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DE ZIUA PRESEI
In fiecare an, la 5 mai, oamenii muncii din patria noastră sărbăto

resc cu drag Ziua Presei. Firesc, muncitorul liber din zilele noastre, 
stăpin pe munca și soarta lui, soarbe doar în fiecare dimineață cu 

nesaț veștile cuprinse in foile cu miros proaspăt de cerneală. Prietenul 
și sfătuitorul lui drag din fiecare zi, ziarul îi aduce la cunoștință minu
natele realizări ale construcției socialiste, entuziasmul cu care muncesc oa
menii muncii din Reșița sau Hunedoara, din Valea Jiului sau Orașul 
Stalin, din Ploești etc., știri despre viața lor nouă, despre eroismul de 
fiecare zi al poporului. In țările lagărului socialist ziarul aparține celor 
ce muncesc. La ziar scrie muncitorul din fabrică sau de pe ogoare, 
omul de știință, artistul sau inginerul — omul muncii, despre tot 
ceea ce este nou în viața luminoasă a patriei, despre realizările de zi cu 
zi în toate domeniile de activitate. In aceste zile, presa noastră reflectă 
elanul cu care oamenii muncii din toate colțurile țării întâmpină cel de 
al lll-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, eveniment deosebit 
de important în viața poporului. Tot din coloanele ziarului cititorul află 
despre lupta oamenilor încă neeliberați de sub crunta exploatare a capi
talismului, despre lupta pentru libertate a popoarelor subjugate de colonialism, 
ca și de faptele în legătură cu cei care urzesc din umbră noi măceluri.

Cu totul altfel prezintă presa burgheză viața, munca și lupta 
maselor. Dependentă de marii magnați ai capitalului, la cheremul clicilor 
reacționare, această presă publică zi de zi toi ferul de minciuni, cu 
scopul de a abate popoarele de la lupta pentru libertate, pentru pace 
și progres social. încercările zgomotoase ale presei imperialiste de a-și 
ascunde caracterul profund dușmănos intereselor popoarelor sub masca 
așa-zisei „libertăți a presei" nu pot înșela pe nimeni.

In țara noastră, întreaga presă în frunte cu „Scînteia", urmind exem
plul glorioasei „1‘ravda", de la a cărei apariție se împlinesc azi 48 de 
ani, a militat și militează cu consecvență pentru traducerea în viață a 
liniei partidului, răspîndind în mase învățătura marxist-leniniștă. Potrivit 
concepției leniniste, presa nu numai că a transmis maselor de oameni 
ai muncii adevărurile fundamentale, dar le-a și învățat să lupte în numele 
și pentru victoria deplină a acestor adevăruri, să se organizeze în luptă, 
să construiască mai repede și mai bine, le-a însuflețit în marile bătălii 
pentru triumful vieții noi. Presa este un mijloc puternic ou care partidul 
nostru mobilizează milioanele de oameni ai muncii în lupta lor pentru 
făurirea unui viitor luminos. Legată prin mii și mii de fire de masele 
muncitoare, presa noastră slujește cu abnegație adevărul, interesele crior 
ce muncesc, duce o luptă susținută pentru pace, prietenie și colaborare, 
între popoare. Eliberată de sacul cu bani, de minciună și șantaj, presa 
din țara noastră, ca și ziarele din cefelaite țări ale lagărului socialist, 
și-a dobindtt adevărata ei libertate în momentul în care a devenit un bun 
al maselor muncitoare. PrincipiaJtatea marxist-leninistă, spiritul de partid 
caracteristic presei comuniste, promovarea a tot ceea ce este nou și îna
intat, consecvența fermă în lupta împotriva vechiului, fac din presa 
noastră o expresie a celor mai nobile aspirații ale poporului muncitor. 
Sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn, presa de ia 
«oi, unită în marea familie a presei comuniste de pretutindeni, în frunte 

presa sovietică, slujește prin cuvîrrtul tipărit pacea și prietenia între 
Popoare, libertatea și socialismul.

Ziua de 5 mai constituie pentru poporul nostru o sărbătoare însemnată. 
Pentru lucrătorii din domeniul presei această zi constituie un 
minunat prilej de a face bilanțul muncii lor, de a-și intensifica și mai 
mult eforturile pentru mobilizarea maselor de oameni ai muncii la în
deplinirea sarcinilor trasate de partid, la lupta pentru realizarea de eco
nomii, pentru ridicarea și înflorirea necontenită a patriei. Alături de cele
lalte ziare și publicații, ziarul „Sportul popular" și întreaga presă spor
tivă șe angajează în această zi de sărbătoare ca, urmînd necontenit exem
plul ziarului „Scînteia", învățînd din bogata experiență a acestuia, să 
întărească tot mai mult legătura sa cu masele, să militeze neobosit pentru 
traducerea în viață a liniei partidului în mișcarea noastră sportivă, să 
contribuie activ la educarea unei generații sănătoase de sportivi, capabilă 
să îndeplinească cu cinste sarcinile construcției socialismului, să ducă 
spre culmi tot mai înalte gloria sportivă a Republicii noastre dragi.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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IN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Succese în muncă ale sportivilor 

de la Depoul de locomotive Sighi

șoara

întrecerea socialistă în cinstea celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. a pro
dus o mare însuflețire și printre mun
citorii, tehnicienii și funcționarii de Ia 
Depoul de locomotive C.F.R. Sighișoara. 
Printre muncitorii care obțin frumoase 
succese se află și meeanieii Gheorghe 
Bîrsan și Nicolae Costea. jucători de 
popice, care au economisit 10 tone și 
respectiv 13 tone de combustibil con
vențional. Un alt mecanic, Nicolae Aron, 
tot jucător de popice, și-a luat angaja
mentul ca împreună eu tovarășii săi 
de muncă din atelierul de reparații să 
repare o locomotivă cu materiale pro
venite din economii.

echipei, comunista Ana Berbec, vălțui- 
toare, se bucură de un frumos prestigiu. 
Portretele lor se află expuse deseori 
pe panoul de onoare al fabricii. In 
cinstea Congresului cele opt voleibaliste 
— care lucrează în aceeași brigadă — 
și-au luat un dublu angajament ; în 
producție, să dea numai produse de 
calitate ; în sport, să obțină victorii 
care să le asigure un loc fruntaș în 
campionatul orășenesc la care participă.

L. BRUCKNER, corespondent

Frumoase acțiuni obștești ale spor

tivilor din raionul Reghin

In întâmpinarea celui de al III-lea 
Congres al P.M.R., sportivii din raionul

Reghin au participat cu multă însu
flețire la o serie de acțiuni obștești, 
printre care reamenajarea unor baze 
sportive, plantarea de puieți în junii 
terenurilor de sport din comunele Su
seni, Periș și din cartierul Iemuteni 
din Reghin.

Tot prin muncă voluntară »-a îm
prejmuit și terenul de fotbal din co
muna Dedrad. In aceeași comună, spor
tivii au taluzat cursul Lutului pe o lun
gime de 80 m. In comuna Suseni a fost 
împrejmuit cu sîrmă terenul de sport, 
lucrare prin care s-au economisit peste 
Î.000 Iei.

FLORIAN PANTEA. corespondent

ION TURJAN, corespondent 

Brigada celor opt sportive de la 

fabrica „Munca" din Constanța

La fabrica „Munca" din Constanța 
se află mulți tineri care prin hărnicia 
și conștiinciozitatea pe care le dovedesc 
pe locurile lor de producție fac cinste 
întregului colectiv. In rîndul acestor 
tineri se numără și opt sportive, com
ponente ale echipei de volei. Depășin- 
du-și cu regularitate planul lunar de 
producție, tinerele voleibaliste de la 
fabrica „Munoa”, în frunte cu căpitanul

Concurs de dirt-track și obstacole 
pe stadionul Dinamo

R E V A IW Ș A...
Un teren obișnuit de volei. Echipele 

își dispută cu ardoare mingea. Pînă aici, 
nimic deosebit. Nefiresc ni se pare 
doar faptul că tinerii voleibaliști nu 

echipați la fel, în costum de sport, 
sînt chiar, în haină. N-au 

echipament suficient ? De-ai spune așa 
ceva, ai jigni mîndria sportivilor din 
Istria. Au cele necesare nu pentru două 
echipe, ci chiar pentru mai multe. Nu 
s-au echipat pentru că nu mai era 
timp. Cei „mari", echipa colectiviștilor, 
s-a întors chiar acum de la munca 
cîmpului. Ceilalți, cei „mici", elevii 
școlii din comună, s-au tot pregătit de 
vreun ceas. Azi are loc revanșa. Ultima 
oară au învins cei mari, iar acum 
scorul este de 2—1 pentru elevi. Se 
joacă „trei din cinci". C-an „divizie", 
ușa cum au cerut cei „mici". Așa va fi.

Cel de al patrulea set a început fur
tunos. Două mingi și scorul este egal. 
Cine va învinge ? De-ar fi să asculți 
galeria n-ai ști ce să crezi. Auzi stri- 
gînd o voce subțire de copil „hai ai 
noștri” apoi un bas repetă încurajarea. (Jeî 
Cei „mari” preiau conducerea... 5—4, grabă 
6—4, 7—4... O rafală de vînt scutură gea, 
puternic plasa. Adierea sărată a mării 
se simte mai tare... 8-4, 9-4 9-5, 9-6.^ 
Cîteva atacuri și scorul devine egal : < - 
10—10. ’ ”

a căzut
venit și

primul strop. Mare 
a poposit pe obra-

De sus 
și rece, a 
zul fierbinte al unui puști. Acesta s-a 
șters repede cu dosul palmei și a stri
gat : „Serva la mine I".

Apoi, 11—10 pentru elevi... 12—10. 
13—10. Vor pierde cei „mari"? 
13—11, 13—12, 13—13. Secundele se 
scurg încet ca nisipul în ceasul stră
vechilor locuitori ai cetății de pe malul

\,DE REPORTER.
mării. Apoi, 14—13 pentru elevi. Urale 
în tabăra celor mici. Se apropie clipa 
victoriei. Pleacă „ultima". Din nou 
secunde grele.

Atunci, norul negru, ce atîrna ca o 
amenințare mută 
desfăcut zăgazul, 
cit ai bate din 

în haină 
și focul 

încăpățînată, se înălța și cobo-

deasupra satului, și-a 
Galeria s-a împrăștiat 
palme. Jucătorii nu. 

s-au echipat în 
a continuat. Min-

ra printre picăturile mari și reci. 
Ploaia se întețea. Nu mai puteai privi 
în sus, dar nici în fața ta. Mîinile bîj- 
bîiau după balonul ud și greu. Nimeni 
nu se îndura să plece. Era doar mingea 
decisivă.

— Păcat — zise unul din jucători, 
storcîndu-și tricoul ud — că n-am pu
tut termina setul. Vi-l cîștigam !

— Cine ? Voi? — sări un puști 
ce-și ștergea de zor părul cu o batistă 
mare cit o față de masă, 
mîine...

— Mîine nu — interveni 
înalt, spătos — că avem repetiții la 
cămin. Dar poimîine vă așteptăm.

— Aveți destul timp — îi potoli co
lectivistul Tănase Chiriac — că în fie
care seară, ba volei, ba fotbal, ba șah 
sau tenis de masă, ba repetiții la că
min. Intr-adevăr, tinerii din Istria pe
trec în mod folositor timpul lor liber. 
Și, în multe din ceasurile de răgaz, ei 
sînt oaspeții frumosului teren de sport 
din comună. Ai terenului unde, poate 
chiar a doua zi, voleibaliștii s-au în- 
tîlnit în meciul ... revanșă.

OTTO BENKO

Las' că

un băiat

Aspect de la o întrecere de dirt-track

Duminică dimineață se va desfășura 
pe stadionul Dinamo din Capitală un 
important concurs de dirt-track și 
obstacole. La întreceri vor participa 
cei mai buni alergători din țara noas
tră. Printre ei se află și maeștrii 
sportului Mihai Pop. Gh. loniță, Mir
cea Cernescu, Gh. Ion, Vasile Szabo, 
Barbu Predescu, Ludovic Szabo, C. 
Radovici. Iosif Popa, St. Iancovici 
ș.a. In afara disputelor de dirt-track 
— pe care iubitorii sportului cu mo
tor le apreciază pentru spectaculozi
tatea lor — se vor desfășura și în
treceri de obstacole ' după modelul

laconcursurilor internaționale de 
Praga la care alergătorii noștri au 
concurat cu succes în ultimii 
Stadionul Dinamo va oferi spectato
rilor posibilitatea de a viziona în cele 
mai bune condițiuni întrecerile.

a.ni.

CORESPONDENȚI FRUNTAȘI

Ziarul „Sportul popular" in 
colaborare cu consiliul regional 
U.C.F.S. Pitești organizează azi 
5 mai a.c. o consfătuire cu spor
tivii, cititorii și corespondenții 
din orașul Pitești, in cinstea 
„Zilei Presei".

Consfătuirea va avea loc la 
ora 17,30 la Casa Tineretului din 
Pitești.

Studentul AURELIAN AX.ENTE de la 
f 'acuitatea de litorie din București

Tipograful ILIE STANESCU, 
din Buzău.

Maistrul electrician NICOLAE 
ROVENȚA, din Vulcan.

Activistul sportiv din Bacău,
ANATOLIE AROMlNESEl

Elevul AUREL ROȘCA, din Caracal.



O LEI

Duminică se reia 
campionatul masculin

I '• Intrucît turneul internațional 
/masculin care trebuia să aibă loc la 
^Istanbul a fost amînat, campionatul 
masculin se reia duminică cu etapa 
« XlX-a, care programează următoa
rele jocuri: Constructorul București— 
(Știința Cluj, Știința Galați—G-C.A., 
IProgresul București—Tractorul Or. 
Stalin, Rapid București—Jiul Petro
șani, Victoria București—Știința Ti
mișoara, Politehnica Or. Stalin—Di
namo București. Campionatul feminin 
continuă cu etapa a XX-a.; Progresul 
Tîrgoviște—Progresul București, C. P. 
București—-Știința Cluj, Metaluf Bucu
rești—G.S.M. Cluj, Voința Sibiu—Ști
ința Timișoara, Dinamo București— 
Petrolul Constanța, Rapid București— 
Voința Or. Stalin.

' • Duminică, la Galați, s-a dispu
tat jocul masculin, , Știința Galați— 
Știința Timișoara, din cadrul cam
pionatului republican. După un joc 
frumos, gălățenii au. cîștigat cu 3—1 
(15—10, 14-16, 15—11, 17—15). V.

. JPaladescu — coresp-.

• Clasamentul campionatului feminin 
«re următoarea Înfățișare:

1. Dinamo București 19 19 0 57: 5 38
*-/2. Rapid București 19 18 1 54:11 37
t-8. C.S.M. Cluj 19 15 4 49:17 34
" 4. C. P. București 19 12 7 44:31 31

5. Metalul Buc. 19 9 10 36:37 28
1 C. Știința Cluj 19 9 10 33:40 28

7. Voința Or. Stalin 19 8 11 34:42 27
8. Voința Sibiu 19 6 13 28:45 25
S. Progresul Buc. 19 6 13 25:43 25

10. Progresul Tîrgoviște 19 6 13 25:48 25
IU Petrolul Constanța 19 4 15 26:46 23
12. Știința Timișoara 19 2 17 9:55 21

Cupa „Cel de al IlI-lea Congres al

Jocuri importante în etapa de azi
începută cu o săptăniînă în urmă, 

competiția dotată cu cupa „Cel de al 
lll-lea Congres al P.M.R.", care reu
nește cele mai bune formații feminine 
și masculine din Capitală, stîrnește un 
interes deosebit în rîndurile amatorilor 
de volei. încă din prima etapă, între
cerile au oferit partide de un bun 
nivel tehnic, viu disputate. Dar a existat 
și o lipsă în desfășurarea acestei fru
moase compeții : colegiul orășenesc de 
arbitri a tratat într-un mod eu totul 
superficial problema delegărilor la me
ciuri. Astfel, au fost situații cînd la 
unele partide nu s-au prezentat decît 
doi din cei cinci arbitri programați, iar 
în alte cazuri delegările „ad-hoc” au 
lipsit meciurile respective de arbitraje 
corespunzătoare.

Avînd în vedere faptul că în etapa 
de astăzi, atît la băieți cît și la fete, 
sînt programate o serie de partide din 
cele mai interesante, cum ar fi Dinamo 
— Rapid (f) sau Dinamo — C.C.A 
(m) și Rapid — Progresul (m), este 
de dorit ca delegările comisiei orașe 
nești de arbitri să fie cît se poate de 
judicioase, pentru oa întrecerile acestei 
importante competiții să se poată des
fășura în cele mai bune condiții.

Și acum, iată programul meciurilor 
de astăzi : sala Dinamo de la ora 17 : 
Dinamo — Rapid (f); Dinamo — 
C.C.A. (m); Progresul — Rapid (m); 
sala Giulești de la ora 17: Metalul — 
Progresul (f); Victoria — Construc
torul (m).

Finalele republicane 
rezervate elevilor de ia școlile 

profesionale
■

Orașul Buzău vă găzdui" între 8-12 
mâi (și nu între 8-12 iunie cum se 
stabilise inițial), finalele republicane 
de volei rezervate celor mai bune e- 
chipe de • băieți și fete aparținînd 
școlilor profesionale de ucenici și 
meserii. Printre echipele participante 
se află echipele școlilor profesionale 
din Brăila, Industria Sîrmei-Cîmpia 
Turzți, „23 August" București, Textila 
Sibiu, B.I.O.S.I.G. reg. Oradea, care 
își vor disputa titlul de echipe cam
pioane.

TLETISM
7—8 mai, stadionul Republicii

universitare de atletismFinalele campionatelor
Ea sfîrșitul acestei săptămîni, stadio

nul Republicii va găzdui un important 
eveniment atletic : finalele campiona
telor universitare. La startul întreceri-

lor se vor alinia cei mai buni atleți din 
rîndurile studenților, calificați in urma 
etapelor preliminare ale competiției. 
Printre el : Maria Diți, Victor Cincă, 
Mircea Ursac, Marilis Cuțui, Ellod 
Kineses și alții. Programul finalelor 
este următorul : simbătă între orele 
16-19 șl duminică între 9—12.

★
Din cauza timpului nefavorabil, intre-

„Cupa Congresului" pentru echipele masculine
Competiția se va desfășura sistem 

turneu (numai tur), începînd de la 
14 mai și se va încheia la 12 iunie, 
jocurile urmînd să aibă loc sîmbătă 
după-amiază și duminica dimineață.

cerile pentru „Cupa Metalul*,  care ur
mau să înceapă marți după-amiază pe 
stadionul Republicii, s-au amînat pen
tru joi și vineri. Programul și locul de

Ajutoare de nădejde 
în munca ziarului

MIRCEA VLADOIANU

Dacă ziarul nostru ar alcătui 
un tablou citprinzîhd pe Cei mai 
harnici șl măi devotați corespon
denți, țară îndoială că în primele 
sale rînduri ar figura șl contabi
lul Mircea Vlădoianu din Sibiu

Neobosit animator al sportului 
! sibian, el însuși un încercat alpi

nist și un apreciat arbitru de vo
lei. Mircea Vlădoianu a consti
tuit — încă de la primele numere 
ale „Sportului popular" — o per
manentă legătură între ziar și ac
tivitatea sportivă din Sibiu.

Cu un spirit critic dezvoltat, 
veșnic în căutarea a tot ce este 
nou în orașul șău, Mircea Vlădo- 
ianu a informat întotdeauna cu 
multă promptitudine și răspundere, 
ziarul nostru, fiind în prezent u- 
nul din corespondenții săi de ba
ză. Articolele sale, în. deosebi cele 
critice, au constituit de multe 
ori un ajutor prețios pentru acti
vitatea sportivă din Sibiu. In a- 
celașl timp, comunistul , Mircea 
Vlădoianu . cunoaște succese din
tre cele mai frumoase și în activi
tatea sa profesională, ceea ce i-a a- 
iras aprecierea tovarășilor săi de 
muncă.

NICOLAE TOKACEK

,,Totdeauna mi-amintesc cu plă
cere de primele inele rînduri tipă
rite. Parcă le văd: apăruseră în 
pagina a V-a, sus, în dreapta. Im cine 
nu le-am arătat... Era prin toamna 
anului 1954 și eram elev în ultima 
clasă. Cum s-ar spune, puneam punct 
unei activități, aceea de școlar, șî 
începeam o alta, aceea de corespon
dent voluntar, căreia la începui, nu-i 
bănuiam pe deplin importanța. A- 
cum însă, fie cile ori aflu că rîn
durile mele și-au atins t/ținta”, că 
datorită lor ceva cure stătea pe loc 
s-a urnit, satisfacția pe care o simt 
mi-ar fi greu s-o exprim în cuvinte”.

Astfel he povestea, inai de mult, 
corespondentul nostru NICOLAE 
TOKACEK, felul în care și-a îrfee- 
put, activitatea pe acest tărâm. al pu
blicisticei. De cîteva ori. rândurile 
scrise de corespondentul N. Toi 
au fost repartizate. întâmplător, pen
tru ..cules” la mașina linotipistului... 
N. Tokacek. Căci am uitat să vă 
spunem : între timp, el a urmat 
cursurile școlii poligrafice „Dimilrie 
Marinescu” și în momentul de față 
este nu numai un bun corespondent, 
ci și un bun lucrător tipograf.

După echipele feminine, care, se în
trec în competiția organizată de clu
bul sportiv Voința București, a venit 
și rîndul formațiilor masculine să-și 
dispute întîietatea într-o întrecere or
ganizată în cinstea celui de al IlI-lea .Precizăm că echipele vor fi obligate să 
Congres al P.M.R. Este vorba de tur
neul dotat cu „Cupa Congresului", 
organizat de clubul sportiv Progresul 
(București, cu sprijinul comisiei de spe
cialitate a orașului București și la 
care iau parte echipele bucureștene 
C.C.A., Știința, Dinamo, Rapid, Me
talul și Progresul, precum și Petrolul 
Ploești.

desfășurare au rămas aceleași.

Gimnastică
Ora 11. Mașinile se opresc. Munci

torii și muncitoarele litografiei Minis
terului învățământului și Culturii se 
adună în grupuri pe secții, îndreptîn- 
du-se spre terasa încăpătoare care se 
află la ultimul etaj al clădirii. Cîteva 
minute mai iîrziu, începe gimnastica 
$11 producție.

Fiecare secție execută exerciții adec
uate muncii lor, exerciții care con
tribuie Ia relaxarea grupelor musculare 
solicitate mai mult în timpul lucrului. 
Instructorii voluntari Ana Haralambie 
$i Laurențiu Niculescu sînt bine pre
gătiți. Ei cunosc specificul de muncă 
al fiecărei secții și din două în două 
săptămîni pregătesc noi exerciții co
respunzătoare pentru ele, sub îndruma-

folosească sistemul de apărare om la 
om. Cîștigătoarei turneului i se va 
decerne „Cupa Congresului" și va 
participa, alături de formația clasată 
pe locul secund și echipele Petrolul 
Ploești și Progresul București, la un 
turneu care va îi organizat de clubul 
sportiv Petrolul la Sinaia între 18—2! 
august în cinstea zilei de 23 August.

în producție
rea instructorului Manole Mincă care 
răspunde de întreaga activitate. Mun
ca este sprijinită în mare măsură 
și de directorul întreprinderii, tov. 
N. Georgescu Olteanu.

Programul este respectat întotdeauna 
cu strictețe. Tineri și vîrstnici sînt eu 
toții prezenți.

„Simțim din plin efectele binefăcă
toare ale exercițiilor — ne-a spus can
didatul de partid Alexandru Petrescu, 
zețar fruntaș. — După exercițiile de 
gimnastică reluăm munca cu forțe 
înnoite. Treaba are mai mull spor".

Cîteva însemnări după etapa a Vlll-a
După etapa a VIIÎ-a, care s-a dis

putat luni, campionatul de rugbi se în
trerupe pentru o scurtă perioadă, spre 
a face loc pregătirilor în vederea „Cu
pei Victoriei" (22—20 mai) și a im
portantei partide de la București, eu 
naționala Franței. Campionatul se reia 
la 12 iunie, după disputarea întîlni 
rilor internaționale.

Etapă de etapă, partideJe devin tot 
mai pasionante, fiecare formație dorind 
să se situeze pe o poziție cît mai favo
rabilă spre a se pune la adăpost de 
neplăcerile unei eventuale retrogra
dări. Ultima etapă nu a făcut nici ea 
excepție de la această regulă. Iată 
cîteva amănunte, asupra celor mai dis
putate partide ale etapei, comunicate 
de corespondenții noștri din provincie.

• In cel mai important meci al etapei 
(Știința Cluj — C.C.A.) eele două e- 
ehipe, fruntașe ale clasamentului, ne
învinse pînă la ora actuală, și-au îm
părțit punctele, după o partidă earc 
nu i-a satisfăcut totuși pe cei aproape

4000 de spectatori prezenți la întilnirea 
desfășurată pe stadionul Babeș- 
Bolyai. Rezultatul de egalitate (3—3) 
este just, deși fiecare din rele două 
formații ar fi putut câștiga. C.C.A. în 
prima repriză, cînd, în afară de încer
carea reușită de Nanu Radu în min. 
35 (care a urmărit un balon la care 
fundașul Alexandrescn a ezitat să in
tervină) a mai beneficiat de 5 lovituri 
de pedeapsă din poziții favorabile, pe 
care însă Penciu le-a ratat inexplicabil. 
La reluare, studenții și-au revenit, au 
dominat net „marginea” prin Demian, 
s-au instalat în jumătatea de teren a 
militarilor. Ei nu s-au putut descurca 
însă în fața apărării în linie a bucu- 
reștenilor, care au blocat orice atac 
chiar din deschidere. Prin acțiuni la
terale ci nu au putut ameaiința buturile 
C.C.A. Abia în min. 68 — la un placaj 
fără balon asupra lui Fodor — studenții 
beneficiază de o lovitură de pedeapsă 
laterală, de lingă linia de margine, pe 
care Crișan o transformă spre satisfac-

i ■ A I > Tjoi m joi t

ția numeroșilor spectatori: 3—3. Și 
astfel, a luat sfârșit acest joc dîrz, dar 
din pacate lipsit de spectaculozitatea 
așteptată. Bun arbitrajul lui Toma Mol- 
doveanu . (V. CACOVEANU — r» -n.)

• Desigur că inulți dintre < rii 
noștri au rămas surprinși de rezultatul 
egal de la Petroșani dintre Știința și 
Dinamo (8—8) — comunicat de cores
pondenții noștri Z. Zamora și 1. Tudor. 
După spusele arbitrului M. Stănculescu 
—- Buc. lucrurile ar sta însă altfel s 
după pauză (la scorul de 0—0) stu
denții au atacat și au reușit o lovitură 
de picior căzută prin Ureche (min. 45). 
Apoi Burae înscrie o încercare pe care 
Mateescu nu o transformă: deci 6—0 
(min. 72). (Curios însă că jocul s-a 
reluat la centru printr-o minge așeza
tă !). In continuare Dinamo își revine» 
atacă dezlănțuit și înscrie două incert 
cări prin Sebe și Floarea (dintre care 
prima transformată). Astfel eă scorul 
trecut pe foaia de arbitraj este de s 
8—6 în favoarea bucureștenîlor. Biroul 
F.R.R. urmează a studia faptele și a 
se pronunța.

In sala de sport a Școlii medii din Săcuioni-regiunea Oradea, 
curățenia lasă mult de dorit.

jh acum exerciții de respirație, fără însă să respirați ! duvă mine una, dai— 
unu... doi..a

La U.R.C.C.-Hațeg, deși ar exista con
diții mai bune, tenisul de masă se prac
tică într-o cămăruță extrem de mică...

-— Ți-am spui >ă nu te mai repezi după 
fiecare minge ««»

Consiliul raional U.C.F.S.-Dej nu se preocupă să asigure amatorii 
lor de șah cele necesare pentru concursuri.

Eh,... De-ar avea p mese... la ce pârtiile am mai. isistu r !
Desene de MĂHlț
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Campionatul categoriei B la fotbal

In seria a II-a Știința Timișoara s-a distanțat cu 5 puncte
In celelalte două serii lupta pentru primul ioc e foarte strinsă

Cu opt etape înainte de încheierea campionatului 
categoriei B, situația se menține neschimbată — în 
ceea ce privește primele locuri — în două serii, 
iar într-una (a doua) lucrurile par limpezite. In seria 
I și a lll-a continuă „duelul" între C.S.M.S. lași 
și Dinamo Galați, de o parte, și între Corvinul Hu
nedoara și C.S.M. Baia Mare, de altă parte. In fiecare 
din aceste două serii diferența dintre liderii C.S.M.S. 
și Corvinul și principalii lor urmăritori este de numai 
două puncte. Ceea ce înseamnă că la 

liderii pot să fie ajunși. Fapt 
de

țiu ne"
pentru că mai sînt multe jocuri

SERII I
C.S.M.S. IAȘI —1 UNIREA, IAȘI 

(2—0). — Derbiul focali urmărit de 
cîteva mii de ieșeni, a corespuns aș
teptărilor. Ambele echipe au jucat 
toarte bine, în limitele unei perfecte 
sportivități. Mai deciși î,i fața porții, 
jucătorii de la C.S.M.S. au cîștigat 
prin golurile înscrise de Voica (min. 
20) și Cruțin (min. 60). In min. 68, 
Dumrtrașeiuc (Unirea) a ratat un pe- 
nalti. (P. Dorirea, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — DINAMO GA
LAȚI (1 — 2). — Joc foarte disputat, 
urmărit cu mare interes de circa 4.000 
spectatori, printre care numeroși ie
șeni. In prima repriză, avantajați de 
vînt, feroviarii au dominat mai mult, 
dar scorul a rămas alb. După pauză, 
dinamoviștii contraatacă periculos și 
în htirhăi 6 minute reușesc să mar
cheze două goluri prin centrul înaintaș 
Livitt (min. 47 și 53). Gazdele au 
redus handicapul în min. 62 prin A- 
taiiasiu, (V. Enea, coresp.)

Rl LMENTUL BIRLAD -i ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (2—1). — Echipa 
gazdă a avut text timpul inițiativa, a 
dominat și putea reuși un scor mai 
mare. Apărarea studenților însă, «-a 
avut multe intervenții salvatoare. Ra
port de cor ne re : 14—5 pentru Rul
mentul. Punctele au fost marcate de 
Frîncu (min. 15) și Ohiriilă (min. 66) 
pentru Rulmentul și Balint (min. 67) 
pentru Știința. In min. 88, Moțoc 
(Rulmentul) a ratat un peaalti. Ar
bitrul Em. Jectt (Galați) a eliminat 
în min. 57 pe Berbeci (R) și Dridea 
II (Șt). (E. Solomon, coresp.)

PRAHOVA PLOEȘTI — 
CONSTANȚA (1 — 1). — Au

, Ernest (S.N.M.) în min.. 37 
(Pr.) în min. 58. Meci de 
slabă, care nu a satisfăcut 
4.000 de spectatori. In prima

S.N.M. 
marcat; 
și Vegli 

factură 
pe cei 

__  ... r repriză, 
’xtil a fost mai disputat și, în ciuda 

viului primit, inițiativa a aparținut 
echipei gazde, care a ratat ocazii bune 
în min. 27, 29. 30, 31, 34 și 37. Re
priza a doua s-a caracterizat prin. joc 
nervos de ambele părți, presărat cu 
durități și ieșiri nesportive, nesancțio
nate de arbitru! M. Gîțu (Buc.) (F. 
Albii, coresp.)

DINAMO SUCEAVA - FORESTA 
FĂLTICENI (3—0). — Gazdele au 
acționat mai bine in atac și an cîș- 
tigat pe merit, deși din mm. 49 au 
jucat in 10 oameni prin accidentarea 
iui Dascălii. Au marcat: Dascălii 
(min. 25 și 29) și Tarlevschj (min. 
70). Meciul s-a disputat duminică. 
(C. Alexa, coresp.)

VICTORIA BUZĂU - C.S.M. RĂ
DĂUȚI (2-0). 
unt în ambele 
au ratat cîteva 
peții una prin 
însă, buzoienii 
au fructificat două din 
prin Petec în min. 71 
factură tehnică slabă.
coresp.)

GLORIA BISTRIȚA
FOCȘANI (5—0). — Jucătorii Gloriei

— Localnicii au domi- 
reprize. în prima ei 
ocazii clare, iar oas- 

Ciobota-ru. In a doua 
au jucat mai legat și 

ocaziile create, 
și 86. Joc de 
(M. Dumitru,

UNIREA

jurul balonului
• Cele două jocuri programate 

Capitală în cadrul etapei a XXX-a 
campionatului 
șura în program cuplat pe stadionul .,23 
August”, după următorul program: ora 
15.15 : Progresul — Știința Cluj, ora 
17: C.C.A. — Dinamo Bacău.

• Partida dintre echipele Petrolul 
Ploești și U.T.A., din cadrul etapei a 
XlX-a a fost amînată pentru o dală 
ce se va fixa ulterior. Această amînare 
» fost determinată de faptul că ploeș- 
tenii vOr juca duminică la Praga. cu 
selecționata orașului Praga. In vederea 
acestui joc, Petrolul va părăsi țara 
probabil vineri dimineață.

în 
a 

categ. A se vor desfă-

însă, lupta pare lichidată, 
luni asupra principalului 

Obor), Știința Timișoara

seria a Il-a 
netă obținută 
rent (Dinamo 
la cinci puncte.

Pe ultimele locuri, în toate seriile

prima „defec- 
foarte posibil 

disputat... In

avut tot timpul-inițiativa. Au mar-

48), Gotccriu (min. 58) — autogol—.

au avut tot timpul-inițiativa. Au mar
cat: Onaca (min. 24), Vașilescu (min.

Iliescu (iiiTii. 7* *4)  — din 11 m — 
și. Copil I .(min. 85). Raport de cor-- 
nere: 13-Ș-3 pentru Gloria. (O. Berbe- 
caruȚ coresp.)

DRUBETA TR. SEVERIN - PO
IANA CÎMPINA (3—1). — Cei 4.000 
de spectatori au asistat la un joc 
de bună factură tehnică. Localnicii 
au condus cu 3—0, prin punctele mar
cate de Olteanu (min. 24), Ghinea 
(min. 38) și Mazilii (min. 57), iar 
oaspeții au redus, scorul (Panaitescu 
în min. 85). Portarul oaspeților. Mărcii, 
a apărat foarte slab. (Gh. Manafu, 
coresp.)

METALUL TIRGOVIȘTE - CAR- 
PAȚI SINAIA (4-1). - Gazdele au 
stăpînit jocul. Au marcat pentru în
vingători Cazacu (min. 40 și 58), 
Sitaru (min. 62) și Chiriță (min. 88, 
din 11 metri). Tîrgovișfenii au mai 
ratat un 11 m. în min. 87, prin Mu- 
reșan. Punctul echipei Carpați a fost 
înscris în min. 73 de către Decu, 13 
un contraatac, 
min. 57 oaspeții au jucat cu un jucător 
de cîmp în poartă, deoarece portarul 
lonescu s-a accidentat. S-au remarcat: 
Mureșan, Nițescu, Popescu, Chiriță 
(Metalul), 
(Carpați). 
coresp.)

ȘTIINȚA 
OBOR (3—0). — Derbiul seriei a re
venit pe merit studenților, care și-au 
asigurat victoria în primele minute, 
prin punctele înscrise de Manolache

• Meciul de categoria B dintre e- 
cbipele Poiana Cîmpina și Știința Ti
mișoara, programat pentru duminică, 
Se va disputa la Ploești, deoarece te
renul din Cîmpina este suspendat pe o 
etapă. De asemenea, din cauza suspen
dării terenului din Cimpia Turzii, me
ciul Industria Sîrmei — AMEFA se 
va disputa pe un teTen pe care urmează 
să-1 comunice echipa organizatoare.

• Biletele pentru jocurile Progresul 
—- Știința Cluj .și C.C.A. — Dinamo 
Bacău s-an pus în vînzare la caaele 
obișnuite. Sînt valabile biletele cu seria 
35.

SERIA a Il^a

Foto : H. Nandy

73 de către Decu, la 
De remarcat că din

Apărarea Metalului, in formă, lămurește o fază periculoasă.

Decu, Oan-ță și lonescu
(M. Avanu și P. Oprea,

TIMIȘOARA — DINAMO

Cu victoria 
său concu- 

s-a distanțat 

Pe ultimele locuri, în toate seriile situația este 
complicată. Lupta pentru evitarea retrogradării con
tinuă și va continua mult timp pînă vor fi desemnate 
ultimele echipe. Jocurile disputate luni nu au reușit 
să aducă vreo clarificare în acest sector al clasa
mentelor.

Iată cîteva amănunte în legătură cu partidele des
fășurate în etapa a XVHI-a:

SERIA a Hl-a
CORVINUL HUNEDOARA - C.F.R. 

ARAD (1—0). — Meciul a prilejuit 
un record de spectatori: 1L000. în
tâlnirea a oferit un joc viu disputat. 
Localnicii au dominat mai mult, dar 
nu au înscris decît o singură dată, 
prin Oprea în mfn. 42. Oaspeții s-au 
apărat foarte bine, iineori chiar cu 
9 și 10 oameni'. (C. Morâru și Voicu 
Albit, coresp.)

RECOLTA CĂREI - C.S.M. BAIA 
MARE (2—4). — Joc de factură teh
nică (hediocrâ. Record de spectatori. 
6.000, printre cate numeroși băiinăreni 
și sătmăreni. Terenul a fost desfundat, 
îngretmînd controlul balonului. Au 
marcat: Dragau (min. 18), Vlad (min. 
42), Pop (min. 49) și Nedelcu II (min. 
68) pentru C.S.M., Hauler (min. 78 
șt 82) pentru Recolta. Oaspeții au în
scris primele două goluri din vina a- 
părării Recoltei. (Ir. Sitaghi, coresp.) 

.GAZ METAN MEDIAȘ - C.F.R.
— Gazdele au domi

nat insistent în primele 20 de nti- 
'desfășurarea Unui joc plăcut, a urmat nute, lăsînd să se întrevadă că vor 
o repriză confuză. G.F.R. a deschis cîștiga la scor. Clujenii și-au revenit 
scorul prin Feniaț (min. 66), iar pi- 
t c.ștenii att egalat îh‘ min. P" 
învălmășeală din oare im se știe cine

(min. 3) și Lereter (min. 5). Domi- 
nîn-d în' continuare, Știința a marcat 
din nou 'în min. 33 prin Mițaru. în
vingătorii au luptat cu mult elan, 
înaintarea a fost hotărîtă în acțiuni. 
Dinamoviștii au jucat mediocru, apă
rarea în special manifestând nesigu
ranță. In repriza a doua nivelul jo-

' cuini a scăzut, la aceasta contribuind 
șj arbitrajul confuz ai lui Al. Toții 
(Oradea). In această parte a jocului, 

. s-au comis multe faulturi. • S-au re
marcat: Tănase, Cojereanu, Igna și- 
Lereter (Știința), Gros, Selymesi, Ni-, 
culescu (Dinamo). (A. Gross, coresp.)

DINAMO PITEȘTI - C.F.R. TIMI
ȘOARA (1—1). — După o repriză în CLUJ (2—1). 
care ambele echipe ău contribuit la i "‘ ***—‘

(I. Fe-a Introdus mingea în plasă, 
țeanu și I. Chilibar, coresp.)

METALUL OȚELUL ROȘU-C.S.M. 
REȘIȚA (2—2). — Localnicii meri
tau victoria, față de aspectul jocului. 
Au marcat: Birâu și Conrad (Meta
lul) și Varga și Comisar (C.S.M. Re
șița). (Radu Zeno, coresp.)

C.S. CRAIOVA - FLACĂRA MO- 
RENT (2—0). Craiovenii au marcat 
prin Vasiiescu (min. 14 și 16), care 
a reluat cu capul două centrări ale 
lui C’urezu. In prima repriză au do
minat localnicii, după pauză jocul a 
fost egal. S-au remarcat: Tătărășanu, 
Pascu, Șandru, Ciurezti de la gazde, 
respectiv Lupea și Brîndușescu. (A. 
Chiuza, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - ȘTIIN
ȚA CRAIOVA (2—1). — Meciul a 
avut două aspecte diferite. Prima re
priză a aparținut metalurgiștilor, care 
att controlat mai bine balonul și au 
închegat mai multe acțiuni de atac la ----- -------------------------------- : rx----- țjj 

în 
înaintarea lor nereușind să 

poarta studenților craioveni. Oaspeți 
au fost nevoiți să lupte mai mult îi 
apărare, ’ ' '
lege jocul. După pauză, însă, echi
pele și-au schimbat... rolurile. Oaspeții 
pun stăpînire pe joc chiar din primul 
minut și la fiecare acțiune de atac 
creează panică în careul metalurgiști- 
lor. Bucureștenii nu reușesc decît ra
reori să treacă linia de centru, dar 
și atunci atacurile lor sînt lipsite de 
vigoare. Cu toate acestea, victoria a 
revenit în final gazdelor, care au în
scris prin Andreescu (min. 25), după 
ce Dan faultase evident un adversar, 
și Dan (min. 82). Pentru Știința a 
marcat Scorțan (min. 60). Un rezul
tat de egalitate ar fi fost mai echi
tabil. Semnalăm jocul dur al lui Ion 
C Ion. care a- adus și injurii adver
sarilor, precum și atacurile periculoa-

se ale lui Dan, ambii primind aver
tisment din partea ‘arbitrului C. Cris- 
tescu — Ploești.

C. M.

, ro> pi- însă și jocul s-a echilibrat. Medieșenii
89 hă o au învins pînă la urmă datorită unui 

plus de voință. Ambele echipe au ra-

tat ocazii dare de gol. Joc de fac
tură mediocră. Au marcat: Feurdean 
II (min. 15) și Oancea (min. 51) 
pentru Gaz Metan și Balint (min." 
40) pentru C.F.R. (Dan Vintilă, coresp).

RAPID CLUJ - IND. SIRMEI G. 
TURZII (1 — 1). — In prima parte 
a jocului, oaspeții au dominat mai 
mult și au descliis scorul în min. 23 
prin Raab. Olujenii au egalat prin 
Barta în min. 71. Rezultatul este just. 
(Aurel Palade Ursu, coresp.)

A.M.E.F.A. - A.S.A. SIBIU (1-1). 
3.000 de spectatori au asistat la un 
joc dinamic, cu faze spectaculoase. In 
prima repriză, arădenii au dominat 
maj mult. După pauză sibienii au 
ocazii mai multe si deschid scorul în 
min. 57 prin Recer. Egalarea se pro
duce în mia 71, cînd Cioboată înscrie 
cu capul, la un corner. (St. lacob. 
coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ — C.S. TG. 
MUREȘ (1—3). — La Făgăraș s-a 
înregistrai cu acest prilej un record 
de spectatori: 5.000. Localnicii au 
jucat anost, înghesuind jocul pe centru 
și trăgînd foarte puțin la poartă. Pen
tru învingători au marcat: Bociardi 
(min. 14, din lovitură liberă), Haidu 
(min. 47) șj Tuszti (min. 50), respectiv 
Năftănăilă (min. 75). (V. Lazăr. cc- 
resp.)

TRACTORUL ORAȘUL STALIN - 
C.S. ORADEA (2—0). — Meciul s-a 
disputat la Sinaia, terenul echipei 
Tractorul fiind suspendat pe o etapa. 
Punctele au fost marcate de Nemeș 
și Vatani în minutele 74 și 79, din 
acțiuni foarte spectaculoase. Echipa 
din Orașul Stalin a fost mai bună, 
în special în repriza a doua. Orădenii 
att luptat pentru un rezultat mai bun, 
dar nu au reu-'t să co -"retizeze. (M. 
Bota și V. Zbârcea, coresp.)

Primele rezultate ale fazei 
de zonă a campionatului 

republican
BAIA MARE 4 (prin telefon)- în

trecerile fazei de zonă a campionatelor 
republicane de box (individual) în
cepute miercuri au dat pînă acum ur
mătoarele rezultate : cat. muscă : E. 
Chiorrianti (Cluj) b.p. P. Giurcă (Tg. 
Mureș), V. Vintilă (Craiova) b.p. §■ 
Costescu (Cluj), C. Dumitrașcu (Cra
iova) b-p. I. Botez (Iași) ; .cat. pană: 
P. Zăinescu (Cîmpina) b.p. G- Dumi
trescu (București), P. Țanase (Con
stanța) b.p. St. Aurică (Constanța), 
A. Farcaș (Craiova) b.p. D- Dumi
trescu (Ptoeșii) ; cat- ușoară :i I. 
Măriri (București) ‘ b.p. I. ciristantin 
(București), St. Bogdan (București) 
b.p. I- Olaru (Craiova), M. Dumitrescu 
(București) b.p. P. Rînjea (Ploești) ; 
cat- semimijlocieC. Chiș (Plofești) 
b.p. V. Dumitrescu' (Constanță), I. 
Dragnea (București) bp. Gli Deac 
(Cluj).
V. SASARANU-coresporident regional

A

Din nou mec’uri
de categoria A în program

• „Va f| o etapă a echipelor în 
deplatare ?*'  te întreabă NICU- 
ȘOR e Premiile concursului Pro- 
nosport din 1 Mai e Numerele 

Pronoexpres

Pnogvamul concursului Pronosport 
de duminică 8 xnai este dominat de 
reluarea popularei competiții a fotba
lului nostru, campionatul categoriei A. 
cu etapa a VlII-a a returului

Bucureștiul găzduiește două întâlniri 
atractive : C.C.A. va primi replica lui 
Dinamo Bacău — care i-a fost tot
deauna un adversar incomod — iar 
Progresul pe aceea a Științei Cluj. Ra
pidul efectuează o deplasare dificilă, 
la Petroșani. La Constanța, Farul pri
mește vizita Minerului ; o întâlnire care 
pare fără emoții pentru gazde. Am 
lăsat intenționat la urmă meciul de la 
Orașul Stalin unde Steagul roșu se va 
întrece cu Dinamo București. Iată o 
partidă echilibrată, pentru că dinamo
viștii bucureșteni au marcat 0 indis
cutabilă revenire în a doua parte a 
campionatului. Comentând etapa de la 
A, antrenorul secund al lui Dinamo 
București — N1CUȘOR — ne «punea: 
„Este posibil să constatăm duminică 
seara că a fost o „etapă a echipelor 
în deplasare”. Fiindcă, după părerea 
mea, exceptînd oarecum pe M’norul, 
toate echipele care se deplasează pot 
cuceri cîțe un punct sau chiar două“.

Dintre partidele de categoria R pe 
primul plan se situează cea de ia Sibiu 
unde A.S.A. va fi partenera de joc a 
liderului, Corvinul Hunedoara O întîl- 
nire care poate limpezi parțial sau... 
complica acerba luptă pentru locurile 
fruntașe ce se dă în seria a IlI-a. Echi
librat este și meciul de la Ploești (te
renul din Cîmpina e suspendat), dintre 
Poiana și Știința Timișoara oare — în 
retur cel puțin — nn s-a arătat prea 
„familiarizată” cu partidele în depla
sare.

Concluzia: un concurs interesant, e- 
chilibrat și ...capabil de surprize. Care 
— NU UITAȚI — intră în seria con
cursurilor ce BENEFICIAZĂ DE FON
DUL SUPLIMENTAR DE PREMII AL 
LUNII MAI : 200.000 LEI, DINTRE 
CARE UN AUTOTURISM „MOSK- 
VICI”.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR, 18

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 18 din 1 mai, au fost stabilite ur- 
mătoarele premii:

12,70 variante cu 12 rezultate exacta 
a eîte 9.203 lei

301,60 variante cu 11 rezultate exacta 
a eîte 465 lei

2870,80 variante cu 10 rezultate 
exacte a eîte 73 lei.

Fond de premii : 467.516 lei.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex
pres de ieri 4 mai, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

28 3 21 4 48 34
Numere de rezervă : 41 9
Fond de premii 528-873 lei.
P”,.-tcă redactată de J. S. Loto-Pro- 

uosport.



Vladimir Stogov (U.R.S.S.) 
a cucerit la Milano titlul de campion 

european la haltere
MH.ANO. — La 3 mai au început 

în localitate campionatele europene de 
haltere, la care participă sportivii din 
15 țări: Italia, Austria, Ungarja, Nor. 
vegia, Belgia, Polonia, Bulgaria, 
UJt.S.S., Finlanda, R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Romînia, Franța, Iugo
slavia și Elveția,

In prima zi a reuniunii s-au între
cut halterofilii de categoria cea mai 
ușoara. Rezultate excelente au obținut 
Vladimir Stogov (U.RSS.) care a 
devenit campion european, tînărul 
Imre Foldi (Ungaria) și Marian Ian
kovski (Polonia). De remarcat este 
faptul că Marian Iankovski a fost în
trecut de Foldi, obținînd un rezultat 
mai slab decît la campionatele mon
diale de la Varșovia, unde a totalizat, 
320 kg. și a ocupat locul al II-lea.

Reprezentantul țării noastre, Fitzî 
Balaș, a ocupat locul IX cu un total 
de 282,5 kg., performanță sub posibi
litățile sale (înainte de plecare, la 
Predeal, el totalizase 292,5 kg.). Tre

buie ținut seamă însă de faptul că 
Fitzi Balaș nu are decît 16 ani,- fiind 
pentru prima oară selecționat în re
prezentativa țării.

Iată rezultatele tehnice:
I. VLADIMIR STOGOV (U.R-SS.) 

330 kg. (100; 97,5; 132,5); 2. Imre 
Foldi (Ungaria) 310 kg. (95, 90, 125); 
3. Marian Iankovski 307,5 kg (90, 
97,5, I2O) ; 4. Rocco Spinola (Italia) 
297,5 kg.; 5. Renzo Grandi (Italia)
297.5 kg., 6. Arpad Borsanyi (Un
garia) 295 kg.; 7. Sdravko Koev 
(Bulgaria) 295 kg.; 8. Vasili Petkov 
(Bulgaria) 295 kg.; 9. Fitzi Balaș
282.5 kg.

O frumoasă victorie a tinerilor călăreți romîni 
în R. P. F. Iugoslavia

De cîțiva ani, cei mai tineri călă- 
reți ai țării noastre desfășoară o fruc
tuoasă activitate atît pe plan intern, 
cît și internațional. Intîlnirea hipică 
internațională la care iau parte echi
pele de tineret din R. P. Ungară, 
R. P. F. Iugoslavia și R. P. Romînă 
a devenit tradițională și consemnăm 
cu bucurie faptul că în fiecare an re
prezentanții noștri s-au situat pe pri-. 
mele locuri în dasamentele probelor. 
Să ne aducem aminte de întrecerea 
care a avut loc în toamna anului tre
cut la Craiova, unde tinerii călăreți 
romîni au cîștigat majoritatea probe
lor în disputa cu sportivii maghiari și 
iugoslavi. încă de atunci juniorii ro- 
mîni lăsau să se întrevadă superiori
tatea lor evidentă în probele de ob
stacole. Acest lucru ne-a fost confir
mat din nou zilele trecute cînd de la 
Novisad (R-P.F.I.) ne-a sosit o veste 
îmbucurătoare: juniorii romîni lo
landa Lazăr. Andrei Costea, Dan 
Mîndru și Anghel Donescu au fost și 
în acest an cei mai buni în întrece
rea eu călăreții maghiari de la 
M.E.D.O.S.Z. și cei de la Voivodina 
Novisad. Iată cîteva amănunte în le
gătură cu acest concurs internațional 
de călărie :

In prima probă, cunoscută sub de-

Nou record mondial la aruncarea suliței

S-a fixat data 
Jocurilor Balcanice 

de lupte clasice și libere
Marți s-a desfășurat la Sofia con

ferința Comisiei balcanice de lupte, 
stabilindu-se locul și data desfășurării 
Jocurilor Balcanice de lupte clasice și 
libere din anul acesta. S-a hotărît ca 
întrecerile să aibă loc în orașul bulgar 
Burgas, între 2 și 5 iunie. . Repre
zentativele R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, 
R PF. Iugoslavia ȘÎ Turciei vor lua 
parte la ambele competiții — lupte 
libere și clasice — iar cele ale Gre
ciei și R.P. Albania numai la lupte 
clasice.

Selectionata Bucureștiuiui 
de înot, polo și săritori 

a plecat la Sofia
Ieri după-amiază a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Sofia, se
lecționata de înot, polo și sărituri 
a Capitalei, care va întîlni în cadrul 
unui meci internațional selecționata 
orașului Sofia. Iată lotul care s-a de
plasat :

înot: Blajec, Kroner, Șt. Ionescu, 
C. Mocanu, Mitrofan, Schmaltzer, Al. 
Popescu, V. Medianu, Caminschi, 
Nagy, V. Țăranii, Ingrid Wâchter, In
grid Rothe, Vasilica Iurciuc, Sanda 
Iordan. Florentina Rambosek, Mă- 
riuca Rotaru, Maria Both, Maria Dan, 
Helga Boieehovschi și Elena Ghinea.

Polo : C. E. Mureșari, Zăhan, Bădiță, 
Grințescu. Firoiu, Al. Szabo, Simon, 
Chețan, C. Marinescu, O. Mărculescu, 
Culineac, I. Alexandrescu și B. Mi- 
hăilescu.

Sărituri: Gh. Banu și A. Rottman.

numirea de „proba de deschidere", 
lolanda Lazăr a confirmat din plin 
rezultatele excelente obținute la con- 
cursurde din țară, clasîndu-se cu ca
lul Merzuh pe primul loc- A fost un 
parcurs bine executat și, ceea ce este 
important, fără nici o penalizare. Tot 
în această probă coechipierul ei An
drei Costea a ocupat cu calul Mata
dor locul 3, Ziua a doua programa 
una dintre cele mai grele și mai im
portante probe ale concursului: „Cupa 
Prieteniei" (probă pe echipe gen 
„Cupa Națiunilor"). Era cel mai se
rios examen pe care îl aveau de tre
cut tinerii noștri reprezentanți- Pînă 
ta urmă l-au trecut și încă foarte 
bine. Dan Mîndru pe Jolka, Anghel 
Donescu pe Troica, lolanda Lazăr pe 
Merzuh și Andrei Costea de Matador 
au alcătuit o echipă puternică, omo
genă și animată de o mare voință de 
a învinge. Spectatorii au rămas îri- 
cîntați de măiestria cu care cei patru 
tineri călăreți romîni au evoluat în 
ambele manșe unde nu au fost pena
lizați decît cu 8 puncte, ocupînd ast
fel primul loc. Pe locul secund s-au 
clasat călăreții maghiari cu 18 punc
te, iar pe locurile 3 și 4 echipele Ser
bia I și Voivodina Novisad cu cîte 23 
și respectiv 40 puncte. La individual, 
primele două locuri' au fost ocupate 
în ordine, după baraj, fot de călăreții 
romîni și anume de A. Donescu și 
Dan Mîndru. Sînt victorii care bucură 
nespus de mult pe iubitorii de echi- 
tație din țara noastră și pentru care 
tinerii călăreți romîni merită calde 
felicitări.

Elvira Ozolina
Un nou record mondial feminin la 

aruncarea suliței cu performanța ex
cepțională de 57,92 m a stabilit la 4 
mai în orașul gruzin Leselidze atleta 
Elvira Ozolina din Leningrad. Vechiul 
record mondial deținut de o altă atletă 
sovietică, Birute Zalagaitite, era de 
57,49 m. In cadrul aceluiași concurs.

(U. R. S.S.) 57,92 m
la care au participat și alți membri 
ai lotului olimpic al U.R.S.S., Viktoi 
Lipsins (Leningrad) a doborît recor
dul unional la aruncarea greutății cu 
18,19 m, iar Vasilii Rudenkov a ega
lat propriul său record european la 
aruncarea ciocanului cu 67,92 m 

(Agerpres).

Pentru a deveni campion mondial

Tal mai are nevoie de un punct 
din cinci partide

întrerupt dn cauza îmbolnăvirii lui 
Botvinik, meciul pentru titlul mon
dial de șah a continuat marți cu des
fășurarea celei de a 19-a partide. 
Spre deosebire de partidele jucate pînă 
acum, Botvinik a jucat de data a-, 
ceasta la cîștig. Gu negrele, el a ales 
varianta Leningrad din apărarea o- 
landeză, reușind în prima parte a 
partidei să obțină o oarecare supe
rioritate. Tai, însă, a echilibrat jocul 
și a anihilat atacid lui Botvinik prin- 
tr-un sacrificiu de pion. El a reușit 
pînă Ia urmă să' recîștige pionul și 
apoi să mat obțină încă unul. încer
cările lui Botvinik de a crea ame
nințări tactice au fost respinse de Tal, 
acesta păstrînd la întreruperea par
tidei avantajul de un pion șl o poziție 
superioară. Analiza de acasă a arătat 
că partida nu mai poate fi salvată, 
astfel că Botvinik a cedat fără joc. 
Scorul meciului a devenit aeurti 
lll/a—7‘/2 în favoarea lui Tat. Aces-

tuia îi mat trebuie doar un punct pen
tru a deveni campion mondial.

Iată desfășurarea celei de a 19-a 
partide :

Alb — Tal, Negru — Botvinik 
l.c4 f52.Of3 Cf6 3.g3 g6 4,Ng2 Ngî 

5.d4 d6 6.Cc3 e6 7.0-0 0-0 8.Dc2 Cct 
9,Tbl De7 lO.Tdl a5 ll.a3 Cd8 12.e-< 
f:e4 13.C;e4 C:e4 14.D:e4 GI7 15.NIF 
Df6 16. Nd2 d5 !7.Dc2 d:c4 18.NP 
Gd6 19.Cg5 Te8 2O.Ng2 Ta6 21.Ce- 
C:e4 22.N:e4 b5 23.b3 c:b3 24.D:b 
Tf8 25.D:b3 Tb6 26.De3 T:bl 27.N:bl 
Nb7 28.Na2 Nd5 29.N:d5 e:d5 30.N:c‘ 
a4 3l.Td3 Df5 32.Ne5'Nh6 33.De2 Tcf 
34.TÎ3 Dh3 35.Nc7l Nf8 36.Db5 Del 
37,Ne5 Dc6 38.Da5 Ta8 39.Dd2 Tc' 
4O.Rg2 Dd7 41.114 și Botvinik a cei 
fără joc.

Miine începe in sala Fioreasca

AL DOILEA CONCURS AL ETAPEI FINALE 
A CAMPIONATULUI INDIVIDUAL REPUBLICAN 

DE TENIS DE MASA
Ultimele trei zile ale acestei săptă- 

mîm vor reuni în sala Fioreasca din 
Capitală pe fruntașii tenisului nostru 
de masa, angajați în lupta pentru 
cele cinci titluri de campioni republi
cani individuali și pentru Cupa 
F.R.T.M. Este vorba de al doilea con
curs (din totalul de patru) al etapei 
finale. înaintea ccmpetiției care începe 
mîine de la ora 9 și 17, clasamentele 
au următoarea înfățișare: simplu fe-

Incep întrecerile de tir 
dotate cit „Cupa Victoriei"
Astăzi, cu începere de la ora 9, pe 

poligonul Tunari se dă startul între
cerilor din cadrul tradiționalului con
curs de lir dotat cu „Cupa Victoriei". 
Fruntașii tirului nostru fac cu acest 
prilej și' ultima verificare în vederea 
celei de a Vl-a ediții a Campionatelor 
internaționale ale R.P. Romîne. Pro
gramul de astăzi este următorul: 
armă liberă calibru redus 3 x 40 focuri 
seniori, pistol viteză și talere manșa 1.

met: 1. Constantinescu 10 p., 2. Ro- 
zeanu_ 6 p., 3—4. Alexandru, Folea 
4 p., 5—8. Biro, Pitică, Barasch, Tom- 
pa 2 p.; simplu bărbați: 1. Gantner 
10 p., 2. Cobîrzan 6 p., 3—4. Negu- 
lesqu, Popescu 4 p„ 5—8. Bottnec, 
Rethi, H.. Truppel, Covaci 2 p.; du
blu lentei: 1. Constantinescu — Tom- 
pa 12 p., 2. Rozeanu — Alexandru
8 p., 3—4. Pitică — Folea, Biro — 
Cobîrzan 6 p.; dublu bărbați: 1. Gan
tner — Naumcscu 12 p., 2. Cobîr
zan — Covaci 8 p., 3—4. Popescu — 
Bottner, Sîndeanu — Nazarbcghian 
6 p.; dubiu mixt: 1. Alexandru —
Cobîrzan 12 p.. 2. Pitică — Gantner 
8 p., 3—4. Rozeanu — Bottner, Con- 
stantinescu — Popescu 6 p. Cupa 
F.R.T.M. . I. Constructorul București 
56 p., 2. C.S.M. Cluj 45 p., 3. Voința 
București 35 p., 4. Progresul Bucu
rești 34 p., 5. Dinamo București 10 p., 
6. Voința Arad 9 p.. 7. C.S. Școlar 
București 3 p., 8. izvorul Bocșa Va- 
siovei 2 p.

După cum se poate vedea din con
figurația clasamentelor, întrecerea este 
foarte deschisă, motiv pentru care aș
teptăm meciuri pasionante și — spe
răm — și de un bun nivel tehnic.

FOTBAL
Belarus Minsk la a patra victorie 

consecutivă

In cea de a V-a etapă a campiona
tului U-R.S.S., la Moscova s-au în- 
tîlnit într-tm meci de tradiție echipele 
Dinamo, campioană unională, și Tor
pedo (seria I)- Deși au condus la 
pauză cu 1—0, dinamoviștii au tre
buit să se mulțumească în final cu un 
rezultat de egalitate (1 — 1), deoarece 
în cea de a doua repriză ei au fost 
dominați insistent de către adversarii 
lor. Jucînd la Tallin cu echipa locală 
Kalev, Pahtaktor Tașkent a realizat 
prima victorie din campionat: 3—2. 
O clară victorie în deplasare au obți
nut și dinamoviștii din Tbilisi: 3—0 
la Leningrad cu Zenit. Alte rezultate: 
S.K.A. Rostov — Moldova Chișinău 
2—0, Daugava Riga—Avangard Har
kov 0—0. Cu meciul dintre Admiral- 
teeț și T.S-K-A. (seria a II-a) a fost 
inaugurat sezonul de fotbal la Le
ningrad. Clasate pe primele două 
locuri ale seriei fără a fi cunoscut 
înfrîngerea, cele două echipe nu și-au 
putut apropia nici una victoria. întîl- 
nirea luînd sfîrșit cu un scor alb : 
0—0. Belarus Minsk, revelația cam
pionatului, a obținut cea de a patra 
victorie consecutivă (2—1 cu Dinamo 
Kiev), fiind singura formație care n-a

PE GLOB
pierdut nici un punct. Intrecînd pe 
Kairat Alma Ata cu t—0, Spartak 
Vilnius a obținut prima sa victorie în 
campionat. Alte rezultate: Spartak 
Moscova—Lokomotiv Moscova 0—0, 
Șalitior Stalino—Aripile Sovietelor 
Kuibîșev 2—1. Pe primele locuri ale 
clasamentelor seriilor se află Torpedo, 
Daugava și Dinamo Tbilisi (seria- I) 
și T.S.K.Â., Belarus și Admiralteeț 
(seria a II-a).
Dozsa Ujpest continuă să conducă 

în cea de a I9-a etapă a campio
natului maghiar s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice: Ferenc- 
varos-Honved 2-2,
1- o, ~
Pecs-Szombathely 2-1,
2- 1, Salgotarjan-Dozsa
Tatabanya-Szeged
1. Dozsa Ujpest
2. Ferencvaros
3. Vasas
4. Ilonved
5. Tatabanya

• Echipa engleză de fotbal Luton 
Town se află în prezent în turneu 
în R. Cehoslovacă. Fotbaliștii englezi 
au făcut meci nu! fa Brno cu o se
lecționată locală 1—1. în cel de al 
doilea joc Luton Town a înlîlnit la 
Bratislava selecționata orașului cîști- 
gînd cu 3-2.

Diosgyor-M.T.K.
Csepel-V.S.C. Budapesta 0-0, 

Dorog-Vasas
Ujpest 0-1,

2-2.
19
19
19
19
19

14 
10
9
9

3
6
5
5

8 6 5

2
3
5
5

39:15
45:24
33:24
45:34
25:20

31
26
23
23
22

PE SCURT
• Scrmerii echipei R.P. Ungare ai 

cîștigat turneul internațional de sabie 
de la Roma, întrecînd cu 9—7 echipe 
Italiei și cu 10—6 pe cea a R. P 
Polone. In turneul individual, pe 
primul loc s-a clasat Horvath (R.P.U.) 
urmat de compatriotul său Gorovich 
amîndoi cu cîte 5 victorii.

• In cadrul unui concurs atletă 
desfășurat la Vilnius, Zablovski ; 
cîștigat proba de aruncarea suliței ct 
o performanță de 75,85 m, ceea ce 
reprezintă un nou record al R-S.S 
Lituaniene.

• Meciul de box desfășurat la Prage 
între selecționata capitalei R. Ceho 
slovace și reprezentativa R.S.S. Litua 
niene a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate: 10—10.

• Echipa reprezentativă de bi 
R.P. Bulgaria a susținut la 2 m . 
întîlnire cu selecționata R.F- Germane 
Intr-o formă excelentă, pugiliștii bul 
gări au obținut victoria cu scorul de 
6—4- Din echipa bulgară o frumoasi 
impresie a lăsat Mițev (semimijlocie) 
și Paparisov (mijlocie). La categorii 
semigrea Miller (R.F.G.) l-a învin: 
la puncte pe Spasov.

• Maratonul redus (22,300 km) des 
fășurat luni la Moscova a revenit Iu 
[van Semenov — Ih 09:51,6, urma 
de Mihail DimitrieV — 1 h 11:40,0.

• In orașul Pleven s-a desfășura 
criteriul republican de ciclism la care 
au participat cei mai buni rutieri dii 
R.P. Bulgaria. Cursa a avut loc pe 
un circuit de 50 km (18 ture) și t 
revenit lui Nikolai Nikolov- Pe locu 
rile următoare s-au clasat Boian Koței 
și Stoian Gheorghiev.

A XI 11-a ediție a „Cursei Păcii6
BRATISLAVA 3 (Agerpres).
In cea de-a doua etapă a marii com

petiții cicliste „Cursa Păcii", desfășura
tă marți pe un timp însorit, între ora
șele Brno și Bratislava (145 km) s-a 
înregistrat o medie orară excelentă 
de 46,150 km. Spre deosebire de 
prima zi a cursei, cicliștii romîni s-au 
comportat mai bine, 3 dintre ei: 
Stoica, Șerbag și Zanoni menținîn- 
du-se tot timpul în plutonul fruntaș. 
Braharu și Ziegler, antrenați într-o 
busculadă la km 40 și-au defectat bi
cicletele și au sosit cu mare întîr- 
ziere. Nu a luat startul Victor Cohan- 
ciuc accidentat în prima etapă.

Clasamentul etapei a II-a: 1. Covens 
(Belgia) 3 h 08'32”; 2. Schur (R-D.GJ 
3 h 08'32”; 3. Rebiffe (Franța), 3 h 
08'32”.

Cicliștii romîni au ocupat urmă
toarele locuri: Gh. Șerban (18) ; I.

Stoica (22) ; L, Zanoni (56) toți trei 
în același timp cu învingătorul etapei.

★
GOTTWALDOV, 4 (Agerpres). — 
Desfășurată pe un traseu muntos 

între orașele Bratislava și Gottwaldov 
(195 km) cea de-a treia etapă a 
„Cursei Păcii" s-a încheiat cu o fru
moasă victorie a tînărului ciclist so
vietic Gaian Saidhujm. împreună cu 
alți 7 alergători. Saidhujin a inițiat 
un atac decisiv la kilometrul 105. 
Avansul fugarilor a fost de peste 4 
minute la kilometrul 140, dar pluto
nul, în care cicliștii romîni Gh. Ra
dulescu, I. Stoica și L. Zanoni au fost 
deosebit de activi, a reușit să limiteze 
la mai puțin de un minut această di
ferență. Ziegler și Braharu, refăcuți 
după accidentele din etapa a II-a, au 
rezistat ritmului rapid al cursei și au 
sosit într-un pluton de 10 alergători 
la aproximativ două minute în urma 
învingătorului.

Clasamentul etapei: I. Saidhuiin

(U. R. S. S.) a parcurs 195 km î 
4h54'58” (medie orară 39,650 km) ; < 
Weissleder (R. D. G.) ; 3. Hagei
(R.D.G.) ; același timp; 4. Bangs 
borg (Danemarca) 4h 55’12" ; 5. Col 
lins (Anglia) 4h55”46"; 6. Pinget (Da 

nemarca-) 4h 55’46”; în același tim( 
au sosit Gh. Radulescu (12), 1. Stoi 
ca (18), L. Zanoni (30). Ziegler și Bra 
harți au fost*  cronometrați cu timpii 
de 4h 56'46”.

In clasamentul general individua 
continuă să conducă Gustav Schu 
(R. D. G.) — 13h 32’50", urmat d 
Hagen (R. D. G.) la 1’10", Clae 
(Belgia) și Adler (R.D.G.) la 1’58’ 
Alergătorul romtn Ion Stoica se all 
pe locul 21 la 3'55”. Clasamentul ge 
neral pe echipe : 1. R.D.G. 40h43’27” 
2. Belgia 40h 46’56”; 3. U. R. S. S 
40h 50’40”... 11. Iugoslavia 41hl4’23” 
12. R. P. R. 41 h 19’38” etc.

Astăzi este zi de repaus, iar mîin 
se desfășoară etapa a IV-a Gottwal 
dov-Kracowia (225 km).


