
Organ al Uniunii de Culturd Fizica și Sport din R. P. Romînâ I

© La campionatele europene de baschet de !a Belgrad re
prezentativa R. P. Romîne a obținut rezultase valoroase jnirecînd 
Franța (68-66), Olanda (84—66), Izrael (62-42), Turda (50-46) si 
R. S. Cehoslovacă (55-52).

® „Cursa Păcii" Varșovia-Berlin-Praga. In etapa a lll-a 
Olsztyn-Gdansk, Gabriel Moiceanu s-a clasat pe primul loc. 
Comportîndu-se foarte bine, echipa R. P. Romîne a cîștigat a- 
ceastă etapă.

• Echipa masculină de handbal în 7 a Bucureștiului (tineret) 
a învins categoric selecționata orașului Mostar (Iugoslavia) cu 
23-17.
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In întîmpinarea aniversării au ciștigat etapa a IC

a 40 de ani de la înființarea partidului
PORNIT MAREA ȘTAFETA...

Nenumărate au fost acțiunile prin 
;are sportivii patriei, alături de în- 
reg poporul întîmpină glorioasa 
«niversare a partidului. In rîndul lor, 
la loc de cinste, se află marea șta
fetă „CEA DE A 40-A ANIVERSA
RE A PARTIDULUI".

Din toate colțurile țării au pornit 
spre centrele de raion și regiune 
jurtătoriî ștafetei. Ei duc mesajele 
le dragoste și recunoștință adresate 
>artiduiui, raportează conducătorului 
or înțelept și drag realizările obți- 
»ute. Și nu sînt puține succesele care 
iu însoțit în această vreme activi- 
atea tineretului nostru sportiv. Im- 
•reutiă cu toți oamenii muncii, spor- 
iyii au răspuns cu entuziasm che- 
nării partidului, încordindu-și forțele 
n lupta pentru calitate, pentru ridi- 
:area productivității muncii, pentru 
nicșorarea prețului de cost. Vești 
ninunate ne sosesc zi de zi din toate 
olțurile țării. La Brașov și Hune-

do ar a, la Constanța și Galați, la 
Mediaș și Roman în marile întreprin
deri ale Capitalei, pretutindeni, spor
tivii iau parte cu avînt la întrecerea 
socialistă în cinstea aniversării parti
dului, obțin însemnate succese în 
muncă.

Sub semnul aceluiași nestăvilit 
elan s-a desfășurat participarea lor 
la competițiile și acțiunile de mase 
cum ar fi crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai“, Concursul cultural-sportiv al 
tineretului, „Luna construcțiilor și a-

menajărilor de baze sportive simple" 
etc.

Partidului i-au fost închinate re
cordurile, performanțele de răsunet, 
marile victorii sportive 
țară și peste hotare.

obținute în 
Primăvara 

aceasta a fost ca niciodată mai boga
tă în succese pentru sportul nostru. 

Predând partidului mesajele lor, 
sportivii se angajează să munceas
că cu avînt sporit, să-și ridice ne
contenit măiestria, să obțină noi 
succese care să facă să crească gloria 
sportivă a patriei !

„CUf A PRIMĂVERII" LA VOLEI
întrecerile de volei din cadrul „Cu

ci Primăverii", organizată de F.R.V. 
i cinstea celei de a 40-a aniversări 

partidului, au continuat joi în sala 
iiulești și vineri pe terenul Sănăta- 
aa. Meciurile au fost de un bun ni- 
el tehnic, ei..uziasmînd spectatorii 
rin numeroasele faze frumoase ofe-

Brigada raportează: „Ne-am
întrecerea socialistă pornită de oa

menii muncii din patria noastră în 
cinstea glorioasei aniversări a parti
dului a scos în evidentă fapte mi
nunate, realizări însemnate.

încadrate în efortul general al oa
menilor muncii, brigăzile de produc
ție ale tineretului au repurtat suc
cese remarcabile în lupta pentru o 
calitate superioară a produselor. Prin
tre numeroasele brigăzi de tineret 
din țara noastră care, în aceste zile 
raportează cu mîndrie, partidului în
deplinirea angajamentelor luate, se 
numără și brigada I U.T.M. de caii-

îndep'init angajamentele!“
tate de la Uzinele textile „7 Noiem
brie" din Capitală.

Folosind metode avansate .în mun
că, preluînd războaiele din mers, bri
gada handbalistelor condusă de co
munista Steliana Cîrstoiu 
eciiipei „Bumbacul"), a 
conform angajamentului — 
pășească zilnic planul de 
și să realizeze, la țesături 
superioară.

(portarul 
reușit — 

să-și d'e- 
productie 

o calitate

0 ESCALADĂ FESTIVĂ
In cinstea aniversării a 40 de ani 

de la .înființarea partidului, consiliul 
orășenesc U.C.F.S. București, prin 
comisia de alpinism, organizează în 
ziua de 7 mai o escaladă festivă in 
masivul Bucegi, Cu acest prilej echi
pa de alpinism formată din D. Al
biei (Loc. Grivița Roșie), P. Pascu 
(Metalosport), A. Stătescu (Metalul 
„23 August"), R. Domneșteanu (Știin
ța), D. Fiorescu (Spar'ac) și D. Co
lan (comisia de alpinism București) 
va fixa în „Strunga Gălbinelelor" o 
placă comemorativă dedicată măreței 
aniversări a partidului.

se
putut opri mingea trasă de . jucătorul Ungurean" (victoria) și 

îndreptă acum spre terenul eciiipei Progresul (Fastă din meciul 
Progresul — Victoria 3—1)

prin dinamismul și ardoa-

rrntre sărbătorile oamenilor 
muncii, ziua presei, care aniver
sează apariția Ia 5 mai 1912 a 

primului număr ai „Pravdei" leniniste, 
ocupă un loc de seamă. Atunci, cu 49 
de ani în urmă, proletariatul primea un 
ziar cu adevărat al său, ziarul care 
avea să dea lumină și adevăr, care 
avea să cheme, să adune și să orga-

Șl I . .
care fiecare echipă a jucat.

te, ca 
:a cu 
ieși din rîndurile lor lipseau nume- 
oși titulari (aflați cu lotul R.P.R. în 
’urcia), echipele s-au prezentat la 
îălțime. Tinerii voleibaliști, intro- 
iiși în formații, au făcut față cu suc- 
es competiției. In această privință 
Cupa Primăverii" se dovedește a fi 
n bun prilej de afirmare a unor fi
eri talentati ca : Costinescu, Bă- 
iscti (Rapid), Dobre, lordachc (Vic- 
>ria), Vasilitt (Progresul) etc.
Rezultatele înregistrate sînt urmă- 

>arele; joi — Progresul — Victo- 
ia 3-1 (15-10, 16-14, 11-15, 15-12): 
apid — Dinamo 3-1 (15-13, 13-15, 
7-15, 15-12). Vineri: Progresul—Vic- 
iria (meci retur) 3-2 (11-15, 15-8, 
7-15, 9-15, 15-12) ; Rapid — C.C.A. 
1 (15-10, 14-16, 16-14, 15-11). In
:tul 3 C.C.A. a condus cu 12-1, pe 
are l-a pierdut din nou... la 14 I! In- 
ecerile vor continua azi, pe terenul 
ănâtatea. de la ora 16 cînd vor a- 
;a loc finalele : Dinamo — Victoria, 
întru locurile 3-4, și Rapid — Pro
cesul, pentru locurile 1-2.

C. ALEXE

C. GRECESCU Șl Z. VAMOȘ PAR
TICIPA LA UN CONCURS 

LA ATENA

stadion Averof din capi- 
se va desfășura astăzi și 

atle-

Pe marele 
tala Greciei 
mîine o importantă competiție 
tică internațională. La întrecerile a- 
cestui concurs au fost invitați și doi 
atleți romîni. Este vorba de Constan
tin Grecescu și Zoltun Vamoș, multi
pli campioni balcanici. Atleții noștri 
au părăsit Capitala în cursul zilei de 
ieri plecînd cu avionul la

LEONID KOLESNIKOV: 
CORD MONDIAL LA

Atena.

NOU RE
NA (AȚI E

Intr-un 
înotători 
Moscova,

concurs rezervat celor mai buni 
sovietici, desfășurat ieri la 
Leonid Kolesnikov a stabilit

ilii nou record mondial 
m bras cu rezultatul <Ic 
record era de 1:11,5 și 
patriotului său Vladimir

în proba de 100 
1:11.4. Vechiul 
aparținea corn- 
Minașkin.

DE RUGB1TURNEUL ECHIPEI
LOKOMOTIV LEIPZIG (R.D.G.) 

IN ȚARA NOASTRĂ

La invitația clubului sportiv Rapid 
București, echipa de rugbi Lokomotiv 
Leipzig, una din fruntașele campio
natului R. D. Germane va întreprin
de în cursul acestei luni un turneu 
de patru jocuri în țara noastră.

Iată' programul turneului: 18 MAI : 
Ia Cluj cu Știința ; 21 MAI — Ia 
București cu Rapid ; 24 MAI — la 
Constanța cu Farul și 27 MAI — Ia 
București cu Rapid.

GDANSK, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Delegația 
țării noastre prezentă la cea de a 
XlV-a ediție a „Cursei Păcii" a trăit 
joi, la Gdansk, clipe de înaltă emo
ție, de deplină satisfacție. Pe malul 
Mării Baltice, un reprezentant al 
sportului romînesc, GABRIEL MOI
CEANU, a trecut primul linia de 
sosire în etapa a IlI-a Olsztyn- In etapă. 
Gdansk, învingînd pe purtătorul tri
coului galben, lurii Melehov, pe cel 
m,ai bun ciclist al R.P. Polone S. 
Gazda, pe cîștigătorul ediției de 
anul trecut a „Cursei Păcii" Erik 
Hagen, pe cunoscutul Gustav Schur, 
precum și pe alți alergători cu re
nume în arena internațională. Zeci 
de mii de spectatori l-au ovaționai 
îndelung pe alergătorul nostru pen
tru valoroasa sa performanță, iar 
operatorii cinematografiei și televi
ziunii din mai multe țări, ca și foto
reporterii l-au prins în obiectivul lor. 
In jurul meu s-au adunat numeroși 
ziariști, care mi-au cerut amănunte 
despre Moiceanu. Am repetat de zeci 
de ori. — aș fi făcut-o cu plăcere și

de o 
despre 
formanțele pe care le-a realizat pe 
șoselele Franței, Italiei, R.D. Ger
mane etc. Și ceilalți cicliști romîni 
s-au comportat excelent în această 
etapă. Gh. Rădulescu s-a clasat pe 
locul 5, iar I. Cosma pe locul 7 
aducînd astfel echipei R.P.R. victoria

mie de ori — tot ce știam 
ciclistul nostru, despre per-

Startul festiv . al etapei a IlI-a, 
care a măsurat. 193 km., s-a dat din 
fața Monumentului Eroilor Sovietici. 
Mii de spectatori au asistat la so
lemnitatea înmînării tricoului galben 
ciclistului sovietic lurii Melehov. La 
ofa 12 s-a dat startul tehnic de la 
marginea c 
tare chiar 
în această 
țională nu 
de odihnă.
lalt al etapelor a fost o continuă 
agitație. Se produc evadări după evs-

Olsztyn. Se fuge 
început.. De altfel 
întrecere interm- 
nici un moment 

un capăt la cela-

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 7-a)
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Portret in citeva rinduri

I
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l

In aceste zile, inimile iubitori
lor ciclismului din țara noastră vi
brează puternic. Și... nu fără mo
tiv. Cei mai buni rutieri ai țării 
pedalează cu vigoare pentru a re
prezenta cu cinste culorile sportive 
ale patriei in marea întrecere 
clistă : „Cursa Păcii".

Joi seara am trăit 
bucurie : agențiile 
de presă au comu
nic./, știrea că Ga
briel Moiceanu a 
ciștigat cea de a 
treia etapă a aces
tei importante com
petiții.

Pentru cei care 
nu-l cunosc pe Ga
briel Moiceanu de- 
cit din... 
fiile 
ziare, 
te va 
Gabriel Moiceanu, membru al sec
ției de ciclism a clubului Dinamo, 
are 26 de ani. El a început să prac-

fotogra- 
apărute in 
vom da ci- 

amănunte.

ci-

tlce ciclismul in 1953, remarcin- 
du-se de la primele sale evoluții. 
In decursul anilor a ciștigat nu
meroase titluri de campion al țării 
(la fond, semifond și la unele 
probe de velodrom.) și totodată a 
participat la 40 de competiții in
ternaționale. La „Cursa Păcii" Ga
briel Moiceanu este prezent pen
tru a patra oară, iar victoria de joi 

nu este prima pe 
care o obține in 
cadrul acestei gran
dioase întreceri. 
A mai ciștigat o 
etapă in ediția 
'lin 1959.

Ne-am bucurat 
cu toții de succe
sul lui „Puiu", cum 
ii spun băieții. Dar 
cel mai mult s-a 
bucurat, desigur, 
Corina, fetița lui 
Moiceanu. care a 

că, de data aceasta 
cumpăra ciocolată tă-

riotarît 
ii va 

ticului...

niVeze la „lupta cea mare" pe „orop- 
siții vieții", pe cei osîndiți de burghe- 
zo-moșierime la foame, exploatare și 
chin.

Cauza celor mulți, a muncitorilor 
și țăranilor, a învins. Astăzi, cînd în 
numeroase țări ale 
ninismul a triumfat, 
vincibilul lagăr ai socialismului, 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
ideile socialismului 
fracție în lumea întreagă, cînd sub 
loviturile maselor populare se pră
bușesc ultimele metereze ale rușino
sului sistem colonialist, iar lupta 
pentru libertate șl pace a luat o am

lumii marxim-le- 
cînd există in- 

în 
cînd 

au o uriașă a-

ploare fără precedent, întrevedem șl 
mai clar rolul covîrșitor pe care l-a 
jucat și îl joacă presa comunistă, 
cuvîntul tipărit al partidului.

In țara noastră ziua presei a fost 
sărbătorită în condițiile avîntului cu 
care întregul popor întîmpină mărețul > 
eveniment al celei de a 40-a aniver
sări a înființării Partidului Comunist 
din Romînia. Sîntem mindri de presa 
noastră comunistă, creată și condusă 
de partid, pusă în slujba întregului 
popor. Ziarele și revistele noastre duc 
în mase cuvîntul partidului, mobili
zează pe oamenii muncii la măreața

(Continuare în pag. a 2-a)

De la stingă la dreapta : Alexandru Mometc — activist U.C.F.S. Pitești, loan 
Păuș — muncitor tipograf, Tg. Mureș, Nicol ac. Tocacek — linotipist, Casa 

, Scîntcii, București, Petre Codrva,student, Iași.
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tea campionatului republican pe echipe La București:

meciul Dinamo — C.C.A.

„Cupa Victoriei" Ia tir

Aurelia Cosma a stabilit
nou și valoros record al R. P. R.

/ începînd de astăzi sala Flo
reasca găzduiește finala cam
pionatului republican pe echipe 
la gimnastică. La această im
portantă întrecere participă cele 
mai bune formații din toată 
țara, în frunte cu Știința și Di- 

‘ namo București — campioanele 
de anul trecut. Iată și progra
mul întrecerilor: sîmbătă de 
la ora 8 — echipe masculine 
(exercițiile impuse) ; de la 
ora 15 echipe feminine (exerci
țiile impuse) ; duminică de la 

1 ora 8 — echipe masculine
(exercițiile liber alese) ; de la 
ora 15 — echipe feminine (exer
cițiile liber alese). Ordinea a- 
paratelor, la băieți : sol, cal, 
bară, paralele, inele, sărituri ; 
la fete : sărituri, paralele, bîr- 

. nă, sol.
în fotografie, Elena Leuștean, 

din echipa Știința Bucu
rești într-un exercițiu specta
culos la sol. (foto I. Mihăică).

încep pregătirile 
pentru „europene"
* Lotul care se pregătește pentru 

campionatele europene de la Belgrad 
își începe zilele acestea, antrenamen-

1 tele. După o scurtă perioadă de odih
nă activă, selecționabilii (M. Dobres- 

; cu, C. Gheorghiu, G. Simonca, I. Mi- 
I haiic, V. Mirza, V. Badea, I. Monea, 
• Gh. Negrea și V. Mariuțan) vor face, 
i sub conducerea antrenorilor I. Chi- 
; riac și FL Costin, primele ședințe 
; de pregătire tehnico-tactieă.

* La sfîrșitul acestei luni va avea 
i loc în Capitală întîlnirea internați.o- 
i nală dintre echipele de tineret ale 
1 R.P. Romine și R.S. Cehoslovace. Tot 
I în această perioadă, p selecționată de 
•tineret a țării noastre se va deplasa 
I în R.D. Germană unde va întîlni
prima reprezentativă a acestei țări, 
întîlnirea are un caracter de verifi- 

i care pentru lotul R.D. Germane, care 
se pregătește pentru campionatele 
europene.

* Clubul sportiv Victoria va or
ganiza intre 20 și 28 mai o intere- 
' sântă competife dotată cu ,,Cupa 
Victoria”, la care pot participa boxeri 
juniori și seniori de la • toate clubu
rile și asociațiile sportive din Capi
tală. Reuniunile vor avea Inc pe sta
dionul Victoria (fost C.A.M. Belve
dere).

DE ZIUA
(Urmare din pag. I)

operă a desăvîrșirii construirii socia
lism l.i în Rrpublica Pc-pu ară Ro- 
mîn >.

t+. ijinindu-se pe un larg activ de 
cer: somJfnțL scrisă în spiritul pr'n- 
ci- icHt'ții marxist leniniste, a! a’e- 
v”ri:l;:i, presa noastră duce în rindul 
maselor no'T’ca pcrliiiu + i, face cu
noscute iaiț'ativrle fna'ntate, combate 
li șurile ce se fac simț:te intr-un sec
tor sau altul de activitate. Presa 
noastră militează cu consecvență pen
tru pace si prietenie între popoare,

SPORTUL POPULAR
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„Cupa Primăverii", mîine pe lacul Herăstrău
Rezultate din primele concursuri ale sezonului

Canotorii bucureșteni au prilejul să 
se întreacă mîine în cadrul unui 
concurs de amploare: „Cupa Pri
măverii", organizată de F.R.S.N. în 
colaborare cu Comisia orășenească 
de sporturi nautice. Concursul se 
desfășoară pe lacul Herăstrău și 
este deschis tuturor categoriilor de 
sportivi. Primul start va fi dat la 
ora 8. In program sînt cuprinse 
18 probe, care se vor desfășura din 
10 în 10 minute, în următoarea or
dine : CANOTAJ ACADEMIC : sim
plu junioare, 4-j-l junioare, 2 vîsle 
senioare, 4-j-l rame senioare, simplu 
juniori, 4-j-l juniori, simplu seniori, 
2 vîsle seniori 4+1 rame seniori, 
CANOE simplu seniori, CAIAC sim
plu junioare, dublu junioare, simplu 
și dublu juniori, simplu și dublu 
senioare, simplu și dublu seniori. 
Probele de canotaj academic se 
dispută pe distanța de 800 metri, 
iar cele de caiac pe 500 metri. So
sirile au loc la debarcaderul Bor
dei.

Concursul de mîine se anunță 
deosebit de interesant, avînd în ve
dere că vîslașii au de-acum un sta
giu de antrenament mai avansat 
decît în aceeași perioadă a altor 
ani. De altfel, ei au avut prilejul 
să se întreacă pînă acum în cadrul a 
trei concursuri locale. Seria com
petițiilor din acest an a fost des
chisă printr-un concurs de mic fond 
(5000 metri) pentru caiac și canoe 
și un altul de regularitate pentru 
canotaj academic. Au participat 110 
canotori, numai seniori, din 9 clu
buri și asociații sportive bucurește- 
ne. In clasamentele individuale, pe j 
primul loc s-au clasat: Sidorenco I 
(Dinamo) la caiac, M. Ivanov și 
A. Simionov (C.C.A.) la caiac du
blu, Ismailciuc și Dumitru (Dina
mo) la canoe dublu, Marinescu și 
Purcel (Voința) la proba combinată 
de dublu vîsle și 2+1 și echipajul 
Dinamo la 4+1.

La scurt interval după inaugura
rea sezonului am putut asista, tot 
pe lacul Herăstrău, la o nouă com
petiție. organizată de data aceasta 
de clubul Victoria. Reținem din 
acest concurs intenția organizatori
lor de a da posibilitate- sportivilor 
să se întreacă în cit mai multe pro
be, pe program figurînd 28 de curse. 
Din păcate însă vremea nefavorabilă 
ca și nuîTiferO'asele absențe au influ
ențat reușita deplină, a concursului. 
Iată cîteva rezultate friai interesante: 

PRESEI
pentru. măreața cauza a socialismului 
și comunismului.

In anii regimului derrccrat-popular 
a fost creată in țara noastră o pu
ternici presă sportivă, care populari
zează politica partidului in domeniul 
culturii fizice, își aduce contribuția 
la atragerea unui număr tot mai 
marc de oameni ai muncii la prac
ticarea sportului, această activitate 
sănătoasă, recreativă dătătoare de 
forță.

Lucrătorii presei noastre, conșfienți 
de înalta misiune ce le-a fost încre
dințată de partid, sînt hotărîți să de
pună toate eforturile pentru a duce 
ia îndeplinire sarcinile de răspundere 
ce le stau in față.

Cel mai important meci din ul
tima etapă a turului se va disputa 
în capitala țării. Două dintre echi
pele noastre fruntașe își vor disputa 
șansele pentru ocuparea primelor 
locuri: Dinamo și C.C.A. Grupa de 
la București va mai cuprinde Și 
luptătorii din Tg. Mureș și Cluj. La 
Reșița se vor întîlni următoarele 
echipe : U.V.A. — A.M.E.F. Arad, 
C.F.R. Timișoara, Metalul 23 August 
București și localnicii. La Galați 
echipa C.S.M. din localitate își va 
disputa șansele de a ocupa un loc 
imediat în fruntea clasamentului cu 
echipa Progresul . București. Din 
grupă mai face parte și Unio Me
teorul roșu Satu Mare și C.F.R. Elec- 
troputere Craiova. Este una din gru
pele cele mai echilibrate. Grupa de 
la Oradea, conform hotărîrii F.R.L. 
este amînată. întrecerile' din Bucu
rești se vor disputa în sala Floreasca 
II, începînd de Ia orele 9,30 dumi
nică.

Canoe simplu seniori : 1. lehim Li- 
palit, 2. Leon Rotman, 3. Igor Lipa- 
lit; Canoe dubiu seniori : 1. Ismail
ciuc, Dumitru (Dinamo) 2. Calinov, 
Samovschi (Dinamo): Caiac 4
seniori : 1. Dinamo (Teodorof, M. 
Ivanov, Ivănescu, Ivanov) ; Schif 
4+1 rame fete: 1. Victoria (Lia Bu- 
lugioiu, Galina Dîngă, Elena Dia- 
conescu, Gliizela Rostaș + Angela 
Păunescu) ; Schif simplu senioare : 
1. Valeria Costăchescu (Voința) ; 
Schif simplu seniori : 1. Dan NicU- 
lescu (C.S.S.), 2. I. Rădulescu (Vo
ința), 3. A. Aposteanu (Rapid) ; 
Caiac simplu seniori : 1, Aurel Ver- 
nescu (Victoria), 2. Doru Bardaș 
(Dinamo), 3. Andrei Constantin 
(C.S.S.) ; Ștafeta caiac 4x500 fete : 
1. Victoria (Lipalit, Prisăcaru, Co- 
veianu, Vurtejan). 2. Voința, 3. C.S.S. 
Pe echipe a cîștigat Victoria.

In fine, la 2 mai, pe lacul Tei, 
Ia baza M.I.C., ș-a desfășurat un 
concurs la care au participat studen- 
ți de la Universitatea C. I. Parhon, 
Institutul Politehnic, Institutul de 
Construcții și reprezentanți ai clu
bului Știința. Originală a fost in
troducerea în program a unor probe 
inedite cum ar fi canoe 10+1 fete 
Ș> gig-

CONCURSURI...
REZULTATE...

ARAD. La întrecerile prin co
respondență ale concursului „Cupa 
Primăverii" desfășurate pe stadionul 
U.T.A. au fost obținute rezultatele: 
BĂRBA1T: 3.000 m: F. Haglauer 
8:46 3; înălțime: A. Schreiber (1945) 
1 75; disc: St. Panda 39,40; FEMEI: 
100: V. Sechereș 13,6; 500 m: I. Ba- 
cinschi 1:33,9; înălțime: E. Mayer 
150; M. larifcek (1945) 1,40.

ORADEA. Pe stadionul Libertății 
au avut loc întrecerile din cadrul 
„Cupei Primăverii". BĂRBAȚI : 100
m: V. Pop 11,9;. 400 m: S. Szabo 
52.2; 3.000 im: P. Rdrozi 9:2218; 
5 km. marș; 1. Bartha 28:45,8; 200 
mg: V. Pop 27,7; înălțime: G.
Szasz 1,76; greutate (7,259 kg) : 1. 
Bog 13,14; rfisc : (2 kg): I. Bog 
40 49 — rec. regional .juniori; cio
can (7,257 kgj: 1. Bog 4931; FE
MEI: 100 m: M. Vaida 13,i; 500, m: 
Ec. Pol.cr l.-26,5.;.,80 mg: M. Costin 
13 0; -înălțime: I. Tomcsik 1,46;
greutate: I. Szabo 11.66; disc: I. 
Szabo 3931. (AL. JILAU, i coreșp.);

TJRMAVENL In localitate s-a des
fășurat recent un concurs , inițiat 
•de consiliul . U.C.F.S. al ' fegiunii 
Ălu-reș-Autonomă; .Maghiară... Au par
ticipat aproape 150 de atlcți din: 
Tp\ Mufcș (99 p), raionul . Odorhei 
(74 p), raionul Mlnyș (51. p), Tir-1 
năv.eni (49 p). Gheorghieni (41 p) I 
și Reghin (37 p). Cîteva rezultate: I 
BĂRBAȚI: 100 m: M. Tothpal (!>. 
M.) 114; greutate (7,257 kg): W. 
Sokol (Tg. Mi) 12,35; disc (2 kg): 
W. Sokol 39 93; suliță (800 gr): 
W. Sokol 50.62; FEMEI: 500 m: 
E. Soos 1:27,0. (I. HASAȘIU, co-
resp.).

la 60 focuri culcat—594 p.
Iubitorii tirului din țara noastră 

s-au obișnuit ca în fiecare an la în
trecerile din cadrul concursului dotat 
cu „Cupa Victoriei" — organizat de 
clubul C.C.A. — să se obțină perfor
manțe valo-roâse să se modifice chiar 
recorduri republicane. La actuala edi
ție însă, mulți ' specialiști erau destul 
de pesimiști. „Sînt prea mari actualele 
recorduri ale R.P.R. ca să poată fi 
întrecute chiar din primăvară" spu
neau ei. Dar iată că în cea de a treia 
zi de tragere, Aurelia Cosma (C.S. 
Mureșul Tg. Mureș), ne-a adus o 
satisfacție deosebită: imbinînd armo
nios pregătirea tehnică de Care dispu
ne, cu o puternică voință, concuren
ta din Tg. Mureș, a reușit să îmbună
tățească cu două puncte recordul 
R.P.R., realizînd 594 p. din 600 po
sibile, performanță egală cu actualul 
record mondial.

Deosebit de pasionantă a fost și 
disputa trăgătorilor de la probele 
de pistol, precizie și calibru mare. 
Nn mult a lipsit dînamovistiilui 
T. Jeglinschi ca. să depășească re
cordul republican la pistol calibru 
mare. El nu s-a concentrat însă su
ficient în manșa de „precizie". Rezul
tatele lui din ambele probe — pre
cizie și calibru mare — ne îndrep
tățesc să credem că in curînd va ob
ține rezultate și mai bune.

Pro-ba de talere aruncate din șanț 
s-a disputat și de data aceasta între 
cei doi fruntași, Ion Dumitrescu și 
Gh. Enache. Reprezentantul clubului 
C.C.A., Enache, și-a creat un avantaj 
de două talere în prima manșă, dar 
nu i-a fost suficient pentru a în
vinge pe campionul olimpic Ion 
Dumitrescu.

La armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat, băieții au obținut re
zultate cu care s-au făcut... de rîs 
în fața fetelor.

Rezultate tehnice: Pistol precizie: 
1. T. Jeglinschi (Dinamo) 552 p; 2. 
AL Klaus (C.C.A.) 534 p; 3. T. M.i- 
nicatide (Sănătatea) 533 p. Pe echi
pe: 1, C.C.A. I. 2107 p; 2. Dinamo 1. 
2099 p; 3. Progresul 2088 p. Talere: 

Azi și mîine pc terenuri și în săli
Eilectroputere Craiova; ora 17,30: 

Petro'chimie — Știința 1PGG; teren 
Parcul Copilului, ora 10,30: C.F.R, 
Grivița Roșie 11 — Dinamo II.

SCRIMA: campionatul republican
la sabie, faza de zonă; sala M.I.C. 
(calea Dorobanți), de la ora 9.

VOLEI: campionatul republican 
feminin; sala Dinamo, de la ora 8,30: 
Sănătatea —- Țesătura Iași, Progre
sul — C.S.M. Cluj; Dinamo — Olim
pia Brașov.

HALTERE: sala Recolta, de la 
ora 9: faza regională a campionate
lor republicane.

IN ȚARA
POLO: campionatul republican:

Tg. Mureș: Mureșul — Știinfia Cluj.
RUGBI: campionatul republican:

Iași: C.S.M.S. — Metalul 23 August 
Buc.; Brașov: Olimpia — C.F.R. Gri
vița Roșie Buc.; campionatul de ca
lificare: Tr. Severin: Drubeta—Sirena 
Buc.; Pitești: Petrolul — Meteorul; 
Ploiești: Petrolul — Dezrobirea Bra
șov; Năvodari: USAS — Constructo
rul Ploiești; Buzău: UM—Cimentul 
Medgidia; Tecuci: AST—Ancora Ga
lați; Roman: Laminorul — Dinamo 
Bacău; Iași: Constructorul IUT — 
Rulmentul Bîrîad; Brăila: C.S.M.— 
Ceahlăul P. Neamț; Timișoara: Ști
ința — Minerul Vulcan și CFR— 
Chimica Tîrnăveni; Sibiu: CSM—Mi
nerul Lupeni.

SCRIAIĂ: campionatele republicane 
la floretă bărbați și sabie, faza de 
zonă la Cărei.

VOLEI: campionatul republican fe
minin: Constanța: Farul — Știința 
Cluj; Sibiu: CSM—Metalul 23 August 
Buc.

HANDBAL: meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane: feminin „7“: 
Sibiu: CSA4 — Știința Buc.; Mediaș: 
Record — Rapid Buc. (aceste întîl- 
niri vo-r avea loc duminică, iar luni 
Sînt programate din nou pentru res
tanțele din tur); Tg. Mureș: Mure
șul — Știința Timișoara; Brașov : 
Tractorul — CSS Banatul Timiș.; 
masculin ,7": seria I: Iași: CSMS— 
Petrolul Teleajen; Galați: Știința — 
Dinamo Bacău; seria a Il-a: Oradea: 
Rapid — Tehfldmetal Timiș.; Craio
va: Știin'a — Dinamo Tg. Mureș; 
Brașov: Dinamo — Voința Sibiu; 
Timișoara: Știința — Știința Petro
șani; masculin „ll“; Cisnădie: Tex
tila — CCA; Sibiu: Voința — Victo
ria Jimb-o'ia; Brașov: Dinamo — Vo
ința Sighișoara; Făgăraș: Chimia — 
CSM Reșița.

SiMBĂTA

GIMNASTICA: sala. Floreasca, de 
de la ora 8 și de la ora 15 xampio- 
natele republicane pe echipe.

CĂLĂRIE : baza hipică din cal. 
Plevnei, de Ia ora 16: concurs dotat 
cu „Cupa 8 Mai".

RUGBI: campionatul republican:
stadionul Tineretului IV, ora 17,15: 
Știința — Progresul; campionatul de 
calificare; teren Gloria, ora 17,30: 
Gloria — Abatorul.

SCRIMA: campionatul republican Ia 
floretă bărbați, faza de zonă: sala 
M.I.C. (calea Dorobanți), de la ora 
15.

VOLEI: campionatul republican fe
minin; sala Ciulești, de la ora 18: 
Rapid — C.P.B.; finalele „Cupei Pri
măverii" — masculin: teren Sănăta
tea, de la ora 16.

HALTERE; sala Recolta, de la 
ora 18: faza regională a campiona
tului republican.

DUMINICA
POLO: bazinul Floreasca, de la 

ora 11- Dinamo—Progresul; Rapid— 
I. O. Arad; Știința — C.S. Oradea 
(meciuri în cadrul campionatului re
publican).

GIMNASTICĂ: sala Floreasca, de 
la ora 8 și de la ora 15: campiona
tele republicane pe echipe.

SPORTURI NAUTICE: lacul He
răstrău, de la- -ora- 8;: -eonours—do-t-a-t- 
cu .'„'Cupa Primăverii".

CĂLĂRIE: hOza hipică .din cal. 
Plevnei, de; la ora 9,30: concurs do
tat cu „Cupa 8 Mai".

FOTBAL: stadionul 23 August, ora- 
. 15,15: Progresul — Dinamo Bacău; 
ora 17: Dîn-a.mo; — C.S.M.S. Tași 
(categoria A); stadionul Dinamo, 

: ora 10,30: Dinamo Obor — Dinamo 
Pitești (categoria B); 'stadionul Vie- 
to'riâ ; (CAM), oră,' 11:- Știința Buc.— : 
C.S.M. ..Mediaș (.categoria B).

.HANDBAL: meciuri în cadrul cam- 
pie-patelor republicane în „7“: teren 
Giulești, de la ora 9,30: Rapid — 
C.C.A. (m), Știința — Dinamo (m) 
și Progresul — C.S. Oradea (î).

RUGBI: campionatul repub'icaei: 
stadionul C.C.A. (Ghencea), ora 9: 
C.C.A. — Știința Cluj; stadionul Di
namo,,.ora 12- Dî.-amo — I.T.B.; cam
pionatul de calificare; stadionul Ti
neretului 11, ora 10: Arhitectura — 
Ș. N. Oltenița; ora 11,30: Aeronauti
ca — Inst. Construcții; stadionul 
T+ r-'tului III, ora 10: Autobuzu'— 
U.P.B.; ora 11,30; Vulcan — CF.R.

1. I. Dumitrescu (Recolta) 194 t; 2. 
Gh. Enache (C.C.A.) 193 t. 3. Gh. 
Florescu (C.C.A.) 183 t. Armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat se
nioare- 1. AURELIA COSMA (CSM 
Tg. Mureș) 594 p; — NOU RECORD 
AL R.P.R., (vechiul rec. 592 p.) 2. 
Ana Goreti (Victoria) 589 p; 3. Su- 
zana Doczi (CSM Cluj) 588 p. Pe 
echipe: 1. Victoria 1733 p; 2. C.F.R. 
Arad 1728 p; 3. Dinamo I. 1722 p.

AURELIA COSMA

Seniori: 1. M. Ferecata (Dinamo) 
590 p: 2. V. Panțuru (Din.) 589 p; 
3. I. Sîrbu (C.C.A.) 588 p. Pe echi
pe: 1. Știința I. 2340 p; 2. C.C.A. I. 
2340. p; 3. CSM Cluj 2321 p. Juniori: 1. 
Tr. Cogut (CSMS Iași) 584 p; 2. 
R. Rădulescu (Sănătatea) 581 p; 3. 
N. Nistor (Progresul) 579 p. Pistol 
calibru mare (30+30 focuri) 1. T: 
Jeglinschi (Din.) 576 p; 2. V. Ata- 
nasiu (Știința) 57.5 p; 3. M. Dumi- 
triu (C.C.A.) 573 p. Pe echipe: 1. 
Dinamo 1 2251 p; 2. C.C.A. I 2234 
p; 3. Progresul 2171 p.

V. GODESCU



UN 
CA TOȚI
Ștefan Tripșa, fiul lăcătușului Ro- 

vența Tripșa din Alba Iulia a intrat a- 
cum 12 ani pe poarta Combinatului. Tî- 
nărul ucenic, cu fire veselă, cu voință 
de fier fu repede îndrăgit de maistrul 
de schimb Nicolac Munteanu, în a cărui 
echipă lucra. Acesta își dădu seama că 
a găsit în Tripșa un ajutor de nădejde.

Trei pasHMU avea pe vremea aceea 
Ștefan Tripșa : oțelul, cartea și sportul. 
Din cărți învăță multe din tainele oțe
lului, iar prin sport și-a călit trupul. 
Era discobol, aruncător de greutate și 
suliță, juca handbal și fotbal. După orele 
de muncă și învățătură el se recrea pe 
terenul de sport.

...Nopți albe lîngă manualele teh
nice. „Învață, învață, învață !“ l-au în
drumat comuniștii din Combinat. „încă 
un centimetru mai departe cu sulița să-ți 
a mc', a "=< recordul personal, încă un 
gol în pîfarta adversă să simți și astfel 
bucuria victoriei!” l-au încurajat antre
norii. Ore în plus lîngă cuptorul de foc, 
să-i însușească tainele...

Și, „Așa s-a călit oțelul”... Așa s-a tran
sformat puștiul Ștefan Tripșa într-un flă
cău voinic, ager și isteț. Cine se ia la 
întrecere cu acest tînăr cu voința de 
fier ? Mulți, foarte mulți „concurenți“ 
a avut oț clarul Ștefan Tripșa în între
cerea socialistă. Mai întîi i-a întrecut 
pe cei din echipa lui, apoi s-a luat la 
întrecere cu toți oțelarii din Combinat.

Intre timp a fost avansat maistru de 
schimb, apoi maistru șef. Partidul a cerut 
de la oțel ari o producție mărită și comu
nistul Ștefan Tripșa (între timp tînăruf 
utemist a fost primit în rîndurile parti
dului) a răspuns printre primii la apel.

S-a construit un nou cuptor de 400 de 
tone și tînărul nostru a muncit 
șase zile în șir la sudarea vetrei cup
torului. .dormind la locul de muncă cîte 
o oră-^ouă. lată cum explică ol acest 
act de abnegație, de devotament față de 
ai un că :

„Nu sp, putea să nu fiu prezent la 
mdarea vetrei cuptorului, la care mun- 
esc. Dacă un. singur strat de magnezită 
ste greșit sudat, în timp ce oțelul clo- 
otește în cuptor, vatra se poate per-

Mereu
Construită în anii regimului demo- 

rat-popular, fabrica de piese de 
chimb și garnituri oarde „Encsel 
laur'ciu" din Tg. Mureș s-a dezvo 
lt an de an, prin înființarea unor 
>i secții de producție, prin creșterea 
jm. ru ui de muncitori, gare azi este 
; 4 ori mai mare decît în anul în
noirii.
O dată cu fabrica a crescut și a 
venit mereu mai puternică și aso- 
iția sportivă Oțelul, care constituie 
uni mîndria muncitorilor, tehnicieni- 

și tur.cționarilor noștri, toarte 
dți dintre ei activează în secțiile 
ramură de sport ale asociației, ccn- 

buind la ridicarea prestigiului aso- 
ției noastre sportive prin victoriile 
care le obțin pe terenurile de sport, 

tfet. echipa de fotbal se află pe 
ul al ll-lea în campionatul orășe
le. cea de volei se numără printre 
e mai bune din oraș, iar cicliștii

Sportul
ui bun al maselor 
marile competiții de mase cunosc 

la an la an o tot mai largă des
tina re. Urmînd exemplul cernu? 
itilor, avînd la dispoziție nume- 
ise baze sportive, material și e- 
ipament sportiv, oamenii muncii 
la orașe și sate participă în nu* 

r mereu crescînd la Spartachia- 
e de vară și iarnă ale tineretv- 
, la tradiționalele întreceri de 
s, concursuri cultural-sportive ca 
la diferite’e campionate ale aso- 
țiilor sportive. In anii regimului 
;tru democrat-popular sportul a 
renit un bun al maselor largi de 
neni ai muncii, un nesecat iz- 
• de forță si sănătate.
u prilejul marilor competiții de 
se. asociațiile sportive Gin în- 
iga țară au prilejul de a face 
crească numeric secțiile pe ra

ră de sport și, în același timp, 
descopere noi elemente talentate, 
rtivLi noștri fruntași de miine.

■ f 1., I-- —ii ■ W ițț,j»,|

OM înflorește sportul la Zimmcea.
OAMENII
fora. Oțelul se varsă, iar cuptorul stă 
sub reparație o lună de zile: peste
J5.000 tone oțel pierdere ! Cîte mașini 
nu se pot fabrica din acest oțel pentru 
industrie, pentru agricultură...".

Cuvinte simple care însă ascund marea 
dragoste a comunistului Ștefan Tripșa 
față de viața nouă ce o construim.

Ați auzit despre arderea superficială 
a stratului de magnez.it la reparația ve- 
trelor cuptoarelor ? Este o inovație — 
dintre cele multe — ale lui Ștefan Trip
șa. Aceste cuvinte spun poate prea pu
țin. Să vedem însă cifrele : noua meto
dă înseamnă 2.000.000 lei economie *a- 
nu-al și în plus, 12.000 tone de oțe! !

★

Ștefan Tripșa, acest tînăr de 27 de 
ani, decorat pentru meritele sale 
cu marea distincție de „Erou al 
Muncii Socialiste ales ca deputat 
în Marea Adunare Națională, este 
un om simplu, un om ca toți oamenii. 
Cu cunoscuta-i pasiune vorbește despre 
trandafirii pe care îi are în grădină și 
îi îngrijește cu migală, despre canarii 
pe care-i îndrăgește, despre tratatul lui 
în legătură ou experiența întreținerii- la 
cald a cuptoarelor de mare capacitate, 
care se află- sub tipar și despre... sport. 
Și azi, cînd nu mai practică nici atletis
mul, nici fotbalul, este totuși un marc 
animator al sportului hunc-d orcan. Se 
bucură împreună cu toți ceilalți supor-
teri al Corvi nul ui cînd echipa cîștigă și 
c la fel de dezolat .și caută soluții de 
îndreptare cînd echipa lui favorită 
merge prost. Și azi își face timp pentru 
vechia-i pasiune, pentru sport, deși c 
mai ocupat ca oricînd :

L-am văzut pe Ștefan Tripșa la locul 
de muncă. Ochii săi au o călare blind 3, 
Și sub privirile lui se plămădește oțelul 
Un oțel de bună calitate. Așa cum a în
vățat să-l plămădească cu prilejul spe
cializării sale în U.R.S.S. de la experi
mentatul oțclar Lisîh Alexei Abramo- 
vicâ, maistru șef la Combinatul din Za- 
poroj. Așa cum a promis în cinstea 
zilei de 8 mai.

AL IONESCU

în primele rînduri...
asociației noastre au cucerit recent 
„Cupa Loto-Pronosport", o întrecere 
viu disputată de-a lungul celor 6 
etape.

In fruntea sportivilor asociației 
Oțelul se află comuniștii. Preztnți în 
primele rînduri la toate acțiunile or
ganizate de consiliu! asociației, comu
niștii au constituit în permanență un 
exemplu mobilizator. La fel ca în pro
ducție— unde colectivul de muncitori, 
tehnicieni și funcționari al fabricii 
noastre se mîndrește cu frumoase rea
lizări — și pe terenul de sport, inițiati
vele, propunerile constructive, ducerea 
lor la bun sfîrșit și, în general, toate 
acțiunile pentru dezvoltarea activită
ții sportive în fabrica noastră au 
pornit de la comuniști. Numele unor 
muncitori fruntași, membri de partid, 
cum sînt Gheorghe Asan, Constantin 
Bighian, Gheorghe Sas sînt cu
noscute tuturoi iubitorilor de sport

Sport ! Noțiune aproape necunos
cută altădată pentru zimniceni, ex
ploatați și umiliți. Povestesc bătrînii 
că în afară de vechiul joc romînesc 
oină, copiii de pe aceste meleaguri 
nu mai cunoșteau altceva. Viața aspră, 
grea, de pescar sau plugar, sălbateca 
exploatare, au ținut departe de bucu
riile vieții generații întregi.

Urmare firească a dezvoltării econo
mice generale în anii de democrație 
populară, alături de celelalte domenii 
de activitate un însemnat progres a 
cunoscut în raionul Zimnicea cultura 
fizică și sportul. Părinteasca grijă a 
partidului pentru întărirea continuă a 
sănătății celor ce muncesc, minuna
tele condiții create tineretului de a-și 
oțeti trupurile și mintea au făcut să 
înflorească și în acest colț al țării 
sportul de tip nou. Pe teritoriul raio
nului Zimnicea activează în prezent 
un număr de 30 de asociații sportive, 
din care fac parte 6200 de membri 
U.C.F.S. O rodnică activitate desfă
șoară cele zece asociații sportive din 
cadrul gospodăriilor agricole colective,

Cu ajutorul comuniștilor
Expresie vie a grijii necontenite ce 

o poartă partidul activității sportive de 
la noi, Hotărirea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri din 2 iulie 
1957 cu privire la reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport a con
stituit un adevărat far călăuzitor și 
pentru sportul craiovean. îndrumați și 
sprijiniți de organele și organizațiile 
de partid, zeci de activiști sportivi 
din orașul nostru, in frunte cu comu
niștii, au muncit cu tragere de inimă 
și devotament, obținînd succese din
tre cele mai frumoase. Astfel, in cele 
83 de asociații sportive craiovene ac
tivează in prezent 27.000 membri 
U.C.F.S. Fotbalul, baschetul, atletis
mul, borul, handbalul, tirul și alte ra
muri de sport cuprind tot mai mulți 
tineri, dintre care unii au reușit să 
urce treptele măiestriei sportive.

din fabrica noastră. Rodnica lor ac
tivitate, exemplele oferite de ei au 
constituit pentru consi iul asociației 
noastre un prețios ajutor în muncă.

Asociația sportivă Oțetii se mîn- 
drește azi și cu o frumoasă bază spor
tiv i, amenajați prin munci voluntară 
La ducerea ia bun sfîrșit a acestei 
îrumorse acțiuni un rol de seamă l-au 
avut, de asemenea, comnn'știi, pre- 
zenți primii întotdeauna ia orele de 
muncă patriotică. Cu ajutorul lor a! 
muncii lor pline de avînt. al exemplu
lui minunat oferit de ei. asociația 
noastră a realizat una din cc'e mal 
frumoase baze sportive din orașul 
Tg. Mureș.

Sl.< ON ALBERT 
președintele consiliului asociației 

sportive Oțelul din Tg. Mureș 

îndeosebi cele de la Bujoru, Piatra, 
Suhaia, Pietroșani etc. Bazele sportive, 
al căror număr sporește continuu, 
freamătă de voioșie și entuziasm ti
neresc. Sportivii practică gimnastica, 
halterele, fotbalul, voleiul, baschetul, 
șahul, popicele, oină, tenisul de masă 
etc., se Întrec în diferite competiții 
oficiale și pe asociații. Cu un nestă
vilit entuziasm s-au întrecut tinerii 
din raionul Zimnicea în numeroasele 
competiții organizate în întimpinarea 
celei de a 40-a aniversări a partidului. 
Tot în cinstea acestui măreț eveni
ment, sportivii noștri, sprijiniți de 
organizațiile de partid, au trecut la 
amenajarea, prin muncă voluntară, a 
noi baze de sport, pe terenurile puse 
la dispoziție de către sfaturile popu
lare. Exemple de acest fel întilnim 
în comunele Bujoru, Găuriciu, Pietro
șani etc.

Recenta plenară a consiliului raio
nal U.C.F.S. Zimnicea a scos în evi
dență îndrumarea și sprijinul efectiv 
ce îl acordă organizațiile de partid 
activității de cultură fizică și sport.

De o mare prețuire se bucură acum 
in orașul nostru gimnastica in produc
ție. Conștienți de binefacerile acestui 
important mijloc de întărire a sănă
tății, de mărire a capacității de muncă 
și de recreare activă, un număr de 
3000 de oameni ai muncii practică cu 
regularitate exercițiile fizice. Un ade
vărat exemplu in această privință îl 
constituie cei 1000 de muncitori din 
cadrul întreprinderii de confecții „I. C. 
Frimu" Craiova. începutul l-au făcut 
și aici comuniștii. Muncitorii Oprea 
Bulea, Aurel Pițigoi și Nicolaie Cara
van au primit sarcină pe linie de 
partid să organizeze zilnic programul 
de desfășurare a gimnasticii in produc
ție. Ajutați personal de secretara orga
nizației de partid, Zoe Fănița, și de 
conducerea întreprinderii, cei trei co
muniști și-au dus la îndeplinire cu 
cinste sarcina încredințată. Tot ca ur
mare a sprijinului acordat de comite
tul de partid și de organizațiile de 
bază P.M.R., activitatea sportivă din 
cadrul uzinelor Electro-Putere a cu
noscut in ultimul timp un remarcabil 
progres. Muncitorii de aci se întrec in 
numeroase competiții organizate de a- 
sociația sportivă, gimnastica in pro
ducție se practică cu regularitate in 
patru sectoare, iar cele opt secții pe 
ramură de sport desfășoară o rodnică 
activitate. Demn de subliniat este spri
jinul ce il acordă activității sportive 
din această întreprindere secretarii 
orgc.nizațiilor de partid Virgil Cucu 
(transformatori), Iulius Ică (mașini ro
tative), Marin Boțogan (mecanizare).

Exemplele de mai sus ne arată in 
modul cel mai convingător că peste tot 
unde comuniștii au fost in fruntea ac
țiunilor, sportul — ca și celelalte do
menii de activitate ■- se dezvoltă ne
contenit, înregistrind noi și impor
tante succese.

AUGUSTIN BRINDUȘE
secretar al Comitetului orășenesc 

al P.M.R.-Craiova

Planul de măsuri elaborat de Comi
tetul raional de partid pentru întări
rea și dezvoltarea activității sportive 
în raionul nostru este astfel tradus In 
viață, în fruntea acțiunilor și a ini
țiativelor aflîndu-se de fiecare dată 
comuniștii.

Desigur că realizările obținute, pînă 
acum, în acest important domeniu de 
activitate trebuie continuate și dez
voltate. Sportul, mijloc important de 
recreare și de întărire a sănătății celor 
ce muncesc, este îndrăgit pe zi ce 
trece de tot mai mulți locuitori ai 
raionului nostru. Pentru cuprinderea 
lor într-o activitate continuă și orga
nizată este nevoie să se desfășoare 
o muncă entuziastă, competentă. îno
tului, sport de mare utilitate, va tre
bui să i se acorde în raionul nostru 
în viitor mai multă atenție ca pînă 
acum, angrenîndu-se în practicarea lui 
întreg tineretul. De asemenea, se im
pune o mai mare preocupare în viitor 
pentru atragerea elementului feminin 
în sport, capitol la care sintem ră
mași în urmă față de alte raioane.

Cunoscînd dragostea pentru sport 
a sutelor de activiști sportivi, a spor
tivilor noștri, crescuți și educați de 
partid în spiritul moralei noi, avînd 
în permanență sprijinul și îndrumarea 
organizații'or de partid din raion și 
minunatele exemple ce le oferă co
muniștii, sîntem încredințați că acti
vitatea de cultură fizică și sport va 
înregistra o și mai largă dezvoltare 
în viitor, răspunzînd astfel minunate
lor condiții create de partid și guvern.

VILCEA BADEA
prim secretar al Comitetului raional 

al P.M.R. Zimnicea

„Baci“ Orz...
„Baci" Orz sau „tata luptători

lor", cum i se mai spune în Corn
. binatul Metalurgic Reșița unde lu- 
' crează ca lăcătuș, a venit săptă- 

mîrta trecută la București pentru a 
lua parte din... tribună la Turneul 
inteAnațio-nal de lupte. A vrut să-i 

i vadă la „lucru" pe ortacii lui. Bo- 
logan, Turturea, lonescu, Popescu 
și Alionescu. Din tribună e un fel

de a spune pentru că, în calitate 
de membru în consiliul clubului 
reș ițeau și de președinte al secției 
de lupte are mult de ... lucru. Bă
ieții iau citit nu o dată emoția, 
îngrijorarea sau bucuria pe fața ' 
brăzdată de cutele vremii. Atunci' 
au luptat parcă cu mai mult elan, 
cu mai mult avînt. Comunistul >i 
Vasile Orz, omul care își consacră ' 
dprimai bine de patruzeci de ani 
aproape tot timpul liber activității 
luptelor, te însuflețește din priviri 
spunînd parcă: „Hai Bologane, 
tată, să ducem bucurie muncitori
lor noștri de acasă !“ Așa e baci 
Orz. Entuziast și veșnic tînăr, în 
pofida celor 60 de ani cit a împli
nit de curind. „Elixirul" acestei ti
nereți l-a aflat și el, ca mulți alții.

' în viața nouă ce o trăiește, făurită 
de partidul clasei muncitoare, în 
uriașa dezvoltare ce o cunoaște 
astăzi sportul la noi in țară.

magnez.it
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Zncă cu mult înainte de 23 August 1944, in centrul 
atenției partidului a stat grija permanentă față de 
educația cultural-sportivă a maselor, grijă izvorită 

din învățătura marxist-lenirilstă, potrivit căreia sportul și 
cultura fizică trebuie să devină ~o parte a educației în 
muncă a tineretului, trebuie să-și găsească o largă apli
care in problema ocrotirii sănătății, să servească cauzei 
luptei pentru o viață nouă.

Sprijinind in decursul întregii sale existențe activitatea 
sportivă multilaterală in organizațiile muncitorești, în di
ferite asociații cu caracter progresist, partidul a atras 
atenția tuturor organizațiilor sale că activitatea de cul
tură fizică și sport trebuie să joace un rol uriaș in for
marea și dezvoltarea tineretului, că munca in domeniul 
mișcării sportive constituie o parte componentă a întregii 
munci politice generale și cultural-educative, că activitatea 
sportivă trebuie să fie legată de construirea generală a 
Socialismului.

Continuînd tradițiile revoluționare și de luptă ale po
porului romin, militind pentru eliberarea socială și națio
nală a oamenilor muncii, partidul, prin lupta sa eroică, 
îndelungată, dusă în decursul întregii sale existențe, prin 
devotamentul său neclintit față de cauza celor ce muncesc,

a scos țara de sub obroc, a descătușat, la 23 August 
1944, forțele creatoare ale poporului romin, făcindu-l azi 
cu adevărat slăpin pe soarta sa, făurindu-i o viață din ce 
in ce mai bună ! Toate marile realizări obținute după 
victoria insurecției armate din august 1944, inițiată, orga
nizată și condusă de partid — au schimbat din temelii 
viața poporului, au dus la înflorirea patriei socialiste, 
la dezvoltarea economiei și culturii. Sportul, altădată 
apanajul odraslelor burghezo-moșierimii, o activitate în
dreptată spre abrutizarea tineretului, a educării lui in 
spiritul șovinismului și a naționalismului, a fost pus de 
partid în slujba intereselor generale ale poporului, a 
căpătat o largă dezvoltare, devenind unul din mijloacele 
importante de educație patriotică, cetățenească și comu
nistă a tineretului, de pregătire a oamenilor muncii 
pentru munca socialistă, apărarea patriei și a păcii.

Grija partidului față de sport și cultură fizică a mase
lor s-a manifestat zi de zi și ea se oglindește în măsurile 
luate, în documentele (Rezoluții, Rapoarte, Hotăriri) de 
partid elaborate cu privire la această problemă importantă 
a maselor. Mai jos publicăm unele extrase din docu
mentele de partid elaborate în diferite etape istorice.

Hotărirea Con.. „tuțui Central al Partidului 
Muncitoresc Romin a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine cu privire 
la reorganizarea mișcă»;;, cultură fizică
și sport din Republica t'ornlară Romînă

•19X5
Rezoluție asupra activității Comitetu’ui

Central și asupra organizării
D. TINERET, FEMEI, SPORT

I ...24. Trebuie organizate frac
țiuni ale Tineretului Comunist 

'în organizajii'e sportive mun
citorești existente; trebuie în- 
Ifimțate societăți sportive mun
citorești acolo unde ele nu 
■există; trebuie centralizate

toate într-o societate generală 
legală afiliată Ia Federația 
societăților sportive din Ro- 
minia. (F.S.S.R.).

(Rezoluție adoptată la Ple
nara C.C. al P.C.R.),

:1928
VI. Rezoluția in chest iunea Uniunii

Tineretului Comunist (U. T. C.)
i ...2 Cu toate pie: o.rile grele 
I pe qare le-a suferit în lupta 
.împotriva teroarei albe, U.T.C.

(Comsomolul) din Romînia a 
dus o muncă ilegală și legală

I în rîndurile tineretului munci- 
i toresc: editarea ziarelor și a 
i foilor ilegale, munca în sin- 
; dicate și participarea în or- 
I ganizațiile sportive.
| ...5. Intensificîndu-și activita
tea ilegală, U.T.C. trebuie să 
I utilizeze diferite ferme și po- 
1 sibilități de muncă legală, 
căutînd să cucerească în toate 
organizațiile legale ale tinere- 

ț tului muncilor și țărănesc cu 
' caracter politic-cultural și 
i sportiv — conducerea, și să le

dea acestor organizații un ca
racter revoluționar. Activita
tea legală a Uniunii Tinere
tului Comunist trebuie să fie 
condusă după următoarele li
nii :

...b. Activitatea în cluburile 
și organizațiile sportive, mun
ca activă a U.T.C. în toate 
organizațiile sportive cu ca
racter muncitoresc, pregătirea 
pentru centralizarea mișcării 
spo-rtive muncitorești și crea
rea unei uniuni sportive mun
citorești independente, de cla
să.

de agresiune și jaf ce l-au 
dus împotriva țării socialis
mului, Uniunea Republicilor 
Socialiste Sovietice.

Burghezia a transformat 
totodată sportul în teren de 
exploatare capitalistă, de a- 
facerism și corupție.

II

...Biroul Politic consideră că 
trebuie asigurată, pe baza 
unei juste îndrumări, partici
parea sportivilor la viața po
litică și socială a țării. Cul
tura fizică și sportul trebuie 
să devină unul din factorii 
importanți de întărire fizică și 
morală a oamenilor muncii, 
de întărire a Patriei noastre, 
Republica Populară Romînă.

...6. Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, 
C.C. al U.T.M. trebuie să 
combată local-pat-riotismu! și 
să dezvolte spiritul de cola

borare în mișcarea sportivă; 
trebuie să ducă lupta împo
triva cosmopolitismului în 
sport, care se manifestă prin 
slugărnicia față de sportul în 
descompunere din Apus, prin 
desconsiderarea unor jocuri 
sportive naționale ca oină, 

etc.; să dezvolte în rîndurile 
tineretului sportiv, dragostea 
înflăcărată pentru Patrie, Re
publica Populară Romînă și 
spiritul internaționalismului 
proletar, atașamentul și dra
gostea pentru marea țară a 
socialismului victorios. Uni
unea Sovietică.

Ar

...Organizațiile de Partid și 
membrii de partid au sarcina 
de a sprijini sistematic și cu 
toată puterea cultura fizică și 
sportul; de a lua măsuri pen
tru întărirea conducerii orga
nizațiilor de cultură fizică și 
sport.

Cultura fizică, ca parte in
tegrantă a culturii socialiste, 
constituie un important mijloc 
de întărire a’ sănătății oame
nilor muncii, de creștere a 
unei generații viguroase, capa
bile să îndeplinească în bune 
condițiuni mărețele sarcini de 
construire a socialismului, de 
apărare a cuceririlor regimu
lui nostru democrat-popular și 
de strîngere a relațiilor de 
prietenie între poporul romîn 
și popoarele altor țări în ve
derea menținerii și consolidării 
păcii.

★
...In vederea creării condiți

ilor necesare dezvoltării cul
turii fizice și sportului în 
concordanță cu dezvoltarea e- 
conomică și politică a Repu
blicii Populare Romîne, Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Consi-

1960

liul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne,

HOTĂRĂSC
1. Crearea unei largi orga

nizații obștești pe principiul 
centralismului democratic. Uni
unea de Cultură Fizică și 
Sport din R. P. Romînă 
(U.C.F.S.), ca organ unic de 
conducere, îndrumare și orga
nizare a activității de cultură 
fizică și sport din R.P. Ro
mînă.

Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport (organul central 
și organele locale) și asocia
țiile sportive își încetează ac
tivitatea în mod treptat pe 
măsura organizării Uniunii de 
Cultură Fizică șf Sport.

Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport își va desfăȘ'" .' acti
vitatea sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Directivele Congresului al III-!ea al P.M. R.
cu privire la planul de dezv oltare a economiei
naționale pe anii 1960- 1965 și Ia schița
Planului economic de perspectivă pe 15 ani

1955
Raportul asupra Proiectului de Directive 
a?e Congresului al II-!ea cu privire la cel

de al doilea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1956-60

1951

(Congresul al IV-lea al
P.C.R.).

Congresul al V-lea al Partidului Comunist 
din Romînia

MUNCA PRINTRE FEMEI Șl TINERET

...O mare atenție se va d'i 
dezvoltării culturii fizice și 
sportului, în care sco<p vor fi 
construite cca 100 baze spor
tive pentru sporturi de masă 
și 10 baze sportive de perfor
manță.

Pentru o mai bună cunoaș
tere a bogățiilor și frumuseți
lor patriei, a monumentelor 
istoriei și culturii noastre na
ționale, va fi stimulată extin
derea turismului, dezvoltîn 
du-se în mod corespunzător 
baza materială a acestuia.

...Se vor aloca fonduri ma
teriale și. bănești din ce în ce 
mai însemnate pentru dezvol
tarea învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, extinderii instituți
ilor de educație și recreație a 
copiilor (grădinițe și creșe),

serviciilor culturale (cinemato
graf, radio, televiziune, tea
tru), serviciilor pentru odihnă, 
sport, turism și recreație, ser
viciilor de gospodărie comu
nală, transport și locuințe.

PARTIDUL ne-a fost și ne este călăuză! El a condus j 
cu înțelepciune poporul spre toate marile realizări ! 
cu care ne mîndrim astăzi. Prin lupta sa eroică, 

îndelungată și grea dusă în decursul întregii lui existențe, j 
prin devotamentul neclintit față de cauza celor ce mUn- < 
cesc, prin politica sa înțe eaptă și clarvăzătoare, partidul 
și-a cîștigat încrederea, prețuirea și dragostea nemărginită 
a maselor largi populare, in diferitele etape istorice prin 
care a trecut țara noastră partidul a fost un luptător 
neobosit pentru fericirea poporului. Aplicînd cu fermitate 
și în mod creator mărxism-leninismul, partidul a știut, 
ca un cîrmaci priceput, să-i poarte pe oamenii muncii 
spre luminosul țărm al victoriei. Privim cu nespusă admi
rație drumul glorios, presărat de biruinți și jertfe, stră
bătut de eroica noastră clasă muncitoare condusă de par
tid.

Sub îndrumarea partidului sportul a parcurs și el o 
importantă cale, ajungînd astăzi, în anii luminoși ai 
orînduirii democrat-populare, o parte integrantă a culturii 
noastre socialiste bun al întregului popor.

Recunoscători fără de margini partidului, sportivii pa
triei sînt hotărîți să răspundă totdeauna prin fapte grijii 
părintești cu care sînt înconjurați. In cinstea măreței ani
versări a partidului ei se angajează solemn să muncească 
cu abnegație pentru cauza desăvîrșirii construiri socialis
mului în Republica noastră dragă, să se pregătească ne
contenit. să obțină noi victorii pe stadioane, pentru a pur
ta pe culmj și mai înalte gloria sportivă a patriei iubite.

...33. O atenJe mare trebuie 
i dată organizării femeilor și ti- 
1 neretului muncitor, nu numai
■ pentru că muncitoarele și ti-
■ neretul prezintă o importantă 
tot mai mare în producție, ci

1 și pentru că organizațiile fas- 
1 ciste și burgheze (cercurile

sportive, cercurile de educație, 
organizațiile de cercetași etc.) 
duc lupta pentru supunerea 
femeilor și tineretului munci
tor influenței lor politice.

(Din rezoluțiile Congresu
lui a! V-lea al P.C.R., ținut 
la sfîrșitul anului 1931).

1949
Hotărirea Biroului Po’itic al C. C. al P. M. R.
asupra problemei stimulării și dezvoltării 
continue a culturii fizice și sportului

I Organizarea temeinică a cui- Clasele exploatatoare au fo- 
î turii fizice și a sportului de losit sportul ca mijloc de cul- 
' masă în condițiunile actuale tivare a naționalismului bur- 
1 de dezvoltare a țării noastre, ghez, de ațîțare șovină și ra- 
j are o mare importanță poli- sială, ele au căutat să folo- 
itică, deoarece cultura fizică și seasc- spwtuI drept arm„ de 
I sportul, îndrumate de Partid, ;I ... . . .. ,. . „ întărire a exploatării capita-, constituie o contribuție insem- H '
■ nafă în formarea unui om nou, liste- Guvernele burghezo-mo- 
I luptător hotărît și activ pen- șierești au folosit organizațiile 
j tru construirea socialismului, paramilitare reacționare și fas- 
I Burghezia^ și moșjerimea din ciste> ca m d<; abruti.
| țara noastra, ca ceste tot în
[țările capitaliste, ' a ținut po- zare a tineretului, în scopul 
porul muncitor departe de transformării lui în carne de 
cultura fizică §i sport Um pentru războiul criminal

La chemarea și sub conducerea Partidului, poporul mun
citor a pornit cu entuziasm la înfăptuirea măreței opere 
de construire a socialismului în patria noastră.

Sub lovituri de tirnăcop, in asaltul viguros al brațelor 
oamenilor muncii, s-au prăbușit nu numai cocioabe și 
ruine, ci și toate vestigiile unui trecut de exploatare și 
umilinți.

Pentru ei, pentru viața lor jericită, oamenii muncii au

ridicat uzine, fabrici, locuințe, palate ale culturii, stadii 
impunătoare.

Cu înflăcărat patriotism, tineretul Republicii ia p 
alături de întreg poporul la această grandioasă operă c 
toare, la făurirea vieții noastre noi, luminoase, plină 
perspective mărețe, minunate. El își oțetește forțele pe 
renurile de sport, crește sănătos, puternic, fericit!

(I’otocvmpoziție de I. MIHĂIC



SPORTULUI
ROM1NESC

„Un nou record mondial stabilit de lolanda 
Balaș"... „Jucătoarele de tenis de masă din Romînia 
au salvat onoarea Europei"... „Romînii, cei mai 
buni din lume la handbal"... „Sportivii de la poa
lele Garpaților s-au impus din nou la recentele 
campionate europene"... — — ---- —
podiumul olimpic"... Iată 
in această formă sau în 
în ultimii ani tot mai 
sportive mondiale. Iată cuvinte 
limbile pământului — care exprimă marele salt va
loric înregistrat de sportul românesc în anii lumi
noși ai democrației populare, sub conducerea înțe
leaptă a partidului iubit.

La Melbourne și la Reykjavik, la Moscova și la 
Cairo, în Brazilia sau în Fir! mda, 
și în sălile de sport de la Paris, 
Damasc, Oslo, Teheran, Budapesta, 
Pekin, în atîtea atc orașe de pe toate meridianele 
globului pămîntesc, reprezentanții sportivi ai Româ
niei noi au luat parte la zeci și zeci de Competiții, 
cucerind victorii, obținînd performanțe de o înaltă 
valoare.

Câtă deosebire între sportul nostru de azi, cu 
adevărat un bun 
a sportului din Romînia burghezo-moșierească! Chiar 
cel mai avizat amator de sport de peste hotare — 
pe care l-ai fi ' 
vreun succes al

1 timpuri — nu 
nume-două de 
Astăzi însă, cine n-a auzit 
rea celor mai fenomenale

1 înălțime ? Cine n-a citit 
campioni olimpici, mondiali 
amator de sport din lume nu este Ia curent cu 
performanța handbalistelor noastre care au cîștigat 
de două ori la rînd campionatul mondial sau nu 
s-a entuziasmat la auzul luptei extraordinare care 
a adus băieților noștri titlul de campioni ai lumii 
la handbal în sală ?

Cu inimile bătînd de firească mîndrie, sportivii 
din țara noastră au urmărit și comportarea repre-

„Din nou, un romîn pe 
fraze sau titluri pe care, 
alta apropiată, le găsești 

des în coloanele presei 
rostite în toate

pe stadioanele 
Tokio, Praga, 

Londra, Atena,

obținînd performanțe de o înaltă

al maselor, și situația dezastruoasă

1944 despre 
din Romînia acelor 

! pomeni deed un 
profesioniști și... atît! 
de lolanda Balaș, autoa- 
recorduri Ia săritura în 
despre multiplii noștri 

și europeni ? Care

întrebat înainte de 
sportivilor i 

ț:-ar fi putut 
boxeri

zentanților Romîniei populare la cele mai mari con
fruntări sportive de pe glob, Jocurile Olimpice, 
care au adus țării o glorie sportivă pe care in 
trecut nimeni n-o visa. Participând la 3 ediții ale 
Olimpiadelor, în 
nrînia a cucerit 
curînd la edițiile 
mari competiții, 
27 de medalii dintre care 9 de aur, 5 de argint 
și 13 de bronz! Iar la ultima ediție, cea de la Roma, 
Republica Populară Romiînă s-a clasat pe locul 10 
între cele peste 80 de țări participante, lăsînd în 
urmă țări cu îndelungate tradiții în sport.

Am citat mai sus doar cîteva din marile succese 
sportive ale acestor ani. Dar la această scurtă enu
merare, s-ar putea adăuga succesele de la tir și 
lupte, de la canotaj academic și scrimă, de la polo, 
cele ale voleibaliștilor, parașutiștilor, atleților, ale 
exceienților noștri jucători de rugbi a căror ultimă 
victorie asupra Franței a uimit lumea sportivă.

Pretutindeni unde au participat, la Olimpiade, la 
campionate al? lumii sau europene, la întrecerile 
sportive din cadrul Festivalurilor mondiale ale tine
retului și studenților, la diverse ediții ale Jocurilor 
Balcanice, la competițiile și întâlnirile internaționale 
bilateral? inter-țări sau inter-cluburi, sportivii ro- 
mîni și-au cîștigat simpatia și prețuirea spectatori
lor nu nttmai prin frumoasele lor rezultate, ci și 
printr-o comportare ireproșabilă, caracteristică spor
tivilor unei țări socialiste.

Credincioasă principiilor coexistenței pașnice, ale 
colaborării internaționale, țara noastră promovează 
permanent lărgirea necontenită a relațiilor interna
ționale, mărirea neîncetată a schimburilor de dele
gații sportive. Este în continuă creștere atît numă
rul competițiilor Ia care participă sportivii noștri 
peste hotare, cit și al întrecerilor organizate de noi.

Mulțumind din inimă partidului, căruia îi dato
rează toate succesele lor, sportivii patriei noastre 
sint hotărîți să muncească cu forțe sporite pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive, pentru a 
noi succese închinate vieții noastre noi, 
libere, partidului

sportive de pe glob, Jocurile 
au adus țării o 

visa.
timpul regimurilor burgheze, Ro- 

o singură medalie de argint. Con- 
din 1952, 1956 și 1960 ale aceleiași 
sportivii țării noastre au cucerit

iubit.

repurta 
patriei

★

Un moment de neuitat...
După un meci extraordinar — care 

le-a cerut eforturi fizice cu totul deo
sebite și o puternică încordare—-hand- 
baliștii echipei noastre reprezentative 
au întrecut, în finala campionatului 
mondial de handbal în 7, pe reprezen
tanții R.S. Cehoslovace. Imediat după 
fluierul final, jucătorii noștri se îm
brățișează fericiți. Pe fetele lor se 
citește și oboseala întrecerii sportive, 
dur și mulțumirea victoriei finale. Este 
un succes care întregește minunat bu
chetul de performanțe al sportivilor 
din această disciplină: cucerirea de 
două ori consecutiv a campionatului 
mondial feminin la handbal în 11, 
cîștigarea Cupei Campionilor Euro
peni la handbal în 7 de către echipa 
feminină Știința București, precum și 
alte victorii de răsunet.

Partidului
La sosirea pe aeroportul Bănea- 

sa, campionii olimpici, Ion Dumi
trescu, Dumitru Pîrvulescu și Io- 
landa Balaș care au reprezentat 
cu cinste mișcarea noastră spor
tivă la Roma sînt primiți cu bu
chete de flori. La ediția a 17-a 
u Jocurilor Olimpice, țara noastră 
a obținut rezultate de prestigiu, 
confirmind succesele de la Mel
bourne.

Succesele mele le datoresc partidului
D

ce voi obține de

în 
să

măcar altădată, 
fată ca mine 

a lumii, 
europeană ?

e fiecare dată cînd obțin un suc
ces în întrecerea sportivă, cind 
reușesc să trec peste ștacheta 

Înălțată tot mai sus, gindul meu se
îndreaptă cu dragoste și recunoștință 
spre partid. Fiindcă alături de toți ti
nerii patriei iubite, alături de toți oa
menii muncii îmi dau perfect de bine 
seama că datoresc partidului tot ceea 
ce am realizat, tot 
aci înainte.

Ar fi putut visa 
anii de demult, o
poată ajunge recordmană 
campioană olimpică și 
Niciodată 1

Partidul, puterea populară au pus la 
dispoziția tineretului nostru dornic să 
practice sportul condiții minunate, ne- 
gindite in vremea cind stăpineau în 
Romînia burghezia și moșierimea. Eu 
eram foarte mică atunci, aproape că 
nici nu-mi aduc aminte. Mie și celor 
de-o vîrstă cu mine care am început 
sportul în anii aceștia luminoși ne 
face aproape impresia că din totdea
una a fost așa ! Adică, după ce-ți ter
mini treburile zilnice te duci pe sta
dion, găsești materiale și echipament, 
te așteaptă antrenori pricepuți, te pre
gătești, înveți, te perfecționezi. Ca să 
te poți întrece, ea să capeți experi
ență, se organizează concursuri. Călă
torești în diferite orașe ale țării, în 
condiții confortabile, ești așteptat și 
primit cu dragoste. Tot așa și peste 
hotare. Marile campionate și con
cursuri m-au purtat în multe țări ale 
lumii. Pretutindeni am putut vedea de

cu fermitate și 
nostru.
stat înapoiat în 
o țară cu o pu-

uriași înainte 
domeniile de 
în sport. As-

mondiali, olimpici, europeni, 
cîștigă mari întreceri inter- 
In trecut presa sportivă 
consemna ca o mare sur-

cită stimă și apreciere se bucură patria 
mea, Republica Populară Romînă, și 
inima mi se umplea de o justificată 
mîndrie, de fericire. înțelegeam că 
toate acestea sint urmarea conducerii 
înțelepte de către partid, a politicii pe 
care o promovează 
consecvență partidul

Romînia, dintr-un 
trecut a ajuns astăzi
ternică industrie socialistă, cu o agri
cultură înfloritoare. Pași 
au fost făcuți in toate 
activitate. Bineînțeles și
tăzi sportivii noștri cuceresc titluri de 
campioni 
balcanici, 
naționale, 
mondială
priză o victorie internațională romî- 
nească. Astăzi asemenea fapte nu mai 
miră pe nimeni, sint considerate ca 
un lucru pe deplin firesc.

In cifrele recordurilor, mereu mai 
înalte, in sutele de mii de participanți 
la competițiile de mase, în cupele și 
medaliile care sînt aduse in țară din 
toate colțurile lumii de harnicii și ta- 
lentații noștri sportivi se poate citi 
omagiul pe care tineretul este fericit 
să-1 aducă Partidului, părintele nos
tru drag !

SOLANDA
maestră emerită

BALAȘ
a sportului

♦
♦
♦

■< -

țară sau departe de hota- " 
ei, sportivii noștri nu uită ” 
un moment ca performan- - - 
lor, succesele pe care le " 

obțin pentru gloria sportivă a - ■
patriei se datoresc condițiilor j; 
minunate de pregătire și an- -. 
trenament pe care le au asi- ■ • 
gurate prin grija permanentă ’’ 
a partidului nostru drag. De ■■ 
aceea, ei închină întotdeauna țț 
cele mai frumoase rezultate . - 
ale lor Partidului Muncitoresc " ’ 
Romîn, ca semn de prinos și ț I 
recunoștință pentru viața mi- - ■ 
nunată pe care o trăiesc, 
pentru posibilitățile ce le sînt - ■ 
create de a urca tot mai sus țț 
treptele măiestriei. Reprodu- . ’ 
:em în această pagină cîteva “ 
din declarațiile sportivilor noș- țț 
tri fruntași făcute cu prilejul -- 
realizării unor performanțe va- Jț 
loroase.

GABRIEL MOICEANU, în- •- 
vingător în etapa a IlI-a a țț 
actualei ediții a „Cursei Pâ- .. 
cii“ : „Dedic această victorie 
celei de a 40-a aniversări a țț 
partidului nostru iubit. Dato- -- 
rită grijii permanente pe care țț 
partidul o poartă mișcării . - 
sportive, tineretul nostru și-a 
putut ridica necontenit măies- țț- 
tria sportivă. De aceea, în a- • ■ 
ceste clipe îmi îndrept cu re- ț ț; 
cunoștință gînduri.'e spre Parti- ■■ 
dul Muncitoresc Romîn, care țț' 
ne conduce pe drumul victo- . ț 
fiilor neîntrerupte, pe drumul ” 
socialismului". țț.

MARIA ALEXANDRU Șl ■- 
GETA PITICA: „Sîntem ne- țț
spus de fericite că am învins -- 
într-o competi.ie de o atît țț 
de mare amploare cum a fos> . - 
aceasta ediție a campionate- '■ 
lor mondiale.

Închinăm victoria 
marelui eveniment 
întîmpină întregul nostru 
por, cea de a 40-a 
a partidului nostru drag".

FLORICA ȘI CONSTANTIN 
GRECESU : „Dăruim vic
toriile obținute în cadrul „Cro
sului Balcanic" 
marii sărbători 
nostru, aniversarea 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia“.

noastră ■■ 
pe care-1 țț 

po -- 
aniversare ' ’

de la Sofia 
a poporului țț 

a 40 de . -

cîndmomentul solemn

înălțîndu-se falnic pe 
' i cu recunoștință și

Cuvinte pornite din inimă
PE1RE IVANESGU din echipa de handbal în 7 a R. P. Române, 

campioană mondială: „La floarea minunată a realizărilor poporu'ui, 
sportul este o strălucitoare petală. Și nici nu s-ar fi putut ca miș

carea de cultură fizică să nu meargă în pas cu avîntul -- -■ 
înregistrat pretutindeni în patria noastră dragă. Sportul se 
pe temeliile solide ale activității de mase, înăițîndu-se ca o 
uriașă. Milioanele de participanți la întreceri, sutele de 
amenajate prin munca patriotică a tineretului 
ridicate de brațel.e harnicilor noștri <_ 1__
trencri și tehnicieni cu o înaltă calificare, cucerirea culmilor științei 

iată pre- 
iată

general, 
sprijină 

piramidă 
terenuri 

și marile stadioane 
constructori, promoțiile de an-

sportive și, pe deasupra, entuziasm, entuziasm, entuziasm, i * 
misele recentului succes al echipei noastre de handbal în 7, 
„secretul" tuturor marilor victorii ale sportului românesc.

Fiecare ne-am amintit toate acestea în _ ___ _ __2.
cupa de campioni ai lumii ne era înmânată, și cirul acolo, departe 
de patrie, ascultam înecați de emoție imnul patriei noastre dragi 
și vedeam drapelul tricolor cu stema țării înălțîndu-se falnic pe 
catargul cel mai înalt. Iar gândul se îndrepta cu recunoștință și 

nemărginită dragoste către Partid, conducătorul nostru încercat și 
înțelept, făuritorul vieții noi pe care o trăim, al tuturor succeselor 
cu care ne mîndrim! Merită nenumărate ore de antrenament și de 
strădanii, merită munca grea de pregătire, merită truda și efortul 
ca să poți trăi o asemenea clipă. Să poți privi mândru, cu fruntea 
sus, să poți spune cu simțământul datoriei împlinite:

Iți mulțumim Patrie scumpă, îți mulțumim, Partid iu/bit! Primiți 
modestul nostru răspuns pentru grija nemărginită ce ne-o purtați!“.

Rugbiul este una dintre disciplinele, sportive cele mai îndrăgite de tineretul 
patriei noastre. In anii regimului democrat-popular acest sport a cunoscut o ; 
dezvoltare deosebită, fiind practicat in tot mai multe orașe din țară. Ca ur- j 
mare a continuei întăriri a bazei de mase, a ridicării măiestriei sportive, 
rugbiul nostru a atins — pe plan internațional — un nivel la care nici n-am 
fi îndrăznit să ne gîndim înainte de 23 August 1944. Echipele noastre au 
în palmaresul lor frumoase victorii asupra a numeroase echipe de peste ho
tare, printre care multe echipe de renume din Anglia și Franța. In fotogra
fie, un aspect din meciul Romînia— Franța disputat anul trecut la București i 
și cîștigat de echipa noastră cu 11—5.



MÎINE ÎN CATEGORIA A: ETAPA A XXI-a
La București, cup aj pe ,,23 August“ : Progresul-—Dinamo Bacău și Dinamo — C.S.MJ5.

își va

fixate cum

ț

Sezonul de vară a fost inaugurat la Moscova j
printr-o mare demonstrație sportivă

— la 14 mai. 
șase partide 
Steagul roșu

programate (a 
— Știința Cluj,

Campionatul categoriei A 
consuma mîine a XXI-a sa etapă, ul
tima înaintea meciurilor cu repre
zentativele Turciei, 
se știe

Cele 
șaptea,
a fost amînată) exercită o deosebită 
atracție prin importanța pe care o 

> prezintă atît pentru lupta din fruntea 
I clasamentului, cît și pentru aceea din 
i zona retrogradării.

„Duelul" — indirect, deocamdată 
j — dintre Dinamo București, actualul 
j lider, și C.C.A., principalul său con- 
l curent, continuă în condiții favo- 
■ rabile dinamoviștilor: aceștia 
) acasă, cu CSMS, în timp ce C.C.A. 
1 se deplasează Ia Timișoara, pentru 
t un joc care se anunță dificil atît pen- 
j tru motivul că întîlnește o echipă 
1 care luptă pentru evitarea retrogra- 
I dării, cît și pentru faptul că această

joacă

Progresul a jucat joi 60 de minute 
cu Pielării (meciul s-a întrerupt din 
cauza ploii). Antrenorii Lupaș și 
Drăgușin vor menține formația care 
a învins pe C.C.A.

La Rapid, antrenorii Mihăilescu și 
Filote au dificultăți cu formația de
oarece trei jucători sînt accidentați: 
Koszka, Ozon și Copil. Primii doi nu 
vor juca și vor ft Inlocuiți cu Langa 
și, respectiv Ion C. Ion. In cazul 
cînd nici Copil nu va putea juca, 
atunci aripa dreaptă o vor forma 
Ion C. Ion și Leahevici. In rest, 
formația rămîne neschimbată.

Corvinul s-a antrenat în familie. 
Contra Farului va folosi probabil 
echipa: Niculescu-Buzeșan, Nacu, Iz- 
ghireanu-Tetea, Tătaru-Constanti- 
nescu, Pop, Anton, Ionescu, AH.

La Constanța, Farul a jucat cu 
două echipe regionale; Electrica și

Spartac (8—1, Ciosescu 2, Olaru 2, 
Sever 2, Vasilescu și Niculescu). 
Antrenorul Botescu a pus accent pe 
pregătirea atacului, care a dovedit 
vervă de joc. Formația : Ghibănescu- 
Straton, Brînzei. Buzea-Stancu, Bi- 
bere-Vasilescu, Sever, Olaru, Cio
sescu, Mănescu.

Știința Timișoara a jucat cu Vul
turii UMT (12—1). Contra echipei 
C-C.A. va juca formația: Pain-Geor- 
gescu (Hălmăgeanu), Turcaai, Co
ci reanu-Petescti, Tămase-Gîrleanu, R. 
Lazăr. Manolache (Lereter), Lereter 
(Ig»ia), Mija.ru.

Dinamoviștii bucureșteni nu s-au 
fixat încă asupra formației. Probabil 
că va juca aceea de duminica tre
cută.

La C.C.A. se anunță reintrarea lui 
Alexandrescu, ceea ce va conta foar
te mult pentru echipă.

MIINE PE STADIONUL
„23 AUGUST"

Ora 15.15: Progresul — Dinamo 
Bacău, arb. Ad. Varga-Cluj.

Ora 17: Dinamo — C.S.M.S. 
arb, AL Toth — Oradea.

-- A intrat in tradiția moscoviților 
"■ ca la fiecare început de mai să 
” inaugureze intr-un cadru festiv se-
• - zonul 
j “ tățile 
- ► acest 
j peste 
■» tului
■ tice. Timp de mai multe ore, spec- 
; ► tatorii din tribunele arhipline ale
■ - stadionului din Lujniki au urmă- 
j ”, rit cu mult interes un variat pro-
• - gram sportiv la care și-au dat
• contribuția un mare număr de 
. ► sportivi, printre care campioni 
"■ mondiali, olimpici și europeni, re- 
‘" cordmani ai lumii.
• ■ Grandioasa demonstrație sportivă 
” ’ a fost inaugurată de- către mem- 
” bri ai asociațiilor Spartak, Dinamo, 
•" Burevestnik și altele, care, în fru-

" moașe și elegante uniforme, au in-
■ - cintat publicul prin precizia, fine- 
”,' țea și siguranța exercițiilor pre- 
,, zentate. Fetele din asociația Re- 
j ■ colta, ale căror costume aurii

ne-au amintit întinsele lanuri de 
griu în pirg, au atras îndelungi 
ropote de aplauze.

Este apoi rindul sportivilor de 
performanță. Campionul olimpic 
Serghei Filatov, pe calul său Ab
sent, a constituit din nou un mare

■ ■ punct de atracție al programului. 
Exercițiile sale, dovedind o înaltă 
măiestrie, siguranță și stăpinire de

sportiv de 
din acest 
eveniment 
100.000 de
din capitala Uniunii Sovie-

vară. La festivi- 
an prilejuitei de 
au fost prezenți 
iubitori ai spor-

sine, au fost urmărite cu un mare 
interes 
plătite 
chisă". 
cultură 
au prezentat in continuare un pro- T 
gram de exerciții de gimnastică # 
acrobatică. X

O animație deosebită a cuprins X 
tribunele atunci cind și-au făcui T 
apariția echipele de ștafetă: ele Ț- 
erau alcătuite din copii in virstă + 
de 8 ani din orășelul copiilor de X 
pe lingă Stadionul central V. I. Le- X 
nin. „Puștii" au concurat la intre- T 
ceri de biciclete și mașini cu pe- X 
dale. De 
exerciții 
fotbal.

De pe 
apoi startul mărșăluitorii și mara- 
toniștii. Cu acest prilej atletul Mi
hail Dimitriev a stabilit un nou 
record al 
proba de 20 
inaugurare a 
în aer liber 
Sovietice s-a 
țională partidă de fotbal : 
pioana unională Torpedo Moscova 
a întîlnit pe vechea sa rivală Di
namo Tbilisi.

de cei prezență, fiind răs- 
cu aplauze la „scenă des- 

Studenții Institutului de 
fizică și sport din Moscova

asemenea, ei au efectuat 
de conducere a mingii de

pista stadionului au luat

orașului Moscova in 
km. Festivitatea de 
noului sezon sportiv 
în capitala Uniunii 
încheiat cu o trgdi- 

cam-

echipă a marcat duminica trecută o 
I revenire destul de puternică. Nici 
| meciul dinamoviștilor nu-i prea ușor, 

deoarece și C.S.M.S. este în zona re- 
i trogradării și deține o formă 
1 dar oricum faptul 
i constituie pentru ~

Nu mai puțin 
lalte partide. In 

■ pete codașe vor 
turi pentru a-și 

. din clasament.
între ele: Corvinul și Farul la Hune
doara și prima șansă o are echipa 
hunedoreană. Alte două vor încerca 
să smulgă puncte unor formații 

• fruntașe: Progresul întîlnește la Bucu
rești pe Dinamo Bacău, și jocul bun 
făcut în meciul cu C-C.A. îi dă 
dreptul să spere într-un succes, iar 
Minerul evoluează la Arad, deci un 
joc greu cu U.T.A., care țintește 
locul doi, ca și alte formații, printre 
care Petrolul și Rapid, protagonistele 
întâlnirii de mîine de la Ploiești.

Pentru aceste jocuri, echipele s-au 
pregătit atent.

bună, 
că joacă acasă 

Dinamo un avantaj, 
importante sîntcele- 
trei dintre ele echi- 
da adevărate asal- 
îmbunătăți situația 
Două se înfruntă

ALEXANDR SIZONENKO 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular" la Moscova

ALE SPORTIVILOR ROMÎNI IN LUNA IUNIE 1961

Echipa Lokomotiv din Zagreb

Lokomotiv Zagreb joacă la București
Săptămîna viitoare ne va vizita e- 

chipa iugoslavă Lokomotiv din Za
greb, care participă într-una 
două serii ale campionatului 
riei B.

Fotbaliștii iugoslavi vor 
două întîlniri:

Miercuri 10 mai la București cu Se
lecționata feroviară a orașului Bucu
rești, și

din cele 
catego-

susține

Lotul A—Szeged 0-1 (O-O)
Joi, Ia Brașov, lotul A a susținut 

un joc de verificare în compania 
formației maghiare Szeged. Partida 
a avut loc pe stadionul Tractorul, 
în prezența a 14.000 spectatori, și 
s-a terminat cu victoria oaspeților 
la scorul de 1—0 (0—0), prin punc
tul înscris de Nyâri în min. 57. 
Echipa noastră s-a comportat cu 
mult sub așteptări, prestînd un joc 
confuz, greșit orientat tactic, atît în 

, apărare cit și în atac. Formația Sze
ged, jucînd mai calm, a reușit o 
comportare meritorie.

Arbitrului M.
I formațiile:

LOTUL A: 
i Nunweiller III. 
i 63 Seredai),
weiiler IV)-Hașoti (min. 74 Oaidă),

l

Voinescu-Zavoda II. 
Greavu-Jenei (min. 

Bone (min. 46 Nun-

J1UI PE‘RO$ANI -ZAWISZA (R.P.P.)

BYDGOSZCZ 5 (prin telefon). — 
i Astăzi, Jiul Petroșani a susținut în loca- 
Ilitate al doilea și ultimul meci din ca- 
drul turneului său în R. P. Polonă. E- 
Chipa din Petroșani a întîlnit pe Zawisza, 

fțCare a promovat anul acesta în prima 
Categorie. întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat dc egalitate: 0—0, după un 

.Joc în care Jiul s-a comportat bine și 
merita să cîștige. Cei mai buni jucători 

l ai Jiului au fost portarul Gram, Farcaș, 
I Cosmoc, și Gabor.
■ Jucătorii romîni pleacă sîmbătă Ia 
(Varșovia unde vor asista Ia un cuplaj 
I international în nocturnă : R. P. Polonă— 
IR. P. Bulgaria și Reims—Legia (dumi- 
i nică echipa R. P. Bulgaria va juca la 
I Lublin cu Legia, iar Reims la Lodz cu 
Wisla). Lotul echipei Jiul va pleca du- 

; minică spre țară ; el va sosi luni noapte 
lă Petroșani.

SPORTUL POPULAR 
a JXa Nr, 3818

(min.Constantin, Ionescu, Seredai
63 Dridea), Tătarii.

SZEGED: Toth-Kurtosi. 
Vass-Dezsofi, Barăth-Szabo, _____ ,
Hajos, Nyâri, Boros (min. 46 (Peto).

Portoro,
Nemes,

Tirgoviște cu Meta- 
I a categoriei B. 
partida de la Bucu-

Giulești și va începe la

au loc in categoria B la 
următoarele partide: Di-

Joi 11 mai la 
Iul, liderul seriei

Biletele pentru 
rești se pun în vînzare de luni după
amiază. Meciul se va disputa pe sta
dionul din 
ora 17.

• Mîine 
București
namo Obor — Dinamo Pitești, stadio
nul Dinamo, ora 10.30, și Știința — 
C.S.M. Mediaș, teren Victoria (CAM), 
ora 11.

• Jocul C.F.R. Timișoara — Jiul 
Petroșani (cat. B, seria a IlI-a) pro
gramat pentru mîine, a fost aminat, 
deoarece Jiul se află în R. P. Polonă.

• Partida Foresta Fălticeni — Di
namo Suceava se dispută mîine la 
Botoșani, întrucît terenul din Fălticeni 
este suspendat.

In luna iunie sportivii noștri vor 
lua parte la o serie de importante 
competiții internaționale :

ATLETISM : participări la concursu
rile internaționale Memorialul Rosicki 
(Praga, 24—25) și Memorialul Kuso- 
cinski (Varșovia, 17—18).

BASCHET: întrecerile din cadrul 
„Dinamoviadei" vor avea loc la Sofia 
(15—24); meciul C.C.A. — Ț.S.K.A. 
Moscova din semifinalele C.C.E. va 
avea loc la Moscova (10) și la Bucu
rești (18)

BOX : campionatele europene, Bel
grad (3-10)

CANOTAJ ACADEMIC : participare 
la „Regata Praga" — Praga (17—18)

CĂLĂRIE: participări Ia concursu
rile internaționale din R. P. Polonă, 
Austria și R. F. Germană

CICLISM : întîlnirea R. P. Bulga
ria — R. P. Romînă la ciclism, pistă, 
la Sofia (10—15) și participare la con
cursul internațional de fond, în R. D. 
Germană (24—25)

GIMNASTICA : ediția a IH-a a 
„Cupei Europei" la femei, Leipzig 
(3—4); meciul dintre echipele de ti
neret ale R.P.F. Iugoslavia — R. P. 
Romînă, Iugoslavia (3—4)

HANDBAL : turneul internațional 
masculin și feminin la handbal in 7, 
Belgrad (30 iunie — 2 iulie)

IAHTING : întrecerile din cadrul 
j,Cupei Victoriei", Constanța (11-13)

LUPTE: campionatele mondiale
(clasice și libere) la Yokohama, în Ja
ponia (1—7)

PENTATLON MODERN : ediția a 
Vil-a a Concursului internațional al 
R.P.R. (25—29) într-o localitate încă 
nedesemnată

POLO ; turneul internațional de ju
niori, in R. D. Germană (24—25)

POPICE : meciul (masculin și femi
nin) dintre echipele R. P. Ungare și 
R. P. Romine, Budapesta (17—18)

RUGBI : meciul R. P. Romînă — 
Italia va avea loc la București (11)

ȘAH : întîlnirea dintre echipele 
(mixte) R. D. Germane — R. P. Ro
mine este programată 
Stadt (15)

SCRIMA; meci la 
R. P. Polonă — R. P.
ticipare la un concurs internațional, 
Varșovia (7—11); participarea floretis- 
telor la concursurile internaționale de 
la Como — Italia (10-11) și Paris (18- 
19)

TENIS : concurs internațional la 
București (5—11) și participare la con
cursul internațional 
Zinnowitz — R.D.G.
lie)

TIR : întreceri în
rilor Latine", în Franța (9—11), parti
cipare la campionatele mondiale de 
talere și skeet (Oslo, 8 -17) și meciul 
R. P. Romînă — R. P. Polonă (Bucu
rești, 23—25)

VOLEI : 
masculine 
gare și R. 
Budapesta

la Karl Marx-

toate armele 
Romînă și par-

de tineret de la 
(25 iunie — 2 iu-

cadrul „Cupei Ță-

Cu arbitrul N. Mihăilescu despre

• Al doilea meci EcncrDahcc-A.E.K.® Jocul echipelor
turcești • Selecționarea echipei Turciei

Cei trei arbitri romîni (St. Matai-
zer — Craiova, ................."
București și Al. Toth
care au condus partida Fenerbahce
Istanbul « - •' •* '
turneului 
miercuri. —_----- —_—
timpul șederii în Turcia, de atenția 
și bunele aprecieri ale organelor spor
tive din Istanbul și Ankara. Presa 
din Istanbul („Sehir", „Yeni Gun“, 
,,Oncii“) a acordat calificative bune 
celor trei arbitri, notînd cu trei stele 
comportarea lor.

Intr-o discuție avută cu N. Mihăi
lescu am aflat cîteva lucruri intere
sante din această deplasare și în pri
mul rind în legătură cu pregătirile 
fotbaliștilor turci pentru partidele cu 
echipele noastre reprezentative.

— Fenerbahce a obținut o victorie 
netă în partida oficială cu A.E.K. — 
ne-a spus N. Mihăilescu. Succesul 
său a fost de necontestat. Ceea ce 
nu se știe însă, este faptul că cele 
două echipe s-au întâlnit două zile 
mai târziu la Ankara, într-un meci 
amical, 
cu 2-0 !
solicitați să conducem tot noi. La 
centru a funcționat Al. Toth.

— Ați văzut jucînd și alte echipe 
din Turcia ?

— Da. Duminică ani asistat la 
două partide din campionat: Galata 
Saray — Adana Demirspor (2-0) și 
Beșiktaș —i Izmirspor (0-0), Ambele

N. Mihăilescu — 
Oradea),

— A.E.K. Atena din cadrul 
balcanic,
Ei s-au

au revenit în țară 
bucurat, în tot

ale organelor spor-

înfr-un meci 
pe care l-a cîștigat A.E.K. 

Pentru acest meci am fost

meciul dintre echipele, 
și feminine, ale R. P. Un- 
P. Romine va avea loc la 
(24-25).

La vo’ei
au fost viu disputate. La prima s-a în echipă : portarul Turgay, fundașii 

Candemir și B. Ahmet, mijlocașii 
Mustafa și Ergun de la Galata Saray, 
centrul înaintaș Can (care este în 
mare formă) de la Fenerbahce.

După modul cum se desfășoară pre
gătirile, după importanța acordată în
tâlnirii rezultă că ne așteaptă un joc 
greu pentru care t-ebuie să ne pregă
tim serios — a încheiat arbitrul N. 
Mihăilescu.

întâmplat un mic incident în sensul 
că portarul echipei Demirspor a re
fuzat să apere poarta Ia un 11 m 
contestat de el. Și Metin, interul 
stânga al echipei Galata Saray (cu
noscut și la București din meciul cu 
Dinamo București, în cadrul Cupei 
Campionilor Europeni) a tras în 
poarta goală...

Deși Fenerbahce conduce în clasa
ment. totuși cea mai bună și mai în 
formă echipă mi s-a părut Galata Sa
ray,

— Cum joacă echipele din punct 
de vedere tactic ?

— La toate cele cinci pe care 
le-am văzut, am observat o tră
sătură comună : joacă cu două vîr- 
furi de atac. Galata Saray, de pildă, 
joacă cu cei doi interi (Ugur și Me
tin) avansați și centrul Bahri retras; 
halfii Mustafa și Ahmet acționează ca 
două pistoane, înainte-înapoi. La Fe
nerbahce sînt avansați centrul Can și 
interul stînga Lefter. Extremele sînt 
plasate înainte.

— Gttm se pregătesc pentru meciu
rile cu noi ?

—■ Intens. Acordă mare importanță 
partidei de la 14 mai, pentru care se 
proiectează alcătuirea unei echipe ti
nere, bine pregătită din punct de ve
dere fizic. De aceea este nesigură 
selecționarea unuia din cei mai vechi 
internaționali. Lefter. în schimb sînt 
jucători care yor figura cu certitudine

TRACTORUL BRAȘOV-
ROTAT1ON LEIPZIG 2-3

(p. g )

BRAȘOV, 5 (prin telejon). Și în a 
doua partidă susținută în localitate 
echipa campioană masculină a R. D. 
Germane, Rotation Leipzig, a obținut 
o victorie la limită în fața formației 
Tractorul : 3-2 (15-9, 15-11, 9-15,
9-15, 15-6).

GH. MAZGAREANU-coresp.

11 pronosticuri la concursul Pronosport de miine
In concursul Pronosport de mâine 

participant^ trebuie să indice doar pen
tru li meciuri pronosticuri deoarece 
meciul VI, Steagul roșu — Știința Cluj, 
fiind aminat se acordă pronostic exact 
tuturor variantelor la această partidă.

Iată pronosticul antrenorului NICOLAE 
DUMITRESCU ni publicate în „Progra
mul Loto-Pronosport“ : 1-1: II-l, 2;in-i; rv-i, 2; — ‘

Loto-Pronosport" : 1-1: II-l,
----- x; V-l; VI-1, x; Vll-1; Vlll-1. 

IX-1, x; X-l, XI-1, x; xn-1.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 20

Etapa din 14 mai 1961 —

R.P. Romînă (A) 
(B) 
(camp.

I. Turcia (A)
n. R.P. Romînă (B) — Turcia

IU. R.S. Cehoslovacă - Scoția 
mondial)

IV. R.D. Germană « Olanda 
mondial)

y, Ind. Sirmii C. Turzil tei Mureșul 
ă_tl (cat, Bl .A

(camp.

VI. Recolta Cărei—C.S.M. Baia Mare 
(cat. B)

Vn. Tractorul — Știința Craiova 
(cat. B)

Vin. Rapid Cluj — CFR Timișoara 
(cat. B)

IX. CSM Sibiu — Chimia Govora 
(cat. B)

X. CS CFR Electro Craiova — Dinamo 
Pitești (cat. B>

XI. CS Oradea — CSM Reșița (cat. B) 
Prahova Ploiești — Unirea Iași 
(cat. B)

xn.

XI' UITAȚI CONCURSUL 
PRONOEXPRES

reamintim că numai pînă marți 
puteți depune buletinele la con-

Vă 
mai 
cursul Pronoexpres de miercuri 10 mai. 
Concursurile Pronoexpres împart săptă- 
mînal premii excepționale.

Rubrică redactată dg L 3. Lolo-Prcrf 
npspprt.

Mija.ru


Campionatul european de baschet

Echipa R. P. Romîne continuă scria victoriilor
Invingînd reprezentativele Turciei și R. S. Cehoslovace, formația 

conduce in semifinala a II-a
(prin telefon de la 

special).
campionat european 
fost atît de echilibrat

U.R.S.S. - R.D.G. 71-40 (39-18).
Victorie categorică a baschetbaliștilor 
sovietici, care se anunță principali 
candidați la titlu. Foarte bine se com
portă 5-ul de bază al formației 
U.R.S.S. : Alaciacian, Zubkov. Voinov. 
Korneev și Mujnieks.

BELGIA - R. P. POLONA 66 62 
(35—28). Baschetbaliștii belgieni au 
condus în permanență. S-au remarcat: 
Steveniers 16, Aerts 16, Loridon 21 de 
la belgieni și Wychowski 18, Niewo- 
dosky 10, Nartowski 10 de la polo
nezi.

R. P. BULGARIA - R. S. 
SLOVACA 62-60 (35-31). La 
tul fiecărei reprize jucătorii 
au luat un avans apreciabil,

Alte
93-31
69-63

rezultate
(44-15) ; 
(36-34).

DUMITRU STANCULESCU

BELGRAD, 5 
trimisul nostru

Nici cînd un 
de baschet nu a 
și disputat ca cel ce se desfășoară în
aceste zile în capitala Iugoslaviei. 
Sala Expoziției găzduiește zi de zi 
peste 15.000 de spectatori, care urmă
resc cu încordarea desfășurarea me
ciurilor, majoritatea încheiate cu sco
ruri strînse sau, unele, cu surprize de 
proporții.

La a XH-a ediție a campionatului 
european, cele mai multe formații 
s-au prezentat excelent pregătite, iar 
echipele considerate în anii trecuți ca 
„victime" sigure s-au clasat în semi
finale și continuă să dea de furcă fa
voritelor. Rj D/ Germană’ a învins ă măi putut fi recuperat." Cei 
R. P. Ungară, Turcia a întrecut R. S. 
Cehoslovacă, iar joi Seara ba’schet- 
băliștii polonezi au fost nevoiți să ce
deze în fața reprezentativei Belgiei. 
Iată numai cîteva exemple care oglin
desc saltul valoric al acestor formații, 
fapt face ca aproape în fiecare
pai.. din semifinale, câștigătoarea 
să fie cunoscută numai o dată cu flu
ierul final al arbitrilor. Datorită aces
tui lucru, lupta pentru ocuparea unui 
Joc cît mai bun in semifinale este de-a 
dreptul pasionantă, îndeosebi în seria 
a Il-a unde evoluează și formația ță
rii noastre. Baschetbaliștii romini au 
avut pină acum o comportare foarte 
bună, obținind victorii de prestigiu in 
fața Franței, Olandei, Izraelului și 
Turciei. Astfel, echipa noastră candi
dează cu șahse frumoase la unul din 
primele două locuri în semifinală și 
deci, la unul din primele patru locuri 
în clasamentul general. In aceeași 
semifinală, reprezentativele R. P. Bul
garia și Franței, care au obținut joi 
noi victorii, candidează de asemenea 
cu șanse apreciabile la primele locuri.

Reprezentanții noștri au început me
ciul de joi, cu Turcia, cu mult trac, 
fapt care a făcut ca in prima repriză 
adversarii noștri să aibă în general 
inițiativa. Am fost conduși cu 22—12 
(min. 10), 22-18 (min. 12) 24-20 (min. 
15). Egalarea am obținut-o de-abia în 
min. 19: 24—24. La pauză, tabela de 
marcaj indica tot scor egal : 26—26. 
Lă_ pisare, jucătorii romini au intrat 
deciși pe teren să aibă o comportare 
cît măi bună. Apărîndu-se mai bine 
(„om la om“) și, folosind cu mult suc
ces jocul 
succesive, 
inițiativa, 
23 (28 - 27) 
pină Ia sfîrșit : 31—31 (min. 25), 33—31 
(min. 28), 36-33 (min. 30), 40-35 (min. 
32), 42-37 (min. 33), 44-39 (min. 35), 
48—41 (min. 38) și 50—42 (min. 39). 
Scor final: 50—46 (26—26) pentru 
chipa R. P. Romîne.

Arbitrii fftețanovici (R.P.F.I.) 
lie ger le (R.P.P.) au condus foarte 
ver, dar corect următoarele formații : 
R. P. ROMINĂ : Popovici 2, NICU
LESCU 13, Giurgiu 2, Nedef 4, ALBU 
4, NOSIEVICI 9, Popescu 1, Novacek 
12, Demian 3; TURCIA: UYGUK 12, 
Ulku 2, KAPLANEGLU 13, Kobaner 
7, Urbon 2, BATURAK 4, Dincer 4, 
Kazaz 2. In urma acestei victorii, e- 
chipa R. P. Romîne continuă să se 
afle neînvinsă pe primul loc în semi
finala a If-a. Alte rezultate din semi
finale :

FRANȚA - R. P. BULGARIA 
71—58 (42—22) (disputat miercuri noap
tea). Francezii au făcut o partidă ex
celentă, dominînd insistent o echipă 
cu multe lipsuri în apărare.

pozițional, cit și pătrunderi 
baschetbaliștii noștri preiau 
luînd conducerea din min. 
pe care nu au mai cedat-o

Romine.
Ștelanovici

e-

Și 
se-

CEHO- 
incepu- 
bulgafi 

care nu 
mai

13,
14, 
10

huni jucători : Mircev 25, Savov 
L. Pghov 1(5 (R.P.B.) și Tomașek 
Kylich 14, Bobrowski 10, Tetiva 
(R.S.C.).

Alte rezultate : R.P.F. Iugoslavia 
R. P. Ungară 72-66 (37-26); Franța - 
Izrael 64 41 (25-14); Olanda - R.F.G. 
48-46 (24-21);
99—53 . (57 - 30).

Vineri seara, 
noastre a întîlhit 
de important formația R.S. Cehoslova- 

_ Sarcina baschetbaliștilor noștri 
era cit atît mai dificilă cu cît sporti
vii cehoslovaci își jucau ultima șansă 
de a se clasa pe primele locuri. Re
prezentanții noștri au luptat cu o dîr- 
zenie rar întîlnită, obținînd într-nn 
final dramatic o nouă victorie preți
oasă cu scorul dc 55-52 (31-30). Am
bele echipe au început jocul foarte 
nervos, comițînd multe greșeli. Con
ducem cu 5-0 (min. 3), 9-6 (min. 5), 
dar sîntem egalați și apoi conduși a- 
proape' întreaga repriză cu 10-9 (min. 
6), 18-15 (min. 11), 27-21 (min. 15). 
Spre sfîrșilul reprizei datorită ■ unor 
acțiuni reușite ale lui Nosieviei ne 
apropiem la1 29—30' ți în ultima se
cundă Nedef înscrie de la centru. Sco
rul reprizei’: 31-30 perrtru echipa 
noastră.

După paii/.ă jocul a fost extrem de 
disputat. Scorul a evoluat astfel : 
31-34 (min. 22), 35-38 (min. 25), 42-42 
(min. 27), 46-46 (min. 30), 50-50 (min. 
35). Tn ultimele 5 m'nute, Novacek și 
Nosieviei înscriu 2 coșuri prețioase, 
sportivii cehoslovaci marchează 2 a- 
runcări libere și scorul final este sta
bilit de Popovici (55-52) cu 3 sec. 
înainte de sfîrșit.

Punctele echipei noastre au fost în
scrise de: POPOVICI 11, Niculescu 
2, Giurgiu 2, Nedef 4. NOSIEVIC1 
19, NOVACEK 15, DEMIAN 2.

Cu această nouă victorie echipa 
R.P. Romîne are toate șansele să se 
claseze între primele 4 formații din 
Europa.

Spania — Finlanda

reprezentativa țării 
într-nn meci extrem

ce.

Nou record european
cadrul concursului sportiv in- 

Haifa 
rezul- 
nata- 
stabi- 
proba 
4:46,9 
apar-

In 
ternațional de la Tel Aviv și 
au fost înregistrate o serie de 
tate valoroase. In concursul de 
ție suedeza Jane Cederquist a 
lit un nou record european în 
de 400 m liber cu timpul de 
(vechiul record era de 4:52,4 și
ținea olandezei Corrie Schimmel).

Iată cîteva din rezultatele concursu
lui de atletism : 100 m : Seraphino
Antao (Kenya) 10,3 ; (senegalezul Ab- 
doul Seye s-a clasat pe locul 3 cu 
10,8); înălțime: Petersson (Suedia)

Mîine începe turneul internațional 
de volei de Ia Istanbul

de la au aplaudat 
faze de joc. 
că al doilea 
o veritabilă 

v . —> ,t ...... sau se poate
spune 6' uvertură ă turneului, echipa 
noastră intilnind cu acest prilej for-

numeroși, spectatori care 
la scenă deschisă multe 
De altfel, trebuie arătat 
antrenament a constituit 
partidă de verificare

ISTANBUL, 5 Aptin telefon 
trimisul nostru special). — După o că
lătorie plăcută pe mare, cu vasul so
vietic „Litva" (călătoria a inclus și o 
escală în frumosul port bulgar Varna) 
reprezentativa masculină' de 'volei â 
țării noastre a sosit joi dimineață în
portul. Istanbul, pentru a’participa la mafia țării .gazde de care a dispus cu 
a doua ediție a turneului internațio- 4 L Semnâlăni Jtotodată ca fapt Ca
nal de volei din ' localitate. racteristic formațiilor înscrise la a-

La ’Ora cînd telefonez, și celelalte ceasta competiție întinerirea loturilor 
echipe participante și anume: repre
zentativele U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
Iran și Turcia sînt prezente aci pen
tru a lua startul la această'interesantă 
competiție, , „ '

Chiar de la sosire voleibaliștii ro
mini au fost înconjurați cu mult in
teres de fotoreporterii și redăcterii de 
specialitate ai ziarelor locale. Astfel; 
ziarul „Turlei Sport" a publicat foto- garia; joi 11 mai: zi de odihnă; vineri 
grafia lui Ștefan Roman (acum an
trenor al rețirezentativei' noastre ală
turi de prof. N. Murafa) și numeroase 
date despre componenții formației. De 
asemenea,’ antrenamentele sportivilor 
romini, desfășurate joi seara și vi
neri dimineața, au fost urmărite de

reprezentative.
Deoarece la turneu participă numai 

cinci echipe programul a fost reștrîns, 
după cum urmează : duminică 7 mai: 
R. P. Romînă — Iran ; U.R.S.S. — Tur
cia ; luni 8 mai: U.R.S.S. — Iran ; 
R. P. Romînă. — R. P. Bulgaria; marți 
9 mai: zi de odihnă; miercuri 10 mai: 
Turcia - Iran; U.R.S.S. - R. P. Bul-

12 mai: R. P. Bulgaria — Iran; R. P. 
Romînă — Turcia ; sîmbătă 13 mai: 
R. P. Bulgaria — Turcia ; R. P. Ro
mînă — U.R.S.S.

MIRCEA TUOORAN

SERIA

U.R.S.S. — R.P.U.
Belgia — R. D. G.

țării noastre

Varșovia pentru 
la actuala edific

„A X-a Aniversare 
cele 15 țări participante 
festivitatea de deschidere

este 100000 spectatori au venit pe stadionul 
t a ura drum bun cicliștilor din 

a „Cursei Păcii". Aspect de la 
a marii competiții.

CURSA PĂCII"

cum arată clasamentele celor 
de vineri:

Iată
două semifinale după meciurile

1. U.R.S.S.
2. R.P.F. Iugoslavia
3. Belgia
4. R.P. Ungară
5. R.D. Germană

Polonă6. R.P.

SERIA

1. R.P.
2. R.P.
3. Franța
4. R.S. Cehoslovacă
5. Turcia
6. Jzrael

Itomînâ
Bulgaria

323:172
309:257
234:297
213:272 
240:28'5 
235:258

2.15:2(X> 
228:230. 
201:367 5 
246:245 5 
380:180 4 
176:238 4

(Urmare din pag. 1) 
dări, iar sprinturile lungi se succed, 
la • intervale scu-te. Această este ex
plicația excelentelor medii orare rea
lizate pînă acum in „Cursă Păcii".

Km-. 18 aduce prima evadare pe
riculoasă. Se desprind: R. Revay (R. 
S. Ceh.), At. Weisslăder (R.D.G.), 
G. Goransson (Suedia), A. Megyerdi 
(R.P.U.), N. Hristov ............
Gazda (R.P.P.). V. 
(U.R.S.S.), G. Schur 

-Petrov (U.R.S.S.), G. Peterson (Sue
dia), G. Saidliujin. (U.R.S.S.) și I. 
Melehov (U.R.S.S.) care în cîțiva 
kilometri iau un avans de un 
nut. Distanța se mărește și 
dreptul kilometrului 40 fugarii 
un avans de 2 minute. . In localita
tea Morag se' dispută sprintul cu 
premii. Ordinea : A. Petrov, V. Kapi
tonov. M. Weisslăder. Fugarii își 
măresc continuu avansul. Sesizat 
de pericol, plutonul forțează. Atacă 
ciciștii rornîni și cei polonezi.-

Se rulează cu aproape 
la oră, deși vîntul bate din față, 
în urmărirea fugarilor 
un grup condus de I. Cosma și L.
Hohne (R.D.G.). Dar și ceilalți 

alergători rămași în pluton luptă cu 
ardoare pentru anihilarea acțiunii, 
astfel că la Malborg (140 km) plu
tonul face joncțiunea cu cele două 
grupuri de „evadați". Cu 40 km 
înainte de sosire evadează V. Den
son (Anglia), care ia un avans de 
500 m și se menține detașat 
ximativ 20 km. După ce este 
alți alergători încearcă să ia

(R.P.B.), -S.
Kapitonov

(R.D.G.), A.

nii- 
în 
a ii

50 km.'

pornește

apro- 
prins, 
cursa

Ia 400 m liber femei
I, 97 m ; 10.000 m : Ipakel (Turcia)
31:31,4; 80 mg: Mary Bignal (Anglia)
II, 5.

I
Selecționata fem nină de baschet
a cooperativelor meșteșugărești

învingătoare în R. P. Polonă
Selecționata feminină de baschet a 

cooperativelor meșteșugărești din țara 
noastră a susținut două partide în 
R. P. Polonă. In primul meci, desfă
șurat la Lublin, selecționata romină a 
întrecut echipa. Start. . cu scorul de 
62—41 (34—18), iar în a doua partidă, 
disputată la Varșovia in campania for
mației Varșovianca, baschetbalistele 
noastre au înregistrat un nou succes 
cu scorul de 65 $2 (29—30)1

pe cont propriu: A. Hitchen (Anglia) 
Gh. Radulescu, I. Cosma, N. Hristov 
(R.P.B.) etc. Pe străzile orașului 
Gdansk plutonul se înșiruie. 
2 km. 
ceanu. 
Gazda, 
clistul 
rea alergătorilor este anunțată prin 
zeci de rachete și petarde. Publicul 
aclamă. AtaCă Iurii Melehov, dar 
Moiceanu forțează și ia un avans 
de o lungime de bicicletă. In ulti
ma turnantă Gazda ii depășește pe 
Melehov, în timp ce Moiceanu cîștigă 
detașat.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. G. 
Moiceanu 4h 55:35,0; 2. S. Gazda 
3. 1. Melehov același timp. Ceilalți ci
cliști rornîni au sosit pe locurile 5. Gh. 
Rădulescu 4h 55:37 0; 7. I. Cosma; 
...26. L. Zanoni; 28. 1. Stoica; 30. 
W. Ziegler, același timp. CLASA
MENTUL PE ECHIPE: 1. R.P.R. 
14h 46,46,0 ; 2. R.P. Polonă, 3.
U.R.S.S. același timp. CLASAMEN
TELE GENERALE DUPĂ ------
ETAPE- 
hov 12h 51:30,0;
(R.D.G.) 12h 52:04,0; 
ransson (Suedia)

Cu 
înainte dc sosite atacă Meti
li urmează I. Melehov și S. 
La intrarea pe stadion ci- 

nostru este în frunte. Sosi-

I.

TREI 
I. Mele- 
Eckstein 
G. Gii- 

53:06,0... 12.
G. Moiceanu 12h 56:34,0; 18. Gh. 
Radulescu 12h 57:35 0; 23. I. Stoica, 
25. W. Ziegler; 29. L. Zanoni același 
timp; 48. I. Cosma I3h 00:50,0. 
ECHIPE: I. R.P.P. 38h 38:33,0; 
U.R.S.S. 3811 39:22,0; 3. R.D.G. 
42:46,0... 7. R.P.R. 38h 52:46,0.

POZNAN 5 (prin telefon de 
trimisul nostru special). După 
transbordare cu trenul 
150 km. de la. Gdansk 
cicliștii participanți 
Păcii" au luat startul 
IV-a împărțită în două 
La ora 10,30 s-a pornit în prima 
semi-etapă Swiecie-Bydloszcz (43 km) 
contra cronometru pe echipe. Iată 
clasamentul: 1. U.R.S.S. lh03:34,0; 
2. Suedia lh03:39,0; 3. R.D.G.
lh:05,24,0;... 8. R.P.R. lh05:58,0.

După amiază la ora 15,05 s-a dat 
plecarea în bloc în cea de a doua

INDIVIDUAL:
2.

12h

1.
B.
3.

de
la 

la 
în

Bydloszcz-Poznan (139

2. 
38b

la
0 I aproape 

Swiecie j 
„Curși 

etapa a
semi-etape.

semi-etapă Bydloszcz-Poznan (139 
km). Înainte de orașul Znin (circa 
18 km de la start) evadează dip 
pluton J. Aure (Franța), G. Moi
ceanu, O. Adamsson (Suedia), K. 
Laidlaw (Anglia), P. Digerud (Nor
vegia) și H. Iorgensen (Danemarca). 
La sprintul cu premii din orașul 
Znin trec în ordine: O. Adamsson, 
G. Moiceanu, K. Laidlaw. Acești 6 
fugari reușesc la kilometrul 60 să-și, 
creeze ‘
orașul Niezno sprintul este cîștigat. 
tot de O. Adamsson urmat de 
Laidlaw și G. Moiceanu.
germani care se găsesc în grupul 
masiv atacă puternic. La km 112 
plutonul urmăritor reușește să-i 
prindă pe fugari. Dar cu 20 km 
înainte de sosire Se produce o nouă 
evadare. Astfel A. Petrov (U.R.S.S.), 
I. Melehov (U.R.S.S,), L- Hohne 
(R.D.G.), M. Weisslăder (R.D.G.). 
T. Lullan (Norvegia) și V. Dehson 
(Anglia) ajung cu un avans de un 
minut pe stadionul din Poznan unde 
își dispută primul loc. Sprintul a fost 
cîștigat de alergătorul sovietic A. Pe-, 
trov cronometrat cu 3 h 31:48,0. De
oarece la ora cînd închidem ediția, 
juriul discută unele contestații nu 
sîntem în' posesia clasamentelor finale, 
fon Cosma a cîștigat sprintul celui 
de-al doilea pluton în care se găseau 
și ceilalți cicliști rornîni. Sîmbătă se 
desfășoară etapa a V-a pe ruta Micd- 
zychod-Szczecin (155 km), iar, dumi
nică este zi de odihnă la Szczecin.

un avans de 2 minute. In

K.
Cicliștii

MECIUL PENTRU TULUL MONDIAL
DE ȘAH

TINERII HANDBALIȘTI BUCUREȘTENI
ÎNVINGĂTORI LA MOSTAR

După turneul de 
pa selecționată de 
neret) a 
ținut joi 
zentativa 
învins-o
întilnirea a fost urmărită de 
3.000 spectatori

la Sarajevo, echi- 
handbal în 7 (ti- 
București 
amical cu

Mostat, pe

orașului 
un meci 
orașului 

cu scorul de 23—17

a sus- 
repre- 

care a 
(15-10). 

peste

Partida a 18-a a meciului Tal-Botvî- 
nnik n-a mai fost reluată joi, campionul 
mondial apreciind poziția sa la întreru
pere ca fiind fără nici o perspectivă. 
In acest fel, scorul meciului devenise 
IU/2—6!/2 cînd, ieri, cei doi adversari 
s-au găsit din nou în fata tablei dc șah, 
in cea de a 19-a partidă a meciului.

S-a jucat o deschidere Indiană Veche, 
în care 'Lai (cu negrul) a adoptat o li
nie de joc mai prudentă ca în prece
dentele partide. Botvinnik, căruia îi mai 
trebuia un singur punct pentru a rede
veni campion, a părut pe de altă parte 
mai pufin înclinat spre acțiuni ofensive. 
Aceasta a avut ca rezultat o poziție fa
vorabilă lui Tal în jocul de mijloc. El 
a cîștigat un pion și și-a consolidat 
constant avantajul.

Campionul mondial deține o poziție 
superioară la întrerupere.

F@TE.4K. PE GK.0B
Incidente grave ia meciul Rapid Viena—Benfica Lisabona

La siirșitul acestei săptâmînj se 
dispută în mai multe capitale eu
ropene întîlnirile din primul tur al 
competiției interna',idnale de tenis 
„Cupa Davis". '

La Viena, după prima zi de" joi;, 
reprezentativa Austriei conduce cu 
2—0 în fața echipei Norvegiei.
Același avantaj este deținut de echipa 
R.F. Germane în ~ ~
slovace. în meciul 
la Prag».

La București se 
R. P. Romină —

- Incidente Uniunea Europeană de fotbal poate 
petrecut în ' lua o' hotărîre asupra rezultatului, a- 

prima 
echipa 
scorul

VIENA 5 (Agerpre's).
deosebit de grave s-au .___ . , . „
timpul desfășurării meciului dc fotbal cestui joc. După cum se știe în 
Rapid Viena — Benfica Lisabona din partidă disputată la Lisabona

‘ ' r ,.,Clipei campioni- Benfica a obținut victoria cu 
de 3-0.

cadrul semifinalelor ,,Ciipti campioni
lor europeni". Acest meci mi's-a jucat 
pînă la sfîrșit deoarece Jn ,minutul. 88, 
cînd scorul era 1-1. jucătorii, celor 
două echipe s-au luat .la bătaie, iar 
o parte din spectatori au invadat te
renul. Pentru a împrăștia publicul a 
fost necesară intervenția poliției. Din 
încăierarea generală între spectatori, 
fotbaliști și polițiști, 13 persoane au 
fost rănite fiind nfecesară internarea 
lor la spital.

Meciul a fost arbitrat de englezul 
Leafe, care a declarat că numai

& Gontinuîndtl-și turneul în 
Uii.;:ira, echipa selecționată de 
a Algeriei a

R.P. 
fotbal 

jucat la Budapesta cu 
selecționata sindicală a orașului. Me- 

rezultat deciul s-a încheiat cu un 
egalitate: 2-2 (1-2).

< Echipa selecționată de fotbal a 
Sco iei a învins cu scorul 
echipa Irlandei intr-un 
pentru preliminariile < 
mondial.

1 de 4-1 (2;0) 
meci contînd. 
campionatului

meciul 
de. sud. 

lată. rezultatele înregistrate în prima 
zi : Mayers — Tiriap 6—0, 3—6. 6—2, 
12—14, 6—0; Segal — Gh. Viziru 
6—1, 7—5, 6—4.

După cum se. știe, două
din cadrul zonei europene au 
sTîrșit acum cîteva zile : 
Zeelandă a eliminat Izrael cu 
iar Monaco a întrecut Luxemburgul 
cu 3—2.

meciuri 
luat 

Noua 
5—0,



C.S.A.

pentru 
trecut

MIER- 
Fostul 
fotbal 

la In- 
Cîmpla
B. Și,

electrică.■■ 
radio și de 
Sute și sute

Decalogul" chibițului la șah
In 4 rînduri magazin

Să i"

DIN VREMURI APUSE

nu
nu

j

A. 1.

mic
Ce,
cu

„în
moi

cu- 
din

pat 
mai 
Pa

De 
pen-

nu
fie de

golgheterilor 
caracter statistic, 

el oglindește în- 
eficacita- 

dar' la 
ori e 

celui 
deeit

ud miine 
vreau să

fio- 
mă

un „chibiț1 
următoarele . îndato-

noastre, 
de a 
re-

asemenea con- 
cu trei penal- 
ciștigat pină la

4—3. De multe

El .
întrece orice 
Căci lui nu-i

COMUNA 
1) Vasile 
de ani. — 

înaintaș 
naționale, 

n-a a-

Noi to- 
descura- 

speria

Campionului olimpic 
de lupte Dumitru Pîr- 
vulescu
pe saltele

A.M.E.F.A.
Nici nu 

cînd au 
talentați.

Pe cei 
atunci 

H im
pur

pile. în cîte\a ore terenul 
era destui de bine nivelat, 
iar stil pii verticali ai vi
itoarelor porți înălțați la 
capete. Vechiul maidan se 
transformase intr-un 
teren de fotbal.

— Ce facem, băieți ? 
unde luăm material

și de azi

permanent 
partener, 
piace-n cla

sament 
se g&sească la... parter.

Ana Roth a stabilit 
un nou record republi
can la aruncarea greu
tății

Aceasta e realitatea 
Și toată lumea-i de acord : 
Concomitent cu greutatea, 
Ea aruncă... vechiul record!

Echipa de rugbi I.T.B. 
obține frumoase victo
rii in campionatul re
publican

Le-adresează spectatorii 
Următoarea invitație : 
I.T.B.-ul la victorii 
Să nu aibă nici o... stație.

V. D. POPA

Micii fotbaliști de pe strada Toporului...

O imagine dintr-unul 
din satele raionului 
man...

de tineri au 
vadă meciul 

pe care il susțin

nici

cele

bocanci.

ION P1ETRARU

Brăila, 
intilnea

un
se

finalistă 
să ciștige

Ei au
orbi-

o 
fi

și 
condiții 
Paturile

muncito- 
orașul Arad.

francez 
la Paris 

la 
din

meciurilor, 
ne-am 

Nu ne

de mai tîr-
23 August 

trecute am 
un munci-

fi putut a- 
orașe eram 

cazărmi 
în

de la

de muncitori

A.M.E.F.A. de ieri

la
au 

cele 
com-

romînî
toate

ționează 
sportive 
sumează 
tineri și

52 d 
de elevi 

peste 
tinere ?

...anul 
mișcării 
R.P.

parte la 18 congrese ale 
federațiilor internaționa

le ? Țara noastră are 19 
reprezentanți în condu
cerile și în comisiile teh
nice ale diferitelor fede
rații internaționale.

...la populara competi
ție de fotbal, „Cupa 
R.P.R." ediția I960—1961 
au luat parte peste 2.000 
de echipe ?

trecut 
sportive 

Romînă au

...în țara noastră furrc- 
școli

delega ții 
din 
luat

Dacă veniți 
prin Arad, 
parat și pe 
de sport 
uzinei „< 
Sînt sigur 
placă ce 
De pildă, 
poate cei 
Pe teren, 
iiștii. E drept că nu a- 
duc mereu bucurii nufrie- 
roșilor lor suporteri, dar 
cei 
sînt optimiști, 
pot fi altfel 
atiția juniori 
De luptători ați auzit ? 
Desigur că da. Cîțiva 
dintre ei sînt doar prin
tre primii în țară. Apoi, 
trebuie neapărat să a- 
mintim de scrimeri, tră
gători, șahiști, popicari 
și boxeri care aduc nu
meroase satisfacții mun
citorilor din această în
treprindere. Am lăsat 
intenționat la urmă cam
pionatul întreprinderii, 
care este o adevărată 
întrecere de mase. La 
el participă sportivii din 
12 secții de producție !

Asociația sportivă UVA- 
A.M.E.F.A. poartă 
mele unei grupări 

înființată 
. Știți

vreodată 
treceți nea- 

i la terenul 
din spatele 

,Gh. Dimitrov", 
că o să vă 

o să vedeți, 
atleții. Sînt 
mai harnici, 

alături, fotba-

verșunată a patronilor și 
a oficialităților, Cind am 
intrat in echipă eram 
încă ucenic. j" 
școlii dăduse 
categorice .; „Să 
cumva să vă 
faceți sport 
Prin „ăia**, el 
asociația sportivă a mun
citorilor. Și noi totuși 
făceam sport. Fugeam 
de la cămin și ne întor
ceam pe ascuns. In 1936, 
înfruntind tot felul de 
necazuri și greutăți ma
teriale, echipa de fotbal 
A.M.E.F.A. a ajuns in 
fruntea uneia din cele 
două serii ale diviziei 
A la fotbal. Ultimul meci 

mult o... for- 
la 
se 
ciuca bătăi- 
an.

Directorul 
dispoziții 

I nu care 
prind că 
la ăia !“ 
înțelegea

era mai 
malitate : 
A.M.E.F.A. 
cu D.U.LG.,
lor in acel 
care conduceau 
treburile sportive 
păiminta insă 
simplu perspectiva ca 
echipă muncitorească

9i 
chiar

tea 
tuși nu 
jaf.
faptul că nu aveam an
trenor și nici că 
patru echipe ale noas
tre jucau cu o singură 
garnitură de 
Astăzi, mă bucură deo
potrivă și pe mine, ca 
și pe numeroșii tineri ai 
intreprinderii 
minunatele condiții 
face sport create de 
gimul nostru.

Așa mi-a vorbit 
vechi sportiv. Așa 
făcea pe vremurile ace
lea sport. Punînd față 
în față prezentul cu tre
cutul, tineretul nostru 
trebuie sa prețuiască și 
mai mult excelentele 
condiții asigurate de 
partidul nostru iubit pen. 
tru practicarea sportului.

fotbal
tovarășii lor de muncă. 
Zecile de biciclete par
cate în vecinătatea te
renului de fotbal ne ara
tă că acum, pentru tot 
mai mulți tineri, drumul 
de acasă la „meci" și 
înapoi nu 
tă o... problemă, 
dacă echipa 
deplasare", în 
vecinat.

...Lumină 
Aparate de 
televiziune... 
de biciclete... Cine 
mai recunoaște satul 
odinioară, cufundat 
beznă, în sărăcie ?...

la
mai reprezin- 

chiar 
joacă Hin 
satul în

Clubul uzinelor 
dependența" este cel 
frecventat de iubitorii 
șahului din Sibiu. în 
fiecare seară găsim aici 
alături de muncitorii uzi
nelor și elevii școlilor 
profesionale, pe „vete
ranii" șahului — pensio
nari care practică acest 
sport al minții de ani și 
ani de zile. Totdeauna, 
în spatele celor zece pe
rechi de „luptători" se 
află un și mai mare nu
măr de spectatori care 
„chibițează" cu pasiune 
peripețiile luptelor de pe 
tablele de șah, toată 
asistența fiind învăluită 
în nori denși de fum de 
tutun. Aprecierile, sfa
turile mai mult sau mai

puțin insistente, pînă și 
indicațiile categorice de 
a muta cutare sau 
tare figură curg
belșug, fiind întrerupte 
adesea de hohote de rîs 
provocate de ripostele 
glumețe sau de tîngui- 
rile comice ale celor în
cleștați în luptă... Vese
lia și voia bună creea
ză, desigur, o atmosferă 
plăcută pentru cei 
vizitează clubul 
pendența“, însă 
să recunoaștem 
tru acei ce ar 
practice șahul 
mai serios, în 
bune, atmosfera
reprezintă unele incon
veniente.

Discutînd despre acea
sta cu unul din parte
nerii mei — pensionarul 
M. — acesta, fiind de a- 
cord cu punctul meu de 
vedere, mi-a povestit că 
în trecutul îndepărtat, 
mai precis, înaintea ce
lui de al doilea război 
mondial, a avut plăcerea 

despre 
marele 
Mihail 
a po- 
Sibiu. 
maes-

cunoscut 
al 
de 

„spre urmare11, dar
— după curn mi se pare
— nepublicat pînă in 
prezent.
După părerea maestrului 
Sadoveanu, ”n nhihu" 
are 
riri :

1) 
2)
3)
4)
5) .
6)
7)
8)
9)
10) Să

ce 
„Inde- 
trebuie 

că pen- 
dori să 
în mod 
condiții 
aceasta

nu
ce 

prin 
cum 

se făcea pe atunci sport? 
Dar în anii 
ziu. pînă la 
1944 ? Zilele 
discutat cu 
tor de aici, de altfel cu
noscut iubitorilor de 
fotbal : B. Auer. Iată ce 

spus :
Pe atunci eram sin- 

echipă 
rească din
Aveam in spate simpa
tia miilor
și in fața noastă ura în-

imagine obișnuită 1 
prima vedere,

Și totuși...
Ineditul ei constă 
ita cu totul timpurie 

care a fost făcută :
2 aprilie. Și nu numai 
atit. Această trambulină 
de pe care și-au 
zborul doi săritori, 
parte din modernul 
zin 
siuni olimpice 
la Baia Mare, 
suplimentare : 
instalație de 
de încălzire 
bine confortabile.

A fost mai mult 
blind începutul 
măvară 
te simți 
ale lui 
Mamaia 
o performanță...

de înot de dimen- 
inaugurat 

Amănunte 
8 culoare, 
filtrare și 

a apei,

decit
pri-

ca să
de

1961. Dar,
în primele zile 
aprilie ca la... 
in plină vară e

noastra 
mărul maeștrilor 
tului a atins 
sionanta cifră de 

al maeștrilor 
sportului 
cei mai 
emeriți 

28 sînt 
sport în 
supremația

...cicliștii 
participat 
14 ediții ale marii 
petiții „Cursa Păcii44 ?

spor- 
impre- 
838 iar 
emeriti
Fireș- 
maeș-

55 ?
mulți
ai sportului 
la handbal, 

care deținem 
mondială.

devină 
poate 
campionatul țării, 
aranjat atunci cu 
trul meciului, un 
Costel Radulescu, 
cui să nu fie

anume 
ca jo- 
ciștigat 

pentru nimic în lume de 
A.M.E.F.A. Arădenii au 
marcat trei goluri, dar 
după fiecare gol urma cite 
un... 11 m pentru D.U.l.G.
care, in 
dițiuni, 
tiuri, a 
urmă cu

ori Siguranța nu se sfia 
să ne aresteze oamenii 
chiar din cabină, inain-

• Ciclistul 
Fleuret, revenit 
după participarea sa 
„Turul Romîniei" 
1935, acordă un interviu
unui ziar, declarînd prin
tre altele: ,Pe șoselele 
Rominiei se așterne un 
praf de 20 de centimetri. 
Nu am avut nici un pic 
de ploaie și mulțumesc 
cerului, căci dacă pra
ful se transforma în no
roi, am convingerea că 
nu am mai 
vansa... In 
găzduiți în 
jandarmerii,
indestructibile...
nu aveau decit o pătură

subțirică cu care ne în- 
fășuram, fiindcă somiere
le erau simple seînduri... 
In Romînia bicicletele 
sînt foarte scumpe. In a- 
fară de București, în nici 
un oraș nu se poatecum- 
păra o roată, o șa... La 
București am alergat pe 
un motodrom de pămînt, 
botezat velodrom în acea 
zi pentru nevoile cauzei".

■ „Deși ne mai des
part 10 luni — ncieazi. 
„Gazeta Sporturilor" din 
26 septembrie 1935 
totuși participarea Romî- 
niei la Jocurile Olimpice 
rămine un mare semn de 
întrebare. Fără un leu în 
casa Comitetului Olimpic 
Și fără nici o pregătire 
sportivă, în timp ce a te 
națiuni string fondurile 
de ani de zile și își pre
gătesc echipele, este na
tural să fii sceptic asu
pra participării reprezen
tanților noștri".

• In legătură cu par
ticiparea unei, echipe de 
cicliști romîni la „Turul 
Franței" 1936. federația 
romînă de specialitate 
publică un comunicat în

Virgil stătea ca pe jar.
—■ Mămico, 

rile. Acum 
duc puțin...

— Nu ieși din curte ! 
vrei să am iar vorbe 
vecinii ? Destule geamuri 
ai spart...
- Nu, 

asta este 
Nu știu 
chemat 
străzii.

— Ia nu mai scorni atî- 
tea. Știu că U-e gîndul 
la minge.

Virgil spunea adevărul, 
într-adevăr, în după-amiaza 
aceea Petre Ion, frezor Ia 
uzinele „21 Decembrie', 
„convocase" pe micii 
baliști ai străzii pentru a 
sfătui cu ei.

— Vreți teren ?
- Daaa.
— Atunci fugiți fiecare 

casă și veniti urgent 
cazmale, lopeți, roabe, 
ce aveți, pe terenul viran 
din spatele străzii.

Peste puțin timp, pe lo
cul viran din spatele străzii 
Toporului din raionul „1 
Mai „se deschise un adevă
rat „șantier". Zeci de co
pii lucrau de zor. Unii 
strîngeau pietrele și bolo
vanii, alții săpau malurile 
iar cei mai răsăriți cărau 
cu roabele pământ și ni
sip, pentru a umple gro-

mămico, de data 
vorba de altceva, 
pentru ce ne-a 

astăzi delegatul

fot-
se

a- 
cu 
cu

care declară că nu poate 
subvenționa această de
plasare. Dacă vreo per
soană sau vreo asociație 
intenționează să pună h 
dispoziție fondurile nece
sare, federația nu are ni
mic împotrivă, dar se 
opune listelor de sub
scripție.
• „Gazeta Sporturilor" 

din 5 rnai 1936, despre 
situația turismului romî. 
ntsc: „Țara noastră pre
zintă ace] paradox al 
numărului cel mai redus 
de turiști și alpiniști, 
față de frumusețile ni- 
turale cu care multe țări 
s-ar putea mindri. Cauza 
acestei curiozități trebuie 
căutată în starea precară 
în care se arlă drumurile 
noastre, în greutățile de 
deplasare pe care le în- 
tîmpină turiștii și în spe
cula nepermisă care se 
practică în stațiunile de 
munte și mai ales în pu
ținele adăposturi pentru 
turiști de pe coamele 
munților. Pentru un 
prost se plătește 
mult ca la „Athenee 
lace“ din Capitală44.

să converseze 
același subiect cu 
nostru scriitor 
Sadoveanu, care 
posit un timp la 
Cu această ocazie 
trul i-a făcut
următorul „Decalog 
chibițului44, întocmit 
d-sa

Să tacă ;
Gesturi să nu facă; 
Orice sfat să lese; 
Să
Să
Să
Să
Să
Să

n-atingă piese; 
nu fredoneze : 

n-aprecieze ;
facă glume; 

ne afume ;
facă semn 

lemn

Instantanee
tru barele trans versa’e ? 
Eu nu mai am alți cușaci.

— Am o 
că, sări 
Unim cei 
sîrmă.

Ideea nu 
tat dar, în _ . _ _
zis și făcut. Niculae Cas
par, Petre Eugen, Mihai 
Drăghicescu. Cornel Gliiță 
și alți băieți și-au suflecat 
mînecile și...

...în tot acest timp, 
să Virgil se frămînta 
fi vreun meci mare 
vreo „deplasare" pe 
stradă?"). Prinse un 
ment prielnic și 
Cînd văzu terenul 
toarse într-un 
acasă.

— Mămico, mămico, te 
rog vino să vezi, avem te
ren. Apoi continuă cu o 
voce tristă :

idee, nea Petri- 
un băiețandru.

doi stîlpi cu

prea i-a îneîn- 
lipsă de altceva.

aca- 
(„O 
sau 
altă 
mn- 

fugi... 
se în- 
suflet

— Eu nu am contribuit ou 
nimiCjțs-C.e . o să zică băieții. 
Dar nîai am o „salvare", 
da că-mi dai puțin var. Tre
buie să vopsim porțile și 
sâ marcăm terenul.

Virgil se lupta din greu 
cu găleata. Cîteva minute 
mai tirziu, după ce barele 
se uscaseră sub dogoarea 
soarelui, începea primul 
meci la două porți. Dele
gatul străzii și cîțiva pă
rinți priveau la joc atrași 
de pasiunea cu care se în
treceau micii * *’ 
șut puternic 
porții.
- Gool !
— Ba nu e
— Ba e gol.
— Nea Petrică, spune dum

neata a fost gol ?
- Știu și eu ce să zic, 

măi băieți ? Sîrma asta 
e prea subțire. Drept să 
vă spun nu am văzut dacă 
a trecut mingea pe deasu
pra sau nu. Trebuie să fa
cem rost de bare transver
sale din lemn...

...Partida a fost reluată. 
Virgil n-a jucat. El face 
parte din echipa de... pi
tici. . ........................ '
mai mau, exuiama ; „aa 
vezi ce campionat al stră
zilor 
cine . .. ___ _  r _
ăia de pe strada Măgurei 
îi avem în buzunar !“

TR. IOANIȚESCU

fotbaliști. Un 
sus în colțul

gol.

Urmărindu-și colegii 
mari, exclamă : „Să

încingem. Și nu văd 
ne-ar bate. Barem pe

GRIGORE PERI 
MEDGIDIA. - 1) Dudă 
Ciobotaru nu mai boxea- 
ză. Să nu uităm, de alt
fel, că are acum 35 de 
ani !. — 2) în meciul cu 
Franța (scor 4-1 
noi) susținut anul 
de juniorii noștri în ca
drul Turneului U.E.F.A., 
am aliniat următoarea for
mație : Florea — Ivan, Ilie 
Stelian, Surdan — Szakacs, 
Radu - Plrcălab, Năftă- 
năilă, Gane. Badea, Ia- 
cob. — 3) Crîsnlc n-a apă
rat niciodată poarta echi
pei naționale. — 4) înainte 
de a veni la Progresul. 
Soare a jucat la 
Craiova.

ANTON CSERGO, 
CUREA CIUC. - 1) 
internațional de 

Suru joacă acum 
dustria Sîrmei 
Turzii, în categoria 
se pare, că încă le dă... 
înainte pe postul de aripă 
stînga, multor jucători din 
,,A“ !. — 2) Veți primi răs
puns detailat prin 
soare.

TOAIDER AUREL. 
MUNA TUDOR VLADIMI- 
RESCU. - 1) Un înaintaș, 
care a pătruns în careu 
este trîntit la pămînt de 
un apărător, printr-un a 
tac neregulamentar. în 
cădere, el împinge mingea 
cu piciorul unui coechi
pier, care marchează. Dacă 
faza s-a petrecut cu repe
ziciune și n-a fluierat 
faultul, arbitrul va aplica 
legea avantajului, acordînd 
gol. — 2) Echipele care au 
cîștigat de cele mai multe 
ori campionatul țării la 
fotbal : Venus (de 8 ori 
în decurs de 20 de ani) 
Chinezul (de G ori conse
cutiv), Ripensia (de 4 ori). 
După 23 August, un ast
fel de clasament are în 
frunte pe C.C.A. (de 5 ori 
cîștigătoare a campionatu
lui). urmată de U.T.A. (de 
4 ori) și Petrolul Ploiești 
(de 2 ori). ,,Cupa“ a fost 
cucerită de 6 ori conse
cutiv de Rapid București 
(între anii 1936-1942), iar 
de C.C.A. de 5 ori (de 4 
ori consecutiv).

NICOLAE MINEI, IAȘI.- 
Clasamentul 
are un 
Firește că 
tr-o măsură și 
tea unui jucător, 
fotbal de multe 
mai mare meritul 
care a trimis pasa, ____
al jucătorului care a mar
cat golul. în orice caz, e 
bine să se marcheze cît 
mai multe goluri. După 
aceea, vom vedea ale cui 
sînt meritele !

BENI STOIC, 
SECUSIGIU. - 
Mariuțan are 26 
2) Fostul centru 
al echipei 
Gheorghe Vaczi. 
bandonat fotbalul. El este 
jucător și totodată si an
trenor la echipa C.F.R. 
Copșa Mică, din regiunea 
Brașov. Vaczi are acum 
39 de ani.

VIRGIL 
IAȘI, 
întîlnit 
bal, de 8 ori. De două ori. 
în 1934 la Atena și în 1935 
la Sofia, meciurile s-au 
terminat la egalitate t 2-2. 
Celelalte 6 partide au fost 
cîștîgate de fotbaliștii noș
tri : în 1930. la București, 
cu 8-1, în 1932 la Be’grad, 
cu 3-0, în 1933 la Bucu
rești. cu 1-0, în 1936 la 
București cu 5-2, în 1957 
la Atena cu 2-1 și tot în 
1957, la București cu 3-0. — 
2) Ați cîștigat rămășagul : 
în campionatul 1958-1959, 
după ce a pierdut în 
toamnă la Ploiești cu 1-0, 
în primăvară, „acasă", 
Farul a cîștigat meciul re
tur cu Petrolul cu sco
rul de 2-1. Sînt exacte și 
amănuntele pe care le-ați 
reținut asupra meciului de 
la Constanța. Ați repurtat 
deci o victorie prin... K.O. 
asupra colegului dv., care 
a asistat la meci. Nu pu
tem decit să vă felicităm !

VINTILESCU.
1) Romînia 

cu Grecia la fot-
s-a
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