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cursul 
patrie.

în Sala Con
științei un în-

Anul XVII —Hr. 3814

Ieri, în ultima zi a vizitei în R.P. Polonă 
a delegației de partid și guvernamentale a 
R.P. Romîne, condusă de tovarășul (îheorghe 
Gheorghiu-Dej, s-a desfășurat 
greselor din Palatul Culturii și

nețărmu-

RR1MUL 1

NICOLAE TĂUTU Concursul nostru

Fruntași in muncă, fruntași in sport
de

ca ramul de măslin

V. TAMAȘANU coresp.

(Continuare în pag. a 3-a)

se 
de 
de 
un

medalii aurite 
roșu trandafir 
cu foi neofilite !

soluția a fost 
s-au angajat 

luncă în care

Foltești, raionul 
tare dornici să 

sportivă. Indrăgi- 
unui

Larg trec in Mai coloane cu daruri și cu flori, 
Grădina ne trimite buchete rourate,
Din munte vine bradul iar soarele în zori
In caru-i alegoric pe bulevard străbate !

„Pentru cea mai bună corespondentă(i

FRUMOASE ACȚIUNI ALE 
ALPINIȘTILOR DIN 

PLOIEȘTI ȘI BRAȘOV

vîrful Babele din Bucegi. La 
această festivitate au luat parte 
38 de alpiniști, reprozentînd 
cinci asociații sportive (Petro-

• In cinstea aniversării Parti
dului, duminică a avut loc, 
din inițiativa consiliului orășe
nesc U.C.F.S. Ploiești, fixarea 
unei plăci comemorative pe

MAI AL EREI COSMICE
Compoziție de N. CLAUDIU

In Silesia delegația de partid și guvernamentală a tării noastre în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej este întîmpinată cu entuziasm și bucurie

suflețit miting al prieteniei polono-romîne. L» 
miting au luat cuvîntul tovarășii Wladyslaw 
Gomulka și

In
spre

Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
nopții delegația romînă a plecat

muncesc

Cald, Reșița împarte aprinsele-i văpăi, 
înalță Hunedoara bogatele-î furnale, 
Iar rodul colectivei — înmiresmate clăi — 
Ca strofe de poeme ni se aștern în cale !
Bicazul ne oferă din marea-i de azur 
Intîiul val în care sclipesc nestinse stele, 
Sint becuri nesfirșite ce-n defileul pur 
Anunță primăvara ca-n stoluri rîndunele !
Aduc acum sportivi în brațe de oțel 
Din Roma, de la Pekin triumfătoare torțe 
Și de la Dortmund lauri, iolanda larg drapel 
Ridică peste zare cu proaspetele-i forțe !
Din Sofia, din Praga trec cupele în șir, 
Pe piepturi scinteiază
Iar fiece izbîndă e-un
Ce-l răsădim în inimi
Iar gîndul lor de pace
A triumfat alături de-atîtea noi trofee, 
Din mii de stadioane aplauzele vin
S-alunge plumbul morții și sîrma de tranșee !
Cind trec, cu tot poporul, in gloriosul rind 
Sub marile arcade de blocuri azi semețe. 
Partidului, din suflet, îi dăruiesc cîntînd 
Izblnrile culese si-ntreaga tinerețe ț
Ac AL. Ața'C,

Dm nou ca in fiecare pri
măvară, milioane și mi
lioane de oameni ai mun

cii de pe toate meridianele 
globului se pregătesc să săr
bătorească 1 Mai, Ziua solida
rității internaționale a celor ce 
făuresc cu brațele și cu min
tea toate bunurile pămîntului. 

O deosebită amploare cu
noaște I Mai în țările care 
au lichidat pentru toțdeauna 
exploatarea omului de către om, 
construindu-și o viață nouă. In 
coloane nesfirșite, într-o mare 
de flamuri purpurii, cu brațele 
încărcate de flori, cu privirile 
strălucind de bucurie, oamenii 
muncii vor demonstra unitatea,

puterea, dragostea lor 
rită pentru pace.

Se pregătesc să îmbrace ia
răși haine de sărbătoare ora
șele și satele patriei noastre, 
în permanentă înoire. pe ma
rile bulevarde ale Capitalei, pe 
lîngă blocurile noi, impună
toare, pe străzile cetăților in
dustriale, străjuite de coșurile 
imenselor furnale, în noile ora
șe apărute pe harta patriei sau 
în bătrînele așezări care de-a- 
bia acum cunosc adevărata ti
nerețe, vor păși plini de en
tuziasm harnicii constructori ai 
socialismului. Ei își vor mani
festa încă o dată profundul ata-

șament față de torta conducă
toare a Republicii noastre popu
lare, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, vor demonstra unita
tea de neclintit dintre popor 
și conducătorii lui. Sărbătoarea 
primăverii dă prilej poporului 
nostru să treacă din nou în 
revistă marile sale înfăptuiri, 
victoriile mărețe obținute sub 
conducerea partidului pe dru
mul construcției socialiste.

In acest an, oamenii muncii 
din patria noastră sărbătorind 
1 Mai se pregătesc să întîmpi- 

Oe o altă măreață zi, 8 Mai,

(Continuare în pag. a 3-a)

In mtîmpinarea aniversării a 40 de ani de la înființarea partidului

chim, Prahova 1 Mai, Garpați- 
I.P.I.P., Rafinăria nr. 5, Con
strucții și montaje) din orașul 
Ploiești.

Amalia Kreis — coresp.
• Echipa de alpinism a aso

ciației sportive Metrom din 
Brașov, formată din sportivii 
T. Sărățeanu, I. Damșescu, W. 
Breckner, G. Ghinea, I. Nemeș 
și Gh. Bogariu, va fixa în ziua 
de 1 Mai pe vîrful Negoiu din 
masivul Făgăraș o placă come
morativă dedicată celei de a 
40-a aniversări a Partidului.

Eugen Bogdan — coresp.

UN SIMPOZION REUȘIT

• Comisia de propagandă și 
agitație a consiliului orășenesc 
UyC.F.S. Brașov a organizat 
joi seara un simpozion în cin
stea aniversării partidului. In 
fața_ numeroșilor sportivi pre- 
zenți au luat cuvîntul tov. (i 
Ștroe, vicepreședinte al Consi
liului regional U.C.F.S. Brașov, 
Ana Roth, campioană balcanici 
la atletism și cunoscutul fotba
list O. Zaharia. Ei au vorbit 
despre minunatele condiții crea
te de partid mișcării sportiva 
din patria noastră și s-au an
gajat să obțină noi rezultata 
valoroase în muncă și sport,

0, Diaconescu — coresp.//' Tinerii din 
<6 Bîrlad, erau 
f) aibă o bază 
«seră sportul, dar lipsa 
f j teren pe care să se antreneze 

zi de zi și pe care să organi- 
>y zeze cît mai multe concursuri 

i-a împiedicat să activeze cum 
K ar fi vrut. Ar fi construit ei un 
fj teren, fără preget, dar unde ? 
K Printre dealurile între care 
K află satul lor era tare greu 
S găsit un loc plat suficient 
>z mare pentru a se amenaja 
K teren de fotbal.
>2 Pînă la urmă, 
K găsită. Sportivii 
fjt să transforme o 
k se aflau cioate de sălcii, și pe 
K unde mai trecea și un pîrîu, 
K într-o frumoasă bază sportivă. 
>z S-au depus peste 6000 de 
A ore de muncă voluntară pentru 
w scosul cioatelor și astupatul al- 
y biei pîrîiașului. Au fost cărate 
yj vagoane de pămînt pentru ni- 
>2 velarea terenului. Tineri ca 

Dănilă, 
Sălcia-

mulți 
de la 
de zor

f) velarea terenului. Tini 
k Gică Berghiu, Grigore
>6 Vasiie Bădărău, Vasile 
Jft nu, Petru Bădărău și 

alții, după ce veneau 
munca cîmpului, lucrau

la amenajarea terenului 
sport. Nu degeaba peste pu
țină vreme pe piepturile lor 
strălucea insigna „Brigadier al 
muncii patriotice"! în ajutorul 
lor au venit și tinerii din Bog- 
dănești, Vlădești și Orșărești, 
dornici să construiască îm
preună această frumoasă bază 
sportivă căreia i se găsise și 
un nume : „Stadionul Tine
retului".

După numai două luni de 
muncă, „Stadionul Tineretului" a 
fost dat în folosință. Aceasta 
era în vara anului 1958, cînd a 
avut loc și faza intercomunală 
a Spartachiadei tineretului.

Atunci au venit tineri și vîrst- 
nici din Untești, Bogdănuța, 
Ulia și Costești, care au parti
cipat sau au asistat la întrece
rile sportive, s-au distrat, au 
dansat, iar la sfîrșit au felici
tat pe tinerii care au construit 
acest frumos teren sportiv. 
Oaspeții au făcut cunoștință cu 
fotbaliștii Petre Bădărău, Gică

PRIN MUNCĂ ENTUZIASTĂ
Creșle necontenit numărul Oa

selor sportive din orașele și sa
tele patriei. Zilele din urmă ne-au 
adus nenumărate vești noi des
pre entuziasmul cu care tineretul 
ia parte la amenajarea terenurilor 
de sport. Apropierea marilor săr
bători, ziua de 1 Mai și cea de a 
40-a aniversare a Partidului, au 
dat pretutindeni un impuls și mai 
puternic muncii.

In raionul Roșiori de Vede, de 
pildă, numărul bazelor sportive 
simple a crescut mult in ultima 
vreme. Membrii asociației spor
tive Flacăra Roșie Drăcșani au 
amenajat un mic dar frumos com
plex sportiv cuprinzînd un teren 
de fotbal, unul de volei și de 
handbal în 7, un portic de gim
nastică, o pistă de obstacole* 
G.M.A. și un sector atletic pen
tru sărituri. Un nou teren de fot
bal și unul de volei îmbogățesc 
baza materială a asociației spor
tive „Victoria" Drăgănești.

La Babadag, usoctuția sportivi 
Sănătatea și-a amenajat un teren 
de volei. In satul Tariverde din 
raionul Rabadag, prin munca en
tuziastă a tineretului dornic să 
practice sportul, au fost amena
jate un teren de fotbal, unul de 
volei și un sector atletic pentru 
sărituri.

Au de ce să se bucure amatorii 
de popice din Mediaș. In orașul 
lor și-a deschis porțile o arenă 
modernă cu piste bituminizate, cu 
sistem electric de semnalizare.

Asociația sportivă Crișul din 
Oradea și-a amenajat un teren 
de fotbal gazonat, înconjurat cu 
o pistă de zgură cu 6 culoare.

Pretutindeni în țară se desfă
șoară în aceste zile o muncă 
plină de entuziasm pentru amena
jarea de noi și noi baze spor
tive.
(După corespondențele trimise de 
N. Cruceanu, I. Ghișa, T Ncgu- 
lescu, AI. Popcscu, A. Roșea ți 
D. Vinlilă)



Un meci excelent

victoriile: 2-2
Tenismami romîni și maghiar

TE

Reprezentantul nostru N. Elefterie (stingă) obține o frumoasă victorie asupri 
campionului bulgar Petkov

Foto : B. Ciobanu

Primele întreceri in turneul

SELECȚIONATĂ CATEGORIEI A- 
T.D.N.A.-SOFIA 3-0

Spectatorii prezcnli vineri scuza în sala 
Ciuleai la meciul dc volei ScLeclionaia ca
tegorici A — l’.D.N.A. Sofia, au asistat la 
o puriidă excelentă. Intr-adevăr, cit dc 
frumos poate fi voleiul atunci cînd e jucat 
dc doua echipe bine pregătite ! L>e aceea, 
atunci cîud meciul s-a terminat, am pără
sit sala cu părerea de rău că a durat doar 
trei seturi. Pentru că Selecționata a cîști- 
gat cu 3—0 (16—14, 15—7, 16—14) Dar, după 
cum se vede din scorurile seturilor, jocul 
a fast foarte disputat.

Ț.D.N.A. a început foarte bine : servicii 
deosebit de puternice, care au îngreuiat 
în mare măsură construirea atacurilor do 
către sportivii noștri, joc variat la fileu, 
apărare bine pusă la punct. Ca urmare. 
T.D.N.A. conduce cu 10—5. In continuare. 
Selecționata (după ce Ganciu ia locul lui 
Chertbe(iu și Pavel pe cel al lui Dcrzeih 
joaca mai atent, egalează la 12 și cîști^ă 
foarte greu cu 16—14. In continuare^ însă, 
deficitari la capitolul pregătire fizică, vo
leibaliștii de la Ț.D.N.A. cedează teren în- 
eetul cu încetul. Ei mai au o „zvîcuire* 
la mijlocul setului III (dc la 6—2 pentru 
romîni, scorul ajunge 6—9 !), dar Selecțio
nata joacă tot mai bine.

Arbitrul I. Niculescu a condus excelent 
următoarele echipe : Selecționata categoriei 
A : Derzei, Bărbuță, Chcrcbcțiu, Corbeanu, 
11. Nicolau, Dragan (Miculescu, Panel, Gan- 
eiu) ; Ț.D.N.A. : Kraiccv, 'Aaharieo, Vekilov, 
lotov, T. Sirnov, V. Simov,

si-au îm »
La capătul a trei zile frumoasă

întrecere, tenismanii loturilor reprezen
tative ale R. P. Romine și R. P. Un
gare și-au împărțit victoriile în confrun
tarea primelor rachete : 2—2 și un joc 
întrerupt la scor egal. In întîlnirile se
cunzilor, jucătorii noștri dc rezervă 
s-au arătat superiori oaspeților: 4—1.

lată, mai iutii, o scurtă recapitulare 
cifrică. Joi, la dublu : Țiriac, Serester-

mîn Cristea-Năstase a început c 
multă vigoare, desfășurînd un joc r; 
pid, cu lovituri puternice și man 
festînd o tendință continuă de atac ’ 
.fileu. Este tocmai ceea ce cere tehn 
ca modernă a jocului de dublu. C 
aceste „arme", Cristea și Năstase și-t 
dominat net adversarii, de altfel t< 
atît de dispuși de a rezolva lupta pri 
duel la fileu. Păcat însă că jucătoi

• „Start" cu... surprize • N. Elefterie l-a învins pe Kiri! Petkov
• Azi are loc a doua reuniune 8a „clasice"

Turneul care se dispută, începînd 
de ieri, în sala Dinamo din Capi
tală, se bucură de o participare deose
bit de valoroasă. De pildă, la 79 kilo
grame îi întîlnim pe saltea pc D. Do- 
brev (R.P.B.). L. Metz ȚR.D-'G.) și I. 
Țăranii (R.P.R.), luptători care au cu
cerit, în această ordine, medalii olim
pice în întrecerile de la Roma.

Și totuși, primele întreceri n-au dat 
cîștig dc cauză sportivilor care se 
prezentau ca favoriți la categoriile 
respective, ci unor nume mai puțin 
cunoscute, unor luptători care au dus 
în joc toate resursele lor pentru a ob
ține victoria. Astfel, N . Elefterie 
(R.P.R.), prinlr-o spectaculoasă tre
cere la spate, l-a fixat la parter pe 
campionul bulgar Kiril Petkov. In con- 

i tinuare, luptătorul romîn reușește un 
„aufreiser", care-i aduce alt punct. 
Deși primește două avertismente, Elef
terie obține victoria, adversarul său 
fiind 
luptă.

I.a 52 kg, Gh. Szabad (R.P.R.) a 
trecut greu, dar după o partidă spec
taculoasă, de L. Krop (R.P. Polonă). 
La 87 kg, J. Cikan (R.S. Cehoslova
că) a învins surprinzător, la tuș, pe 
1. Radu (R.P.R.). Vicecampionul o- 
linipic (în 1952, 1956 și 1960) I. Po
lyak — R. P. Ungară a învins pe K- 
Macioch (R.P.P.). Luptătorul maghiar 
a atacat continuu, timp de 12 mi
nute, brațul drept al adversarului, 
astfel că acesta n-a putut întreprinde 
nici o acțiune. Nu le rămîne celor
lalți concurenți de la categoria ușoa
ră, decît să fie... atenți la brațul 
drept. Cu Polyak nu-i de glumit !

c Iordache (R.P.R.) care îsi dis-
- - - (r:p.u.),

plăcut pînă în inin. 5, cînd a 
El 

încet, nesigur, parcă ti- 
Consecința ? A fost învins

pe M. Bolocan (R.P.R.) ; cat. 73 kg. : 
V, Bularcă (R.P.R.) înv. fus pe N. 
Elefterie (R.P.R.) ; I. Deli (R.P.U.) 
înv. tuș pe K. Petkov (R.P.B.) ; cat. 
87 kg. ; Gh. Uoipovici (R.P.R.) este 
învins prin autotuș de II. Albrecht 
(R.D.G.). Grea: Kosabctv (R.P.B.) 
înv. tuș pc N. Martincscii (R.P.R.). 
Turul III 52 kg. : D. Pfrvulescii înv. 
pet. pe L. Krop (R.P.P.Ț. Cat. 67 kg.: 
I. Polyak (R.P.U.) înv. tuș pe S. 
Kovacs (R.P.R.): A. Tampa (R.P.R.) 
înv. tuș pe M. Boloican (R.P.R.), de
cizie discutabilă. Cat. 73 kg. : D. Do- 
brev (R.P.B.) înv. tuș pe I.
(R.P.R.); I. Ionescu (R.P.R.) 
pe C. Badea (R.P.R.). Turul 
Pîrvulescu (R.P.R.) înv. la 
Gh. Szabad (R.P.R.),

\

Țăranii 
înv. tuș 
IV: D. 
pet. pe

La 3 mai începe
„Cupa Primăverii44

In intîmpinarea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea P.C.R., Federația 
romină de volei organizează o compe
tiție dotată cu „Cupa Primăverii" la 
care participă echipele masculine bucu- 
reștene Rapid, Progresul, Dinamo, Vic
toria și C.C.A.

Jocurile vor avea loc în aer liber, 
pe terenul Sănătatea, după următorul 
program : 3 mai, ora 17 :
C.C.A.; 4 mai, de la ora 16 iProgresul- 
Victoria și Rapid- Dinamo ; 5 mai, de 
la ora 18 : C.C.A.--Rapid, și Victoria— 
Progresul. Finalele competiției se vor 
disputa la 6 mai pe același teren, în- 
cepind de la ora 16.

Dinamo—

51 această minge dificilă va trece fileul... Maestrul emerit al sportului Gheorgt 
1 iziru nu și-a precupețit eforturile în meciul de ieri cu campionul maghiar Istvi 
Gulyas, încheiat la egalitate, după patru seturi de mare luptă

Foto : I. Mihăică

4—6;
Komaromi

4. Ieri. în 
Țiriac-K atona 7—5 

7, 9—7 : l'iziru-Gulyas 
1, 2'—3 ; Năstase- 

7. 7—5, 6—1, 7—5 ; Bosch- 
6—2, 6—4.

4r

Gulyas, Szikszai 5—7, 4—6, 
Cristea. Năstase-Katonu.
6— 4, 6—2, 4—6, 4—6, 6 
ultimele simpler! :
7— 5, 5—7, ’ " 
7—5, 5—7, 1—6, 6—
Szikszai 5—
K omaromi 6—4,

au ținut cu tot dinadinsul 
în trei seturi, pripindu-se 

mai puțin c 
părea deci 
în adevăra 
3 și 4, ca

Meciurile de 
blouri cu totul

I disputat intre echipele „B“,

dublu au oferit ta- 
diferite. In primul, 

cuplul ro

adversarul său
descalificat pentru refuz de

SE CUNOSC F1NALISTII
„23 August" 

joi seara, aproape pline. Pes- 
de spectatori au ținut să vi- 
prima semifinală a campio- 

republicane. Cei 20 de boxeri 
urcat treptele ringului au reu-

E. 
pută șansele cu T. Deli 
ne-a 
încercat o aruncare de pe umăr. 
a „plecat" încet, nesigur, parcă 
morat. C 
prin tuș I

Totul ne-a plăcut, ieri, la „Dina
mo". Organizarea a fost bună, spor
tivii s-au dovedit în general în for
mă, întrecerile an fost pasionante. Și 
totuși a existat și o notă distonantă. 
Au făcut-o 
dintre ei 
greșeli.

rește, a ciștigat întilnirea. Urmărind 
desfășurarea meciului dintre V. Cze
geli (C.C.A.) și Gh. Vieru (Voința Iași) 
unii spectatori au avut impresia, că 
ieșeanul a ciștigat partida. El a ata
cat — e drept — mai mult și a mar
cat croșee de stingă dar multe dintre 
acestea nu au fost executate corect. 
Deși a boxat mai „economic" Czegeli 
a trimis, in deosebi in repriza a doua, 
directe de dreapta care au țintit pre-

namo Buc.) deși a atacat mai mult, 
n-a reușit totdeauna să-și lovească 
adversarul. In repriza a doua Trancă 
a recepționat un croșeu de dreapta la 
bărbie, care l-a trimis la podea, dar 
arbitrul Boamfă nu a numărat, ci a 
dictat continuarea luptei. Marin Ion 
a învins la puncte.

★

arbitrii, 
au

O mare parte 
săvîrșit numeroase

★ 
cat.
tuș

O. BENKO

Alte nezulta-te:
pa (R.P.R.) înv. _ . ,
(R.P.P.); I. Polyak (R.P.U.) înv. tuș

67 kg. A. Tâm
pe K. Macioch

! Participați !a concursul cu premii

organizat de revista „SPORT"
Doriți să vă verificați cunoștințele 

in domeniul sportului 1 Participați 
la „Concursul Primăverii" organizat 
de revista ilustrată „SPORT . Ini
țiat la cererea cititorilor, concursul 
cu premii atrage tot mai mulți iu
bitori și cunoscători ai sportului. 
Problemele pe caro trebuie să ic 
rezolve parti cipanții — cuvinte 
crucișate, enigmistică minoră, între
bări privind cunoștințele sportive, 
fotoghicitori — 6înt deosebit de in
structive și distractive totodată. Da 
sfirșitul concursului, participanții cil 
cele mai buna răspunsuri vor primi 
următoarele premii : premiul I una 
bicicletă cu motor : premiul II un 
aparat de fotografiat ; premiul HI 
una trusă cu stilou și creion rezer
vor ; trei mențiuni a cîte un abo
nament pe G luni la revista ilustrată 
„SPORT".

în-

i
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a ciștigat la puncte, 
bine decît în întilni- 
a punctat mai clar, 

deținut mai mult ini-

a tranșat in favoarea sa duelul 
Mîndreanu, după o luptă de 
extrem de dîrză, in care boxe- 
la Progresul a atacat mai mult

Tribunele patinoarului 
au fost 
te 8.000 
zioneze 
natelor 
care au
șit — spre satisfacția spectatorilor — 
să ofere intilniri de factură excelentă.

Primii care au intrat în focul luptei, 
au fost, ca de obicei, boxerii de ca
tegorie muscă: L. Ambruș (Dinamo 
Buc.) și Al. Bariciu (Progresul). Dina- 
mOvistul, care 
s-a mișcat mai 
rile precedente, 
și în general, a 
țiativa.

Cei care cunosc adevărata valoare 
a lui M. Marinescu (Dinamo Craiova) 
se așteptau ca acesta să-i dea de furcă 
metalurgistului A. Olteana. întilnirea 
dintre cei doi cocoși nu a pus insă 
probleme deosebite boxerului bucu- 
reștean. Olteanu a controlat lupta ma
joritatea timpului și a plasat cu pre
cizie directe de stînga și un-doiuri la 
figură obligindu-1 pe craiovean să bată 
în retragere și, in cele din urmă, să 
se recunoască învins. N. Putu (Pro
gresul) 
cu N. 
uzură, 
tul de
și a practicat un box mai tehnic. Mîn
dreanu s-a decis să atace hotărît abia 
în ultimul rund cînd am asistat la o 
luptă vie, corp la corp. Dar cu o re
priză nu se poate ciștiga o partidă.

I. Turcu (C.C.A.) a obținut o victo
rie clară în fața lui D. Fieraru (Pro
gresul) — deși buletinele arbitnlor- 
judecători au indicat victoria boxeru
lui militar doar cu... 3—2. Turcu a 
fost superior adversarului său prin 
claritatea loviturilor (a executat exce
lente croșee de stînga), prin modul 
judicios de a-și organiza apărarea. 
Puțini dintre spectatorii prezenți in 
tribune se așteptau ca tînărul brăilean 
V. Antoniu să opună o rezistență 
dirză experimentatului C. Gheorghiu 
(Dinamo). Cu toate acestea, Antoniu, 
nu s-a considerat învins nici un mo
ment și a contraatacat aproape cu re
gularitate. Mai mult, în repriza a 
doua el „l-a prins" pe bucureștean cu 
un puternic croșeu de dreapta la băr
bie, care l-a zdruncinat vizibil. In ul
timul. rund însă, dinamovistul a plasat 
cu precizie lovituri ța figură, pe care 
Antoniu nu le-a putut evita și, fi-

Mîine dimineață vom cunoaște pe 
noii campioni ai țării la cele 10 ca
tegorii de greutate. Finalele se vor 
disputa pe stadionul Republicii, înce- 
pînd de la ora 10. Iată programul : 
muscă: L. Ambruș (Dinamo Buc.) — 
M. Dobrescu (C.C.A.); cocoș: N- 
Puiu (Progresul)—A. Ci 
talul ^.August); pană: 
ghiu (Dînamo Buc.) — 
(C.C.A.); semiușoară : I. Dinu (Fa
rul Constanța)—V. Czegeli (C.C.A.); 
ușoară : I. Mihalic (Dinamo Buc.) — 
I. Marin (Progresul); semimijlocie : 
M. Stoian (Progresul) — V. Mîrza 
(C.S.M. Cluj); mijlocie mică: V. Ba
dea (Metalul 23 August) -— Gh. Nea- 
gn (Farul Constanța); mijlocie: Șt. 
Cojan (C.S.M. Galați) — I. Monea 
(Dînamo Buc.); semigrea: Gh. Ne
grea (C.C.A.) — -M. Nicolau (Ener
gia Cîmpina); grea: V. Mariuțan 
(Dinamo Buc.)—N. Motoc (Rapid).

(Dinamo Buc.)

(C.C.A.); cocoș:
‘. Olteanu (Me- 

Gheor- 
Turcii

C.
I.

cis. Pentru boxul său mai tehnic, ar
bitrii au decis — firește — să-i acorde 
victoria. Am asistat în continuare la 
o partidă emoționantă. Doi colegi de 
sală — I. Dinu și T. Pintilie — ambii 
din Constanța, au luptat cu toată ar
doarea pentru victorie. Spre mijlocul 
reprizei a doua Dinu a expediat un 
puternic croșeu de dreapta la caro
tidă și Pintilie nu s-a mai 
la podea: K. O.

I. Mihalic (Dinamo Buc.) 
eiu (C.C.A.) și-au disputat
cu o rară înverșunare. întreaga par
tidă a fost „marcată" de schimburi 
violente, care mai de care mai spec
taculoase. A ciștigat boxerul mai teh
nic, mai combativ: I. Mihalic. In ul
timul meci al galei, Marin Ion (Pro
gresul) a făcut una dintre cele mai 
bune partide din activitatea sa spor
tivă. Adversarul său, M. Trancă (Di-

sculat de

și O. Ba- 
întîietatea

Aseară an fost stabiliți și ceilalți 
finaliști. Ca și în întîlnirile preceden
te, am asistat la meciuri extrem de 
dîrze. O remarcă cu totul specială 
pentru tînărul Paul Mentzel din Timi
șoara, care a entuziasmat prin cla
ritatea și varietatea procedeelor teh
nice. El a luptat deseori de la egal 
la egal cu medaliatul olimpic I. Mo- 
nea și numai experiența acestuia a 
decis ca victoria să fie de partea sa. 
Iată celelalte rezultate : M. Stoian 
b. p. O. Anton ; V. Mîrza b. p. D. 
Enuț ; V. Badea b. p. M. Balaș 1; 
Gh. Neagu b. p. I. Astaloș; Șt- Co- 
jan b. p. D. Gheorghiu; Gh. Negrea 
b. ab. 1 I. Ivan ; M. Nicolau b. p. 
P. Zaharia 1; V. Mariuțan b. ab. 2 
A. Cristea; N. Motoc, b. p. I. Alexan
dru.

noștri 
cîștige 
comițînd erori la mingi 
ficile, atunci cînd lupta 
în favoarea lor. Intrați 
derută, ei pierd seturile
se regăsească abia la mijlocul cel 
decisiv (1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3) tern: 
nînd la fel de bine cum începuseră.

In contrast total, a acționat prin 
noastră garnitură — Tiriac, Serest 
— în meciul-vedetă. Lenți, nedeci 
(în special Țiriac) căutînd să acum 
leze puncte doar pe cale tactică, 
au fost întrecuți de cuplul maghl 
Gulyas-Szikszai. Desigur, o cympar 
ție in sens absolut nu se poate fa 
între cele două meciuri. Adversa: 
lui Țiriac și Serester valorează m 
mult. Totuși, este regretabil că prin 
noștri reprezentanți nu caută să ado 
te o linie modernă de joc, un rit 
susținut și acțiuni sincronizate, 
ceasta necesită, bineințeles, o preg 
tire foarte minuțioasă 
făcută.

Cu mai multă voinlă. a 
riac în meciul <le ieri cu 
luptă cu rutina adversarului și... 
sa inconstantă, 
șit multe mingi frumoase și 
tot atîlea, cucerind pînă la 
torie dificilă.

Jocul maeștrilor —- așa 
drept euvînt numit meciul 
Viziru și I. Gulyas, care a 
trecerile. Gh. Viziru s-a întrecut liter 
mente pe sine, dominînd adesea un i 
versar nevoit să recurgă la toată gai 
posibilităților sale pentru a line pas 
La 2—3 în setul decisiv (Viziru unui 
să servească) partida a trebuit să 
întreruptă din cauza întunericului, 
nu va mai continua, dat fiind că ju 
torii maghiari pleacă azi dimineață 
Budapesta și apoi la Copenhaga, ui 
susțin meciul de „Cupa Davis” cu 
prezentativa ~

La sfîrșit, 
tânjii noștri 
Bosch (la a 
rătat bine pregătiți și cu deosebită 
tere de luptă.

și din tir

acționat I. 
Z. K a tona.

propj 
campionul nostru a r< 

c<
v

a ratat 
u rin ă o

ii 
(

poale 
dintre 
încheiat

I de „Cupa Davis’ 
Danemarcei.
o mențiune pentru reprez 
secunzi, C. Năstase și 

doua victorie), care s-au

R. CAL AR AS. AN U

S DE MASĂ j

RADU VOIA

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN INDIVIDUAL
TG. MUREȘ, 28 (prin telefon de 

trimisul nostru). Vineri au început 
localitate întrecerile de tenis de masă 
ale primului concurs din etapa finală 
a campionatelor republicane indivi
duale.

Iată cîteva rezultate: Dublu bărbați, 
turul II: Cobîrzan, Covaci — Ange- 
lescu, Zaharia 2—1; Pesch, Popescu— 
Iscovici, Bodea 2—0; Gheorghiu, Lu
chian — Ionescu, Nazarbeghian 2—1, 
Sîndeanu, Botner — Motancea, Plos- 
caru 2—0; Gantner, Naumescu — Zam
fir, Marin 2—0; Majtenyi, Vass — 
Pîrvu, Castin 2—1; Hegyesi, Terebesi 
— Rusu, Lăzărescu 2—1; Neguleseu,

la 
in

Rethi—Trupei, Trupei 2—0 ; sferturi 
finală: Cobîrzan, Covaci — Pesch, 1 
pescu 3—1; Sîndeanu, Botner — Ghe 
ghiu, Luchian 3- 2; Gantncr, N 
mescu — Majtenyi, Vass 3 0; Ne 
lescu, Rethi — Hegyesi, Terebesi 3 
Dublu femei, sferturi de fina 
Alexandru, Pitică — Derjeni, Fii 
3—0; Novac, Berbecaru — Slaves 
Procopeț 3—0; Folea, Biro — Max, ' 
tulea 3—0; Constantinescu, Erdreicl 
Scheiber, Zaharia 3—0. Jocurile c 
tinuă pînă duminică seara, cînd 
avea loc finalele.

C. COMARN1SCH



Sărbătoarea celor ce muncesc
(Urmare din pag. 1)

aniversarea a 40 de ani de Ia în
ființarea partidului, care de patru de
cenii luptă neobosit pentru fericirea 
poporului.

Cu fruntea sus vor trece prin fața 
conducătorilor partidului și statului 
bravii mineri și oțe'.ari, petroliști și 
constructori, iscusiți! meșteri ai recol
telor bogate de pe ogoarele înfrățite, 
cărturarii, artiștii, toți cei ce muncesc, 
toți cei care în entuziast efort colec
tiv dau viață cuvîntului partidului, 
transpun în fapte Directivele de im
portanță istorică ale celui de al 
111-lea Congres al P.M.R.

Anii puterii populare au dat sen
suri noi sărbătoririi lui 1 Mai. Tra
dițională a devenit și demonstrația 
plină de tinerețe și voioșie a maselor 
de sportivi. Anul acesta ei sînt mîn- 
dri că au adus patriei minunate vic
torii, pe care le închină cu recuno
ștință partidului iubit, la cea de a 
40-a aniversare a sa.

Plină de roade a fost primăvara 
sportivă... Succese de mare prestigiu 
tiu încununat eforturile sportivilor ro- 
mîni, au răsplătit măiestria, dîrzenîa 
și patriotismul lor înflăcărat.

La Dortmund, în palpitanta finală 
a campionatului mondial de handbal 
în 7, reprezentanții Republicii Popu
lare Romîne au triumfat, cucerind 
pentru prima dată titlul suprem. Și 
tot în. aceste zile de primăvară tine
rele/, jandbaliste ale clubului Știința 
au ami's din Praga de aur „Cupa 
campionilor europeni". Departe, la 
Pekin, două tinere sportive din Bucu-

reștiul nostru drag, Maria Alexandru 
și Geta Pitică, au urcat pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului învingă
torilor, într-o ediție a campionatului 
mondial de tenis de masă, dintre cele 
maj grele. La poalele muntelui Vi- 
toșa, în capitala Bulgariei prietene, 
atletele și atleții au cucerit trei titluri 
de campioni balcanici Ia cros, iar Ia 
București, pe stadionul Republicii, lo- 
lasida Balaș — mereu neobosită — a 
ținut să completeze „cartea de aur" 
a sportului romînesc cu cel de al 
11-lea record rrțondial al său la sări
tura în înălțime...

Iată cîteva din succesele cu care 
întîmpină tineretul nostru sportiv a- 
cest sărbătoresc început de mai. Lor 
li se alătură atîtea și atîtea alte per
formanțe de vaioare, participarea en
tuziastă la marile competiții de mase, 
Ia acțiunile ce sînt închinate sărbă
toririi celor patru decenii de glorioasă 
luptă a Partidului. Este în aceasta un 
cald și însuflețit răspuns față de con
dițiile minunate create de partid miș
cării de cultură fizică și sport, dar 
și hotărîrea fermă de a înmulți ne
contenit succesele pentru a ridica pe 
culmi tot mai înalte gloria sportivă 
a patriei.

Crescuți și educați de partid, spor
tivii țării noastre sînt hotărîți să 
nu-și precupețească eforturile pentru 
ca lă locurile lor de muncă să-și aducă 
din plin contribuția la măreața operă 
de desăvîrșire a construirii socialis
mului in Republica Populară Romînă 
și să obțină, în același timp, noi și 
noi victorii pe stadioane.

Fmhși in muncă, fruntași în sport
(Urmare din pag. 1)

Berghiu, Vasile Talpiș, cu luptătorii 
Gică Talpiș și Dănilă Mihoci, care 
în întrecerile cu caracter popular au 
apărat cu cinste culorile asociației 
sportive Victoria Bogdănești.

Dar cine sint acești sportivi de frun
te ai satului ? Ca să-i cunoaștem mai 
bine să vedem și ce anume fac ei in 
producție.

Vasile Bădărău este cel mai harnic 
colectivist din gospodăria „Octombrie 
Roșu" din satul Foltești. Lucrează în 
colectivă de 8 ani.

Anul trecut el a prestat 300 zile 
muncă, aducind familiei sale peste 1800 
kg. Hodtanb, peste 400 kg. griu și mul
te alte produse. Duminica îl găsești 
pe terenul de sport. El apără cu mult 
curaj poarta echipei de fotbal.

In colectiva din Foltești il mai găsim 
pe tînărul Gică Berghiu, un alt bun 
sportiv. Privirile oamenilor din sat 
l-au urmărit deseori cînd se îndrep
ta cu mingea de fotbal spre poarta

adversă, sau cind reușea să învingă 
la trintă. Contribuția lui la construirea 
terenului a fost însemnată. Anul tre
cut a efectuat peste 250 zile de mun
că. Mulgător conștiincios, el se stră
duiește zilnic să traducă în viață 
angajamentul colectiviștilor care pre
vede ca producția de lapte să fie
depășită cu 200 de litri pe cap
de vacă.

Asociația sportivă din Foltești se
mai mîndrește și cu alți sportivi, ca
Petre Bădărău, Victor Circotă, Vasile 
Bleoju, Vasile Sălceanu ș.a., care, 
pe lingă faptul că sînt fruntași ai 
muncii in colectivă, au și o bogată 
activitate sportivă.

In momentul de față tinerii din Fol
tești se află angrenați în Concursul 
cultural-sportiv al tineretului. Consi
liul asociației sportive Stejarul de pe 
lîngă G.A.C. Foltești s-a angajat să 
angreneze pe toți tinerii în întreceri 
și să obțină un loc fruntaș. Noi le 
urăm deplin succes.

Un interesant concurs
international pentru radioamatori

Ca în fiecare an, federația sportului 
radioamator din Uniunea Sovietică or
ganizează în cinstea ,,Zilei radiofoniei" 
(7 mai) tin concurs internațional 
„G Q — MIR", la care sînt invitați să 
participe toți radioamatorii din lume.

Concursul începe azi la ora 23 
fora Romîniei) și se încheie mîine, la

Miercuri în Parcul Copilului

aceeași oră. El are ca scop strînge- 
rea legăturilor de prietenie cu spor
tivii radioamatori ae unde scurte ai 
tuturor țărilor, ridicarea măiestriei 
tehnico-sportive și stabilirea de noi 
recorduri naționale de emisie și re
cepție.

Radioamatorii din țara noastră, care 
anul trecut au ocupat locul IV din 39 
de țări, s-au pregătit intens. Ei vor 
participa cu 100 de stații emisie-re- 
cepție și un număr niare de radio
amatori receptori.

Punctajul se va face în raport cu 
numărul de legături stabilite, în cit 
mai multe țări.

CUPLAJ BUCUREȘTEAN PASIONANT, MIINE LA „23 AUGUST";
RAPID-DINAMO BUCUREȘTI Șl C. C. A.-PROGRESUL

•— Alte patru intilniri interesante in țară, in etapa a.
Mîine se desfășoară la București 

— pe Stadionul „23 August" — un 
cuplaj cum nu se putea mai nimerit 
ca final al acestui bun program săp- 
tămînal:

Ora 15,15: C.C.A. — Progresul 
(arb.: A. Rădulescu-București)

Ora 17: Rapid — Dinamo Bucu
rești (arb.; M. Popa-București).

Aceste jocuri interbucureștenc, care 
fac parte din etapa a XX-a a cate
goriei A, interesează îndeaproape atît 
lupta din fruntea clasamentului, cît

și aceea din zona retrogradării. De 
altfel, ca și celelalte partide ale aces
tei etape importante : Lupeni : Mine
rul — Petrolul (arb. Gh. Dulea-Buc.); 
Iași: C.S.M.S. — Știința Cluj (arb: 
O. Comșa — Craiova) ; Constanța: 
Farul — St. roșu (arb.: I. Ritter- 
Timișoara); Timișoara : Știința — 
Corvinul (arb.: V. Drug-Buc.). A 
șaptea întîlnire, Dinamo Becău — 
U.T.A., a fost amînata, deoarece —• 
după cum se știe — ambele echipe 
se află în R.D.G.

C.C.A. - Legia Varșovia 5-2 (3-2)

Un plonjon inutil. Bine servii
Raksi a trecut de apărătorii 

ieșit in întâmpinare. Fază

de Constantin (care nu se vede in fotografie) 
echipei Legia și va înscrie pe lingă portarul 
din meciul C.C.A. — Legia Varșovia: 5—2

Foto : P. Romoșan
In primele 10 minute ale partidei 

C.C.A. Legia Varșovia jucătorii oas
peți au înscris cu balonul pe gazonul 
verde cel puțin zece „triunghiuri", 
tot atîtea pase la „întâlnire" și șuturi 
la poartă. Tot 10 minute le-au tre
buit fotbaliștilor de la C.C.A. ca să 
se „acomodeze" cu un astfel de joc 
(cunoscut de ei încă din întîlnirea lor 
directă, din anul trecut cînd la Var
șovia au pierdut cu 2—0) și să treacă 
la acțiune... Și acest 5—2 (3—2), scor 
cu care s-a încheiat această partidă 
de un bun nivel tehnic, dovedește pe 
deplin maturitatea echipei militare și 
valoarea majorității componcnților ei. 
Intîlnind o echipă tehnică, care și-a 
învățat bine lecția, C.C.A. a jucat, 
așa cum se impunea în asemenea con- 
dițiuni, la intercepție și într-un ritm 
susținut în fața porții. De altfel ma
joritatea golurilor înscrise de militari 
s-au marcat din acțiuni purtate în vi
teză în urma unor pase în adincime 
bine interceptate și finalizate „ca la 
carte". Constantin, în revenire de 
formă, a fost coautor la patru goluri 
și a înscris și el un gol.

Formația Legia are meritul de a fi 
contribuit la acest joc apreciat și a- 
plaudat la „scenă deschisă" de specta
tori. Jucătorii polonezi nu s-au resem
nat nici un moment, ci luptînd ca

Apolzan, Ivănescu — Jenei, BONE — 
Cacoveanu, CONSTANTIN, Alexan
drescu (Raksi), RAKSI (Al. Lazăr), 
TATARU.

LEGIA : Penconek—Masheli, Gmoch, 
Wozniak-STRZYKALSKI (Nowara), 
Zientara-Ciupa, BRYCHCZY, Blazej- 
vvski (NOWARA, Blazejwski), Nowak, 
Boguszewski.

AL. INOVAN

XX-a a categoriei A —

Pregătiri, formații
© C.C.A. și Rapid vor alinia forma

țiile lor obișnuite. La C.C.A. insă, | 
participarea lui Alexandrescu — acei- ' 
dentat joi — este oarecum nesigură. \ 
Dacă nu va putea juca, atunci Raksi' 
va trece centru, iar Al. Lazăr ii va\ 
lua locul pe postul de inter stingă.

• Petrolul s-a antrenat joi la Bucu
rești. Au participat și Fronea, Neacșu ] 
și Dridea, însă nici unul din ei nu j 
va juca la Lupeni. Ploieștenii vor a-j 
linia formația de duminica trecută. !

• Echipa C.S.M.S. pentru mîine : j 
Ursache — Scarlat, Moțoc, Dragomi-1 
rescu — Alexandrescu, Don — Matei; | 
Avasilichioaie, Voica, Unguroiu, Das- 
călu. Joi, în meci de antrenament: \ 
C.S.M.S. — Unirea 4—3 (2—1).

REPRIZA A DOUA A MECIULUI ' 
RAPID-DINAMO SE TRANSMITE 

LA RADIO
Stațiile noastre de radio vor trans

mite cu începere din jurul orei 18 
repriza a doua a întîlnirii Dinamo— 
Rapid. Transmisia se va face pe 
programul 1. (Agerprcs)

• La Progresul va reintra Dinu- 
lescu, ca inter, intr-un atac cu urmă
toarea formulă probabilă: Oaidă — 
Smărăndescu I, Voinea, Dinulescu — , 
Marin. In apărare, un semn de în- , 
trebare: Știrbei, care este bolnav (în
locuitor eventual: Maior).

® Știința Cluj va alinia formația: 
Moguț — Kromely, Mureșan, Cimpea- 
nu — Petru Emil, Popescu — Ivansuc. 
Marcu, Gane, Mateianu, Suciu (Mol
dovan).
• Știința Timișoara — A. S. Ti-

mișoara 7—1 (0—1), joi. Echipa: Pain 
— Hălmăgeanu, Turcan, Codreanu — ; 
Petescu, Tănase — Gîrleanu, R. La
zăr, Manolache, Lereter, Mițaru.

• Corvinul s-a antrenat joi „în fa
milie". Au fost prezenți și Zapis, Gheg 
și fundașul Niculescu. Echipa proba
bilă: Niculescu — Coiciu, Nacu, Izghi- 
reanu — Buzeșan, Balint — Tetea, 
Constantinescu, Anton, Ionescu, Aii.

MECIURI IMPORTANTE IN CATEGORIA 6
Și în cadrul campionatului catego

riei B au loc meciuri importante 
pentru clasament, în toate cele trei 
serii. Din nou echipele fruntașe sus
țin partide dificile. în seria I, li
derul, Metalul Tîrgoviște, joacă în 
deplasare (a doua duminică consecu
tivă) : la Bacău cu Steaua roșie, în 
timp ce Dinamo Galați primește vi
zita Flacărei Moreni. în seria a doua 
are loc un „derbi" : Dinamo Pitești 
(locul 2) — Știința București (locul 
3). Prima clasată, Știința Craiova, 
joacă în deplasare. Deci, in această 
serie sînt posibile schimbări în pri

mele locuri. In fine, în seria a IH-a, 
o partidă de mare interes la Timi
șoara : C.F.R. (locul 3) - C. S. M 
Baia Mare (locul 1), al cărei rezul
tat poate determina modificări in 
ordinea echipelor și în diferența de 
puncte dintre ele. O altă întâlnire im
portantă are loc azi la Petroșani : 
Jiul—C. S. Oradea.

în București, meciurile de cate
gorie B se dispută astăzi pe terenul 
Gloria (de lîngă uzinele Republica) : 
Metalul—Chimia Govora (ora 15.15) și 
Acad. Militară — Chimia Făgăraș 
(ora 17).

într-un meci cu miză mare ei au for
țat echipa gazdă să arunce în luptă 
tot potențialul ei. - Autorii golurilor : 
Tătaru (min. 10), Constantin (min. 30), 
Alexandrescu (min. 36), Rakși (min. 
64 și 65 — ultimul din ofsaid), res
pectiv Brychczy (min. 14 și 39).

Arbitrul I. Gheorghiță a condus for
mațiile : C.C.A. : Voinescu—Zavoda II,

Steagul roșu — Minerul 3-1 (2-1)

Lotul R. P. R. —‘ 
Combinata Dinamo 

și iHeialwl
Lotul R.P.R. va susține miercuri 

n Parcul Copilului (incepind de la 
■ra 1-6,30) un meci de antrenament în 
ompania unei combinate alcătuită din 
ugbiști aparținînd cluburilor sportive 
linamo și Metalul. Pentru acest meci, 
îtul R.P.R. va folosi următorii jucă- 
iri : Penciu—Tibuleac, Ciobănel, &a- 
a, irimescu, Cordoș, Wusek—Chiriac, 
lateescu—C. Slănescu, Leonte,-Mora- 
u, Zlătoianu, Demian, M. Rusu, M. 
■iescu—Marinache, Preda, Graur—Teo- 
lovici, Căpușan, Iordăchescu, Al. Io- 
escu, Drobotă.

SÂPTÂMTNA VIITOARE
Ziarul nostru va apare astfel:)
Luni 1 mai j
Miercuri 3 mai
Joi 4 mai |
Sîmbătă 6 mai, ’
la orele obișnuite !

Algeria—Selecționata
5-2

Foarte mulți dintre spectatorii pre- 
zenți joi la „23 August" păstrau încă 
vie amintirea jocului fantezist, plin de 
dantelării și subtilități prestat de e- 
chipa Algeriei cu prilejul primului 
turneu în țara noastră. Și de data a- 
ceasta sportivii algerieni ne-au făcut 
dovada un impresionant bagaj de cu
noștințe tehnice, numai că acum ei 
au renunțat la jocul individual pres
tat în urmă cu doi ani, practicind un 
fotbal colectiv, remarcabil prin sigu
ranță, prin claritatea fazelor. Și în 
plus echipa algeriană a căutat să în
scrie și... goluri. Și a marcat 5, unul 
mai frumos ca altul, prin Kermali (2), 
Soukane I, Nlekloufi și Maouch.

Selecționata sindicală de tineret s-a 
străduit să fie un demn adversar pen
tru fotbaliștii algerieni, dar lucrul a- 
cesta l-a reușit numai pe alocuri. Fără 
aportul eficient al halfilor și al inte
rilor echipa noastră n-a putut să-și

sindicală de tineret 
(0-1)
asigure controlul „zonei operative" din 
mijlocul terenului, adică tocmai acolo 
unde oaspeții au manevrat cel mai 
bine și adeseori nestingheriți. In plus 
nici șuturile trase n-au avut precizia 
necesară pentru a-I „depăși" pe exce
lentul Boubekeur. Cele două goluri 
ale echipei noastre au fost realizate 
de Czako și Ioniță.

Arbitrul M. Popa a condus forma
țiile : SELECȚIONATA SINDICALA 
DE TINERET : Andrei (DATCU) - 
Gros (Buzea), IONIȚA, MUREȘAN 
(Gros) — E. Petru, Popescu — Ivan
suc (Selymesi), Mateianu (Tabarcea). 
Gane (Matei). UNGUROIU, CZAKO ; 
ALGERIA : BOUBEKEUR - Abdellah 
(Zouba), ZITOUNI, Bekloufi - 
MAOUCH (Ben Tifour), SOUKANE I 
— Bouchache. Kermali, MEKLOUFI, 
SOUKANE II (Maouch), Ben Tifour 
(Soukane II). Raport de cornere : 7—7.

R. VILARA

BRAȘOV, 28 (prin telefon). Meciul 
restanță dintre Steagul roșu și Mine
rul Lupeni, desfășurat joi, s-a ridicat 
la un nivel tehnic satisfăcător. Echipa 
locală a practicat un fotbal de cali
tate, cu faze spectaculoase. Faptul că 
nu s-a înscris decît de trei ori (din 
cele peste 25 de ocazii I) se explică 
prin apărarea supranumerică a Mine
rului și forma foarte bună a portari
lor echipei din Lupeni, (Mihalache — 
accidentat — a fost înlocuit cu Kiss), 
dar și prin pripeala cu care au acțio
nat — uneori — atacanții Steagului 
roșu.

Scorul este deschis în min. 2 de 
către David, la o minge respinsă de 
Mihalache. Opt minute mai tirziu, 
oaspeții egalează — la un contra
atac — prin Szbke printr-un șut 
puternic de la 25 ni care a ricoșat 
din bară în poartă. In ultimul minut 
al primei reprize. Seredai — după 
o frumoasă combinație cu Hașoti și

Fusulan — înscrie plasat. 2—1. 
Ultimul punct al partidei este marcat 
în min. 60 de Proca. Arbitrul Lie 
Drăghici (Buc.) a condus bine urmă
toarele formații: STEAGUL ROȘU: 
Ghiță — Bîrsan, Zaharia, Nagy — 
CAMPO, Szigeti (Seredai) — HAȘO
TI. FUSULAN, PROCA (Lupeanu), 
SEREDAI (PROCA) DAVID. MINE
RUL LUPENI : MIHALACHE (KISS) 
— STANCIU, COMAN, Al. Dan — 
Mihăilă, Mihaly — Nisipeanu, Grigo- 
re, SZOKE, Țurcan (Gh. Dan), CREI- 
NICEANU. (C. Diaconescu și G. 
Gruia/ coresp.).

Lotul A va juca 
la 4 mai cu Szeged
La 4 mai, lotul primei noastre re

prezentative va susține un meci de 
pregătire, în vederea întîlnirii cu 
Turcia de la 14 mai. Partenerul selec
ționatei noastre va fi cunoscuta for
mație Szeged, din prima categorie a 
campionatului R P. Ungare. Meciul se 
va disputa la Brașov.

CERE?!
la toate casele de bilete I.E.B.S. 
și la Stadionul „23 August"

PROGRAMUL
cuplajului fotbalistic C.C.A.— Pro
gresul și Rapid—Dinamo București

Spicuim din cuprins : aceleași 
meciuri în toamnă, rezultatele din
tre aceste echipe în ultimii 10 ani, 
situația în campionatul mondial de 
fotbal, varietăți etc. Prețul : 50 de 
bani.

___ __________—.. ______
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întrecerile de cros din cadrul fazei orășenești aufost — după cum se vede și din fotografia noastră — desebit 
de disputate Foto : I. Mihăică

; într una din miile de asociații sportive
Asociafia sportivă Vestitorul: 1.300 de membri ai U.C.F.S., cinci secții 

-4 pe ramură de sport cu aproape 300 de sportivi angrenați intr-o activitate 
T competifională orășenească și raională, peste 800 de oameni ai muncii cuprinși 
X în diferite competiții de mase, o bază sportivă complexă, o magazie de echi- 
Ț pament plină „ochi" și peste 1.500 de oameni ai muncii care practică cu regu- 
X laritate gimnastica în producție.
4- Aceasta este asociafia sportivă Vestitorul a muncitorilor, tehnicienilor și 
î funcționarilor uzinei bucureștene „Grigore Preoteasa", din activitatea căreia 
•f am surprins cîteva aspecte. Este una din miile de asociații sportive din 
T fora noastră care, îndrumate și sprijinite de organizațiile de partid, desfășoară 
X o vie și rodnică muncă de angrenare a oamenilor muncii în activitatea 
■Ț sportivă.

Este ora 12. In 
secția „cantori" lucrul 
a fost întrerupt pen
tru cîteva minute și 
toată lumea execută 
cu plăcere programul 
de gimnastică in pro
ducție.

După terminarea 
lucrului, la club. Este 
un meci... „mare'. In 
semifinala campiona
tului pe asociație se 
intilnesc echipele sec
țiilor „centrale" și 
„mecanică 2“. In față 
dispecerii L. Rotaru și 
N. Adam, iar alături 
muncitorul Gh. Iones- 
cu și ing. Gh. Tănase 
își dispută întiietatea.

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“
Marea competiție a primăverii...

In timpul acesta la magazia de 
echipament este forfotă mare. 
După amiază au antrenament sec
țiile de fotbal, handbal și tenis de 
masă. Recent întors din Portuga
lia, unde a jucat in echipa repre
zentativă de juniori a țării, tină- 
rul Paraschiv Niculescu, portarul 
echipei de fotbal, primește echipa
mentul, in timp ce muncitorul 
mptrițer Ion Vasile alege min
gile. '

Puțin mai tirziu îi găsim pe toți 
la baza sportivă a asociației. Aci 
le stau la dispoziție două terenuri 
de fotbal, două de volei) unul de 
handbal în 7, unul de baschet și 
tenis. Handbalistele sint încă la 
.încălzire") iar fotbaliștii — mai 
harnici — „lucrează" pentru îmbu
nătățirea tehnicii individuale.

Fotoreportaj de CĂLIN ANTO
NESCU (text) și BORIS GIOBANU 
(fotografii).

în fiecare an, în pragul lui 1 
Mai, tineri și tinere se aliniază cu 
entuziasm la startul crosului de mase 
„Să întîmpinăm 1 Mai". Această 
grandioasă competiție a intrat în tra
diția sportului nostru și se bucură de 
la un an la altul de o tot mai în
suflețită adeziune a maselor de spor
tivi. în împrejurimile stadioanelor, 
pe aleile parcurilor, pe marginea 
lacurilor s-au întrecut timp de aproa
pe două luni zeci de mii de tineri. 
N-au fost, desigur, rezultate care 
să rețină atenția statisticienilor, dar 
— ceea ce este esențial — s-a luptat 
cu toată dîrzenia pentru un Ioc frun
taș în această tradițională și sărbă
torească întrecere.

In toate asociațiile sportive din 
orașele și satele patriei noastre tine
rii au luat startul plini de entuziasm. 
Din întreaga țară ne sosesc la re
dacție vești care demonstrează ela
nul deosebit cu care tinerii au par
ticipat și participă la competițiile 
sportive închinate zilei de 1 Mai și 
aniversării partidului.

Folosind experiența anilor trecuți, 
majoritatea asociațiilor sportive din 
țara noastră au popularizat și orga
nizat din timp întrecerile din cadrul 
etapei pe asociație a crosului „Să în
tîmpinăm 1 Mai", transformîndu-le 
în adevărate sărbători ale sportului 
nostru de mase. Exemple se pot da 
multe. în cadrul asociațiilor sportive 
din comuna Săcele — regiunea Bra
șov, de pildă, cele mai bune rezul
tate în ceea ce privește organizarea 
și desfășurarea competiției le-au ob
ținut școala profesională Electropre- 
clzia și asociația Unirea. In această 
comună au luat startul, mobilizați de 
către asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.M. peste 1200 de tineri !

O largă participare s-a înregistrat 
și la întrecerile de cros din raionul 
Ploiești. în asociațiile sătești Știința 
Urlați, Victoria Buda, Recolta Tg. 
Nou, Recolta Cornești, Recolta G.A.C. 
Tg. Vechi, Unirea, G.A.C. Bilciurești 
etc., organizarea etapei pe asociație a 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai" a 
constituit pentru consiliile asociațiilor 

respective un minunat prilej de atra
gere pe terenurile de sport a unui 
mare număr de tineri. Succese ase
mănătoare au fost obținute și de aso
ciațiile sportive din orașul Ploiești.

Primul start al marii competiții 
care cinstește ziua de 1 Mai a cons
tituit un prilej de sărbătoare și pen
tru sportivii din orașul Botoșani. 
Peste 3000 de tineri și tinere din 
întreprinderile și școlile orașului au 
ținut să fie prezenți și de data a- 
ceasta la pasionantele întreceri. Cele 
mai frumoase succese le-au obținut 
consiliile asociațiilor Olimpia, Știin
ța, Avîntul, Sănătatea, Economistul, 
Voința '

Capitala patriei noastre a cunoscut 
și ea freamătul și voioșia zecilor de 
mii de participanți care s-au întrecut 
în minunata competiție atletică a

întreceri însuflețite în cadrul Concursului 
cultural-sportiv al tineretului

CRAIOVA. In orașul nostru între
cerile din cadrul celui de al doilea 
Concurs cultural-sportiv al tineretului' 
au constituit pentru multe asociații 
sportive un fericit prilej de verificare 
și întărire a capacității lor organizato
rice.

Printre asociațiile sportive craiovene 
in care întrecerile sînt intr-un stadiu 
avansat se numără Sănătatea, Știința 
Comerț și Medicina. In faza pe aso
ciație, la Sănătatea s-a înregistrat o 
cifră record: 849 de concurenți, dintre 
care 573 la atletism, 218 la volei, 22 
la trîntă. La fotbal și tir întrecerile 
sint in curs de desfășurare.

Dan Mitrea a cîștigat proba de lun
gime, Nicolae Tutunaru s-a clasat pe 
primul loc la 100 m plat iar Grigore 
Enache și Ilarie Mircea au avut satis
facția de a ieși primii în aprigele 
dispute ale luptătorilor.

Cu un deosebit entuziasm au pornit 
la întrecere membrii asociației spor- 

primăverii. în fiecare raion al Capi
talei întrecerile au dat loc unor dis
pute dinamice. Rezultate frumoase 
au obținut asociațiile sportive Re
colta M. A., Voința, Bumbacul, 23 
August etc. în cadrul cărora orga
nizarea și desfășurarea în cit mai 
bune condițiuni a crosului „Să în-, 
tîmpinăm 1 Mai" a stat la loc de 
cinste. Campioni la cros sînt oameni 
ai muncii din fabrici și uzine, elevi' 
și studenți, care, în anii puterii 
populare, s-au legat puternic de sport 
și vin cu entuziasm să-și dispute în- 
tîietatea. Succeselor obținute in~ pro
ducție ei le adaugă și cele Se pe 
terenurile de sport, pentru a cinsti 
marea sărbătoare a proletariatului și 
glorioasa aniversare a partidului iu
bit.

tive Știința Comerț. Aci există vechi 
tradiții în ceea ce privește participarea 
la marile competiții de mase. Consi
liul asociației sportive a angrenat îri 
întreceri peste 300 de tineri și tinerel 
Primii cîștigători sînt: Sanda Nițu- 
lescu și Nicu Ștefănescu la lungime] 
Ioana Foaleș la 100 m plat și Dorin 
Jacotă greutate.

Romică Schultz-coresp. reg.
IAȘI. întrecerile celui de al doilea 

Concurs cultural-sportiv al tineretului 
au stîrnit un viu interes în orașele și 
satele regiunii Iași.

La probele de atletism, trîntă și tir 
ce s-au disputat în comunele Belcești, 
Cotnari, Flămînzi, Nic. Bălcescu etc.' 
au participat peste 800 de sportivi. In 
raionul Pașcani, în 26 de centre de 
comune au avut loc numeroase între
ceri de handbal în 7, atletism, fotbal, 
volei și oină. Peste 1.000 de sportivi și 
300 de membri ai echipelor artistice 
de pe lîngă căminele culturale au par
ticipat la deschiderea festivă. De O 
bună organizare s-au bucurat între
cerile desfășurate în comunele Rugi- 
noasa, Lespezi, A. I. Cuza și Miroslă- 
vești.

In raionul Iași, în 34 de comune 
peste 2.000 de sportivi și-au măsurat 
forțele. La Dobrovăț, Ia Pocreaca, Pri- 
secani și Bivolari întrecerile din ca
drul Concursului cultural-sportiv au 
însemnat adevărate zile de sărbătoare.

Petre Codrea-coresp. reg.
SIBIU. Tinerii de la întreprinderea 

„Libertatea1* din localitate nu s-au dez
mințit nici de data aceasta. Ei au do
vedit odată în plus că sînt nu numai 
fruntași în secțiile întreprinderii, ci și 
printre primii care iau startul în com
petițiile de mase. De cîteva zile în în
treprindere se desfășoară prima fază 
a Concursului cultural-sportiv. Intîie- 
tatea au avut-o iubitorii sportului cv 
64 de pătrățele. Numărul celor cart 
s-au întrecut a ajuns la 70. Timpu' 
nefavorabil, răcoros și ploios, nu e 
permis încă evoluția voleibaliștilor 
atleților, popicarilor și, bineînțeles, e 
fotbaliștilor. Notăm pregătirea activi 
a numeroșilor artiști amatori care voi 
intra și ei curînd în întreceri.



Exprimîndu-și dragostea și atașamentul nețărmurit fată de cauza păcii, 
sportivii noștri înscriu cu trupurile lor, pe gazonul stadionului, cuvîntul atît 
do scump tuturor popoarelor.

S-a născut o nouă prietenie... Vizitmd Bucureștiul, cu prilejul ultimei 
«’iții a campionatelor internaționale de atletism, sportivul african Abdou 
Se'ye a cunoscut, în decorul minunat al lacului Herăstrău, acest grup voios 
de pionieri.

Un cadou, cît de mic, produce 
bucurie nu numai... copiilor. Foto
grafia de mai sus, luată cu ocazia 
întîlnirii dintre gimnastele noastre și 
cele franceze, ne-o dovedește.

O imagine care simbolizează marea 
forță a sportului de a-i apropia pe 
tinerii de pretutindeni. Oameni de 
naționalități și rase diferite, de fe
lurite concepții politice, găsesc pe 
stadion, prin intermediul întrecerii 
pașnice, un limbaj comun.

De cite ori n-am aplaudat minute 
în șir defilarea reprezentanților spor
tivi din atîtea și atîtea țări ale glo
bului veniți să-și măsoare măiestria 
pe stadioanele din capitala patriei 
noastre. La căpătui frumoasei lor 
lupte sportive, prietenia devine și mai 
trainică.

Cîte nu au să-și povestească două mari campioane, două vechi prietene I 
In toamna anului trecut și în primăvara aceasta, maestrele emerite ale spoi
tului Iolanda Balaș și Tamara Press au făcut un schimb de vizite : Tamara 
a venit la București, iar, leii a fost la Leningrad. Și nu s-ar putea spune că 
cele două revederi n-au fost rodnice : noul record mondial al Iolandei și per
formanțele din sală obținute de Tamara atestă acest lucru. Prietenia spor
tivă aduce și recorduri...

Pe lingă cele două strălucitoare 
cupe, răsplată pentru cucerirea titlu
lui suprem în proba de dublu, sporti
vele noastre Maria Alexandru și Geta 
Pitică au adus patriei, de la campio
natele mondiale de tenis de masă, 
admirafia unanimă.

SPORT, PRIETENIE, PACE! De nedespărțit au devenit aceste trei 
cuvinte. In numele lor se înalță drapelul alb olimpic, cu cele 
cinci cercuri ale sale, simbol al înfrățirii continentelor, lor le sînt 

închinate uriașe competiții ale tineretului din lumea întreagă. Și nici 
n-ar putea să fie altfel! Prin sport oamenii ajung să se cunoască mai 
bine, să se aprecieze, să se iubească. Nenumăratele prietenii, care au 
rămas la fel de trainice și după ce foștii campioni au părăsit scena 
marilor întreceri, stau mărturie.

Sportivii patriei noastre, crescuți și educați de partid, transpun 
cu consecvență în viață, împreună cu toți ceilalți sportivi din țările so
cialiste, aceste idealuri nobile, scumpe tuturor popoarelor. In anii pu
terii populare ei au participat la numeroase întreceri internaționale 
desfășurate în țară sau peste hotare. Pretutindeni, sportivii romîni folo
sesc din plin toate prilejurile pentru a strînge legăturile de prietenie 
cu cei alături de care iau startul. înalta ținută morală, comportarea 
demnă, măiestria dovedită cu atîtea și atîtea ocazii, patriotismul lor 
înflăcărat, le-au atras multe simpatii și o mare prețuire.

în repetate ocazii sportivii romîni au fost gazdele unor con
cursuri a căror faimă a depășit de mult hotarele țării. Tara noastră 
a organizat la un ridicat nivel, apreciat în unanimitate de oaspeți 
campionate mondiale și europene, întrecerile sportive ale Festivalului, 
tradiționale concursuri de atletism, gimnastică, rugbi, scrimă, volei, 
tenis de masă, tir, pentatlon modern, hochei, schi și altele. De fiecare 
dată, aceste concursuri sînt așteptate cu nerăbdare și interes de tine
retul sportiv de pretutindeni. Calda ospitalitate romînească, 
atmosfera cordială care însoțește întotdeauna întrecerile, competența 
și obiectivitatea organizatorilor, entuziasmul publicului, frumusețea și 
pitorescul bazelor sportive au rămas vii în inimile oaspeților. Cîte prie
tenii nu s-au legat pe stadioanele „23 August" sau „Republicii", în 
cadrul minunat al parcului Dinamo, la Tunari sau Snagov, la ștran
dul Tineretului, în Palatul Sporturilor de la Constanța, cu prilejul 
competițiilor la care au fluturat drapele din diferite țări ale lumii 1 
Peste tot, mereu, spiritul păcii a triumfat!

Crescuți și educați cu părintească grijă de partidul iubit, tineretul 
Republicii noastre populare iubește fierbinte pacea, prietenia între 
''onoare și lupta pentru întărirea lor continuă.

Turneele U.E.F.A., întreceri tra
diționale ale fotbaliștilor juniori, • 

II au adus o însemnată contribuție j 
I nu numai la ridicarea măiestriei .! 
| tinerilor jucători dar și la stabili- î 

■ rea unor legături prietenești intre ' 
!| numeroșii participanți. ’

O imagine de la ediția de anul 
trecut desfășurată în Austria: i
Surdan și Spaute, căpitanii echi- 4
pelor R. P. . Romine și Belgiei. J
schimbă tradiționalele fanioane :
înainte de meci.



8 I î pentrtlonW^
TR. CROITORII (Știința) $1 ECHIPA
C.C.A. I AO CÎSTIGAT „CUPA 1 MAI“ ÎN CAPITALĂ

pe terenuri 
și în săli...

■i

Palpitantă fază de poartă prinsă de obiectivul fotografic la una din partidele 
desfășurate anul trecut

începe o noua ediție
a campionatului republican

Pe traseul din corn. Călugăreni s-a 
desfășurat joi ultima probă (crosul) 
din cadrul concursului de pentatlon 
modern dotat cu „Cupa 1 Mai". între
cerea desfășurată de-a lungul a 4 km 
s-a încheiat cu rezultatele: 1. Gh. To- 
miuc 874 p (15:42,2); 2. V. Ștefănescu 
769 p (16:17,1); 3. N. Marinescu 736 
p (16:28,7); 4. C. Lichiardopol 670 p 
(16:50,1); 5. W. Roman 649 p (16:57,6); 
6. D. Țintea 637 p (17:01,6); 
CHIPE: 1. 
2105 p; 3. 
II 1440 p;

In urma 
tele competiției 
INDIVIDUAL: 1. Tr. Croitorii (Știința 
I) 4550 p; 2. D. Țintea (CCA I) 4243 
p; 3. Gh. Tomiuc (CCA I) 4161 p; 
N. Marinescu (CCA 
Lichiardopol (CCA 
Ștefănescu (CCA II) 
bian (Dinamo) 3384 
(Știința I) 3334 p; 9. 
I) 3302 p; 10. Th.

PE E- 
CCA I 2181 p; 2. CCA II 
Știința I 1710 p; 4. Știința 
5. Dinamo 123& p.
acestor rezultate clasamen- 

sc prezintă astfel :

«ÎMBATĂ

nouă ediție (a 14-a) aîncepe o 
campionatului republican, competiție 
care a prilejuit afirmarea actualei ge
nerații de jucători fruntași și, prin ei, 
și a poloului romînesc.

Conștienți de sarcinile care le revin, 
pentru apărarea și creșterea presti
giului ciștigat anul trecut la J.O. de 
la Roma (locul V în ierarhia mondia
lă), toți factorii chemați să asigure 
o normală desfășurare a întrecerilor 
— federație, antrenori, sportivi și ar
bitri — s-au pregătit cu o asiduitate 
și o seriozitate care seamănă încrede
re; încrederea că cele două elemente 
de bază ale competiției (CONTINUI
TATEA ȘI REGULARITATEA, atit de 
neglijate în ultimii ani) vor fi asigu
rate cu strictețe, în primul rînd, de 
către forul de specialitate; că antre
norii, îmbogățindu-și mereu cunoștin
țele, vor depune și mai mult zel în 
pregătirea sportivilor; că jucătorii vor 
fi mai exigenți cu ei înșiși; în sfirșit, 
încrederea că arbitrii vor interpreta 
uniform regulamentul de joc, în spi
ritul ultimelor modificări elaborate de 

justificate 
îndrăgesc

Co- 
Io-

F.I.N.A. Sint dezideratele 
ale tuturor acelora care 
această disciplină sportivă.

★
Este probabil ca echipa 

mișoara să se retragă din campionatul 
republican în care 
va desfășura cu 
mătoarelor nouă 
mo București, 
Buc., Științ» Buc., Rapid Buc., 
Arad. Știința Cluj, C.S. Oradea, Mu
reșul Tg. Mureș. Etapa întii progra
mează patru jocuri la București (ba
zinul Floreasca), după cum urmează: 
astăzi, de la ora 20,30: Dinamo 
Știinta Buc. (arbitru - Gh. Dumitru); 
miine. de la ora 11: Progresul — I.C. 
Arad (arb. — P. Niculescu), Rapid — 
Știinta Cluj (arb. 
c.c.a. - c.s. i:_ 
colaescu).

roiu, C. Marinescu, Alexandrescu, 
ciș, Neacșu, Ghidali, Tonciu, Șt. 
nescu (antrenor Ad. Balint); Progresul: 
Boghici, Mărculescu, Cociuban, Șt. 
Mihai, Lichiardopol, Medianu, Iones- 
cu, Antonescu, Miu, Enăchescu, Șer- 
ban, Moizeș (antrenor Th. Angelescu); 
Știința Buc.: Csiiros, Dan Ion 
Chirvăsuță, Chiriac, Naum, 
Caminschi, Măriuță, Tomoșoiu, 
Manoreli, Nițescu, Bălan (antr. 
ccbini); Rapid: Mureșan, 
Zâne, Paraschivescu,
Popa, Vasiliu, Mocanu, Mocioiu, Tâ- 
taru, Gherasim (antr. C. Vasiliu); 
C.S. Oradea: Biro, Hegyessi, Rujinski, 
Culineac, Mutu, Lengyel, Voicu, Co
vaci, Ilea, Csordas, Novac (antr. Em. 
Freund); Știința Cluj: Mureșan, 
can, Danciu, Szabo, Zette, 
Maghiari, Bikfalvi, Birsan,
Kari (antr. V. Ardeleanu); C.S. Mu
reșul: Csiszer I, Kemeny, Vereș, Csiszer 
II, Rigo I, Rigo II, Simon, Fleșeriu, 
Szarvadi, Szabo, Soos, Zsigmond (antr. 
Fr. Simon); I.C. Arad: Meleșcan, 
Gliick, Kontor, Frank I, Frank II, 
Toth, Laszlo, Leszai, Wallinger, Capo- 
tescu, Unc (antr, I. Borza).

Sandu,
Cloșcă, 
Călin, 

H. Ia- 
Varlaam, 

Opriș, Țăranu,

Ur-
Darot'zi, 
Chirilă,

Voința Ti-

caz acesta se 
participarea Ur- 
echipe : Dina-

C.C.A., Progresul 
I. C.

’ . — Ad. Stănescu), 
Mureșul (arb. — N. Ni-

★
echipelor participante: 
Frățilă, Marin Ștefă- 
Zahan, Blajec, Al. Po- 
Mihăilescu, Rusu, Ber-

Iată loturile
Dinamo Buc.:
nescu, Bădiță,
pescu, Kroner,
ca, Nistor (antrenor C. Corcec); C.C.A.: 
Mircea Ștefănescu, Adam, Cheța, Fi-

4.
5. C.

6. V. 
V. Fa-
Roman 
(Știința 
(Știința 
CCA I 
3. CCA

II) 3965 p; 
I) 3844 p;
3388 p; 7. 
p; 8. W. 
C. Țintea
Sirbulescu

II) 3236 p etc.; ECHIPE: 1. 
12248 p; 2. Știința 1 11186 p;
II 9797 p; 4. Dinamo 8291 p; 5. Știința 
II 7669 p.

ATLETISM : stadionul Tineretului, de 
Ia ora 16 : concurs în cadrul „Cupei 
Primăverii" prin corespondență.

VOLEI : sala Metalul 23 Âugusț. Ia 
ora 18.30 : Metalul 23 August—Dinamo 
(camp, republican feminin).

RUGBI : campionatul de 
stadionul Tineretului II, ora 
Petrol Chimie; ora 
structii-r-Autobuzul; 
lui III, ora 17,15 : 
Dinamo II, ora 17 
tura.

CĂLĂRIE : baza 
noi, 
concurs dotat cu „Cupa

LUPTE : sala Dinamo, 
de la ora 17 : meciuri 
neului internațional de

FOTBAL : 
Metalul 
ora 17 : _________ _________ __ __
găraș (categ. B).

HANDBAL : stadionul Giulești, de la 
ora 16,30 : Progresul Buc. — Minerul 
Vulcan și Mureșul Tg. Mures - Rapid 
Buc. (returul turneului final al cam
pionatului feminin în ,.11“).

HALTERE : sala Giulești, de la ora 
17 : concurs dotat cu „Cupa 1 Mai“. 
Participă halterofili de la C.C.A., Di
namo Obor, Electra, Victoria și Sirena.

POLO : bazinul Floreasca, de la ora 
20,30 : Dinamo - Știința Buc. (întîlnire 
în cadrul campionatului republican).

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 
ora 19,30 : concurs rezervat copiilor 
dotat cu „Cupa Primăverii".

calificare : 
16: U.C.B.- 
Inst. Con- 

Tineretu-
17.30 :

stadionul
Vulcan—Gloria ; teren 
: Dinamo II—Arhitec-

hipică din cal. Pl«v-
de la ora 9,30 sl de la ora 15.30 : 

1 Mai“.
de la ora 9 și 
în cadrul tur- 
lupte clasice.

teren Gloria, ora 15,15 : 
23 August—Chimia Govora ; 

Academia Militară—Chimia Fă-

ia 
si

0 frumoasă serbare
cultural-sportivă a studenților

Uniunea Asociației Studenților 
la Universitatea „C. I. ' 
colaborare cu catedra 
fizică, organizează în ______ _____
versării a 40 de ani de la înființa
rea Partidului Comunist din Romî- 
nia, o mare serbare cultural-spor
tivă.

Serbarea va avea loc marți 2 mai, 
între orele 9,30 și 23, la baza spor
tivă de la lacul Tei si va cuprinde 
programe cui tu ral-artistice prezentate 
de diferite formații ale Universității, 
întreceri sportive Ia volei, baschet, 
handbal, atletism, fotbal, popice, ca
notaj etc.

Programul serbării va cuprinde de 
asemenea o frumoasă demonstrație 
de gimnastică susținută de un an
samblu alcătuit din 350 de studenți 
și studente, precum și concursuri 
„Cine știe cîștigă” teme cultu
ral-sportive.

ac
Parhon", în 
de educație 
cinstea ani-

o competiție„Cupa Primăverii
de mare amploare

DUMINICA

de

organizată 
de a 40-a 
desfășoară 
București, 

Reșița,

peclasamente individuale și 
de oraș. Centralizarea rezul- 
va fi făcută de F.R.A. Pentru 

lucrare toate comisiile oră- 
de atletism organizatoare de 

în- 
în-

ATLETISM : stadionul Tineretului, 
la ora 9 : concurs în cadrul „Cupei 
Primăverii” prin corespondență.

CĂLĂRIE : baza hipică din cal. Plev- 
nei, de la ora 9,30 și de la ora 15,30 : 
concurs dotat cu „Cupa 1 Mai“.

VOLEI: sala Giulești, ora 10 : C.P.B.— 
Sănătatea (camp, republican feminin).

RUGBI : campionatul republican : sta
dionul Dinamo, ora 9 : Dinamo—Știința 
Petroșani ; stadionul I.T.B., 
I.T.B.—Știința Buc.: stadionul 
ora 9 : C.C.A.—C.S.M.S. Iași
Progresul — Olimpia Brașov ; 
Giulești, ora 11,30 : Rapid 
23 August ; campionatul de

ora 10 : 
Progresul, 

; ora 11 : 
stadionul 

— Metalul 
calificare :

stadionul Tineretului II, ora 10 : Știinta 
I.P.G.G.-C.F.R. Grivița Roșie II.

BOX : stadionul Republicii, de la ora 
10 : finalele campionatelor republicane.

LUPTE : sala Dinamo, de la ora 11 
și de la ora 17 : meciuri £n cadrul tur
neului internațional dc lupte libere.

FOTBAL : stadionul 23
15,15 : C.C.A.—Progresul; 
pid—Dinamo (categ. A).

HANDBAL : stadionul 
la ora 15 : Mureșul - 
C.C.A. — - -----
Progresul (f) 
pionateior republicane în

HALTERE:
10 : continuarea 
„Cupa 1 Mai«.

POI.O : bazinul
11 : Progresul — 
in ța Cluj ; CCA

August, 
ora 17 ;

ora 
na-

de
(f).

Progresul, 
Minerul t 

Voința Sibiu (m) și Rapid 
meciuri în cadrul cam- 

,11“.
de la 

dotat
sala Giulești, 

concursului
ora 
cu

de la
Rapid—Ști- 
Tg. Mune, 

(meciuri in cadrul campionatului repu
blican).

NATAȚIF. : bazinul Floreasca, de la 
la ora 0,30 : concurs rezervat copiilor 
șl dotat cu „Cupa Primăverii".

TENIS. Terenul Progresul, ora 
finalele .Cupei primăverii" - I. Tiriac-. 
Gh. Vlz.iru; Julieta Namian—Mina I’ina.

ÎN ȚARĂ

FlOT’easca, 
I. C. Arad, 
— Mureșul

ora

9,30 t

republican : 
Roșie ; 
Sibiu : 
S.N.- 

Drubeta— 
Petrolul—Sire- 

C.F.R. Electropu- 
Ploiești : Construc- 

Scinătatea Rm. 'Rănnt. șî 
Năvodari ;

Cimentul Medgidia;' Bîr- 
Teeuci : Brăila: 
Roman : Lamî- 

I.U.T. Iași ; Ba- 
P. Neamț, ; Ti- 

C.F.R.—Jiul Petroșani. Meciul

RUGB1 : campionatul
Cluj : Știința—C.F.R. Grivița
campionatul de calificare : 
C.S.M.—Minerul Vulcan ; Oltenița: 
Aeronautica ; Tr. Severin : “
Abatorul Buc. ; Pitești 
na Buc..; Craiova —
tere—Meteorul Buc. 
torul-Pro^resul 
Petrolul-U.S.A.S. 
Dezrobirea - < 
Iad : Rulmentul — A.S. 
C.S.M.—Ancora Galați; 
norul — Constructorul 
cău : Dinamo—Ceahlăul mișoara ; . - - -
U.M, Buzău—Farul C-ța va avea loc la 
2 mai.

VOLEI : campionatul republican femi
nin : Brașov ; Olimpia—Rapid Buc.; 
Cluj : Știința—Progresul Buc. si C.S.M.— 
C.S.M. Sibiu; Iași : Țesătura—Farul.

TENIS DE MASA • primul concurs al 
etapei finale a campionatelor republi
cane, la Tg Mureș.

ATLETISM : concurs 
dență dotat cu „Cupa 
dispută în 30 de orașe

prin corespon- 
Primăverii“. se 
din tară.

VOM AVEA UN CONCURS PRONOSPORT CU SURPRIZE?
Luni și ni<ir(i, ultimele zile pentru procurarea 
buletinelor abonament Pronoexpres pe luna mai

„Cupa 1 Mai“ 
prin corespondență
De curind, s-a desfășurat tradițio

nalul concurs inter-regiuni prin co
respondență, organizat de F.R. Tir. 
S-a tras proba de 3x20 armă sport.

Rezultate: individual seniori: 1. V. 
Roth (Brașov) 520 p; 2. M. Pislaru 
(Oltenia) 512 p; 3. D. Stavarache (Ol
tenia) 509 p. Senioare: 1. Gabriela 
Ranghelovici (Or. București) 517 p; 2. 
Niculina Stoian (reg. București) 516 
p; 3. Florica Petrovici (Or. București) 
513 p. Juniori: 1. M. Zamfirescu (Plo
iești) 522 p; 2. C. Pop (Mureș-Auto- 
nomă Maghiară) 509 p; 3. S. Allerhon 
(Banat) 507 p. Junioare: 1. Maria Hlo- 
pețchi (Hunedoara) 497 p; 2. Cornelia 
Alexandrescu (Brașov) 488 p; 3. Ma
riana Antonescu (Or. Buc.) 486 p. E- 
chipe seniori: 1. Oltenia 2023 p; 2. Iași 
1975 p, 3. Hunedoara 1959 p. Seni
oare: 1. Orașul București 1520 p; 2, 
Iași 1466 p; 3. Brașov 1455 p. Juniori: 
1. Brașov 1477 p; 2. Oltenia 1452 p; 
3. Banat 1437 p. Junioare: 1. Brașov 
1420 p; 2. Orașul București 1416 p; 
3. Hunedoara 1412 p. Clasamentul ge
neral pe regiuni: 1. Brașov 9 p; 2. 
Oltenia 12 p; 3. Orașul București 16 p.

Nu au trimis rezultatele, pină la 
încheierea termenului, regiunile Ba
cău, Dobrogea, Galați și Argeș (!).

Cei mai buni atleți din 31 de orașe 
vor fi prezenți astăzi și mîine la star
tul unui important concurs prin co
respondență, dotat cu „Cupa Primă
verii". Această competiție 
de F.R.Ă. în cinstea celei 
aniversări a partidului se 
în următoarele localități :
Ploiești, Craiova, Timișoara, 
Cluj, Hunedoara, Oradea, Tg. Mureș, 
Iași, Bacău, Constanța, B. Mare, Deva, 
Sibiu, Galați, Roman, Brașov, Arad, 
Brăila, Cimpulung Muscel, Suceava, 
Mediaș, Bicaz, Pitești, Buzău, Alba 
Iulia, Giurgiu, Turda, Cimpia Turzii 
și Rm. Vilcea.

La întreceri are dreptul să participe 
un număr nelimitat de atleți la fie
care probă, dar în clasamentul inter- 
orașe contează numai rezultatul pri
mului clasat. Un atlet poate concura 
la cel mult trei probe. Se vor in-

tocmi 
edhipe 
țațelor 
această 
șenești
concursuri vor trimite rezultatele 
registrate imediat după încheierea 
trecerilor.

La concursul din Capitală, progra
mat pe stadionul Tineretului, vor lua 
parte numeroși atleți în frunte cu 
campionii și recordmanii țării : Iolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Ioana Petrescu, 
Sanda Grosu, Crista Maksay, Florica 
Grecescu, Zoltan Vamoș, Alea:. Bizim, 
C-tin Grecescu, Andrei Barabaș, 
rin loan, Nic Rășcânescu etc.

★
Din motive de ordin tehnic i 

cursul de primăvară al seniorilor i 
fusese programat la data de 6—7 
în Capitală a fost amînat pentru 
lele de 20 21 mai.

So-

con-
care 
mai

OBȚININD NOI VICTOR!! LA

Echipele Progresul și Rapid iși continuă
prima partidă a returului tur-In

neului final, în care se întrec cele 
mai bune formații feminine de hand
bal în 11 din țară, Rapid București 
a învins — ieri după amiază — Mi
nerul Vulcan cu scorul de 18—0 
(6—0). Golurile învingătoarelor au 
fost marcate de : Elena lledeșiu 6, 
Ana Boțan 5. Maria Constantinescu 
4, Cornelia M iele a 2 și i 
șug 1. Corect arbitrajul 
Cristofor (Buc.).

Meciul vedetă a opus 
Mureșul Tg. Mureș și 
București. Spre deosebire 
la Sighișoara, partida de 
la discreția handbalistelor 
ne. Atacantele Progresului au acțio
nat cu multă dezinvoltură, trecînd cu 
ușurință de apărarea greoaie a echi-

Florica Co- 
lui Bruno

formațiile
Progresul 

de jocul de 
ieri a fost 
bucurește-

pei mureșene. Cu excepția primelor 
5 minute, cînd bucureștencele încă 
nu-și „intraseră în mînă“, echipa 
Progresul a dominat copios, scorul 
final de 13—4 (7—2) în favoarea lor 
reflectind exact situația de pe teren, 
în același timp insă; trebuie avut 
in vedere că atit Rozsi Ferencz cit 
și Viorica Bontea, care au apărat pe 
rînd poarta Mureșului, s-au dovedit 
de mai multe ori neinspirate, primind 
goluri parabile. Din echipa învingă
toare s-au detașat Antoaneta Vasile 
și Victorița Dumitrescu, care în for
mă bună de șut au înscris cite 6 și 
respectiv 5 goluri. Celelalte puncte 
ale Progresului au fost marcate de 
Marina Jipa și Maria Ghlță. Pentru 
Mureșul au înscris : Elena Cătineanu

Programul concursului Pronosport de 
mîine începe cu trei meciuri foarte 
„tari" : Olanda — R,P. Ungară, CCA
— Progresul și Rapid — Dinarno. Fot
baliștii maghiari susțin, în cadrul pre
liminariilor campionatului mondial, un 
meci foarte dificil la Amsterdam. E- 
chipa Olandei este foarte periculoasă 
pe teren propriu unde a reușit multe 
rezultate de valoare. Ultimul dintre 
acestea, victoria Ia scor în fața re
prezentativei Belgiei, este elocvent în 
această privință. Reprezentativa R.P. 
Ungare a debutat, după cum se știe, 
cu o victorie prețioasă în fața repre
zentativei R.D. Germane. Ea este ca
pabilă să revină de la Amsterdam cu 
două puncte foarte importante. Foarte 
disputate se anunță și întîlnirile din 
cuplajul de pe stadionul ,,23 August" 
unde fiecare dintre cele patru formații 
bucureștene pornesc cu șanse de vic
torie. Două formații care se află pe 
locurile codașe, CSMS și Farul, pri
mesc vizita unor echipe care 
șit bune rezultate în etapa 
Știința Cluj și, respectiv, 
roșu. La Timișoara, un meci 
pentru evitarea retrogradării :
— Corvinul. Dintre partidele
tegoria B cuprinse în program 
nem pe următoarele : Dinamo
tești — Știința București, Steaua 
șie Bacău — Metalul Tîrgoviște 
CSM Sibiu — Dinamo Obor.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT 

Etapa din 7 
I. petrolul

OL

Nr. (9
mai
(camp. cat. /aj 
— CCA (camp.

au reu- 
frecittă, 
Steagul 
decisiv 
Știința 
de

SCOR
*

lupta pentru titlu

ca- 
reți-
Pi- 
ro- 
și

A

Rapid 
Știința Timișoara 
cat. A) 
UTA — Minerul (camp. cat. A) 
Progresul — Dinamo Bacău (camp, 
cat. A)
Corvinul — Farul (camp. cat. A» 
Steagul roșu — Știința Ciul (camp, 
cat. A) 
Dinamo București 
(camp. cat. A) 
Gloria Bistrița — 
Turzii (camp. cat.
CFR
(camp. cat. B) 
Tractorul — Academia 
(camp. cat. B)

XI. Drubeta Tr. Severin - 
București (camp. cat. B>

XII. CSM Baia Mare - CSM Reșița 
(camp. cat. B).

Marți 2 mai este ultima zi în care 
mai puteți cumpăra buletinele-abona- 
ment Pronoexpres pe luna mai. Bule- 
tinele-abonament vă asigură pârtiei-; 
parca la toate concursurile dintr-o lu
nă cu numerele preterate. Biiletinele- 
abonament vă scutesc de grija de a 
completa în fiecare săptămînă buleti
nele. Un alt mare avantaj al buleti- 
nelor-abonament Pronoexpres este acela 
că premiile vă vin singure acasă, prin 
intermediul factorilor poștali. Deci și 
de drumul pentru a ridica sumele ob- 
ținute sînteți scutiți I Un ultim argu
ment : premiile obținute pe bulctinele- 
alionarncnt Pronoexpres sînt numeroa
se și de mare valoare. Vă reamintim 
că buletinele-abonament Pronoexpres 
vă dau dreptul de participare la cele 
cinci concursuri ale lunii mai : 3 mai, 
10 mai, 17 mai, 24 mai, '31 mai.

Tot marți este ultima zi și pentru 
depunerea buletinelor obișnuite la con
cursul Pronoexpres de miercuri 3 mai. 
Numărul și valoarea premiilor atri
buite la concursurile Pronoexpres din 
1961 constituie adevărate recorduri. 
La concursul din 19 aprilie au fost 
atribuite două premii a cîte 78.647 
lei, iar totalul premiilor distribuite se 
apropie de 7.000 I Depuneți și dvs. 
din timp buletinele pentru concursul 
de miercuri 3 mai a cărui tragere va 
avea loc la Tîrnăveni.

HI. 
IV.

v. 
VI.

VII.

vni.
IX.

X.

Pașcani

CSMS lași

Ind. Sîrmii C. 
B)

Dinamo Galați
Militară

Metalul

fi-

Giu-
și Rapid—

Rtibrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nospont.

2, Maria Incze și Eva Hegeduș. 
condus bine V. Pelenghian (Buc.).

Ultimele meciuri ale turneului 
nai vor avea loc astăzi după amiază, 
de la ora 16,30, pe stadionul 
Iești (Progresul—Minerul
Mureșul) și mîine după amiază, de 
la ora 15, pe stadionul 
(Minerul—Mureșul și Progresul—Ra
pid). Jocul dintre cele două formații 
bucureștene este decisiv pentru de
semnarea campioanei republicane. 
Pină în prezent, Rapid are două 
puncte avans în clasament și un gol
averaj superior : 58—5 față de 46 — 
11 al adversarei sale. De reținut că 
în cazul unei victorii a Progresului, 
titlul de campioană va fi atribuit la 
golaveraj general.

Progresul

A. VASILIU

COlWHțil DIN CAPITALA
AFINATE

Din motive de ordin tehnic toate 
intilnirile de fotbal, volei, baschet, 
handbal și hochei pe iarbă programate 
pentru mîine in Capitală în cadrul 
campionatelor orășenești, se amină 
pentru o dată care va fi comunicată 
ulterior. In acest scop comisiile oră
șenești de specialitate vor reprograma 
toate aceste meciuri aminate.



Cursa Păcii"-marea Astăzi încep Ia Belgrad întrecerile
VARȘOVIA - 2 MAI. La această 

dată, din capitala R. P. Polone 
se va da cel de al XIV-lea start 
în tradiționala întrecere interna
țională de lung kilometraj : 
„CURSA PĂCII". Pe traseul 
VARȘOVIA - BERLIN - PRAGA, 
de-a lungul a 2.369 km, cei mai 
buni cicliști din 16 țări vor porni 
să se întreacă pentru cucerirea 
titlului de onoare, de învingător 
în „Cursa Păcii". Competiția în
chinată păcii, pe care ziarele 
„NEUES DEUTSCHLAND", „RUDE 
PRAVO" și „TRYBUNA LUDU“ 
o organizează în fiecare an, con
tribuie la întărirea legăturilor de 
prietenie între sportivii diferitelor 
țări.

1948 : Prosinek și Zoric (R.P.F. Iu
goslavia); 1949: Jan Vesely (R. S. 
Cehoslovacă); 1950 : Emborg (Dane
marca) ; 1951 : Olsen (Danemarca);
1952 : Steel (Anglia) ; 1953 : Pedersen 
(Danemarca); 1954 : Dalgaard (Dane
marca); 1955 : G. Schur (R. D. Ger
mană) ; 1956 : Krolak (R. P. Polonă);
1957 : N. Hristov (R. P. Bulgaria);
1958 : P. Damen (Olanda) ; 1959 :

I960 B. Eckstein (R. D. Germană), 
ciștigătorul din 1957 al „Cursei Pă
cii", Nencio Hristov (R. P. Bulgaria), 
învingătorul celei de a 13-a 
a „Cursei Păcii", Erick Hagen 
Germană), valoroșii rutieri din 
ța, Suedia, R. P. Polonă, R. S.
slovacă etc. Printre alergătorii care 
țintesc primele locuri în „Cursa 
Păcii" se află și cicliștii romîni. In-

ediții 
(R. D. 
Fran- 
Ceho-

celui de-al Xll-iea campionat european de baschet
in prima zi, 0. P.

PE TRASEUL CELEI DE A XIV-A 
EDIȚII A „CURSEI PĂCII”

...se fac intense pregătiri. Cara
vana ciclistă formată din cei peste 
100 de rutieri și din numeroase ma
șini pentru antrenori, ziariști, meca
nici, medici etc. va fi primită săr
bătorește in toate localitățile. Pe 
pancarte uriașe, pe șosele și pe arcu
rile împletite din flori vor fi scrise 
cuvinte calde de încurajare tuturor 
participanților. Fiecare echipă va fi 
patronată de cite o întreprindere, în 
fiecare din cele trei țări: R. P. Po
loni., R. D. Germană și R. S. Ceho
slovacă. Cicliștii vor avea de parcurs 
in 15 zile (2—16 mai) 13 etape inter
calate cu două zile 
itinerarul:

2 mai: circuit 
viei (111 km) ; 3
Alsztyn (206 km) ; 4 mai : Alsztyn 
—Gdansk (193 km) ; 5 
cie—Bydgoszcz (prima 
contratimp pe echipe 
Bydgoszcz—Poznan (a
etapă) cu plecare în bloc (125 km); 
6 mai : Miedzychod—Szczecin (155 
km) ; 7 mai: zi 
Szczecin ; 8 mai: 
tock (192 km) ; 9 
Berlin (240 km) ;
—Leipzig (207 km) ; 11 mai: 
zig—Halle (prima semietapă) 
vidual contratimp 40 km și 
—Karl Marx Stadt (a doua
etapă) cu plecare în bloc (143 km); 
12 mai: zi de odihnă la Kari 
Marx Stadt ; 13 mai : Karl Marx 
Stadt—Karlovy-Vari (107 km) ; 14

— Tabor 
Tabor—Brno 
Brno—Praga 

vor rula pe

de odihnă. Iată

în jurul Varșo- 
mai : Varșovia—

cicliști in urmărirea
mai : Swie- 

semietapă) 
42 km și 

doua semi-

Patru

(R. D. 
(R. D.

plutonului fruntaș Fazii din etlilia de amil trecut 
a ,.Cursei Păcii"

1960 : E.
Singurul

de odihnă la 
Szeczecin—Ros- 
mai: Rostock— 
10 mai: Berlin 

Leip- 
indi- 
Halle 
semi-

nud: KarlOvy-Vari
km) ; 15 mai: 

(T77 km) ; 16 mai : 
(224 km). Cicliștii
teritoriul R. P. Polone 832 km, pe 
cel al R. D.
pe cel al
640 km.

Schur 
Hagen 
alergător care 
numele de două 
„Cursei Panii" , 
Firește, 
liștii, 
cearcă să prevadă pe cel de al 15-lea 
învingător în această mare întrecere 
internațională a sportului cu pedale. 
Cine va fi? La acest titlu de onoare 
aspiră pe bună dreptate campionul 
olimpic V. Kapitonov (Uniunea So
vietică), campionul mondial 
1958 și 1959 Gustav Schur 
Germană), campionul mondial

Germană);
Germană).
a reușit să-și inscrie 

ori in palmaresul 
Păcii" este Gustav Schur, 
iubitorii ciclismului, specia- 

antrenorii și statisticienii in-

pe anii. 
(R. D.

pe anul

deosebi Ion Cosma este cel care prin 
! valoarea, forța și pregătirea sa spor- 
• tivă candidează la această

torie. O cursă ciclistă este 
de peripeții și doar după 
cut linia sosirii in ultima 
socoti lupta încheiată, in
de 16 mai, după etapa Brno—Praga, 
vom cunoaște cu toții rezultatul a- 
cestei frumoase competiții sportive, 
cea mai importantă și mai valoroasă 
întrecere de lung kilometraj a cicliș
tilor amatori.

mare vic- 
însă plină 
ce ai tre- 
etapă poți 
seara zilei

HR1STAGHE NAUM

Germane 897 km și 
R. S. Cehoslovace

in preajma marii competiții cicliste „Cursa Păcii14

FI AL 15-LEACINE VA 
ÎNVINGĂTOR !

Palmaresul „Cursei Păcii" 
în dreptul celor 13 ediții, 
gători. Nu este o greșeală 
La începutul istoriei sale 
prima ediție) „Cursa Păcii' 
doi învingători. Aceasta pentru fap
tul că in anul 1948 s-au disputat si
multan două curse, una pe ruta Var
șovia—Praga și alta pe traseul Pra
ga—Varșovia. Iată de altfel acest pal
mares :

cuprinde,
14 invin- 
de tipar, 
(chiar la 

i“ a avut

a Cursei 
definitivă a țări- 

ediția a XlV-a 
V-or fi prezente la 

. lîoniînă, 
, R.P.F. Iiigo- 
Olanda, Suedia, 

Danemarca, An- 
R.D. Germană și

• Comitetul de organizare 
Păcii a anunțat lista 
lor participante la 
competiției.
16 |ări: U.R.S.S., R.P. 
Ungară, R.I*. Bulgaria, 
slavia. Franța, Belgia, < 
Finlanda. Norvegia, 
glia, R.P. Polonă, 
R.S. Cehoslovacă.

a 
start 
11.P.

Frantisek Jiirsa. Antrenorul echipei 
este fhstul alergător .lan Knezourek.

Franței ea re va can
in Cursa Păcii va face parte și 
Claude Le Baube, cîștigătoml 

recentului Tur al Tunisiei. El are 24 
de ani și s a impus în ciclism în 1959: 
Ceilalți componenți ai echipei franceze 
sînt Lucien Arnaud. Alban Cauvet, 
Raymond Beaux, Noel Chavy, Jean 
Marie Poppe.

• Din echipa 
cura 
Jean

• Federația cehoslovacă a alcătuit 
echipa pentru Cursa Păcii. în afara 
unor cicliști care au mai concurat în 
această competiție. (Rudolf Rcvay, .lan 
Maltcn și Vojtcch Pocina) au mai fost 
introduși în formație Zdenek llasman, 
Ladislav Holler și maestrul sportului

feUkilDeateh
MECIUL INTER — JUVENTUS

DECIS IN... BIROU

Derbiul ultimei etape disputată în 
campionatul Italiei, opunînd echipele 
Internazionale și Juventus, a avut 
un epilog neașteptat. După cum se 
știe, jocul fusese întrerupt în min. 
30 Ia scorul de 1—L în momentul 
cînd mulțimea de spectatori care n-au 
.putut găsi loc în tribunele stadionu
lui din Torino invadase terenul. Luînd 
în discuție cazul, comisia Ligii ita
liene a decis să dea joc pierdut echi
pei gazdă, astfel că Inter cîștigă cu 
scorul de 3—0. In urma acestui re- 

.zultat, situația în 
mele locuri

Mexic
Costa Rica
Insulele Antile

este
clasament pe pri- 
următoarea:

1. Juventus
2. Milan
3. Inter

28 18
28 16
28 16

4 6 57:34
7 5 60:32
6 6 63:24

■10
39
38

CAMPIONA
TULUI MONDIAL

IN PRELIMINARIILE

In turneul final al subgrupei a 
patra din zona americană selecționata 
Insulelor Antile' 
zătoare victorie 
echipa statului 
ceastă subgrupă 
putat o singură 
sulele Antile, care va avea loc după 
terminarea turneului în Europa a se
lecționatei Mexicului, lată cum arată 
în prezent clasamentul;

a reușit o surprin- 
(2—0) în partida cu 
Costa Rica. In a- 
a mai rămas de dis- 
întîlnire: Mexic—In-

După cum se știe, ciștigătoarea 
noului va întîlni într-un meci 
retur echipa Paraguayului.

■ La Lisabona, Benfica a întrecut 
cu 3—0 pe Rapid Viena în primul 
lor meci contînd pentru semifinalele 
„Cupei Campionilor Europeni".

■ A. S. Roma și Hibernians au 
terminat la egalitate (3—3) și în 
returul semifinalelbr „Cupei orașelor 
tîrguri". Pentru desemnarea finalis
tei va fi nevoie de o a treia întîlnire.

■ Selecționata Indoneziei a învins 
cu scorul de 11—0 echipa braziliană 
Madureira într-un meci amical des
fășurat la Djakarta.

■ La Kuala Lumpur, echipa de ju
niori a Indoneziei a întrecut cu 4—2 
selecționata de juniori a Malayei.

n Anul acesta, „Cupa Scoției“ a 
revenit echipei Dunfermline Athletic 
care intră pentru prima oară în po
sesia trofeului. In finală Dunfcrnii :ie 
a întrecut cu 2—0 (0—0) echipa
Celtic.

tur- 
tur-

■ In al doilea meci, disputat joi scară 
la Sofia, formația braziliană Grcmio 
Porto Alcgrense a întîlnit echipa Bul
gariei, de care a fost învinsă cu 2—1 
(2—0). Au marcat: Colev și Iordanov, 
respectiv Milton.

BELGRAD, 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). După un 
drum de aproape 16 ore, echipa re
prezentativă de baschet a R.P. Romine 
a sosit în capitala R.P.F. Iugoslavia, 
unde va participa la întrecerile celei 
de a XlI-a ediții a campionatului eu
ropean masculin de baschet. In loca
litate, au și sosit cele 19 echipe (nu
măr record de participare), care își 
vor disputa titlul de cea mai bună 
formație a continentului. Unele for
mații au susținut chiar meciuri de 
antrenament.

După cum am mai anunțat, lotul 
reprezentativei noastre care a făcut 
deplasarea la Belgrad cuprinde pe: 
Novacek, Nedef, Nictrlescu, Nosievici, 
Cr. Popescu, Albu, Popovici, Derhian, 
Giurgiu, Viciu, Wisner și Gh. Valerin. 
Jucătorii noștri manifestă mult opti
mism și împreună cli antrenorii lor, 
prof. C. Herold și Dan Niculescu, 
speră într-o comportare cît mai bună.

Ieri a avut loc tragerea la sorți. 
Organizatorii ou împărțit cele 19 
echipe. în două serii, fiecare serie 
avînd cile 3 grupe, fată alcătuirea 
lor: SERIA I — Grupa A: R.P. Po
lonă, R.P.F. Iugoslavia, Grecia, An-

Pomina nitilncștc Franța!
glia; Grupa B: R.P. Ungara, Finlanda. 
R.D.G.; Grupa C: U.R.S.S., Belgia, 
Spania. SERIA AII Â—Grupa A: R.P. 
Bulgaria, Izrael, R.F.G.; Grupa B : 
R.S. Cehoslovacă, Turcia, Suedia; 
Grupa C: FRANȚA, R.P. RUMINA, 
OLĂNDA. Primele două clasate în 
fiecare grupă vor alcătui cîte o se
mifinală (de 6 formații) a fiecărei 
serii în parte. Cu alte cuvinte, în ca
zul că se va califica, echipa noastră 
va juca într-o semifinală alături de 
primele două clasate din fiecare gru
pă a seriei a Il-a. De reținu* că 
rezultatele obținute în cadrul grupe-, 
lor contează și pentru semifinale.

Și acum, iată programul primelor 
două zile: azi, de la ora 8 30 (ora 

. ~ ; Suedia —
R.P.P. — Anglia, 

de la ona 20:
Gre-

Belgia; mîine de

locală): R.D.G. — R.P.U,;
R.S. Cehoslovacă,
Izrael — R.F.G.,
FRANȚA — R.P.R.; R.P.F.I.
cia și U.R.S.S. — Belgia;
la ora 8,30: R.P.B.—R.F.G., R.P.R.—:
OLANDA, Anglia ’--------
ona 
cia, 
nia

____ , Anglia — R.P.F.I.; de Ia 
17,30: R.S. Cehoslovacă — Tur-i 
R.P.P;— Grecia, Belgia — Spă
și R.P.U. — Finlanda.

DUMITRU STANCULESCU

Pentru titlul mondial de șah

Avantaj pentru Tal în partida a 17-a
La scorul de 10*/2—51/, in favoarea 

lui Botvinnik, meciul pentru 
mondial de șah a fost reluat 
Moscova cu disputarea celei 
17-a partide. Tal (cu negrele) 
din nou o variantă a apărării Indiana 
Veche, căutînd să acționeze pe flan
cul regelui. Botvinnik a ieșit insă din

titlul 
ieri la 
de a 

a ales

A început turneul international 
feminin de șah de la Tbilisi

A. Nicolau învingătoare
in rundă a IJ-a

La 
turneul 
In pri-
a fost

26TBILISI 28 (Agerpres). — 
aprilie a început la Tbilisi 
internațional! feminin de șah. 
ma rundă o singură partidă 
terminată în timpul reglementar: A-
senova (R.P. Bulgaria), — Litvinska 
(R.P. Polonă), cîștigată de campioa
na bulgară. Restul partidelor au fost 
întrerupte. Reprezentanta R.P.R., Ale
xandra Nicolau a întrerupt în avan
taj partida cu Liebert (R.D. Germa
nă). In runda a doua, Nicolau a 
cîștigat la Togonidze (U.R.S.S.).

NOI ÎNSCRIERI IA CAMPIONATELE INTERNATIONALE
OE GIMNASTICA ALE R. P. R,

de gimnastică 
nominale pen- 

internaționale ale 
(12—14 mai). R.P. Ungară va

La Federația romină 
au sosit noi înscrieri 
fru campionatele 
R.P.R.
fi reprezentată la Întreceri de 2 gim
naste și 2 gimnaști selecționați dintre 
următorii concurenți: Aniko Ducza, 
Katalin Mărkay, Ildiko Pălinkâs, La-

Selecționata feminină a U.R.S.S. 
învingătoare in fața baschetbalistelor 

americane

I

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
Echipele selecționate de 

și-au continuat
transmite; 
baschet ale S.U.A. 
turneul în U.R.S.S. evoluînd la Tbi
lisi. O remarcabilă victorie a repur
tat' echipa feminină, de 
U.R.S.S. care a <" 
de 43—38 (21—21)

s tineret a 
dispus cu scorul

DINAMO BACĂU
ÎNVINS LA POTSDAM (R.D.G.)
Joi, Dinamo a susținut primul din 

cele două jocuri perfectate in R.D.G. 
Fotbaliștii noștri au jucat la Potsdam, 
cu echipa cu același nume. In prima 
repriză, Dinamo a jucat bine, a lăsat 
o impresie bună prin jocul său tehnic 
și a condus cu 1—0. După pauză, S.C. 
Potsdam a dominat mai mult, impu- 
nîndu-și jocul, și a marcat două go
luri, cîștigînd partida cu 2—1.

La 1 Mai, Dinamo Bacău va juca 
la Rostock cu Empor,

stadiul deschiderii 
lidă, care promitea 
tate. în continuare, 
crifîcat o calitate, 
tactice care au dus

Jocul a decurs apoi într-o 
criză de timp, de ambele părți; 
care a rezultat 
de întrerupere :

■|. Alb (Botvinnik) :
I Nf2, f3, Ce2, pp a2,
I Negru (Tal) : Rh8, 

Na8, f6, pp.
In această

păstrează un
a înscris în

jos Varga, Jănos Mester, Kăroly Sza
bo. Din lotul R.P. Polone fac parte: 
Gizella Niedurna, Eryka Mondra, Jo
sef Rajnisz, Andrezej Wronka.

Rugbiștii cehoslovaci se pregătesc 
pentru „Cupa Păcii"

Echipa selecționată de rugbi a R.S. 
Cehoslovace și-a continuat pregăti
rile în vederea „Cupei Păcii", susți- 
nînd la Praga un meci de antrena
ment în compania echipei secunde. 
Prima reprezentativă a repurtat vic
toria cu scorul de 19—16. Cei mai 
buni jucători au fost Januska, Jetliski, 
Matusek, Horak și Hradek. După cum 
s-a mai anunțat, jocurile „Cupei Pă
cii “ se vor desfășura în 3 orașe ceho
slovace: Brno, Bratislava și Praga. 
La competiție vor participa echipele 
R.P. Romîne, cîșțigătoarea primelor 
două ediții ale competiției „Cupa Vic
toriei", R.D. Germană, R.P. Polonă 
și R.S. Cehoslovacă.

cații. 
mare 
după 
ziție

I

cu o poziție so- 
cel puțin egali- 
Botvinnik. a sa- 

inițiind acțiuni 
Ia mari compli- 

apoi

următoarea po-

Rhl, Dd3, Tfl;
b4, d5,‘ h2.

, Dg5, Te8, ga,'
h5.

complicată, Tal
a6, b5, 
poziție 
ușor avantaj. Botvinnik 

plic mutarea 41.

PE SCURT
• Intr-un meci retur contînd pentru 

sferturile de finală ale competiției 
masculine de volei „Cupa Campioni
lor Europeni", echipa, Ț.S.K.A. Mos
cova a dispus Ia Belgrad de echipa 
„Iugoslavia" din localitate cit 3-2. 
Echipa sovietica, învingătoare și în 
primul meci, s-a calificat pentru se
mifinale.

• In campionatul masculin dc bas
chet al Amerieii de Sud, echipa Bra 
ziliei a învins cu scorul de 88—54 e- 
chipa Ecuador. Reprezentativa Para
guayului a dispus cu 68—49 de echi
pa Veneztielei.

• In meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Campionilor Euro-. 
peni" la volei, echipa Dtikla Kolin a 
învins pe A.Z.S. Varșovia cn 3—0 | 
(14, 5, 13). Echipa cehoslovacă s-a 
calificat în semifinalele competiției.

• După prima zi, în întîlnirea de 
tenis Noua Zeelandă—Izracl care se 
dispută la Yaffa, în cadrul „Cupei 
Davis", neozeelandezii conduc cit 2-0. 
Otway a cîștigat cu 3—0 la Dubit’zki 
iar Gerrard a dispus cu 3—1 dc Da- 
vidman.

• La Paris s-a desfășurat întîlni
rea internațională de hochei pe iarbă 
dintre echipele selecționate ale Fran
ței și Angliei. Hocheiștii englezi au 
terminat învingători cu 2 0 (1 — 0).

Selecționata feminină de baschet 
a Cooperativelor meșteșugărești 

a plecat in R. P. Polonă
Lotul feminin de baschet al Coope

rativelor meșteșugărești 
noastră a plecat în R.P. 
va susține două meciuri 
nata asociației sportive 
chetbalistele noastre vor 
nică 30 aprilie la Lublin 
3 mai la Varșovia.

din țara 
Polonă unde, 
cu selecțio- 
Start. Bas- 
juca dumi- 
și miercuri

Echipa de handbal in 7 a orașului București participă 
la turneul de ia Sarajevo

loc in zilele de 30 aprilie și 1 mai, 
iar finalele in ziua de 2 mai. Din lo
tul nostru fac parte printre alții Bo- 
golea, Tale, I. Popescu, Pall, Apostu, 
Costache I, Samungi, Paraschiv, Fa
bian.

Mîine începe la Sarajevo un turneu 
de handbal în 7, la care participă și 
formația de tineret a orașului Bucu
rești. Handbaliștii noștri vor juca în- 
tr-o seric cu formația Banja Luka și 
echipa de tineret a orașului Sarajevo. 
In cealaltă serie se vor întrece echi
pele orașelor Belgrad, Zagreb și Sa
rajevo. Meciurile preliminarii vor avea
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PE VREMURI, LA

Dom’ primar66
Cu vreo 40 de ani în

59

urmă, cîțiva elevi de
liceu din cartierele
Bahnei Și Brăilei din
Focșani, se jucau... de-a
fotbalul pe maidane > cu

min- 
tre- 

vite.

mingi de cîrpă, iar 
au făcut rost de o 
ge... adevărată, au 
cut pe islazul de
Astfel a început fotbalul 
în Focșani...

Cîțiva ani mai tîrziu, 
pe locul actualului sta
dion s-a amenajat un te
ren de fotbal. Și cum nu 
era fir de iarbă pe teren, 
în timpul verii jucătorii 

vedeau din 
se stîrnea, 

cînd veneau 
intrau 

glezne.

nu se mai 
praful care 
iar toamna, 
ploile, fotbaliștii 
în noroi pînă la
Tribune nu existau. De 
altfel, nici nu era nevoie. 
Cei 
tori
ciuri se mulțumeau cu

100—200 de specta- 
care asistau la me-

S

FOCȘANI

si fotbalul
9

bănci carecele cîteva
erau aduse de la școala 
care se afla în apropie
rea terenului.

Singurii sprijinitori ai 
sportului erau doi entu
ziaști care, cu multă trudă, 
au putut „rupe“ ceva bant 
de la primărie și au în- 

’ jghebat o „tribună", în 
realitate un fel de chioșc 
mai mare în care intrau 
circa 150 de spectatori.

La inaugurarea „tribu- 
nei“ a asistat și „dom’ 
primar", care a binevoit 
să se
pentru poză politică; el 
n-avea 
sportul, 
auzise 
ziua
membru 
național-țărănist, 
la un moment dat că toți 
jucătorii focșeneni erau 
masați la poarta celor 
din Adjud și că numai 
unul — portarul 
tea rezemat
mîinile la piept, 
comisarului 
haină de paradă :

— Ba, Ilie, du-te repe
de la ăla în negru, care 
stă rezemat și trimite-l 
să-i ajute pe ceilalți să 
bage mingea între pari 1

deranjeze numai

nimic 
iar 

prima
aceea.

al

comun cu 
de fotbal 

oară în 
Primarul, 
partidului 

văzînd

stă- 
de bară, cu 

strigă
îmbrăcat în

• ••
laComisarul, cu sabia 

șold, a și luat-o la fugă 
spre portarul focșăneni- 
lor. In aceeași clipă însă 
cineva i-a explicat la 
ureche primarului că lo
cul portarului este acolo, 
între „pari". în hazul 
general, portarul echipei 
focșănene, era îmbrîncit 
și tîrît de comisar spre 
poarta adversă, ca să 
ajute celorlalți jucători 
de cîmp, așa cum dăduse 
„orden" domnul primar...

Pe timpuri, 
echipamentului 
era o mare 
De altfel, 
torii unei 
aceleași 
multe ori
teren, la aceeași echipă, 
diferite culori de chiloți 
și tricouri, fie că unele 
din ele fuseseră mai mult 
întrebuințate, fie că fuse-

procurarea 
de fotbal 
problemă, 
toți jucă-nu

echipe aveau 
tricouri. De 
se vedeau pe

împrumut, 
va rămîne 
acelui toci- 

, care,

O fotografi#.
Ea prima veac.v, a- 

eeastă fotografie de bas
chet pare banală; o fa
ză oarecare sub panou. 
Dar nu este așa. Foto
grafia noastră are o va
loare istorică, deoarece 
baschetbalistul din stin
gă este eroul zilelor 
nostre, primul cosmo
naut din lume, Furi Ga
garin Imaginea pe care

o prezentam a lost lua
tă cu ani în urmă la un 
meci de baschet al șco
lilor profesionale, la care 
a participat și Gagarin.

Vă rugăm să ne ier
tați pentru 
imaginii, <’ 
dus-o dintr-o revistă 
străină, care la rîndul ei 
a decupat-o altă...
revistă.

i neclaritatea 
dar am repro- 

dintr-o

seră luate cu
Mult timp 

vie amintirea 
Iar focșeneari, care, în
drăgostit de sport, se lip
sea el să-și cumpere de 
unele și de 
ajuta echipa 
din Focșani.

'ir
Unele din 

tite aici au, desigur, haz. 
Ele 
jul 
ma încă o dată de distan
ța enormă care separă 
sportul de ieri de cel de 
astăzi. Pe noul stadion 
din Focșani, nivelat, 
drenat și gazonat, cu tri
bune care pot cuprinde 
aproape 4.000 de specta
tori, se perindă toată 
săptămîna numeroase e- 
chipe, numeroși sportivi 
din oraș și din raion. 
Bine echipați, avînd 
la dispoziție materialele 
sportive de care au ne
voie, sute și sute de ti
neri se întrec și în sport 
cu aceeași însuflețire ca 
și în producție.

altele și 
de fotbal

cele poves-

ne dau prile- 
să ne dăm sea-

peste 50 
plutonul

ca

Micile 
care

Ciclismul a avut întot
deauna un mare număr 
de susținători. Iubitorilor 
sportului cu pedale le 
sînt însă rezervate foarte 
scurte momente de delec
tare atunci cînd este vor
ba de alergările pe șo
sea. în viteze tot mai mari 
(uneori trecînd 
km pe oră) 
,,zboară" cîteva clipe prin 
fața maselor de spectatori 
și apoi ... dispare.

Tehnica modernă a 
nit însă șl în ajutorul 
biterului de ciclism. 
„Cursa Păcii", de pildă, 
sutele de mii de spectatori 
care vor să vadă desfășu
rarea acestui adevărat 
campionat mondial de ma
re fond au posibilitate 
să-și satisfacă dorința prin 
intermediul televizorului, 
întreprinzătorii operatori, 
ai televiziunii și-au montat 
camerele de luat vederi la 
bordul unor... elicoptere 
șl ... au pornit la drum ! 
Zi de zi ei transmit cu 
ajutorul celor două eli
coptere cele mai intere
sante faze ale competiției, 
momentele dramatice ale 
luptei pentru cucerirea 
tricoului galben. Mai poate 
fi socotit oare — în aceste 
condiții — numărul celor 
care sînt martorii ... ocu
lari ai cursei cicliste Var
șovia — Berlin — Praga ?

agendă sportivă.
1936

• Cunoscutul fotbalist 
timișorean Deheleanu in
tenționează să abando
neze sportul. Motivul : 
șeful său de serv ici îi 
face nenumărate mize
rii, susținînd că .unui 
ajutor de contabil la u- 
zinele electrice din Ti
mișoara nu-i șade bine 
să fie fotbalist",
• Se dispută campio

natele de ping-pong ale 
Capitalei. Pentru a-i a- 
trage pe jucători, orga
nizatorii anunță că taxa 
de înscriere a fost mic
șorată ; participarea cos
tă numai 40 de lei de 
probă.

® într-o notă de in
diferență generală, fără 
spectatori și aproape fă
ră concurenți, se desfă
șoară la București, cam
pionatele naționale uni
versitare de atletism. L.- 
400 m plat, de pildă, se 
aliniază la start doar 
doi concurenți, învingă
torul înregistrînd foarte 
modestul rezultat de 
57,5 sec. Singura perfor
manță mai bună este cea 
a studentului în educa
ție fizică Carol Eilhardt: 
340 
jina.

la săritura cu pră-

promotorn 
cursă lun- 
înotului de 
fost renu-

...unul 
natației 
gă“, adică ai 
mare fond, a
mitul poet Byron ? La 3 
mai 1810, Byron a tra
versat Dardanelele, în

tre Seytoss și 
Ia intrarea în 
de Marmara, 
astfel drumul
potrivit legendei, l-ar fi 
străbătut 
tru a-și vedea 
frumoasa

Abydoss,
Marea 

refăcînd
pe care.

Leandru, pen- 
iubita, 

Hero...

sovietic 
clasat 

Jocurile O- 
la Helsinki, 
Victor Ciu-

...campionul olimpic la 
săritura în înălțime la 
Melbourne, Charles Du
mas, a devenit profesio
nist? El a semnat pen
tru echipa de fotbal a-

merican San Diego Char
gers, urmând astfel e- 
xemplul altor atleți re- 
numiți. cum 
Davis. Bill 
Norton și 
houn, care de asemenea 
au devenit profesioniști...

sînt Glenn
Nider, Ray

Lee Cal-

grupări de 
organizează 

numai reuniuni pugilisti- 
ce amatoare, se plîng că 
au de plătit taxe exage
rate nu numai la per* 
eeptie, ci și la... circum
scripțiile de 
felul
lor
r<a și eforturile lor de 
a
pugilistic# în 
mărginașe ale Capitale*

acesta, 
beneficii

politie. Tn 
măruntele 

se irosesc.

susține o activitate 
cartierele

pdstb mrgpzim* poșta magazin «postci hrcrzim

EMIL BOGDAN 
Inspector la Secțiunea 

Financiară a raionului
Focșani ,

(Material primit 
cadrul concursului no
stru „Pentru cea mai 
bună corespondentă").

în

POVESTE

Și-n timp ce vestea, cu rapiditate, 
Se-mprăștie pe glob, prin telegraf, 
Mulțimea de reporteri nu se bate 
Să-i smulgă cel dinții autograf.

Elan... Un splendid salt cu eleganță 
In fața spectatorilor mulțime, 
Și-o foarte valoroasă performanță 
A fost înregistrată la lungime.

...gimnastul 
Grant Saghinian, 
al doilea la 
limpice de 
în urma lui
karin, n-a părăsit arena 
sportivă ? El a devenit 
antrenor, dar nu pentru 
sportivii de performanță.

I Saghinian conduce a- 
cum la Erevan o școală 
de gimnastică pentru co
pii pînă la 9 ani — a- 
devărată „uzină" pentru 
descoperirea și perfecți
onarea tinerelor elemen
te.

C>00000000000

In natru rînrim
Jucătorul r'ieraru 

fost cel mal bun 
pe teren în meciul 
volei Știința Cluj - Pro
gresul.

a 
de 
de

răudîndu-i pregătirea 
Unul mi-a răspuns ;

„Ce vrei 
Păi așa joacă Fieraru 
El cînd trage... ies

seîntei I"
ION GHIVU

*>

SILVIANA DUMITRIU, 
GALAȚI. 1) Geta Pitică 
este originară din Fetești 
— reg. București. La 7 iu
lie va împlini 31 de ani. 
Maria Alexandru e bănă- 
țeancă. S-a născut în co
muna Plugova la 23 de
cembrie 1939. 2) Ce se în
tâmplă i’ 
goviște 
termină 
puncte 
E greu 
egalitate 
averaj. ___ ___ ____ ____
Iese pînă la urmă o in
fimă diferență, ținînd sea
ma de 
miimi. 
ipoteza 
averaj, 
situație 
criterii : 
torii și , __ _ ____ ___
și... îndărătnice egalități !) 
rezultatele obținute în me
ciurile directe. Așa că...

GHEORGHE HERMANN, 
COMUNA ARCHITA. 1) 
Otto Telman este cel mai 
în vîrstă dintre 
noștri fruntași, 
ani. A debutat 
bal ca... portar, 
fostul înaintaș 
lor C.C.A. si 
joacă acum la 
nica-Bu cur ești.

IOAN PATRAȘCU, CLUJ. 
Știința Cluj s-a clasat cel 
mai bine în campionatul 
de fotbal ediția 1947-1948. 
Atunci a ocupat locul IV 
după U.T.A., C.F.R. Timi
șoara și C.F.R. București. 
Și în campionatul 1952 și 
1954 Știința Cluj s-a com
portat - 
V.

emil 
REȘTI.
50 de ani, iar Tal exact... 
jumătate : 25 de ani. 2) în 
finala Cupei R.P.R. ediția 
1947-1948. între-

23

dacă Metalul Tîr- 
și Dinamo Galați 

la egalitate de 
și de golaveraj ? 

de presupus o 
perfectă la gol- 

Calculatorii stabi-

sutimi și chiar de 
Admițînd totuși 
egalității Ia goî- 
într'-o asemenea 

intră în joc alte 
numărul de vic- 

(în cazul unei noi

hadbaliștii 
Are 34 da 
în hand- 
2) Costea, 

al eehipe- 
Progresul, 
Termoteh-

cut Locomotiva Timișoara 
cu 3-2. Finalele din edi
țiile 1948—49, 1950. 1951 și
1952, au dat, 
următoarele 
C.S.C.A.-C.S.U. 
C.C.A.-U.T.A.
Flacăra Mediaș 3-1, 
—Flacăra

STROE 
SNAGOV.
Hnat au aceeași vîrstă : 25 
de ani. Cel mai tânăr ju
cător din lotul nostru de 
handbal e Coman : *19 ani.

IONEL COSTACHE,: PLO
IEȘTI. în turneul între
prins în toamna ’anului 
1957, în Anglia, cu . excep
ția acelui 0-5 din fața lui 
Wolverhampton, fotbaliștii 
de la C.C.A. au obținut 
rezultate remarcabile : 1-1
cu Arsenal, 3-3 cu Sheffield 
Wednesday si 4-3 cu Lut- 
ton Town. Onisie este ju
cătorul care a rupt plasa 
cu un șut în meciul cu 
Lutton Town ! C.C.A. a 
prezentat în această par
tidă următoarea formație : 
Toma - Zavoda II, Apo!- 
zan, V. Dumitrescu 
nisie. Bone — 
(V. Moldovan), 
Alexandrescu, 
Tătaru.

FLOREA 
DEVA. 1) 
lovit la 
ment. El 
bilit și va reintra — poate 
— chiar mîine. ~ 
aripa stângă 
pei Dinamo 
a jucat la Dinamo Să- 
sar. 3) Recordul mon
dial la 100 m (10 sec) este

în ordine, 
rezultate : 
Cluj 2-1, 

3-1. C.C.A.—
C.C.A. 

Ploiești 2-0.
GHEORGHE, 

Ivăneseu și

o-
Cacoveanu 
Constantin, 
Zavoda I,

NEDELCU,
Dinulescu s-a 
un antrena- 

este însă Testa

21 Sasu, 
a echi- 
București, 

Dinamo 
Recordul

DIN S.U.A
Un impresar de filme din ttibună 
Privește săritoarea glacial
E furios, nu vine să-i propună 
In șase filme rolul principal.

Răceala este lesne înțeleasă 
Căci săritoarea suplă ca o nalbă 
A scos o performanță valoroasă. 
Dar, pasămite, n-are... pielea albă !

deținut de doi atleți : 
Harry (R.F.G.) și Jerome 
(Canada).

DUMITRU 
GALAȚI. 1) 
recent, lista 
cipante 
mondial 
1962. 2)

răzmeriță, 
Am publicat, 
țărilor parti- 

campionatul 
fotbal, ediția 

e an
trenor și arbitru. A jucat 
și la Venus, dar mai 
mult- timp a activat la Ju
ventus, unde 
și „junioratul", 
rul poate ieși 
și, înaintând 
adversă, s 
ei or iii un

la 
de 
Brandabur

și-a
3) 

din 
spre 

să înscrie 
eiorul un gel va’abil. 
astfel de caz nu s-a 
gistrat

făcut 
Porta- 
careu 

poarta 
cu pi- 

un 
înre

gistrat însă niciodată în 
istoria fotbalului. Ca atare 
în materie de marcat go
luri, echipele trebuie să 
continue să se biruie pe 
înaintași și nu pe... por
tari I

P. MMAl.ACHE, TlRNA- 
VENI. 1) Echipa de vo’ei 
C.C.A. a folosit în turneul 
de la Ulan Bator pe : 
Claiei. Chiria Wolf, Albu, 
Schaffer, ștefăneseu, Min- 
cev, Gruia, Fapugiu, Stăn- 
culescu. 2) Cotul echipei 
masculine de volei Farul 
Constanța ; Artinian. Nico- 
laescu, Dumitrof, Kenan, 
Ciocănel, Jablonski, cos- 
tea, Gol osie, Petrescu, Si- 
mion, Dărîngă. Keși«i:m, 
Dumitrescu, Balos, Savo- 
poî, Grigorv. 3) Ste'ian 
Nicolaescu (Farul) nu este 
același cu... Mihai Nicu- 
lescu, care a jucat la fosta 
echipă Constructorul Buc.

ION POȘTAȘUL
foarte bine : locul

COCOȘATU, BUCU-
1) Botvinnik are

V. D. POPA Desen de ADRIAN ANDRONIC
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