpina (4) 18 7 5 6 21:20 19
7. Știința Craiova (7) 18 8 2 8 23:22 18
8. Drubeta Tr. Sev. (9) 18 6 5 7 24:25 17
9. Metalul Buc. (8) 18 8 1 9 25:27 17

10. C.S. Craiova (10) 18 6 5 7 22:31 17
11. Metalul Tîrgov: (12) 18 7 2 9 32:33 16
12. C.S.M. Reșița (11) 18 6 3 9 31:31 15
13. Metalul O. Roșu (13) 18 5 3 10 24:38 13
14. Carpați Sinaia (14) 18 4 3 11 21:34 11

cerii 3—0 (2—0).
C.S.M.S. Iași — Unirea Iași 2—0 

(1-0).
C.F.R. Pașcani — Dinamo Galați 

1—2 (0—0).
Gloria Bistrița — Unirea Focșani 

5—0 (1—0).

de la 18 metri, care a „șters" zidul) 
și au pus apoi „punctul pe i“ în mi
nutul 90 cînd Ozon a înscris din 
nou.

Rapid a jucat ieri foarte bine în 
special în repriza a doua, cînd a stă- 
pînit terenul și a desfășurat atacuri 
bine orientate, dar lipsite — din pă
cate — de eficacitate. Cei mai buni 
jucători feroviari au fost Ozon, Grea- 
vu și Ojoc. De la meci la meci, tînă- 
rul Al. Lazăr se dovedește și el în 
progres. Dinamo — eu o echipă lipsită 
de mai mulți titulari — a făcut un 
joc bun, contribuind alături de Rapid

la calitatea partidei. A slăbit ritmul 
însă în repriza a doua. S-au remar
cat : Cosma, Ivan, Nunweiller III și 
juniorul Feodot.

Arbitrul VI. Fieru-București a condus 
bine echipele :

RAPID: Dungii (Ojoc)-Greavu, Do- 
deanu, Macri-Bodo, Langa (Văcaruî- 
Copil, Ozon, Ene II, R. Lazăr, Al. 
Lazăr.

DINAMO: Cosma-Ivan, Motroc, Pa- 
nait (Călinoiu)-Nunweillcr IV, Nun- 
weiller III-V. Anghel, Biikossy, Ene I, 
Feodot, Semenescu.

C. RADU

Balonul țutat de Ozon, din lovitură liberă, s-a oprit în plasă : este 2—1 
pentru Rapid.

Foto : B. Ciobanu

iar Raksi și Constantin dau 
ament mai bun, construiește 
cțiuni periculoase, ratate însă 
lipsă de finalitate, fie din 

•ii Dridea care strică multe 
în min. 56, Dimitrov pără- 
-enul accidentat și reintră în 
pe - extrema stîngă (Covacev 

ndaș și Colev half). în min. 
todifică atacul nostru : Raksi 
ireapta și Hașoti inter stingă, 
tă alcătuire, linia de înaintare 
îi vioaie, mai combativă și 
ițiativa, mai ales că și jucă-‘ 
Igari slăbesc jocul, resimțind 
lepus pînă atunci. Incet-încet, 

•îoastră începe să stăpînească
în special din min. 66 cînd 
să reducă handicapul : Ha

ns extrem dreapta, centrează, 
ji Constantin lasă pe rînd să 
lingea care ajunge la Tătaru. 
eia direct cu piciorul în poar- 
1. Dominarea noastră devine 
:ă și echipa bulgară renunță 
ul la ofensivă, trecînd aproa- 
tregime la o apărare disperâ
nd cu orice preț să împiedice 
. Jucătorii bulgari fac un joc 

destructiv și de multe ori 
La. ..mutiwla_ tranFer t.i „z jLm... f.tnin

CLASAMENTUT»

1. C.S.M.S . Iași (1) 18 14 2 2 55:18 30
2. Dinamo Galați (2) 18 13 2 3 42:18 28
3. Știința București (3) 18 9 3 6 41:19 21
4. Dinamo Suceava (5) 18 7 6 5 25:23 20
5. Prahova (4) 18 6 7 5 30:26 19
6. Rulmentul Bîrlad (7) 18 8 2 8 17:30 18
7. Unirea lași (6) 18 7 3 8 21:22 17
8. S.N.M. Constanța (8) 18 5 6 7 22:27 16
9. Foresta Fălticeni (9) 17 5 5 7 21:30 15

10. Gloria Bistrița (12) 17 6 2 9 20:22 14
11. Unirea Focșani (10) 18 3 8 7 21:36 14
12. Victoria Buzău (14) 18 4 5 9 22:31 13
13. C.F.R. Pașcani (11) 18 4 5 9 16:27 13
14. C.S.M. Rădăuți (13) 18 5 2 11 19:43 12

ETAPA VIITOARE: Dinamo Galați- 
Dinamo Suceava, Unirea Iași-Gloria 
Bistrița, Ști'nța București-Unirea Foc
șani, C.F.R. Pașcani-Prahova Ploești, 
Foresta Fălticeni-Victoria Buzău, 
C.S.M. Rădăuți-C.S.M.S. Iași, S.N.M. 
Constanța-Rulmentul Bîrlad.

Seria a l!-a
Dinamo Pitești — C.FJL Timișoara 

1-1 (0-0).
Metalul Tîrgoviște — Carpati Si

naia 4—1 (1—0).
Metalul București — Știința Cra

iova 2—1 (1—0).
Metalul Oțelul Roșu — C.S.M. Re

șița 2-2 (1-2).
Știința Timișoara — Dinamo Obor 

3-0 (3—0).
C. S. Craiova — Flacăra Moreni 

2—0 (2—0).
Drubeta T. Severin — Poiana Cîm- 

Dina 3-1 (2—0).
CLASAMENTUL

1. știința Timisoara (1) IS 12 3 3 36:14 27
2. Dinamo Obor (2) 18 16 2 « 3«S5 22
9 KPTIA 1 "1 91

ETAPA VIITOARE : Dinamo Obor 
— Drubeta T. Severin, Poiana C.îtn- 
pina — Știința Timișoara, C.S.M. Re
șița — Flacăra Moreni, Carpați Si
naia — C. S. Craiova, Metalul Tîrgo
viște — Dinamo Pitești, Știința Cra
iova — Metalul Oțelul roșu, C.F.R. 
Timișoara — Metalul București.

Seria a lll-a

Recolta Cărei — C.S.M. Baia Marc 
2—4 (0—2).

Gaz Metan Mediaș — C.F.R. Cluj 
2-1 (1-1).

Corvinul Hunedoara — C.F.R. Arad 
1-0 (1-0).

Rapid Cluj — Ind. Sîrmei C. Turzii 
1-1 (0-1).

A.M.E.F.A. Arad — A.S.A. Sibiu 
1 — 1 (0—0).

Chimia Făgăraș — C. S. Tg. Mu
reș 1—3 (0—1).

Tractorul Or. Stalin—C. S. Oradea 
2—0 (0—01.

CLASAMENTUL

1. Corvinul Huned. 1 - 18 10 6 2 38:15 26
2. C.S.M. Baia M. (2) 18 9 6 3 38:18 24
3. A.S.A. Sibiu (3) 18 5 11 2 31:18 21
4. C.S. Oradea (4) 18 8 4 6 27:24 20
5. A.M.E.F.A. Arad (6) 18 8 4 6 18:19 20
6. Recolta Cărei (5) 18 7 5 6 29:31 19
7. Ind. Sîrmei (8) 18 5 8 5 29:25 18
8. C.F.R. Cluj (7) 18 8 1 9 26:23 17
9. Gaz Metan Med. (9) 18 5 7 6 22:28 17

10. Tractorul (11) 18 5 6 7 20:19 16
11. Rapid Cluj (10) 18 5 6 7 20:27 16
12. Ch mia Făgăraș (12) 18 6 2 10 23:39 14
IX C.S. Tg. Mureș (13) 18 6 2 10 15:36 14
14. C.F.R. Arad (14) 18 3 4 11 13:27 10

ETAPA VIITOARE : I nd Sîrmei
C. Turzii — A.M.E.F.A . Arad, C. s.
Oradea — Chimia Făgăraș, C.F.R. 
Arad — Recolta Cărei, C.S.M. Baia 
Marc — Gaz Metan Mediaș, C.F.R. 
Cluj — Tractorul Or. Stalin, A.S.A. 
Sibiu — Corvinul Hunedoara, C. S. 
Tct Murns__Panul Clni

Steagul roșu — Petrolul
ORAȘUL STALIN 2 (prin telefon) 

Iniîînirea de fotbal dintre echipa Stea
gul roșu și Petrolul Ploești, cîștigatâ 
de localnici cu 1-0 (0-0) prin punctul 
înscris de Hidișan în min. 63 dintr-o 
lovitură de la 11 m., a atras peste 
7 000 spectatori, care au urmărit un 
joc foarte atractiv, cu faze rapide și 
variate, cu numeroase șuturi la 
poartă.

In prima repriză acțiuni periculoase 
au avut pe rînd Seredai (min. 4). 
Gane (min. 8 și 10), Meszaroș (min. 
11), A. Munteanu (min. 14), Babane 
(min. 16), Badea (min. 17 și 43). In 
partea a doua a meciului au ratat 
ocazii bune de gol Babone (min. 47, 
48), Seredai (min. 54), Gane (min.

Farul —C.C.A.
CONSTANȚA 2 (prin telefon). Ju- 

cînd relaxat, ambele echipe am prac
ticat un fotbal bun, cu destule faze 
spectaculoase, apreciate de spectatori. 
Ca desfășurare, jocul a avut două as
pecte diferite. Repriza I a aparți
nut aproape cu totul Farului, care a 
deschis scorul în min. 3 prin N.cu- 
lescu dintr-o pasă de la Sever. In 
această perioadă C.C.A. se lasă do
minată și răspunde prin contraatacuri 
rare și inconsistente. Totuși, în min. 
35 Fodor inițiază o acțiune personală 
și avînd concursul portarului Ghibă- 
nescu reușește să egaleze.

La reluare, Farul obține în min. 49 
și 50 prin Pană și Niculeșcu două 
bare, dar cei care domină sțnt mili
tarii. Ei stăpînesc cu autoritate te-

Ploești 1 — 0 (0 — 0)
65), Seredai (min. 65), Babone (min. 
72, 73), Gane (min. 74), Campo (min. 
76), Meszaroș (min. 77), Seredai 
(min. 80) si Constanți nescu (min. 
87).

A condus satisfăcător Gheorghe Io- 
nescu (Orașul Stalin). Au jucat ur
mătoarele formații :

Steagul roșu: Cerneanu-Zbîrcea,
Cojocarii, Bîrsan-IIiu șan, Szigeti- 
Campo, Meszaroș (Seredai), Gane. 
Damian (.Meszaroș), Seredai (Damian).

Petrolul : Ringhiariu-Tendler, Fronea, 
Fforea - D. Munteanu, M. Marcel- 
Constantiriescu. Tabarcea, Badea 
(Labone), A. Munteanu, Babone (Ba
dea)

C. GRUlA-cores. reg.

2 — 2 (1 — 1)
renul timp de 25 minute, practică un 
joc mai bun, mai legat și înscriu in 
min. 60 prin Ivănescu printr-un șut de 
departe care îl surprinde pe Glubă- 
nescu. . Localnicii levin în- atac și 
reușesc să egaleze în min. 75 prin 
Stancu, care șutează fu'gerător de la 
30 m, la „păianjen". A arbitrat bine 
I .Regep (Constanța).

FARLL : Ghibânescu-STRATON,
STANCU, Botescu-Bibere, Pană-NUNU, 
Corneanu, Datcu, NICL'LESCU, SE
VER.

C.C.A. : TOMA-Staicu, APOLZAN, 
ZAVODA I-MIHAILESCU, Bone- 
CAQOVEANU, Coristantinescu, Fodor, 
Ivănescu, Crișan.

P. ENACIIE 
Coresp. reg.

București •— Dinamo
Partida care trebuia să desemneze pe 

câștigătoarea locului I în grupa de la 
Oonstanța a fost de un nivel tehnic 
destul de ridicat, Ia care au contri
buit ambele formații.

Golul eu care dfnamoviștii au 
cîștigat a fost marcat în min. 62, 
dintr-o acțiune a lui Rădulescu. Arbi
trul Dumitru Bfeja a condus bine 
formațiile :

Minerul Lupeni - Jiul
LUPENI, 2 (prin telefon). Peste 

1500 de spectatori au asistat la un 
joc plăcut, disputat într-o notă de 
perfectă sportivitate, și cîștigat pe merit 
de echipa locală. In minutul 23, 
după o combinație Creiniceanu, Lea- 
hevici, Nisipeanu, ultimul a introdus 
balonul în plasă. In min. 35 a marcat 
Milea. In această perioadă am mai 
remarcat barele Iui Creiniceanu și 
Gram și o mare ocazie ratată de Sima.

In repriza a doua Minerul a pus 
stăpînire pe joc, asaltînd poarta lui 
Crîsnic. Jiul a revenit doar spre sfîr- 
șitul meciului. In min. 46, la o cen-, 
Irarp a iui Tt.ih. minuea a intrat ne

Progresul Bacău 0 — 1 (0 — 0)
PROGRESUL : MINDRU - Birn,

SANDU, SMARANDESCU I.-Ciocea 
ȘTIRBEl-Baboe, MARIN, Protopopescu, 
MAFTEUȚA, Vasilescu.

DINAMO BACAU: Bucur-GIOSAN, 
Lazăr, Anghel-Cîrnaru, Ujvari-Rădu- 
lescu, ȚIRCOVNICU, SORIN AVRAM, 
CIRIPOI, PUBLIK.

1.1V1U BRUCKNER 
Coresp. reg.

Petroșani 3-2 (2-0)
sub Kiss în poartă (2—1). In min. 
62, după o combinație frumoasă între 
Plev și Leahevici, mingea a ajuns la 
Creiniceanu, care a șutat imparabil 
de la 18 metri (3—1). Scorul final 
a fost stabilit în min. 82 priîitr-un 
șut sec al lui Gabor (3—2).

Arbitrul Mihai Marta (Deva) a con
dus foarte bine următoarele formații:

MINERUL : Kiss-Plev, COMAN,
Mihai-SZOKE. ADAM-Sima, Leahevici^ 
Nisipeanu, Milea, CREINICEANU.

JIUL: CRISNIC-Crăciun, Tilvesciț 
DELEANU-COȘMOC, Crișan - Toth, 
Ciurdă.r.eșcu, GRAM, Ga bor, Manca.



Baza de mase—cheia succeselor viitoare
Recenta consfătuire a Federalei ro

mîne de lupte a dezbătut o serie de 
probleme de mare importanță periira 
activitatea de viilor a acestei discipli
ne. Din multele probleme ridicate re
ținem pe aceea a asigurării bazei de 
mase. S-a arătat in conferință că în 
ultimul an s-au obținut numeroase 
succese pe drumul dezvoltării acestui 
sport. In prezent, numărul secțiilor 
afil.aîe se ridică fa 55, iar al sporii- 
vilor legitimați la aproape 1400.

O serie de comisii regional, raio
nale și locate, cît și secțiile de lupte 
care funcționează în aces'e 1 ca'ită'i 
au de Ușurat o rodnică activit >te. A- 
cest lucru s-a oșlmdit în faptul că s-au 
creat noi secții ce lupte, s-a măr t 
numărul sportivilor și s-a asigurat o 
activitate continui prin organ zarea de 
concursuri locale, lărgiidu-se în felul 
acesta baza <!e mase a luptelor '-'■rice 
și libere. Astfel de centre au tost Ora
dea, București, Marghita, Baia r.tare, 
Tg. Mureș etc. Nu aceiași lucru pu
tem să spunem de regiunile Cluj, 
Constanța, Hunedoara și chiar Timi
șoara. Ultima, deși a fc-st ani de 
zile fruntașă în ceea ce privește ac
tivitatea organizatorică și ompetițio- 
nală, in prezent, din cauza unor ne
înțelegeri ivite în sinul comisiilor de 
T:pte (orășenească și regională), cît 
și între antrenorii diferitelor secții 
(fapt care nu a fost combătut la
timp de către comisia regională) s-a 
ajuns la o stare de îîncezealâ. Intr-o 
serie de centre din această regiune, nu
mărul celor care practică luptele, în 
loc să fi crescut în urma condițiilor 
create, a stagnat. Un exemplu con
cret : orașul Lugoj, care împrospăta 
din plin și cu regularitate reprezenta
tiva țării iwastre,-. a ajuns să .aibă ; 
•sn singur schimb de luptători. In cam
pionatul pe echipe de anul trecut, de 
multe ori cele două echipe din locali
tate s-au prezentat descompletate (în 
urma accidentării sau lipsei unor spor
tivi) din cauză eă le-a lipsii rezerva 
respectivă.

Există în aceste centre preocupare 
p 'hu ridicarea de noi eletnen.u ? Par
ticipant» Ia discuții au arătat că

in acest sens se face prea puțin. Situ
ația este cu atît mai surprinzătoare, 
cu cit în Lugoj, Arad, Hunedoara, Bocșa 
Rcmînă, Cluj, Constanța există multe 
cadre tehnice bine pregătite și cu 
înaltă calificare. Astfel, la Lugoj sînt 
șapte antrenori, dar numărul total 
al tinerilor care frecventează sălile 
de antrenament nu depășește cifra de 
30 în cele două secții existente ! A- 
ceastă situație de netoferat trebuie să 
înceteze. Pe viitor va trebui să se a- 
corde o și mai mare atentie dezvol
tării și reîmprospătării cadrelor de 
luptători în acest centru, ca și în 
ceelalte aflate în aceeași situație.

Față de alte țări, avem avantajul 
că la noi se practică trînta — sport 
asemănător cu luptele — în numeroase 
centre mai ales sătești. De ce nti-i fo
losit acest avantaj? Dintre tinerii care 
practică trrnta numeroși pot fî atrași 
în sportul luptelor.

Antrenorii, cît și sportivii fruntași, 
au făcut însă prea puțin în această 
direcție, ca și pentru ajutorarea cen
trelor sătești atît din punct de vedere 
tehnic și propagând stic, cît și orga
nizatoric. Exemplul secțiilor de lupte 
C.F.R. Timișoara, C.S.M. Baia Mire, 
C.S.M. Galați, Dinamo București ș.a., 
care au mers în mediu! sătesc și au 
făcut demonstrații, foarte mult gustate 
de public, ar trebui să constituie un 
stimulent și peniru alte secții din țară.

Acolo unde acest ajutor a fost dat, 
rezultatele n-au întirziat să se arate. 
Amintim centrul de la Marghita (50- 
de sportivi—antrenor Ștefan Gonczi), 
de fa Tulucești-regitinea Galați (25 
de sportivi—antrenor Șt. Babin), de la 
Jimbolia (30 de sportivi-antrenor Tr. 
Petre) ș.a. Problema de care se izbea 
fiecare sepție nou înființată era aceea 
a sa'fe'e'or de lupte. Satele ne oferă o 
serie de exemple în care inițiativa ti
nerilor a reușit să înlăture acest nea
juns. Astfel, în multe sate din regiunea 
Constanța, București și Pitești, spor
tivii au confecționat din resurse lo
cale (pare, rumeguș — acoperite cu 
o prelată) saltele necesare pentru buna 
desfășurare a antrenamentelor. Con
tribuind la buna pregătire a acestor

tineri, îi putem încetul cu încetul a- 
trage la practicarea luptelor.

Federația romînă de lupte s-a în
grijit în prea puțină măsură de ți
nerea unor cursuri de inițiere pentru 
instructorii voluntari sportivi și nici 
comisiile regionale sau raionale nu au 
făcut acest lucru. Pe viitor, aceasta 
va trebui să constituie o preocupare 
atît a federației cît și a comisiilor 
respective. Aiutînd șî mai mult unele 
centre muncitorești cît și dînd o 
mai mare atenție dezvoltării centrelor 
sătești, vom contribui ta lărgirea bazei 
de mase a acestui sport.

Echipa Progresul
a cîștigat „Cupa Dinamo”

Știința pe primul Ioc in competiția
S-au terminat și ultimele jocuri în 

competijia de polo organizată de clu
bul Dinamo. Trofeul pus în joc — 
„Cupa Dinamo“ — a revenit, final
mente, echipei Progresul, antrenată 
de Th. Angelescu. Aflată pe o poziție 
secundară, timp de 5 etape la rînd, 
echipa Progresul a, declanșat Ia timp 
un finiș puternic întreeîndu-i „pe linia 
de sosire" pe feroviari, care condu-

dotată cu „Cupa 1 Mai” la Chrj 
seseră, pînă atunci, toată cursa. Suc
cesul repurtat și în această competiție 
de echipa Progresul vine să răsplă
tească eforturile continue depuse lao
laltă de antrenor și echipă. Ultimul 
obstacol — înainte de victorie — a 
fost trecut sîmbătă, cînd echipa Pro
gresul a învins combinata Școala 
sportivă de elevi -j- Clubul sportiv 
școlar cu scorul de 3—1. Celelalte 
două jocuri disputate tot sîmbătă la

Hn^DBRl

Echipa feminină Rapid București 
învinsă la scor la Timișoara!

Campionatele republicane de hand
bal în 11 au continuat ieri cu jocurile 
etapei a Vl-a (la băieți) și a Vil-a (la 
fete) din retur.

© !n Capitală au avut loc două par
tide. în primul jo-c echipele feminine 
Știința București și Progresul au lup
tat cu multă însuflețire pentru victorie. 
După o repriză egală în care Știința 
a înscris prin A. Niculescu și H. Rotii, 
iar Progresul prin V. Dumitrescu (2), 
campioanele încep să atace mai insis
tent, folosind adesea blocaje împotriva 
apărării „om la o-m“ a Progresului. 
Din asemenea acțiuni, A. Szdkb înscrie

2—3 goluri pe care l-a și mărit după 
pauză. Scor final : 14—9 (8—6). fa.v.}.

G Desfășurată pe un teren desfun
dat, partida Tehnometal Timișoara-Di- 
narno București s-a terminat cu victo
ria la limită a dinamovișlilor cu scorul 
de 11—10 (3—7). (Al. Gross-coresp. 
reg.).

® La Orașul Stalin, echipa feminină 
Tractorul a obținut prima sa victorie 
în campionat, întreeînd Constructorul 
Timișoara eu scorul de 7—0 (3—0). 
De remarcat că echipa timișoreană s-a 
prezentat în 10 jucătoare !... în meciul 
masculin Dinamo—CJ5.M.S. Iași, deși

ACTIVITATEA LA ZI
• In sala .Chimistul" din Baia 

Mare, 38 dintre cei mai buni juniori 
din asociațiile Chimistul, Topitorii], 
Stăruința și C.S.M. Baia Mare au 
luat parte la turul campionatului repu
blican de lupte libere pentru juniori, 
întrecerile s-au ridicat la tin bun nivel 
tehnic fiind vfri anla-udate de numeroșii 
spectatori prezenți. S-au remarcat în 
ruoil deosebit V. Ungur (Stăruința), 
1. Netischli, V. Matusz (Chimistul) și 
G. Dohf, N. Țîră și Șt. Toth (C.S.M. 
Bata Mare). Luptătorii de la Topitorul 
— care de fapt sînt încă începători 
•— s-au comportat mai slab. Iată primii 
clasați: 50 kg: V. Ungur (Stăruința), 
53 Kg: I. Nctischîi (Chimistul), 56 
kg: N. Țîră (C.S.M.), 59 kg: V. 
Matusz (Chimistul1), 63 kg: G. Dohi 
'(C.S.M.), 67 kg: Șt. Toth (C.S.M.), 
70 kg: Gh. Roman (Stăruința), 75 
kg: D. Petrovan (C.S.M.), 80 kg- 
.7. Stefănescn (Chimistul).

Este știut că în anii trecuți a exis- 
fat o preocupare deosebită în acest 
centru pentru ridicarea unor elemente 
la categoriile superioare. De astă dată 
însă antrenorii băimărerti nu au pre
zentat nici un concurent la categoria 
grea.

(V. SASĂRAN și V. POP- 
corespondenți)

r
• Zilele trecute s-a disputat în 

sala de sport din Craiova faza a doua 
a campionatului republican individual 
de lupte clasice seniori. Au participat 
luptătorii de la chibtil sportiv Craiova 
și cei din asociația Voința din ace
eași localitate. Concurenții au oferit 
meciuri spectaculoase și de un nivel 
tehnic satisfăcător. Pentru buna pre
gătire remarcăm sportivii de la C.&. 
Crai >va, care de altfel au și cîștigat 
toate locurile iutii. Iată de altfel, pri
mii clasa'i: 5.3 kg: Octavian Nedea, 
57 kg:-Jifcn Taban, 62 kg: Marin 
Bădiță, 67 kg: Mircea Cosmiilesctr, 
7.3 kg: Popnvici Alexandru, 79 kg: 
I.eori Păsat. 87 kg: [on Kirsch, grea ■ 
Mihai Martinescu.

(ALEXANDRU LAZAR-coresp).

• In Capitală s-a desfășurat cea 
de a dora c ană a campionatului re-

publican de lupte libere seniori, faza 
oraș. Pe primele locuri s-au clasat 
următorii: 52 kg: A. Ruzsi (Din no), 
V. Vlădescu (Dinamo), I. Marmoră 
(Rapid), 57 kg: D. Crăciun' (C.C.A.), 
V. Coman (Metalul), I. Dragomir 
(Prog.), 62 kg: A. Geantă (C.C.A.), 
I. Radu (Semănătoarea), V. Tobă 
(Prog.), 67 kg: II. Aîavridis (Meta
lul), V. Ttrță (Dinamo), T. Damiantdis 
(Prog.), 73 kg: P. Cîrcittmarti (C.C.A.), 
M. Mihai (Prog.), I. Hasfer (Rapid), 
79 kg: G. Marinesctt (C.C.A.). Carol 
Badea (C.C.A.), 87 kg: O. Retfalvi 
(C.C.A.), M. Scînteie (Prog.), I. Mo
rarii (Prog.), grea: T. Tarbâ (C.C.A.), 
D. Dașcăii (C.C.A.), I. Pavel (C.C.A.).

(D. HÎTRU-coresp)

P’-DUTUL POPULAR
Pair a 6 a Nr 3fiftS

bazinul acoperit de la Floreasca s-au 
soldat cu rezultatele: Dinamo-Școala 
sportivă de elevi 11 3-2, Știința-Voln- 
ța 4-4. După această ultimă etapă 
clasamentul competiției dotată cu 
„Cupa Dinamo" se prezintă astfel :
1. PROGRESUL
2. Rapid
3. Dinamo
4. Știința
5. S.S.E.-ț-C.sp.se.
6. Voința
7. S-S.E. II

CLUJ 2 (prin 
sportiv Știința 
sfîrșitul

6 5 0 1 37 : 13 IC
6 4 1 1 41 : 11 S
6 4 0 2 25 : 28 8
6 2 2 2 34 : 19 6
6 3 0 3 16 : 30 6
6 1 1 4 19:29 3
6 0 0 6 6 : 48 0

telefon). — Clubul 
Cluj a organizat Ia 

săptămîmj trecute, în bazin de 
25 m. un concurs în cinstea zilei de
1 Mai. De remarcat rezultatele reali
zate de L. Daroczi (St. Cluj) : 59,5 
(100 m liber), 4:46,9 (400 m liber) 
și 1:07,7 (100 m spate). „Cupa
1 Mai" a revenit Științei Cluj cu 
212 p. urmată de C.S.M. Cluj cu 160 
p. și Clubul sportiv cu 90 p. (R- 
Fisch- coresp. regional).

Otto Thelman (C.C.A.) într-o spectaculoasă săritură la semicerc.

de două ori : 4-—2 pentru Știința. Re
plica Progresului nu a întîrziat însă ; 
A. Vasile reduce din handicap (3—4), 
iar V. Dumitrescu ratează pe contra
atac o bună ocazie de a egala. Scorol 
final de 5—3 (2—2) pentru Știința 
este stabilit în ultima secundă de joc 
de către A. Niculescu. care transformă 
o lovitură liberă de la 18 m.

întîlnind echipa sibiană Voința, 
C.C.A. a obținut a 6-a victorie conse
cutivă în retur. Conduși în primele 
minute cu 3—1 și 4—2 militarii și-au 
revenit curînd, impunîndu-și superio
ritatea tehnică. Ca urmare a unei con
cepții superioare de joc, atacul echipei 
C.C.A. (mai ales atunci cînd și-a con
centrat atenția) a străpuns cu ușurință 
apărarea sibiană și după egalare a 
menținut în permanență un avans de

localnicii conduceau în min. 50 cu 
14—10, la slîrșitul întîlnirli, tabela de 
marcaj indica un scor egal : 14—14 
(^—7). A fost un joc toarte frumos, 
terminat cu un rezultat echitabil. (C. 
Gruia-coresp. reg.).
• întîlnind pe teren propriu echipa 

feminină Rapid București, Știința Ti
mișoara a obținut o surprinzătoare 
victorie: 9—3 (3—0). Gerlinde Reipp 
a înscris cele 9 goluri pentru timi- 
șorcnce 1 (Al Gross-coresp. reg.).

• Alte rezultate : Feiminitt: G.S.
Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu 5—2 
(5—2); Record Mediaș — C.S.M. Re
șița 4—3 (4—1); Masculin: Victoria 
limbolia — C.S.M. Reșița 7—4 (4—2)f 
Chimia Făgăraș — Rapid București 
9—7 (4—4).

693.000 variante la concursul nr. 18
Așa arată o variantă at 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport 
tw. 18:

I. R.P. Bti'țgaria (A)-R.P. Romînă 
(A) — pron. pauză — 1

II. R.P Bulgaria (A)-R.P. Rornîna 
(A) — pron. final — 1

III. Știința TÎ-m.-Dinamo Obor 1
IV. Dinamo Pftești-C.F.R. Timt- 

șoa-ra X
V. AMEFA-A.S.A. Sibiu X
VI. Tract. Or. Stalîn-C.S. Oradea 1
VII. Recolta Garei-C.S.M. Baia 

Mare 2
VIII. O. F. R. Pașcani - Dinamo 

Galați 2
IX. Padova-Fiorentina 1
X. Sampdoria-Milan 1 T'
XI. A'ess.an«iir:a-Genoa 1
XII. Bari-Napoli X
VarUnte deptrse aproximativ G93.C0G,

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 19 
Etapa din 8 mai i960

I. C.C.A—Dinamo Bacău
II. Sleagttf roșu—Dinamo Buc.
III. Jiul—Rapid
IV. Progresul—Știința

V. Farul—Minerul
VI. C.S.M Reșița—Flacăra Moreni

V 1 I PtoiI a ii a C î ni nin a 9 f i î n+ Tn*r»

VIII. Met. Tîrgoviște—Dinamo Pitești
IX. A.S.A. Sibiu—Corv riul Iluned-
X. C.F.R- Arad—Recolta Caret

XI. O. S. Tg. Mureș—Rapid Cluj
XII- C.S.M. Rădăuți-C.S M.S. Iași

După cum se vede, în program re
apar meciurile din campionatul cate
goriei A, care se reia de duminică.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 17

In urm» trierii și omologării vari
antelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 17 din 27 aprilie au fost 
stabilite următoarele prenaii:

categoria a II l-a : 5 premii a cîte 
18.147 lei

categoria a IV-a : 69 premii a cîte 
1315 lei

calegoria a V-a : 382 premii a cîte 
w. i„;

categoria a Vl-a: 1.635 premii a 
cîte 92 lei

categoria a Vil-a : 7.019 premii a 
cîte 21 Iei

FOND DE PREMII : 635145 lei.
★

ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI IN 
CARE MAI PUTEȚI DEPUNE BU
LETINELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE MÎINE. SAPTA- 
MINA TRECUTA. 5 PARTICFPANȚI 
AU OBȚINUT PREMII DR CITE 
18.147 LEI. DE ASEMENI, TOT SAP- 
TAMfNA TRECUTA, AU FOST ATRI
BUITE CELE TREI AUTOTURISME 
ACORDATE PARTICIPANT!LOR LA 
TRAGEREA SPECIALA DIN 20 A- 
PRILIE. MULTE DINTRE PREMII 
AU REVENIT PARUCIPANȚILOR 
CARE AU JUCAT PE BULETINELE 
SISTEM REDUS, PART1C1PIND LA 
PRONOEXPRES PE BULETINE SIS
TEM REDUS SAU PE BULETINE 
PREFERENȚIALE VA MĂRIȚI CON
SIDERABIL ȘANSELE DE QlȘTIG.

★
TRAGEREA PRONOEXPRES DE 

MÎINE, MIERCURI 4 MAI, VA AVEA 
LOC LA ROMAN.

Rubrică redactată de I. S- Loto-

Șahiștii noștri vor 
evolua la Tbilisi
La sfîrșilul acestei săptămîni echi

pa de șah a R. P. Romîne va susține 
o nouă întîTnîre internațională, de 
data aceasta în compania repre
zentativei Gruziei. Meciul va avea 
loc la Tbilisi și se va desfă- 
șura de-a lungul a 4 tururi, între echi
pe alcătuite din 4 jucători, 3 jucătoare 
și nn junior. Formația țării noastre 
cuprinde pe Radovici, Driiner, T. Ghi- 
țescu, B. Soos, I. Szabo (rezervă ), FL 
Gheorghiu (junior), precum și șahi*-  
tele Margareta TeoJoreseu, Eltsabsla 
Polihroniad’e, Maria Pogorevici și Ale
xandra Nicolau.

Reprezentativa Gruziei cuprinde ju
cători și jucătoare de valoare ca B. Gur- 
ghenidae, V. Goghidze. M. Sișov, A. Bus
laev, A. Blaghidze, T. Ghiorghiadze.

H I P I S M
ALERGĂRILE DE SIMBATA, 30 APRILIE

Sîmbătă după amiază, în fața unui mu 
meros public, s-a desfășurat o reuniune pe 
hipodromul Băneasa Trap.

In^ premiul Moravița, alergarea principală, 
armăsarul^ Pîrjol a marcat o frumoasă vic
torie după o alergare spectaculoasă.

REZULTATE TEHNICE

I. Turda (Terehov N.), Dumbrava, O(ao- 
Cota : 17,60 — 248 Iei.

II. Straja (Ștefănescu), Egoist, Postă vara. 
Cota : 4,00 — 60,30 — 283,40 Iei.

Ordine triplă : 236,30 lei.
III. Rîvna (Niculae Gh.), Hoțoaica, Jibou. 

Cota : 4,60 — 15-30 — 28,90 iei.
IV. Jovin (Oană L), Orșova II, Delicioasa. 

Cota: 4,80 — 15,60 — 21,80 lei.
V. Pîrjol (Voronin), Jalea, Olteț. Cota tf

4.70 — 22,50 — 27,70 lei.
VI. Atlet (Cocsis C.), Frăsinet, Rotaș Co4a> 

2,80 — 92,70 — 65,40 lei.
VII. Blam (btrate 1.), Rușețu, Ancorai. 

Cota ; 5,20 — 53,30 — 174,10 Iei.

ALERGĂRILE DE IERI

Teri începînd de la ora 10 a avut loc S 
do ia reuniune de galop din anul curent.

Cu tot timpul instabil un mare număr de 
spectatori au fost prezenți pe cîtnpul de curse.

Atracția zilei a constituit-o premiul DE 
MAI în care au participat o parte di« cei 
mai buni cai de trei ani.

învingător a fost Ia luptă armăsarul Cor&ț 
buș, al doilea element din generația sa.

REZULTATELE TEHNICE

T. Keops (Socrate E.), Rouă, Lăcusta. Cota*
I, -90 — 6,20 tei

II. Surubița (Muth N.), Podoaba, Faraonj 
Cota ; 4.90 — 24.40 — 14,30 lei.

HI Cărăbuș (Botescu Șt.), Nușa, Arthur
II. Geta : MO — 57,90 — 75„4O tei.

IV. Giafar (Soare Gh.), Fulger, Simplon, 
Cota : 3,70 — 26,90 — KM,70 tei.

V. Neluța (Picui F.),. Justin, Graur. Cota I
2.70 — 4,50 — 27,30 iei

VI. Severin (Soare Gh.), Galop, Amar, 
Cota : 36,20 — 988 — 107,20 Iei.

VII. Jaguar (Muth N.), Matador II, Leto-i 
piseț. Cota : 2,20 — 122 — 242 Lei.

ALERGĂRILE DE MllNB I

Mîine 4 mai fa 15,30 va avea, toc o reu
niune de trap pe hipodromul Băneasa. Cele 
7 alergări vor fi susținute de 68 cai. Se vor 
mai disputa 2 alergări cu 11 cai și 3 aleiu 
gări cu 10 cai Echilibrarea șanselor și ntnnă-

C.sp.se


*

încă puțin pînă la obținerea 
normelor olimpice

In „Cupa Congresului”

Progresul, I.C.F. și Constructorul continuă să conducă în clasamerf
Primul concurs de haltere clin Pre

deal a produs o impresie deosebită su
telor de spectatori prezenți în sala Pa-,. ■ 
latului' Cultural din localitate. Aplau
zele cafe .au răsplătit. efortul . „ofimpi- Baroga., El a. îndeplinii norma pentru 
cilor" noștri au dotfedtl că îittrecetea a” dpnipicinatele europene (122,5 kg), a- 
plăcttt, că wi asemenea gen de mani- prepimdti-se la numM 7.5 kg de nor-- 
festa țjc .spodijră..a, cîștigal aii tipa ti n, cc:^ ma., olimpică (•130„lig)...Tibcriu .Roman, 
lor dare SU urmărit poate prima oară'cu voința și dirzcriia șa .•caracteristică, 
O reuniune de haltere.

Concursul merită numai aprecieri 
elogioase: organizare excelenta (or
ganele locale merită felicitări pentru 
interesul și ajutorul dat), explicații 
tehnice oferite spectatorilor, arbitraje 
corecte și, în special, stabilirea unui 
număr de 6 noi recorduri republicane.

Firește, obiectivul nr. I al acestui 
concurs a constat în verificarea pregă
tirii și posibilităților halterofililor noștri 
înaintea campionatelor europene de la 
Milano, care vor avea loc între 3 și 
7 mai.

Comparand normele fixate pentru 
participarea la campionatele europene 
cu rezultatele obținute la Predeal, ne 
vom da seama că pregătirea halterofi
lilor este bună. Nonna fixată pentru 
categoria cea mai ușoară (295 kg) a 
fost realizată de Ion Panait. îmbucu
rător este și faptul că la această ca
tegorie a apărut un nume nou : Fitzi 
Balas recent selecționat în Iotul olim
pic care a reușit excelenta performan
tă de 292,5 kg la total. Să nu uităm 
că tînărul halterofil clujean a împlinit 
în ianuarie vîrsta de 16 ani I Norma 
olimpică (305 kg) poate fi realizată

atît de Panait cît și de Balaș, cu con
diția ca ambii să muncească cu ace
eași seriozitate ca și pînă acum.

latului ’ Cultural diii localitate. Aplau- O excelentă impresie a lăsat Lazăr

'a depășit cn 5 kgmorma fixată la „se-, 
mimijlocie" pentru europene și s-a a- 
propiat la 5 kg de norma oEmpică 
(390 kg). Este adevărat, că. Roman a 
depășit categoriadar aceasta nit-1 va 
împiedica să realizeze și să depă
șească și la „semimijlocie" rezultatele 
fixate.

Mai slab au concurat Birău și Ca
zan. Birău mai are de adăugat 20 kg 
pentru îndeplinirea normei olimpice. 
In schimb, despre Cazan nu ne putem 
face o părere asupra formei și pregă
tirii sale, deoarece după prima probă 
ei s-a retras nejustificat din concurs. 
Această atitudine, complet străină unui 
sportiv fruntaș, este condamnabilă, 
pentru că de la Silviu Cazan așteptăm 
(cît timp încă?) obținerea unor rezul
tate corespunzătoare condițiilor optime 
de pregătire de care se bucură.

Pînă la Jocurile Olimpice de la Ro
ma mai sînt aproope 4 luni. In aceas
tă perioadă atît Panait, Balas, Roman 
și Baroga, cît și Cazan și Birău pot 
îndeplini normele fixate. Dar pentru 
aceasta ei trebuie să muncească și să' 
se pregătească cu mult entuziasm și 
conștiinciozitate.

Două din cele trei întîlniri disputate 
ieri în cadrul competiției dotată cu 
„Cupa Congresului” au avut o desfă
șurare pasionantă, iar rezultatele au 
fost decise în ultimele minute. Este 
vorba de partidele Constructorul —- 
Știința și I.C.F. -— Voința, în care pri
mele formații au obținut prețioase vic
torii în lupta pentru cucerirea trofeu
lui. In întrecerea cu Constructorul, Ști
ința s-a' comportat bine în repriza întîi 
dar în a doua a jucat inexplicabil de 
slab. Ea nu s-a descurcat în nici un 
moment în fața coșului (de altfel nu 
a înscris nici un coș din acțiune) și a 
cedat atacurilor susținute întreprinse 
de Constructorul, care a învins cu 
30—29 (15—21). Au marcat : Voicu 
8, Vasilin 9, Avachian 2, Oua tu 1, 
Marian 10, pentru învingătoare și Hara- 
lambie 4, Predescu 10, Nieulescu 9, 
Armășeseu 2, Talpeghiu 2, Rizescu 2 
pentru Știința.

I.C.F. ,și Voința au condus alternativ 
pînă în ultimele minute, cînd studen
tele — conduse cu două puncte — au 
egalat și au luat apoi un avans de trei 
puncte pe care nu l-au mai cedat. Scor 
final : 40—37 (22—21). Au marcat : 
Sișu 22, Chclaru 4, Jujescu 11, Rîurea- 
nu 2, Isbiceanu 1, pentru I.C.F. și Bu-

I<iza din meciul Constructorul — Știința : Ahmet încearcă sa depășească prin, 
dribling pe Nieulescu și Haralanibie.

Foto : I. Mihăiea

eevski 8, Magdin 8, Bancu 7, Florescu 
10, Kelerman 4, pentru Voința.

în meciul Progresul—Victoria, prima 
formație a învins la un scor concludent :

de vineri
Poligonul „Tunari" a găzduit vi

neri șt 'sîmbătâ concursul de tîr dotat 
cu „Cupa c,':l de,, al IlI-lea Congres 
al P.M.R.", la care au: ipărlieipat tră
gătorii fruntași din Capitală. întrece
rile s-au desfășurat la pistol viteză, 
pistol liber și talere aruncate din
șanț. Concurenții — îndeosebi cei de. întrecere pasionantă, 
la pistol viteză — au realizat rezultate 
bune. Astfel, Ștefan Petrescu (Metalul) a 
obținut 586 puncte, urmat de P. 
Mocuță (Dinamo) 581 p. și A. Neagu

p, La pistol liber 
Magyar (Dinamo) 
de Ene Dragan (Di- 
și T. Jeglinski (Dina-

a 
cu

Rezultate bune in concursul 
și sîmblîta
(Metalul) 57G 
oîștigat Gh.
542 p. urmat 
narno) 541 p.
mo) 539 p. La talere aruncate din 
șanț primul loc a revenit după o 

prin baraj, lui
I. Dumitrescu (Constructorul) cu 193
t; pe locul 2 Gh. Enache (C.G.A.) 
193 t, iar pe locul 3 A. Ioanițescu 
(Sănătatea) 178 t, ; *

Ști'nța București—Warta Poznan 82-50 (44-27)
Intîlnirea internațională de baschet 

dintre echipele masculine Știința 
București și Warta Poznan •—■ des
fășurată vineri seara în sala Dinamo 
din Capitală — s-a încheiat cu vic
toria categorică a echipei bucureș- 
tene. Prestând un joc mai tehnic, Ști
ința a învins cu scorul de 82—^50 
(44—27). Au marcat : Nosievici (7), 
Nagy (9), Popper (6), Rădulescu 
(6), Barău (13). Nedef (26), Bile
(2) , Sterescu (5), Dumitru (3), Ni- 
culescu (5), .pentru învingători și 
Kafek (8), Chudinsky (10), Ruczinsky
(3) ', Lesinski (11), Wawrzyniak (7), 
Rachwa'sky (4), Woicedhowsky (7) 
pentru învinși. Au arbitrat bine L. 
Vasilescu și P. Marin.

In deschidere s-a desfășurat o in
teresantă întîlnire între selecționata 
cad-reior didactice de la I.C.F. și se
lecționata 
încheiată 
cu scorul 
marcat:
Leon Teodorescu (4), Aurel Predes-

cu (2), Constantin Dinescu (10), Lu
cian Vas ii eseu ~ (8), Dumitru Stroe 
(4)\ Alex, Lăzârescu (7); pentru 
I.C.F., (unde a mai jucat și D-tru 
Alexan-drescu)' și Vasile Popescu (7), 
Nic. Nedef (5)\ Gheorghe Ilie (8), 
Tudor Mînescu (2). Constantin He
rold (15); pentru antrenori, în a că
ror formație a mai jucat Sigismund 
Ferenez.,

49—31 (27—8). Au maroat : Boldog 2I»J 
Cristoloveanu 4, Pmpovici 8, Voicu 4, CaȚ 
frița 4, Grigoreacu 8, pentru Progresul' 
și Diaconescu 4, Poatole 3, Cocoranduț 
10, Cornea 5, Bărbulescu 4, Teodorescuț 
5, pentru Victoria.

După etapa < 
prezintă astfel :
1. Progresul
2. I.C.F.
3. Constructorul
4. Știința
5. Voința
6. Rapid
7. Victoria

A cincea etaf 
competiții, organizată de clubul sportivj*  
Voința București, se va desfășura la sfîix 
șitul săptăniînii pe terenurile Voința. 4

de ieri dasomentul

4
4
4
3

O 
O 
O 
o

1
1
1
1

164—124
167—139 
154—170 
132—116 

I 94—90
79—111
77—117

Iflb 
ldt.‘ 
ia1

interesanta

DOUA IMPORTANTE CONCURSURI IN LUNA MAI

antrenorilor bucureșteni, 
cu victoria primei echipe, 

de 49—37 (29—13). Au 
Teodora Predesctt (14),

llona Micloș și Cornel Tăbăraș ne-au reprezentat cu cinstellona Micloș și Cornel Tăbăraș ne-au reprezentat cu cinste
in concursul internațional de schi de pe Etna

O telegramă sosită în ultimul moment 
a limitat participarea țării noastre la 
concursul internațional de sclii de pe 
Etna la un concurent și o 
adică C. Tăbăraș și llona 
oeștia au avut misiunea de 
la una dintre cele mai

concur enlă, 
Micloș. A- 
a participa 
importante

competiții internaționale de schi alpin 
pe al cărei tablou de onoare figurea
ză schiori vestiți ca Jean Vuarnet, 
Igaya Chiharu, Egon Zimmerman, Ro
ger Staub ș.a. Ediția a IV-a a „Celor 
trei zile internaționale ale Etnei” —• 
cum e denumit concursul — s-a bucu
rat și ca de o listă de înscrieri bogată 
și valoroasă, cuprinzînd schiori din 
Austria, Franța, R. P. Polonă, Elveția, 
S.U.A., R. F. Germană, Anglia și Italia. 

Probele s-au desfășurat pe versantul 
nordic al muntelui Etna înalt de 3.263 
metri, la o distanță de 25 km de orașul 
Catania unde se aflau cazate echipele 
angrenate în întrecere. Din aceste echi
pe au făcut parte schiori eu o valoare 
recunoscută ca Ivonne Ruegg (Elve*  
ția), campioana olimpică la slalom 
uriaș, Edith Zimmerman (Austria), Be
verly Anderson (S.U.A.), Heidi Mitter- 
meier (R. F. Germană), 
Groholska, Daniela Gasienica 
Polonă), Francine Breaud,
Corne (Franța), la fete și Michel Ar
pin (Franța). Miiianti Paride, De Ni
colo Felice, Pedroncclli (Italia), Beer 
Sep (R. F. Germană), Czarniak (R. P. 
Polonia) ș.a., la băieți.
L Prima probă, slalomul uxia§» a-

dus cea mai mare performanță realizată 
în schiul nostru feminin : parcurgînd 
traseul de o manieră entuziasanantă, 
llona Micloș s-a clasat pe primul loc 
și a cucerit trofeul „Cupa primăverii 
siciliene” pus în joc de „Soi Club Mon
ti Roși". Presa italiană a subliniat fru
moasa performanță a reprezentantei

Barbăba
(R. P.

Laurance

ILONA MICLOȘ

noastre, adresînd multe cuvinte de lau
dă, dar exprimîndu-și totodată surprin
derea. La băieți, primul loc a fast îm- 

iulie Zumncnuau Aii-

chel Arpin, iar Cornel Tăbăraș s-a 
clasat al VIII-lea. la două secunde de 
oîștigători, întreeînd 37 de ooncurenți, 
dintre care unii deosebit de valoroși.

In cea de a doua zi a fost progra
mată cursa de slalom special. Am ple
cat din Catania dimineață, cînd pe ma
lul mării se făoea plajă. După numai 
o oră și jumătate de drum cu mașina, 
vremea a devenit complet nefavorabilă : 
ceață, viscol, ninsoare. In aceste con
diții s-a disputat proba în care llona 
Micloș a căzut în manșa a II-a ți s-a 
clasat pe locul 13, iar Tăbăraș, avînd 
număr de plecare mare (14) de ase
menea a căzut ți s-a clasat al XVII-lea. 
A treia probă, coborîrea, la care eram 
convinși că vom cuceri locuri fruntașe, 
nu s-a mai disputat. Astfel, „Cele 3 
internaționale ale Etnei” au fost, 
fapt... două.

Rezultatele obținute de Cornel
de llona Micloș au 
la afirmarea sciiiu- 
intcrnațional, dove- 
scbiorilor romîni.

zile
de

Tă-
băraș și în special 
contribuit din plin 
lui nostru pe plan 
dind posibilitățile
Alături de rezultatele obținute Ia con
cursurile de la Zakopane și Tatranska 
Lomnice, cele de la Etna ne-au dat spe
ranță că într-un viitor apropiat schiorii 
romîni vor obține performanțe 
în ce mai frumoase, pentru a 
condițiile de pregătire ce le au 
tru a mări gloria sportivă a 
noastre.

PETRE FOCȘENEANU
A. F.R.S.B.A.

din ce 
răsplăti 
și pen- 
patriei

CONCURSUL
DOTAT CU „CUPA METALUL"
In cinstea celui de al IlI-lea Con

gres al P.M.R., clubul Metalul orga
nizează un concurs cu participarea 
atleților fruntași din Capitală. între
cerile se vor desfășura pe Stadionul 
Republicii în zilele de 3 și 4 maf. 
Concursul începe azi, marți, la ora 
16,30 ( 80 mg, greutate B, prăjină, sit. 
liță B, 800 in F, 100 m B și F, 400 
mg, triplu, 3-000 m obst., înălțime F, 
disc F, 1.500 m, 4x100 ni B) și con
tinuă miercuri de la ora 16,00 (cio
can— stadionul Tineretului; 110 mg, 
disc B, lungime B și F, 200 m B și 
F, 400 m B, greutate F, 800 m B. 
5000 m, 400 m F, înălțime B, sulță 
F, 10 km marș și 4x100 m F),

„Cupa Metalul" va fi atribuită clu
bului sau asociației- care va totaliza 
cel mai mare număr de punctp în cla
samentul general (bărbați și femei).

„CUPA PRIMĂVERII" 
PE ANUL i960

In organizarea Federației roniîne 
de atletism se va desfășura ia 14—15

niai pj Stadionul Republicii din CaJ 
pitală cel mai important concurs dîrX • 
prima parte a sezonului competi(ional; 
1960. La întrecerile dotate cu „Cupa!; 
Primăverii*  vor lua parte cei mat*  
buni atleți din întreaga țară. Concursul! 
constituie tin bun criteriu 
selecție știind că aceste întreceri auL 
loc cu numai trei săptamîni înainteab 
celei de a Xil-a ediții a Campionat 
telor internaționale ale R. P. Romînftț

La această importantă competiției 
— aflată la a doua ediție — pot par
ticipa echipele cluburilor și asociații-': 
lor sportive din' întreaga țară, alcă4 
tuite din atleți ți atlete clasificați îniț 
categ. I, a II-a și maestru. Fiecare1 
atlet 'are dreptul să participe la cel 
mult patru probe >

In programul întrecerilor figurează 
următoarele probe ; bărbați : 100 m,
200 m, 403 m, «O in, 1.500 m, 5.000 
m, 110 mg, 400 mg, 3000 m obst.^ 
4x103 m, 10 km marș (pe pista), lun
gime, triplu, ÎHăiiime, prăjină, greu-*  
fate, disc, suliță, ciocan ; femei : 100 
m, 200 m, 400 m, 800 m, 80 mg, 
4xl00!:m, lungime, Înălțime, greutate, 
disc, sulță.

Prwna fază a campionatului R. P. R.

Clteva din echipele calificate 
etapa

La redacție ne sosesc numeroase 
scrisori care vorbesc despre entuzias
tele întreceri ale primei faze a cam
pionatului republican de popice pe e- 
chipe, încheiate acum cîteva zile- In 
rînduriîe ce urmează vă vom prezen
ta cîteva din echipele care s-au cali
ficat în etapa superioară a campiona
tului.

© PLOEȘT1 : în campionatul ora
șului s-an întrecut 10 echipe de cate
goria I și 9 de categoria a II-a (mas
culine) și 2 feminine. Jocurile s-au 
disputat, în general, la un nivel teh
nic destul de ridicat ceea ce ilustrea
ză un simțitor progres tehnic înregis
trat de sportivii noștri. In meciul de
cisiv PETROLUL a învins echipa 
Voința cu scorul de 2420—2337 p. d., 
ocupînd astfel primul loc în clasa
ment cu 52 p- Voința a totalizat 50 
p Rafinorul 46 p și I.D.T.P. 44 p. l.a 
categoria a II-a ' victoria a revenit 
jormației FLA^ARA I.M-S., iar la

superioara
fete Sr.a cal'ficat în etapa regională 
echipa Voința. (M. Bedresian, cores
pondent) .

• PETROȘANI : In etapa raională 
a campionatului republican și-au dis
putat întîietaterr 8 ecriipe masculine și 
2 feminine. Lupta pentru primul loc 
în clasament a fost viu disputată și 
dc-abia spre sfîrșitul returului a fost 
cunoscută echipa care va participa în 
faza următoare a campionatului- A-i 
ceasta este formația VOINȚA Petro
șani care a obținut victoria Ia numai 
un punct diferență de Minerul Vul
can. Pe celelalte locuri s-au clasat 
Parîngul Lonea 32 p. Minerul Lupeni 
32 p (punctaveraj mal slab), Utilaj 
Petroșani 26 p, Constructoriii Lupeni 
24 p, Viscoza Lupeni 23 p. Construc
torul Urcani 14 p. La fete campioa
nă raională a devenit tînăra formație 
a textîlistelor din Lupeni. (S. Bălai, 
coresp.),



In concursul international de tenis de masă de la Budapesta A Xlll-a ediție a „Cursei Păcii"

Juniorii noștri învingători în probele pe echipe 
și simplu băieți. BUDAPESTA 2 (prin telefon). 

" Competiția internațională de tineret 
(desfășurată aici timp de trei zile — 
țineri, sîmbătă și duminică — a reu- 
tait la „Sportcsarnok” speranțele teni- 
teului de masă din R.P. Ungară, R.D. 
{(Germană, R.P. Bulgaria și R.P. Ro- 
inînă. întrecerile au fost urmărite cu 
interes, multe din meciuri ridicîndu-se 
la o bună valoare tehnică. Un frumos 
succes au obținut juniorii noștri Adal
bert Rethi, Marius Badea și Nicolae 
lAngeleseu, care au cucerit primul Ioc 
la proba pe echipe, iar Adalbert Rethi 
n cîștigat și proba de simplu.

O comportare promițătoare au avut 
Si tinerele jucătoare Mariana JanJres- 
cu și Eleonora Mihalca. la prima lor 
Confruntare internațională mai impor
tantă.

Rezultate tehnice :
IETI :
5—1 :

ECHIPE BA
RF. Romîtui—R.P. Bulgaria 
Rodea—Dafov 2—0, Rethi—< 

«Slavov 2—0, Angele«cu—Kirin 2—1, 
Rethi—Dafov 2—0, Bodca—Kiri-.i 0-2, 
Angelescu—Slavov 2—1; R.P. Romî
nă — R. D. Germană 5—2 : Ange- 
fescu — Kunath 1—2, Bodea —-

Schlopits 2—1, Rethi — Dock-
frorn 2—0, Angelescu—Schlopits 0—2, 
Rethi—Kunath 2—0, Bodea—Dock-
frorn 2—0, Rethi—Schlopits 2—1 ;

R.P. Romînă — R.P. Ungară II 5—2 : 
Angelescu—Koronics 2—1, Rethi— 
Biro 0—2, Bodea—Sandor 2—0, Rethi— 
Koronics 0—2, Angelescu—Sandor 
2—1, Bodea—Biro 2—0, Rethi—San
dor 2—0; R. P. Romînă — R.P. Un
gară I 5—2 : Angelescu—Harcsar 2—1, 
Bodea—Rozsas 1—2 (în ultimul set
Bodea a condus cu 13—8), Rethi—■ 
Fahazi 2—1, Angelescu—Rozsas 0—2, 
Rethi—Harcsar 2-—0, Bodea—Fahazi 
2—1, .iethi—Rozsas 2—1 (în ultimul 
set Rozsas a avut 20—14).

ECHIPE FETE : ■ R.D. Germană— 
R. P. Romînă 3—0 : Bannach—Mi
halca 2—1, Kalweit—M. Jandrescu 
2—-0, Bannach, Walweit—M. Jandres- 
' a. Mihalca 2—0; R.P. Romînă— 
R.P. Ungară II 3—1 : Mihalca—Fiilop 
2—0, M. Jandrescu—Poor 1—2, M: 
Jandrescu, Mihalca—Fiilop, Csanta 
2—0, Mihalca — Poor 2—0 ; R.P. 
Romînă — R. P, Bulgaria 3—0 ; 
Mihalca —- Koșuliova 2—0. M. 
Jandrescu—Popova 2—1, M. Jandrescu, 
Mihalca—-Koșuhova, Popova 2—0; R.P. 
Ungară I—R.P. Romînă 3—0: Grigassi— 
Mihalca 2—0, Frisenhahn—M. Jandres
cu 2—0, Frisenhahn, Grigassi—M. Jan-

drescu, Mihalca 2—1. In urma rezul
tatelor înregistrate, prima formație 
maghiară a ocupat locul întîi, iar re
prezentativa romînă s-a clasat pe locul 
III, după echipa R.D. Germane.

Rezultatele finalelor probelor indivi
duale : simplu băieți : Rethi—Biro
2—0. In semifinală Rethi l-a eliminat

ADALBERT RETII1

pe Rozsas cu 2—1; Biro a cîștigat în 
turul II la Bodca cu. 2—1, iar Rozsas, 
în turul II la Angelescu cu 2—0. 
Simplu fete : Frisenhahn—Bannach 
2—0. Mihalca a pierdut în semifinale 
la Bannach cu 1—2, iar M. Jandrescu 
în sferturi de finală la Poor cu 1—2. 
Dublu fete : Frisenhahn, Grigassi—-
Bannach, Kalweit 2—0. Perechea no-as- 
tră M. Jandrescu, Mihalca a fost eli
minată în sferturi de finală de cuplul 
Fiilop, Csanta cu 0—2. Dublu bărbați : 
Fahazi, Harcsas—Rozsa» Biro 2—0. 
Dublu mixt : Frisenhahn, Rozsas—M. 
Jandrescu, Rethi 2—I.

.)■

a cîștigat prima etapă
FRAGA 2 (Agerpres). —
Zeci de mii de locuitori ai orașului 

Praga au asistat luni la ora prînzului, 
în vechea piață a orașului, la festivi
tatea de deschidere a celei de-a 13-a 
ediții a „Cursei Păcii". Anul acesta 
la tradiționala întrecere oiclistă în
chinată păcii și prieteniei între po
poare participă 119 alergători din 20poare participă 119 alergători 
de țări.

Sportivii au fost salutați de preșe
dintele Federației internaționale de ci
clism A. Rodoni (Italia) și de A. 
Svoboda, primarul orașului Praga. La 
ora 11 s-a dat startul tehnic în prima 
etapă Praga-Brno (220 km) una 
dintre cele mai lungi etape ale cursei. 
Profilul muntos al traseului a solicitat 
eforturi deosebite concurențiior. La ki
lometrul 64 în pluton s-a produs o 
busculadă în urma căreia cehoslova
cul Krivka și pctonezui Piechaczek au 
fost nevoiți să abandoneze. Cursa a 
corttinula.t înir-un tempo rapid cu 
multe atacuri inițiate de cicliștii sovie
tici, germani și belgieni. In ultima 
parte a etapei din grosul plutonului

s-au desprins zece alergători in frunte 
cu renumitul campion german Gustav 
Schur care a cîșt.gat și sprintul final 
pe stadionul din Brno unde sosise 
primiri și în ediția din anul trecut.

Olasamentul etapei : 1. G. Schur
(R.D.G.) a parcurs 220 Iun în 51)30' 
02”; 2. Vandenbergen (Belgia); 3. 
Adder (R.D.G.); 4. Hagen (R.D.G.); 
5. Gazda (R.P. Polonă) ; 6. Kurba
tov (U.R.S.S.); 7. Pingel (Danemar
ca); 8. Claes (Belgia) toți în ace
lași timp cu învingătorul. Din echipa 
R.P.R. cel mai bine s-a comportat tî- 
n irul 
3'25”

al 29-lea la 
Locurile ocu- 
romîni : Bra-

CICLISTUL ION COSMA

Ion Stoica sosit 
în urma lui Schur, 

pate de ceilalți cia'iști 
haru (55), Ziegler (56), Zanoni (58) 
Șerban (98), Cohanciuc (99).

Clasamentul pe echipe: 1. R. D 
Germană 16 h 31’02”; 2. Belgia F 
h 31’02”; 3. R. P. Poiană 16 h ....
4. U.R.S.S. 16 li. 36’34”; 
R.P.R. se află pe locul 13 cu 
de 17 11.03’44”.

Astăzi se desfășoară etapa 
Brno-Bratislava (145 km).

36’34” 
Echipa 
li m pu

a 11-r

ÎNVINGĂTOR IN ITALIA

> John Thomas a stabilit un nou record mondial la înălțime • Con
curs preolimpic la Alessandria

• Atleții americani își continuă pre- 
găt'rile în vederea Jocurilor Olimpice 
de Ia Roma. Cu prilejul i ui concurs 
în aer liber desfășurat sîmb te la Fi- 
iadelfh tînărul atlet negru Jolin Tho- 

- mas a stabilit un nou record mondial 
în proba de săritură în înălțime cu o 
performanță de 2,171 m. Proba de 200 
m plat a fost cîștigată de un alt atlet 
negru, Ray Norton, în 20,6 (record 
mondial egalat). Alte rezultate: 800 m 
Tom Murphy 1:51,4; lungime Robert- 
©on 7,71 m ; greutate Bantum 17,80 m; 
prăjină Bragg 4,57 m ; 
ryes Jones 13,6 ; 400 m.g. 
berry 51,5.

la
m plat în 48,3. Silvio Meconi a arun
cat greutatea la 18,16 m obținînd nor
ma olimpică pentru J. O. La înăiț me 
primul loc a fost ocupat de atletul turc 
Sahnier cu 2,00 m.

I
(Agerpres)

Meciul Botviiik—Tal continuă azi
; 110 m.g. 11a-

Willie Atter-

• In orașul italian
(Piemont) s-a desfășurat 
concurs preolimpic de 
proba de 100 m plat victoria a reve
nit atletului italian Berruti cu timpul 
de 10,6. Consolini a aruncat discul ia

■ 52,94 m, iar Francliini a parcurs 400.

Alessandria 
duminică un 
atletism. In

Astăzi continuă Ia Moscova meciul pen
tru titlul mondial de șah. Șe dispută par
tida a 19-a, animată sîmbătă din cauza 
indisponibilității campionului mondial. 
După cum. se știe, Tal are uri avans de 
trei puncte în meci, scorul fiind acum 
de ÎO1^—7?/2. Partida a 18-a a avut 
o desfășurare animată, prezentînd la 
întrerupere un avantaj de un pion în 
favoarea lui Botvinik. La continuarea 
sa, Tal a găsit însă un plan foarte in
genios de apărare și sacrificînd un cal 
pentru un pion a făcut ca resursele

fie
CU
de

de cîștig ale adversarului său să 
neutralizate. Partida s-a încheiat 
remiză. Astfel, Tal mai are nevoie 
numai 2 puncte pentru a intra în po
sesia titlului, în timp ce lui Botvinik 
i-ar fi necesare 4*/ 2 puncte pentru a-1 
păstra.

După cum se știe, iubitorii de șah 
din Capitală pot urmări desfășurarea 
partidei în sala Progresul din str. Lip
scani 14, unde mutările sînt comunicate 
telefonic la cîteva minute după efec
tuarea lor la Moscova.

Cicliștii dmamoviști au participat 
duminică la un nou concurs în Italia. 
Cei trei alergători romîni s-au pre
zentat la startul unei curse de fond 
organizată la Venturina (Oampiglia 
Marino) — lîngă Livorno — între- 
cîndu-se în compania unor rutieri din 
LLR.S.S. și Italia. Competiția s-a des
fășurat de-a lungul a 124 km pe un 
traseu cu urcușuri foarte grele și co- 
borîșuri periculoase. Aproape jumătate 
din lungimea traseului a fost neas- 
falteță.

Cicliștii noștri au dovedit o formă 
bună fiind principalii animatori ai 
cursei. Tînărul Ion Co6ma — cam
pion de mare fond al țării noastre — 
a realizat o excelentă performanță : 
a cîștigat primul loc întrecîndu-i pe 
rutinații c'cliști italieni și — 
Pe ultima parte a cursei el 
mut o luptă aprigă (desfășurată pe a 
coborîre de aproape f trei kilometri I) cu 
alergătorul italian Bruno Bani. Ga
briel Atoiceanu, deși spre sfîrșitul 
cursei se afla în plutonul mare, a ac
ționat puternic și a reușit să se si
tueze pe primul plan «1 întrecerii la 
fel ea și Ion Vasile. Iată rezultatele 
tehnice :

1. Ion Cosma 3 h.28:00; 2. Bruni
Bani (Italia) 3 11.28:10; 3. Ion ’ '1
3 h.29:35; ’ ....................
h.31:4O; 5.
h.32:40; 6.
7. Kobzev (U.R.S.S.) 3 h.35:10; 
Gavarini (Italia) 3 h."6:00;
Sepia (Italia) 3 11.37:50; 10. D. Mont; 
(Italia) 3 11.37:50.

4. Gabriel Mo'ce. ;
V. Amerini (Ilaliaj 1 

Pizzi (Italia) 6 h.33:05 ----------- _ -------- g
9. De

!

* Reims învingătoare în derbiul 
francez

i4 Duminică, Stade de Reims a cîști
gat la Nîmes cu categoricul scar de 

■ 3-0, ceea ce îi dă acum un avans de
5 puncte asupra fostului lider. Cum 
pînă la sfîrșitul campionatului mai 
©înt <loa«*  trei etape, este aproape si
gur că titlul va reveni lui Reims, 
care s-a impus cu autoritate ca echi
pa cea mai bună a campionatului 
francez.

£ Pentru următoarele locuri ale cla
samentului — In afară de Nîmes — 
continuă să concureze cu șanse Ra
cing, învingătoare asupra lui Valen- 

„ciennes Intr-un meci cu goluri multe: 
!%6-4. In schimb, Toulouse se arată în 
ffimpas, pierzînd pe teren propriu în 

fața lui Stade Francais: 1-3.
Iată alte rezultate din etapa a 35-a: 

Sedan-Lyon 0-0, Lenș-Toulon 6-2, An- 
Lgers-Strasbourg 3-1, Rennes-Le Havre 
'2-2, St. Etienne-Nice 4-1, Monâco-So- 

chaux 1-0, Bordeaux-Limoges 2-1.
In clasament: Reims 54, Nîmes 49, 

Racing 44.

FOTBAL PE GLOB

După ultima etapă, titlul de cam
pioană a Angliei încă sub semnul 

întrebării

Ultima etapă (a 42-a) din campio
natul englez n-a adus rezolvarea lup
tei pentru titlu. Intr-adevăr, în timp 
ce Wolverhampton cucerea o victorie 
concludentă la Chelsea (5-1), Burn
ley era „stopat" pe teren propriu de 
Fulham: 0-0. In acest fel, echipa 
din Burnley trebuie neapărat să cîș- 
itige meciul restanță cu Manchester 
City, pe care îl joacă în deplasare, 
fiindcă în caz de scor egal, Wolver
hampton, ar termina pe primul loc, la 
golaveraj... Pînă atunci, situația în

fruntea clasamentului este următoa
rea : Wolverhampton 54, Tottenham 
și Burnley 53.

„Marea învinsă" a campionatului, 
Tottenham, a terminat cu o victorie 
la scor: 4-1 cu Blackpool. Alte re
zultate: Birmingham-Blackburn 1-0, 
Leeds-Nottingham 1-0, Leicester-Bol
ton 1-2, Manchester United-Everton 
5-0, Newcastle-Manchester City 0-1, 
Preston-Luton 2-0, West Bromwich- 
Arsenal 1-0, West

• La Florența, 
. M-T.K. Budapesta
italiană Fiorentina 
cu scorul de 2—1 
Sandor (2) și respectiv Hamrin.

• Fotbaliștii maghiari și-au început 
antrenamentele îrr vederea meciurilor 
pe care le vor susține cu Anglia și 
Scoția la 22 mai și respectiv 5 iunie. 
la Budapesta. Antrenorul federal La- 
josi Baroti a selecționat pentru în
ceput un lot de 19 jucători : portari: 
Grosics. Farago, Szentmihali ; fun
dași : Matrai, Sipos, Sarosi, Novac ; 
mijlocași : Bundzak, Katasz, Berendi, 
Covaci II, Szojka ; înaintași : Sandor, 
Gorocs, Albert, Tichy, Rakossy, Pali, 
Toth. La antrenamentele lotului vor 
participa de asemenea Kekesi și Mes- 
zeeli, tineri jucători care s-au remar
cat recent în turneul U.E.F.A.

Ham-Sheffield 1-1. 
echipa maghiară 

a întîlnit formația 
pe care a învins-o 
(2—1). Au marcat

l
La capătul preliminariilor olimpice

In urma disputării preliminariilor la 
care au luat parte 51 de țări, în tur
neul final de fotbal ce va avea loc cu 
prilejul Jocurilor Olimpice de la Ro-

ma s-au calificat următoarele echipe: 
zona europeană: Danemarca, R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria, R. P. F. Iu
goslavia, Anglia, Franța. R. P. Un
gară ; zona americană: Argentina, 
Peru, Brazilia ; zona africană: Repu
blica Arabă Unită, Tunisia; zona a- 
siatică: Turcia și India.

S-a calificat din oficiu ca țară .or
ganizatoare Italia. In ce privește cea 
de-a 16-a echipă participantă, aceasta 
va fi desemnată de' Federația Inter
națională de Fotbal, deoarece întîlni- 
rea dintre echipele Coreei de Sud și 
Taivanului, desfășurată la Taipe,. a 
fost întreruptă din cauza unor inci
dente grave în ctlrsul cărora arbitrul 
englez John Petr e a fost molestat de 
către. jucători, (Agerpres)..

R. Cehoslovacă—Austria 4—0 
-. ‘ . . ’*.  ‘ IU- 4, • ■ ’-1

In prezența a peste 45.000 specta
tori, duminică s-a disputat la Praga 
întîlnirea internațională de fotbal din-, 
tre echipele R- Cehoslovace și Aus
triei. Fotbaliștii cehoslovaci au pres
tat un joc excelent obținînd o catego
rică victorie, cu scorul de 4—0 (3—0). 
O formă deosebită au arătat fundașul 
dreapta Bomba și mijlocașul Maso- 
pust, care au fost cei mai buni jucă
tori de pe teren- Punctele echipei ceho
slovace au fost realizată de Masopust, 
Dolinski, Moravcik și Kvasnak. Cele 
două echipe au prezentat urmă
toarele formații : R. Cehoslovacă: 
Schroiff — Bomba, Popluhar, Novak 
— Masopust, Bubernik — Pavlovic, 
Moravcik, Kvasnak, Bubnik, Dolinski.

rrformanță : 
i pc 

i sovietici, 
a susți-

Austria: Kitzmuller — Windisch, 
Kbschler — Hasenkopf, Hanappi, Rol
ler — Kozlicek, Knoll, Buzek, Picler, 
Bertalan.

• La Varșovia, Reprezentativele B 
ale Poloniei și Celioslovaciei au ter
minat la egalitate : 1 — 1.

• Selecționatele olimpice ale R. 
Cehoslovace și Austriei s-au întîlnit 
la Usti. Fotbaliștii cehoslovaci au cîș' 
tigat cu 2—1.

• La Djakarta, selecționata acestui 
oraș a învins cu scorul de 2—1 e- 
chipa olimpică

Invitată pentru două partide î 
R.P. Polonă, U.T.A. a susținut prim 
duminică la Katowice în compania •< 
chipei Rudi Chorzow. întâlnirea s- 
terminat la egalitate: 
după un joc frumos, 
alunecos. Fotbaliștii 
marcat prin Țirlea 
aliniat următoarea 
Sziics, Băcuț II, 
ruț-Pîrcălab, Petschowski, Țirlea, .ne 
oaș, Pop (Tăucean). Miercuri urmea 
ză să aibă loc al doilea meci 1 
Szezecin, cu Pogon.

2—2 (1—2 
ciuda terenuli 

care a 
a

în
arădeni,
șț Tău cea n, 

formație: Comat 
Neam țu-Ca păți

In vederea întîln’rii de la 5 iun!

Federația franceză de rugh 
a comunicat echipa pe cart 
o va deplasa la București

Juventux

a Indiei.

se distanțează
( 

Cîștigînd cu 4—3 meciul cu Ud - 
nese, liderul campionatului italian, Ju
ventus. a mai acumulat două puncte, 
acestea cu atît mai prețioase cu cit 
principalul său urmăritor, Fiorentina', 
a fost întrecută cu 1—0 la Padova de 
către echipa locală. In felul acesta, 
Juventus s-a distanța cu 7 puncte față 
de Fiorentina și cu 10 față de Milan, 
învinsă duminică cu 2—1 de Samp- 
doria. După o serie de evoluții necon
cludente, Internazionale a obținut du. 
minică o victorie categorică (4—0) în 
fața*  echipei Lanerosi- „Duelul" ulti
melor două clasate Alessandria—Ge
noa care purta, firește, un caracter 
decisiv, s-a decis în favoarea primei 
echipe (2—1) care obține astfel șanse 
de a lupta în continuare pentru evi
tarea retrogradării. Alte două echipe 
aflate în zona retrojrajMrii au obținut 
în etapa de duminică victorii deoseb't 
de prețioase : Palermo—Atalanta 1—0, 
Lazio—Spăl 3—1. Alte rezultate : Bo
logna—Roma 3—1, Bari—Napoli 1 — 1. 
Pe p'rimele locuri ale clasamentului se 
află : Juventus 48 puncte, Fiorentina 
(41), Milan (38), Padova (34), In
ternazionale (32), Spăl (32) etc.

După cum s-a mai anunțat, la 3 ii 
nie, pe stadionul „23 August" echlp 
reprezentativă de rugbi a Kominiei v 
inttlni „15-le" Franței considerat la oi 
actuală drept cel mai bun din lum. 
Zilele trecute, federația franceză d 
specialitate a comunicat echipa pe cai 
o va deplasa la București in vedere 
intîlnirii cu selecționata țării noastr 
Iată lotul francez : fundaș - Micii 
Vannier, (Racing Paris) ; treisferturi 
Jean Dupuy (St. Tarbais), Jacques Boi 
quet (C. S. Vienne), Guy Boniface (S 
Montois), Henri Rancoule (II. C. Toi 
Ion) ; mijlocași : Pierre Albaladej 
(U. S. Dax), Pierre Lacroix (St. Moi 
tois) ; înaintași : Michel Crauste (F. < 
Lourdes), Michel Celaya (S.B.U.C. 
Francois Moncla (Section Paloise) — ci 
pitan ; Bernard Mommdjat (St. Cardi 
cien), Hervă Larrue (U. S. Carmaux) 
Albert Roques (St. Carducien), Jean E 
Gregorio (F. C. Grenoble), Amdie D< 
menech (Brive). Ca rezerve vor face d< 
plasarea : Jacques Meynard (V. ! 
Cognac), Pierre Danos (A. S. Bezlers 
Sylvain Meyer (Părigueux), Jean Lar 
douard (A. S. Soustons). Rugbiștii frat 
cezi vor sosi la București la 3 luni 
Delegația lor va fi condusă de dl. Ren 
Crabos — președintele Federației Inte: 
naționale de Kugbi Amator (F.I.R.A. 
Jean Superviclle — secretar general 
Marcel Laurent — selecționer al cch 
pci Franței. După cum se vede, frai 
cezii deplasează la București cca m: 
bună formație posibilă, aceeași cu cai 
au obținut atitea succese in ultimi 
sezon, cînd s-au situat pc primul loc i 
„Turneul celor cinci națiuni**.

Partida de la București va fi arbitrai 
de italianul Silvio Pozzi.


