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Adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 40 de ani 
de la crearea Partidului Comunist din Romînia

Aspect din sala Palatului R.P. Romi ne în timpul adunării festive.
(Foto Agerpres)

Un frumos succes al ciclismului nostru

ION COSMA A CÎȘTIGAT DETAȘAT ETAPA A VI a A „CURSEI PĂCII"
•-Ech’pa R.P.R. a urcat de la locul VI la locul IVin clasamentul general-—

HRISTACHE N'AUM

ROSTOCK 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). însuflețiți de 
dorința de a cinsti cea de a 4<>-a 
aniversare a Partidului cu perfor
manțe de valoare, cicliștii romîni au 
avut astăzi o comportare excepțio
nală in „Cursa Păcii". Ion Cosma a 
sosit primul pe stadionul din Rostock, 
aducînd astfel o splendidă victorie 
culorilor patriei noastre ! Tînărul și 
talentatul nostru rutier i-a învins în 
etapa a Vl-a, a marii competiții, pe 
cei mai în formă cicliști amatori : 
Melehov, Schur, Bangsborg, Kapi
tonov ș. a. Este a doua victorie pe 
etape cucerită de alergătorii noștri 
in această importantă cursă. Pe sta
dionul din Rostock, Ion Cosma a fost 
ourtat pe brațe pentru comportarea 
sa deosebită, pentru excelentul rezul
tat obținut. El merită din plin toate 
felicitările, pentru abnegația sa in 
.uptă, pentru dragostea cu care a 
apărat culorile patriei.

Startul în a Vl-a etapă Szczecin— 
Rostock s-a dat la ora 11,30 pe un 
:imp nefavorabil. Din înălțimi se cer- 
îea o ploaie rece, iar vintul sufla 

Cu gindul la aniversarea 
Partidului drag

Sint nespus de fericit că am reușit să ciștig etapa de astăzi, atit de 
dificilă și de dramatică,

De la plecarea in etapă am fost stăpinit de o puternică dorință de 
a cinsti glorioasa aniversare a Partidului printr-o comportare cit mai fru
moasă in această zi de mare sărbătoare pentru întregul nostru popor. 
Glndul acesta mi-a dat aripi, m-a făcut să-mi regăsesc forțele chiar in 
momentele cele mai grele ale cursei, pe ploaie și grindină, in luptă cu 
valoroșii mei adversari. Astfel, primind și ajutorul tovarășilor mei de 
echipă, eu am obținut victoria, iar echipa, la rindul ei, a reușit un 
frumos succes, ureînd două locuri in clasamentul general.

Ce bucurie mai mare mi-aș fi putut dori decit să închin această 
performanță Partidului drag, de ziua lui, mulțumindu-i astfel pentru 
minunatele condiții de viață, de dezvoltare, de perfecționare a măiestriei 
sportive, pe care ni le-a creat.

ION COSMA

puternic din față. După 10 km de la 
plecare părăsim R. P. Polonă și in
trăm pe teritoriul R. D. Germane. 
Plutonul rulează compact. La km. 30 
se desprinde F. Horvath (R. P. Un
gară), dar tentativa lui va eșua ime
diat. Peste puțin timp asistăm la o 
nouă tentativă de evadare. Rind pe 
rind țîșnesc din pluton F. Horvath, 
A. Megyerdi (R.P.U.) și A. Hitchen 
(Anglia). Ei își creează la km. 35 un 
avans de pecte 200 m, iar la km. 
70 diferența dintre ei și un pluton de 
22 alergători în care se află Ion Cos
ma. Gh. Rădulescu, I. Melehov, V. 
Kapitonov, G. Schur ș. a. este de 
1 minut. în acest moment, pe șosea 
s-a format un grup de trei fugari 
urmăriți de două plutoane. Iubitorii 
ciclismului din cele trei țări organi
zatoare urmăresc ca și noi pasionanta 
întrecere : pe deasupra traseului zboa
ră elicoptere, care transmit fazele 
cursei telespectatorilor aflați în fața 
aparatelor de televiziune. Se rulează 
puternic. La km. 75 fugarii sint 
prinși și în curînd plutonul se va re
grupa complet. Dar imediat asistăm la 

o nouă acțiune. La km. 78 evadează 
Ion Cosma, Ludovic Zanoni, B. For- 
nalczyk (R. P. P.), G. Schur (R.D.G.), 
V. Bangsborg (Danemarca), A. Pie- 
chaczek (R.P.P.), Z. Hasman (R. S. 
Ceh.), J. Poppet (Franța), V. Kapito
nov și I. Melehov (U.R.S.S.). în for
mă excelentă, Ion Cosma cîștigă 
sprintul cu premii de la Anklam, ur-

(Continuare in pag. a 8-a)

Un nou succes al voleibaliștilor români
La Istanbul: R. P. ROMÎNĂ—R. P. BULGARIA 3-2

ISTANBUL 8 (De la trimisul nostru 
special). Luni seară echipa reprezen
tativă a țării noastre a întîlnit puter
nica formație a R.P. Bulgaria. La ca
pătul unui meci foarte disputat, urmă
rit cu mult interes de numeroșii, spec
tatori prezenți în „Sport Sarai" vo
leibaliștii romîni au repurtat un fru
mos succes, cîstigînd îrrtîlnirea cu 
scorul de 3-2 ' (13-15, 15-13, 15-5,
13-15, 15-4). .

Victoria putea ii mai categorică, 
dar la un moment dat, atunci cînd în 
setul patru conduceam cu 11-6, spor
tivii noștri au slăbit ritmul și seria 
acțiunilor ofensive —- susținute exce
lent pînă atunci de Corbeanu, Hora- 
țiu Nicolau și Berzei — permițînd 
astfel jucătorilor bulgari sâ preia ini
țiativa. Pentru scurt timp însă, deoa
rece ultimul set a fost la discreția 
noastră.

Formații : R.P. Romînă : Nicolau, 
Corbeanu, Ganciu, Bărbuță, Derzei, 
Cherebețiu, Miculescu, Drăgan, Pavcl, 
Grigorovici, R.P. Bulgaria : Assenov, 
Otosliski, Topalov, Gospodinov, Pen- 
teleev, Marov, Poptodorof, Sirindev,

Luni după-atniază în sala Palatului 
R. P. Române a avut loc adunarea 
festivă cu prilejul aniversării a 40 
de ani de la crearea Partidului Co
munist din Ranînia.

Marea sală avea un aspect săr
bătoresc. Pe fundalul scenei, de o 
parte și de alta a medalionului cu 
portretele dascălilor clasei muncitoare 
internaționale — Marx, Engels, Le
nin — erau înscrise datele festive ■ 
1921 —1964. Dedesubt, între drapel; 
roșii și tricolore era înscris: „40
de ani de la crearea Partidului Co
munist din Romînia".

In sală se aflau numeroși membri 
de partid din ilegalitate din toate 
regiunile țării, primii secretari ai co
mitetelor regionale ale P.M.R. con
ducători ai organizațiilor de masă 
și instituțiilor centrale, președinții 
sfaturilor populare regionale, fruntași 
în producție din industrie și agricul
tură, militari ai forțelor noastre ar
mate, oameni de știință și cultură.

Erau de față șefii misiunilor diplo
matice ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă.

Primiți cu puternice aplauze și 
urale la masa prezidiului iau loc to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Csaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Râutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, precum și Gheorghe Stoica, Mihail 
Cruceanu, Mihalț Moca vei Constantin 
Mănescu, — participanți la primul Con
gres al Partidului Comunist din Ro
mânia, P. Constantinescu-Iași, lăncii 
Olteanu, Constantin Țiulescu, vete
rani ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, membrii Comitelui ii Central 
al P.M.R.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al Comitetului Central al P.M.R.

In ovațiile asistenței a luat cuvân
tul tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului 
Centr. I al P.M.R., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, care 
a prezentat raportul : „40 de am de 
luptă sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului".

Urmărit cu deosebită atenție, ra
portul a fost subliniat în repetate

Trinkov, A arbitrat A. Holeavkin 
Alte rezultate : URSS — Turcia 3-0 

(5, 9, 13) ; URSS — Iran 3-0 (6, 
0, 1).

MIRCEA TUDORAN

Campionatele internaționale de gimnastică ale R. P. R.
La o săptămînă după finala cam

pionatelor republicane pe echipe, iu
bitorii gimnasticii vor putea asista 
la tin alt eveniment . important al a- 
cestei discipline sportive. Este vorba 
de cea de a IV-a ediție a campiona
telor internaționale ale R.P.R., între
ceri care se bucură de prestigiu pe 
plan internațional. La actuala ediție 
a campionatelor vor participa gimnăști 
din 9 țări : U.R.S.S., R.S. Cehoslova
că, R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria, R.D. Germană, Italia. Nor
vegia (numai cu bărbați) și R.P. Ro
mînă. Cea mai mare parte dintre a- 
ceste țări au și trimis înscrierile no
minale la concurs. La întrecerile din 
sala Floreasca vor fi prezenți nume-

rînduri de aplauzele puternice șî în
delungate ale asistenței.

După încheierea raportului, minute 
în șr în sală răsună urale și ovații. 
Se aud lozincile: „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Român, Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej!“, „Trăiască deta
șamentul de frunte al mișcării comu
niste internaționale — Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice!“, „Tră
iască unitatea lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale", 
„Trăiască pacea în întreaga lume și 
cei ce luptă pentru ea!".

Pe adresa C.C. al P.M.R, au sosit 
numeroase telegrame de salut din 
partea organizațiilor de partid, colec
tivelor de oameni ai muncii din în
treprinderi industriale, unități socia
liste din agricultură, instituții, orga
nizații obștești.

De asemenea s-au primit numeroase 
telegrame și mesaje de salut din 
partea partidelor comuniste si mun
citorești frățești.

In aplauzele entuziaste ale miilor 
de participanți la adunare, se dă ci
tire telegramei sosite din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

în sală răsună puternice urale pen
tru marele partid făurit de Lenin — 
P.C.U.S, — pentru Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Hruș- 
ciov.

Tovarășul N. Ceaușescu a mulțumit 
tuturor colectivelor care au trimis te
legrame de felicitare conducerii parti
dului și le-a urat noi succese în acti
vitatea de construcție a socialismului 
în țara noastră. El a transmis mul
țumiri tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești pentru mesajele 
trimise, care constituie o expresie a 
unității și solidarității mișcării comu
ni te internaționale.

Adunarea ia sfârșit intr-o atmosferă 
de mare entuziasm. Nu contenesc 
oralele și ova'iile pentru Partidul 
Muncitoresc Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru unitatea de 
nezdruncinat a țări -r lagărului so
cialist și a mișcării comuniste inter
naționale, pentru triumful cauzei păcii 
în lume.

(n sală răsună înălțător, intonat de 
întreaga asiste ță, imnul de luptă al 
clasei muncitoare din întreaga lume 
—- „Internaționala".

(Agerpres)

ECHIPA II. R.S. S. CAMPIOANĂ 
EUROPEANA EA BASCHET 

REPREZENTATIVA R. P. R0HÎNE 
A ÎNVINS BET6IA

(Citiți amănuntC in pdfi. 
a 8 a)

roși gimnaști și gimnaste cunoscute 
cum ar fi: Gizella Niedurna (R.P. 
Polonă), Aniko Ducza, Lajos Varga 
(R.P. Ungară), Miranda și Rosella 
Cicognani, Giovanni Carminucci (Ita 
lia), Ana Ruzickova, l.ibuse Cmira 
Iova, Ladislav Pazdera, Vaclav Ku 
bicka (R.S. Cehoslovacă) etc. Uni 
unea Sovietică și R.D. Germană încă 
nu au comunicat loturile definitive.

Sportivii noștri se pregătesc cu sîr 
guință pentru a.'este importante între 
ceri. Din lotul selecționabijilor fa 
parte: Elena Leuștean, Sonia lovan 
Atanasia Zîmbreșteanu, Emilia Liță. 
Elena Niculescu și Uta Poreceanu — 
la fete, Frederic Orendi, Gheorghe 
Stanciu, Gheorghe Tohâneanu și Ion 
Zamfir — la băieți.



CONCURSUL NOSTRU De Ziua Victoriei și independenței
de stat a Rominiei

Aceasta este CETATEA OTELULUI

Noile cuploare electrice intrate în funcțiune la Combinatul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
din Hunedoara

Fapte demne de armat
X mmn cu caret râ j 

Soreanu.i.,

i
conștiinciozității 

profesorul Alecu

Omenirea întreagă sărbătorește la 
Mai istorica victorie repurtată cu 

t’ 16 ani în urmă asupra Germaniei 
hitleriste de către coaliția antifascistă, 

*a cărei forță principală a constituit-o 
i. marea Uniune Sovietică.
* Cu prilejul Zilei Victoriei popoarele 

lumii își îndreaptă gindul cu căldu- 
,i recunoștință către U.R.S.S., care 

a purtat cu un eroism fără seamăn 
greul luptei pentru zdrobirea fascis
mului și a avut rolul liotăritor în 
obținerea victoriei in cel de-al doilea 
război mondial, îndeplinind cu o înal
tă cinste rolul său eliberator, nobila 
misiune internaționa'istă. Zdrobind

de stat a Rominiei, independent

(.---------------------------- ——
Soarele de un roșu aprins al dimineții 

1 învăluia cu razele-i sciriteietoare orașul 
siderurgiștilor. Cetatea Oțelului apărea 
în această dimineață senină, de primă
vară, in toată măreția ei. Iată Combi
natul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, Laminorul 

cocșp-chimică, orașul 
cvartale de locuințe, 
în ânii regimului 
Plini de voie bună, 
pe alții cu căldură, 
tori ai Hunedoarei noi, se îndreaptă 
spre locurile lor de muncă.

Blooming, Uzina 
muncitoresc, noile 
obiective ridicate 
democrat-popular, 
salutindu-se unii 

harnicii construc-

IN CINSTEA MĂREȚEI 
ANIVERSARI

și

cu cel puțin 12 la sută, 
alte cunoștințe : prim topito- 

Stoica — voleibalist, șe- 
Octavlan Imbrea — fot-

hala de turnare. Oțelul

a agrega-

Combinat

furnal al 
predomină

Cocsarii și furnaliștii, oțelarii 
laminatorii au pornit să dea viață che
mării partidului, desfășurind larg în
trecerea socialistă pentru continua îm
bunătățire a calității produselor, redu
cerea prețului de cost și realizarea unor 
indici superiori de utilizare 
telor.

Dar să vizităm imensul 
siderurgic...

Iată-ne la cel mai mare 
țării, furnalul nr. 5, care
— prin măreția lui — întregul oraș. 
Acest colos de metal a fost ridicat în 
anii puterii populare. Am urcat pe 
platforma de încărcare tocmai cind 
brigada prim furnalistului Alexandru 
Comșa — .cunoscut sportiv, pregătea 
locul de muncă pentru evacuarea fon
tei. Aci l-am intilnit și pe furnalistul 
Grigore Stănescu, un talentat fotbalist. 
Am asistat la un spectacol înălțător. 
Aidoma unui piriu de munte ce șerpu
iește unduindu-și 
revărsa din furnal și fonta topită, ca 
apoi, ajungind la oalele de fontă, 
izbucnească intr-o mare de sclntei, 
un joc feeric de artificii. Prin inter
mediul comunistului A. Comșa aflăm 
că brigada pe care o conduce a dat 
peste plan multe sute de tone fontă, 
iar secția a Il-a furnale și-a depășit 
angajamentul luat de a da peste plan
— in cinstea celei de a 40-a aniversări 
a partidului — 4.400 tone de fontă.

...La Oțelăria Siemens Martin nr. 2 
era măre animație. Macaralele ali
mentau cu fier vechi vetrele infierbîn- 
tatc ale cuptoarelor. Ne apropiem de 
o macara și-l recunoaștem pe comunis
tul Gheorghe Angheloiu, fotbalist, eiș- 
tigător al întrecerii pe profesii. El își 
depășește in fiecare lună planul de,

apele, tot așa se

să 
ca

Fruntași &n isatmsă
și în sport

La atelierele de reparat material 
rulant C.F.R. din Pașcani, mulți tineri 
sportivi sînt fruntași în producție. Să 
vă. facem cunoștință cu cîteva din rea
lizările sportivilor. Tinerii din secția 
1-vagoane călători au strîns în primul 
trimestru al anului 70 tone fier vechi, 
20 lone fontă, 10 tone tablă, ceea ce 
erhiva’CBză cu o economie de peste 
30.000 lei. Mulți sportivi — fotbalistul 
Vasile Panai'e, boxerul Emil Stumbea, 
popicarul Gh. Harasim, șahiștii Mihai 
Roman, Ion Enache ș.a. — își d . pă
șesc cu regularitate normele în produc
ție, animați de dorința de a contribui 
fa îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate.

C EN EA-coresp.

Datorită 
muncește 
orele de educație fizică și activitatea 
sportivă se desfășoară în condiții op
time la școala de 7 ani din comuna 
Pîrîieni, raionul Oltețu. Astfel, din 
inițiativa acestui harnic învățător, s-au 
confecționat saltele din papură nece- 
sare exercițnlor de gimnastica și ș-ațforțe|e e ale {ascisnH11ui, poporul 
amenajat prin munca voluntara un te-*-  ■ ”......................... ’• ...
ren de volei. Actualmente se reamena- 
jează terenul de fotbal.

La fel de sîrguincios este și profe
sorul Adrian Mateeșcu din comuna 
Zătreni care, folosind resurse locale, 
a procurat o masă de tenis, pre
cum și echipamentul și materialele ne
cesare concursurilor de atletism. Iată 
fapte demne de urmat I-

fei _ . . .
cucerită prin lupta maselor populari 
prin lupta ostașilor romînj alături d 
ostașii armatei ruse Și de voluntar 
bulgari, împotriva cotropitorilor otc 
mani.

Dar poporul, adevăratul făurite 
al independenței de la 9 mai 187 

d
c
s.
c

nu s-a putut bucura multă vreme 
rezultatele luptei sale pentru a fi 
adevărat liber, stăpîn în țara 
Clasele exploatatoare în cîrdășie 
monarhia nu numai că au trădat 
au vindut independența, dar au că'c; 
în picioare și cele mai elemental 
drepturi ale poporului, ducînd țar 
la dezastru.

Adevărata și deplina independent 
a fost cucerită abia în urma doborîr 
dictaturii militaro-fasciste obținui 
prin insurecția armată victorioasă t 
la 23 August 1944, inițiată org. ni a 
și condusă de partidul comuniștilo

Sărbătorind ieri cea de a 40-a s-< 
verrare a Partidului, întregul nosit 
popor a trecut în revistă mărețe 
victorii și realizări obținute sub co 
ducerea înțeleaptă a Partidului. I 
treaga țară, într-un nestăvilit ela 
a întîmpinat cu realizări de sean 
măreața aniversare. Din fabrici, uzin 
de pe ogoare, de pretutindeni, o 
menii muncii au raportat Partidul 
îndeplinirea cu succes a angajame 
telor luate, hotărîrea fermă de a- 
încorda și mai mult forjele pentru 
da viață mărețelor obiective puse 
față de Partid pentru desăvârșiri 
construirii socialismului în patr 
noastră dragă.

Sărbătorind Ziua Victoriei și a i 
dependenței de stat a Rominiei, p 
porul nostru, strîns unit în jurul î 
cercatului său conducător, Partid 
Muncitoresc Romîn, este hotăriț 
obțină noi și importante succe: 
să-și făurească o viață din ce in 
mai frumoasă, mai îmbelșugată!

sovietic a salvat de la pieire civiliza
ția, comorile gîndirii omenești adu
nate de-a lungul veacurilor, a demon
strat marea superioritate a orânduirii 
socialiste, unitatea de monolit a în
tregului popor sovietic — condus de 
partidul comuniștilor — în jurul stea
gului leninist.

Răspunzînd chemării Partidului Co
munist din România

C. TALPOȘ-coresp. Xvoința și hotărîrea de luptă a masc- 
Xlor largi populare, armata romînă 

ÎȚs-a alăturat glorioasei Armate So- 
J^vietice împotriva dușmanului firesc — 
J^-hitlerismul. Cot la ect cu vitejii 

ostași sovietici, ostașii romini au 
luptat, vărsîndu-și sîngele în lupta 

{jpentru izgonirea ocupanlilor fasciști. 
jîLa 9 mai fiara hitleristă a fost zdro- 
»Abită de către armata țării sorialis- 
Țrnului biruitor chiar in propriu! ei 
Țbîr'og, '
Ț In
Icomun, în lupta antihit'eristă, 
Tfăurit și s-a cimentat frăția de 
Țromlno-sovietică, expresie vie a 
f teniei de nezdruncinat dintre 
Țdouă popoare. 
I Sărbătorind Ziua Victoriei, poporul 
Țaniversează totodată împlinirea a 84 
Țde ani de la proclamarea independen-
f

t t £ 
♦
▼

e .... r : al orașului București" la motociclisrSportivii participa la munca: 
de înfrumusețare a erașuîui:

Sportivii din Giurgiu particip.ă cuț 
entuziasm la acțiunile pentru țnfrumu-Ț 
sețarea orașului lor. Ei ău lucrat îfi + 
orele libere la amenajarea parcurilor,^ 
care se întind pe o suprafață de pestei 
130.000 de m.p., au ajutat la plantarea f 
a peste 20.000 flori și 1.000 de pomij 
ornamentali.-De-asemenea, sportivii din^. 
Giurgiu au contribuit la repararea șiȚ. 
pavarea unor străzi și au participată 
la lucrările de transportare a peste 75ț 
tone de piatră. In aceste acțiuni pa-î 
triotice s-au evidențiat în mod deosebit*  
tinerele și tinerii de la asociațiile spor-T 
tive de pe lingă fabrica de zahăr*  
„Popa Șapcă", I.G.O.G., Atelierele Na-4 
vale- „Filimon Sîrbu",. C.F.R. ș.a. ,Spor-X 
tivii giurgiuveni s-au an-gajat șă.mun-*  
ceașcă în brigăzile de muncă patriotică * 
la construirea unui bloc, la asfaltarea X 
șoselei Oinoc și la Alte lucrări careț 
vor înfrumuseța tot mai. mult orașul.X

0 initiativâ
lăudabilă

și exprimînd

t 
!
i
I
t

producție 
Facem și 
rul Alexandru 
ful de schimb 
balist.

Coborîm în
incandescent se revarsă ca o cascadă 
de foc in oalele de turnare. L-am cu
noscut aici pe maistrul Dumitru Cuj- 
mir-șahist. Schimbul pe care-l conduce 
este fruntaș. In lupta pentru oțel măi 
mult și de calitate, schimbul șahistului 
D. Cujmir rare un „concurent" de te
mut in schimbul pe care il conduce un 
alt șahist, maistrul Aron Cirea. Cei 
doi maiștri se întrec in producție și in 
sport. Cine va ieși acum învingător ? 
Vom afla din graficele întrecerii socia
liste.

... La uzina cocso-chimică lucrează 
numeroși sportivi, fruntași in produc
ție. La sectorul cocsificare ne intîm- 
pină inginerul I. Cabătă. Schimbul pe 
care-l conduce este fruntaș. O rezis
tență cit mai bună a cocsului și o umi
ditate cit mai redusă iată obiectivul 
pe care și l-au propus cocsarii. La 
acest sector, în secția încălzirea cup
toarelor, lucrează și cunoscutul atlet 
Daniel Grafenstein. La secția pregăti
rea cărbunelui i-am intilnit pe maiștrii 
Gh. Grozăvescu și M. Dombrovsclil — 
fotbaliști, ale căror schimburi obțin 
realizări de seamă.

Zi de zi cocsarii și furnaliștii, oțe
larii și turnătorii hunedoreni obțin noi 
succese, chezășie a unor izbinzi vii- 1 
toare tot mai.însemnate, indreptindu-și 
cu recunoștință gindul către încercatul 
nostru partid, care le asigură minunate 
condiții de muncă și de viață.

★
S-d“incheiat o zi. Noaptea se întinde 

peste" oraș: Limbile de foc, zgura to-
• pită, vilvătăile neliniștite", par niște 

constelații in formare...

î
»
T

„Ca un potop cad roșiile stele, 
Potop de foc feeric, sideral...
E noapte-afar, in hală însă-i ziuă 
Și ninge cu luceferi de metal".

Aceasta ește Cetateâ Oțelului ...

GH. CiORANU corespondent

r

Pe 
din 
școlar profesional, o adevărată pe
pinieră sportivă.

Un exemplu care ilustrează bo
gata activitate sportivă ce se des
fășoară aici il constituie și campio
natul de fotbal, in cadrul căruia 
se întrec peste 250 de elevi înca
drați in 20 de echipe. Mulți dintre 
tinerii fotbaliști s-au dovedit deo
sebit de talentați ceea ce a în
demnat o comisie de tehnicieni in 
frunte cu antrenorul Silviu Ploeș- 
teanu, să înființeze un centru de 
pregătire pe lingă asociația Stea
gul roșu, la care vor participa ju
cătorii remarcați in campionatul 
celor 20 de echipe.

lingă uzinele Steagul 
Brașov funcționează

roșu 
grupul

C. GRUIA -— coresp. regional

această încleștare cu dușmanul 
în lupta antihit'eristă, s-a 

arme 
prie- 
ce'e

Duminică 1.4 mai

Duminică dimineața în Capitală se va organiza o curt 
motocicliștă de viteză în circuit, pe traseul din calea Văc. 
rești (porțiunea șoselei asfaltate din spatele Abatorului pîi 
în șoș. Olteniței).

Vor concura motocicliști fruntași ai cluburilor și as 
ciațiilor sportive din Capitală.

în program figurează și o cursă rezervată posesorii 
de motociclete — începători din Capitală (scutere și înot 
ciclete pînă la 175 cmc.).

TRAIAN BARBALATA coresp.

Tot mai sus
Pe toate undele,'in toate limbile, TA : 
Mii de voci anunță ne-ntrerupt :
„Omul sovietic a pătruns în Cosmos"... 
Firele inerției s-au rupt. ;

în zborul acesta măreț și rotund, ; 
Parc-aud salvele-Aurorei cum sună,
Și glasul lui Lenin luminînd peste anii. 
Drumul victorios spre Comună.

Maiorii! Gagarin s-a-ntorș pe pămînt, 
îi simțim printre noi, deși e departe...
Peste-un an sau doi. poate chiar mai ciirînd, 
Vom zbura în Lună, m Venus sau Marfe.

Din gloduri comuniste răsar noi constelații, 
Necunoscutul în bucăți se desface, 
E scris cu slove de foc peste spații: 
„Viitor" — înseamnă comunism și pace!

ADRIAN RADULESCU 
student

jlfți duel „la rnar^ înălțitne". Pe teren, în plin efort, formațiile masculine de voii 
Centrala’ Acadenuei' și Garajul. Aspect tic la prima fază a. Gonc/irspliti culturi 

: sportiv organizat de asociația sportivă ’■Academia' K P.ll •
Nandî

X ' ‘ ‘ ‘J-..: '• m !<’> : ; -.

: Examen pentru avansarea antrenorilor
, mai
♦ i.C.F. din București un examen pentru
*avansarea antrenorilor de la categoria examten șt Trică nu s-ă-.t înscris se 
*IV-a la categoria IlI-a la toate ra-
* murile de sport.
V Se pot prezenta toți antrenorii care 
ț îndeplinesc condițiile cerute de regu- 
,. lament.

Se atrage atenția antrenorilor de 
categoria IV-a că, in conformitate

• prevederile regulamentului pentru ca
lificarea. clasificarea și funcționarea

.(t antrenorilor, in cazul cind după 3 ani

După cum s-a mai anunțat, între 29 de la obținerea categoriei a IV-a
— 4, iunie a.c, se va organiza la obțin categoria a Hl-a , vor fi radi 

Cei care doresc să participe laat

examenul din 29 mai 
baza unei cereri aviz 
regional UCFS respec 
candidaților pentru e 
face

cu

prezenta In
4 iunie, pe 
de Consiliul 
Prezentarea 
men se va 
in ziua de 29 mai 1961 orele 3.00.

Examenul se dă ia u-mătoarele i 
terii : specializare, socialism științ: 
anatomie și fiziologie, igienă și c 
trei medical, teoria si rretodirn e 
cației fizice, pedagogie și psiholo

la I.C.F.- Bucur



Au fost alcătuite loturile pentru jocurile cu Turcia
9 JUCĂTORII CONVOCATI LA BUCUREȘTI PENTRU ANTRENAMENTE s ECHIPA A 

IERI LA ANKARA • NOUTÂTI DE LA ISTANBUL * ARBITRII CELOR DOUA MECIURI e 
PREGĂTESC PENTRU PARTIDA CU R.P. UNGARĂ DE LA 28 Mai

PLEACĂ VI- 
JUNIORII SE

Mîsne, pe stadionul GitaSeșîi

SELECȚIONATA FEROVIARĂ A ORAȘULUI BUCUREȘTI 
ÎNTÎLNEȘTE PE LOKOMOTIV ZAGREB

Am intrat în săptămîna meciurilor cu reprezentativele 
rciei, primele întreceri internaționale din acest an 

> fotbalului nostru. Pregătirile fotbaliștilor noștri 
vederea acestor partide s-au apropiat de sfîrșit. 

tminică, etapa de campionat a fost folosită de co- 
sia de selecție pentru a face o ultimă verificare a 
:ătorilor cuprinși în lotul echipei A. Meciurile au 
3S în evidență faptul că jucătorii, care în partida 

Szeged au jucat sub așteptări, duminică s-au com- 
rtat la nivelul posibilităților lor (Constantin, Greavu, 
taru, Jenei, Bone, Voinescu, Dridea, Zavoda II etc.).

MANOLACHE (Știința 
DAVID (St. roșu).

© Astăzi și joi lotul

Tim), CZAKO (U.T.A.) și

& Astăzi și joi lotul va face două antrenamente la 
două por ți : cu Metalul 23 August (rez.) 
Obor.

și Dinamo

COMPONENȚA LOTULUI A...

In cursul zilei de ieri s-au prezentat la București* 
atru două antrenamente în comun, jucătorii selec- 
nați pentru meciul cu Turcia A de la Ankara. Acești 
:ători sînt următorii :
^ortari : VOINESCU (C.C.A.) și DUNGU (Rapid), 
-undași: ZAVODA II (C.C.A.), NUNWEILLER III 
inamo Buc.), GREAVU (Rapid) 
ațpid).
Mijlocași: JENEI, BONE (C.C.A.) și

(Dinamo Buc.), 
înaintași: _ HAȘOTI

și MOTROC

NUNWEILLER

(St. roșu), CONSTANTIN 
.C.A.), ’ DRIDEA (Petrollul), SEREDAl (St. roșu), 
TARU (C.C.A.), OAIDA (Progresul), ȚIRCOVNICU 
inamo Buc.), MESZAROȘ (St. roșu) și IONESCU 
apid).
i Azi și miine jucători vor face două antrenamente, 
tința de pregătire de miine va consta dintr-un joc 
>r la două ’ •
» Lotul va
* Antrenorii
Roșculeț.

porți în compania echipei I.T.B. 
pleca vineri, cu avionul, la Ankara.

lotului; Gh. Popescu, Em. Vogi Și

...ȘI A LOTULUI B

lupă antrenamentul care a avut loc sîmbătăi în 
npania echipei St. roșu, antrenorii lotului B. (A. Ni- 
escu și C. Teașcă), s-au fixat asupra jucătorilor 
ivocați la București :
’ortari: UȚU (Dinamo Buc.) și DATCU (Dinamo 
ar).
'undași ; IVAN (Dinamo Buc.), 1ONIȚA (Progresul), 
OSS (Dinamo Bacău) 
lijlocași • 
BARCEA 
naintași •
LYMESl 
GURO1U

și NĂGY (St. roșu).
PETRU EMIL, POPESCU (Știința Cluj). 
(Petrolul).
IVAN SUC, MATEIANU (Știința Cluj).

1 (Mureșul), RAKS1 (C.C.A.), MATEI, 
(C.S.M.S.), FRAȚILA (Dinamo Buc.).

Colțul statistic
ifDum.mca aceasta s-au evidențiat 

mulți jucători in posturile de 
laș dreapta, stoper, mijlocaș stîn- 

extrem dreapta, inter dreapta și 
tru și foarte puțini în cele de por- 

fundaș stînga, mijlocaș dreapta, 
r și extrem stînga : 
ortari : Voinescu, Dungii, Ghibă- 
:u. 
undași : 
:u (Șt. Tim) 
îl) — dreapta, Buzea și Macri — 
?a. 
toperi : 
roc, Turcan (Șt. Tim.) 
ijlocași : Jenei, Capaș — dreap- 
Nunweiiier IV, Bone, Vătafu (Di- 
io Bacău), Tanase (Șt. Tim.), Tă- 

(Corvinul), Mihaly (Minerul) — 
ra.
rtreme dreapta : Oaidă, Drăgot 
î. Bacău), Matei (C.S.M.S.), Igna 
Tini.), Constantinescu (Corvintil) ; 

fa : Creiniceanu, Tătarii, C. fo
ii.
teri dreapta : Varga, Avasilichi- 
.. Tabarcea, Ion C. Ion, R. Lazăr, 
stantin ; stingă : Unguroiu, A. 
ieanu, Szocke (Minerul).
intru : Dridea, Frățilă (Din. Buc.), 
onescu. Olarii, Gram.

Echipele etapei l •• Voinescu — 
ivii, Nunweiller III, Buzea — Je- 
Nunweiller IV — Oaidă, Constan- 
Dridea, Unguroiu, Creiniceanu. 

iiingu — Zavoda II, Caricas, Ma- 
— Capaș, Mihaly — Matei, Varga, 
u, A. Munteanu, O. lonescu.

Nedelcu, Greavu, Geor- 
Sziics, Stanciu (Mi-

Nunweiller III, Caricaș,

Astăzi, ultima zi

VEȘTI DE LA ISTANBUL

ISTANBUL 8 (prin telefon). Ultimele 
campionat, disputate sîmbătă și duminică, 
tuit un prilej de urmărire . r 
partida Fenerbahce — T

jocuri de 
au consti- 

a selecționabililor. In 
Karșiyaka Izmir, portarul Ozcan 

r(F.) a jucat excepțional și selecționerul turc inten- 
‘ * (Ozcan este

vechiul inter- 
selecționat în 

foarte bine, 
eventualitatea 

Naci și

ționează să-l facă titular în echipa A 
reținut pentru echipa B). De asemenea, 
național Lefter (36 ani) — care nu este 
nici una din echipe — s-a comportat 
mareînd două goluri. Se discută 
introducerii lui într-unul din loturi. Can, 
Yuksel nu au jucat în campionat, primul fiind lovit, 
iar ceilalți doi suspendați disciplinar, dar vor face 
parte din echipele naționale în care au fost selecționați. 
Portarul Varol (reținut pentru lotul A) a făcut o 
partidă bună în meciul pe care echipa sa Altai Izmir 
î-a susținut

• Echipa 
cu avionul.

cu Istanbul 
națională B

ARBITRII

Spor (0—2).
va pleca spre București

MECIURILOR

zilei de ieri, federația cehoslovacăIn cursul _ . . .
fotbal a comunicat numele celor trei arbitri care 
conduce meciul de la București: Obtulovic — 
centru —, Korelus și Kusak — la tușă.

La Ankara, meciul va fi arbitrat de
(R.P. Bulgaria).

PREGĂTIRILE JUNIORILOR

joi

de 
vor 

la

Rumianțev

va juca la 
. In cadrul

La 28 mai, echipa noastră de juniori 
Budapesta cu reprezentativa R.P. Ungare, 
pregătirilor pentru acest joc, joi va avea loc la Bucu
rești un antrenament la două porți pentru verificarea 
și omogenizarea unui lot de jucători: Duca (C. Turzii), 
Nicu.'escu (București) — portari; Măndoiu, Magiar 
(București), Chirner (Cluj), Minces (Reșița) — fundași: 
Mihăilă (Lupeni), Cimpoca, Cicu (București), Pojoni 
(Reghin) — mijlocași; Sorin Avram (Bacău), Otteanu 
(Tîrgoviște), Dombrovschi II (Sibiu). Trifu (B. Mare), 
Lungu (Cluj), Pavlovici (B. Mare), Mănescu (Con
stanța) — înaintași.

Mîine se va disputa un nou meci 
internațional în Capitală. Este vorba 
de partida Selecționata feroviară a 
Bucurestiului — Lokomotiv Zagreb. ____ x___ __ ,,
Echipa oaspe a sosit ieri dimineață cu (Cimpoca), Langa (Gherghina) — Ion 
un efectiv care, cuprinde cinci inter-

Giulești de la ora 17. Iată formațiile 
probabile :

SEL. FEROVIARA : Todor-Teciu, 
Bodo (Dan Coe), Macri—Ncacșu

_ - O, Jon, Bajint,
naționali (Papeț îa Ă. Stefano viei și .
Hmelina la B Kosev și Sumar la ju- SteL^vH ^umlr-Ta^
nlnrfl I* o nr>T It'A n T n sn nnlr.rrr.eln l< r~i ■ • r-n , — .-niori). Ea activează în categoria B. Sobocian—Sfarman, Kosev, Bafaneli, 
Partida se va desfășura pe stadionul Papeț, Hmelina.

BULETINUL CATEGORIEI B
• Jocuri interesante, viu disputate • Trei surprize în etapa d® 
duminică : la Tr. Severin, Bistrița și Oradea * Situație neschim
bată pe primele locuri în cele trei serii

Duminică, în categoria B, majoritatea întîlnirilor au prilejuit Jocuri 
interesante, viu disputate, în care echipele s-au străduit să obțină 
victoria prin comportări meritorii. Excepții au constituit partidele 
de La Oradea, Moreni și Brad, unde unii jucători au recurs la duri
tăți. Tn această etapă s-au înregistrat trei surprize: la Tr. Severin, 
Ia Bistrița și Oradea.

Situația în fruntea celor trei clasamente a rămas neschimbat!, 
primele 4 locuri fiind ocupate de aceleași echipe.

lată cîteva amănunte privind jocurile de duminică;

TRACTORUL BRAȘOV—ACADEMI* 
MILITARĂ (2—0). Localnicii au avut 
inițiativa in prima repriză, cînd au în
scris prin Petrea (min. 24). In reprise 
secundă au dominat fotbaliștii bucurep- 
teni. dar nu au reușit să finalizeze. Sen- 
nil final a fost stabilit de Roșea (min. 
50).

SERIA I

C.F.R. PAȘCANI —DINAMO GALAȚI 
(0—0). Joc frumos, cu multe faze spec
taculoase, încheiat cu un rezultat care 
nedreptățește pe feroviari. Ceferiștii au 
dominat mai mult ratînd o scrie de oca
zii. Numai forma excepțională a porta
rului Cîmpeanu i-a salvat pe oaspeți de 
la înfrîngere.

(C. Enca—coresp.). 
TIRGOVIȘTE—UNIREA 

Meci interesant desfășu- 
unei depline sportivități.

icursul Pronosport de duminică 
are următorul program • 
Turcia (A) - R.P. Romînă 
R.P. Romînă (B) - Turcia 
R.S. Cehoslovacă - Scoția 
mondial)
R.D. Germană — Olanda 
mondial)
Industria 
reșul Tg.
Recolta
Mare (cat. B) 
Tractorul Brașov 
(cat. B)
C S.M. Cluj -
(cat B) 
C.S.M. Sibiu -
(cat. B)
C.F.R. Electro Craiova - Dinamo 
Pitești (cat. B)
C.S. Oradea — 
(cat. B)
Prahova Ploiești
(cat. B)

1 program atractiv, cu patru me- 
internaționale inter-reprezenta- 

dinf— care două pentru califica-

SIrmii 
Mures 

Cărei

C. Turzii 
(cat. B).

C.S.M.

14

(A)
(B) 
(camp.

(camp.

- Mu-

Bala

Știința Craiova

C.F.R. Timișoara

Chimia Govora

C.S.M. Reșița

Unirea Iași

METALUL 
IAȘI (3—0). 
rat în limitele 
Cele trei puncte au fost marcate de Pro- 
danciuc (2) și Mure.șanu. Interesant de 
remarcat că în acest joc s-au ratat trei 
lovituri de la 11 m. : două de Caza cu 
(Metalul) și una de Cojocaru (Unirea).

(M. Avana—coresp.).
FORESTA FĂLTICENI —DINAMO

SUCEAVA (2—-1). Partida disputată la 
Botoșani a prilejuit un joc de bună ca
litate în care Foresta a cîșligat pe merit. 
Fotbaliștii din Fălticeni au dominat co
pios ratînd numeroase ocazii. Au marcat 
Moldoveanu (min. 19) și Grișaru (min. 
45) respectiv Condulimazis (min. 14).

(Negru I.azăr—coresp.).
FLACĂRA MORENI -STEAUA ROȘIE 

BACĂU (1—I). Jocul a abundat în gre
șeli tehnice și tactice în special din par
tea gazdelor, care s-au comportat sub 
orice critică. Au marcat Brîndușescu 
(min. 25), respectiv Mangalagiu. In 
min. 82 jucătorii Glieorghcvici și D 
Constantin au fost eliminați pentru lovi- 

rcciprocă.

(Gh. Mâzgăreanu—coresp.).
ȘTIINȚA CRAIOVA—C.S.M. SIBIU 

(1—1) Din min. 35 oaspeții au jucat1 
în 10 oameni (Chcrciu fiind eliminat de 
arbitrul D. Dinulescu— Buc.). Au mar* 
cat : Dobai (C.S.M. Sibiu) min. 73 
Onea (Știința) în min. 82.

(R Schultz—coresp.).
CHIMIA GOVORA—C.F.R. ROȘIORI 

(1—0). Joc de bună factură tehnici. 
Chimia ar li putut cîștiga la un scot 
mai concludent însă Birtașu a apărat ex
celent. Unicul gol al partidei a fost fn* 
scris în min. 88 de Lambru.

(D. Roșianu—coresp.).
ELEO*

CRAIOVA (3—0). Au marcat 
(min. 2). Ciobanu (min. 11) «1 

(min. 68).
(V. Lazăr—coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ—C.F.R.
TRO “.........
Feher
Palii

SERIA A III-A

Z. I.azăr degajează terenul 
(lonifă) și un coechipier 
Bacău (3—1)

respingind balonul la care 
(Giosanu). l'ază din

mai sărise un adversar 
meciul Progresul—Dinamo 

Foto : B. Ciobanu

PRAHOVA 
ȘANI (3—1). 
mai mult meritînd 
Stoian (min. 
Stanoilovici I 
(min. 55).

(Paul Andrei—coresp.).
PLOIEȘTI —RAPID FOC- 

Ploicșlcnii au dominat 
victoria. Au înscris :

8), C.hirilă (min. 36) și 
(min. 77) respectiv Stălescu

C.S.M. BAIA MARE—C.S.M. REȘIȚA 
(1—0). Localnicii au atacat majoritatea 
timpului, cîștigînd pe merit în fata unei 
echipe care s-a apărat cu îndîrfire și a 
contraatacai periculos. Băimărcnii au tras 
multe șuturi la poartă, ratînd o serie da 
ocazii. Unicul gol a fost înscris de No- 
delcu I (min. 53).

(V. Săsăranu—coresp.).
C.S.M. CLUJ —AMEF ARAD (0—0). 

Meci de factură tehnică modestă,
a plăcut doar în ultimele 15 minute cind 
gazdele au 
loasc.

care

Șt ir i
B Acade-

Dinamo ®bor, pro- 
, se va disputa la 18

(Gh. Moise—coresp.).
CONSTANȚA—C.S.M. BRĂ- 

Coman (min. 
11 m) pentru 

și Bogdan

creat cîteva faze spectarn-

< Meciul de categorie 
mia Militară — 
gramat la 14 mai, 
mai, deoarece prima echipă dă jucă
tori formației C.C.A. în vederea unei 
partide la Plovdiv (R. P. Bulgaria), 
care va avea loc duminică.

< Deoarece meciul din toamnă s-a 
disputat la Baia Mare, Recolta Cărei

va juca
propriu partida cu C.S.M. Baia Mare.
• Biletele pentru jocul internațio

nal de fotbal R.P.R. B 
care va avea loc duminică 
pe Stadionul „1 
vinzare incepînd de marți 
la casele obișnuite.

duminica aceasta pe teren

— Turcia B,
14 mai a.c.

,23 August", se pun în
9 mai a.c.,

la concursul Pronoexpres de miine
rea în turn >1 final al campionatului 
mondial, și opt întîlniri din cam
pionatul categoriei B, care devine 
de la etapă la etapă mai pasionant, 
mai echilibrat.

ULTIMA ZI LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE MIINE

Astăzi este ultima zi în care mal 
puteți cumpăra buletinele pentru 
concursul Pronoexpres de mîine. -'re- 
miile foarte importante pe care con
cursurile Pronoexpres le-ai oferit 
anul acesta sînt o invitație de a fi 
prezent și la c ursul de mîine. Nu
mai ultimul co”---- a atri' r .e-
mii de ridicată valoare, dovada a- 
vînd-o in lista de premii pe care o 
publicăm mai jos.

Vă reamintim ci tragerea concursă- 
lui va avea loc 't Feteștii

REZULTATELE TRIERII
CONCURSULUI PRONOSPORT

Rezultatele provizorii ale trierii 
concursului Pronosport de duminică 
7 mai :

27 variante cu 11 rezultate exacte ; 
373 variante cu 10 rezultate exacte ; 
2996 variante cu 9 rezultate exacte.

PREMIILE
PRONOEXPRES

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

CONCURSULUI
DIN 3 MAI 1961

I 2 premii a 31.189 lei.
II 5 premii a 13.515 lei. 
IU 55 premii a 1.323 lei. 
IV 267 premii a 350 lei.
5 1.005 premii a 93 lei. 
VI 5.371 premii a 24 lei.

Rubrică redactată de I. S, Loto-
Pronosporț

S.N.M.
ILA (2—2). Au marcat :
29) și Firică (min. 30 din
S.N.M., Coteț (min. 13) 
(min. 83) pentru C.S.M.

(L. Bruckner—coresp.).

(A. Dumitriu—coresp.).
BISTRIȚA — INDUSTRIA’ 
TURZII (1—2). Oaspeții 

o victorie meritat!. Scorni 
In 

Safar (l.S.) a egalat iar în 
Krauss (l.S.) a înscris golul

GLORIA 
SIRMII C. 
au obținut 
a fost deschis de Vcgli (min. 16). 
min. 29 ~ 
min. 53 
victoriei.

SERIA A ll-A

DINAMO OBOR—DINAMO PITEȘTI 
(1—1). A fost un joc confuz, total ne
interesant. Gazdele au ratat ocazii clare 
prin Bfikiissi (min. 15), Buzalu (min. 
56) și Tiron (min. 61). Scorul a fost 
deschis de Buzatu (min. 72). Oaspeții 
au egalat după două minute prin Lovin 
la o greșeală a întregii apărări și cu 
concursul portarului Dateu.

(Aurelian Axcnte—coresp.).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI—C.S.M. ME

DIAȘ 1—1. După o repriză „albă“, 
C.S.M. Mediaș a reușit să înscrie în 
min. 57 prin Staudt, pentru ca apoi, 
în dorința de a menține rezultatul, 
să se retragă în apărare. Acest fapt 
a dat prilej echipei bucureștene să 
domine insistent obținînd egalarea în 
min. 65 prin Dumitrescu, care a trans
format o lovitură de la 11 m.

DRUBETA TR. SEVERIN—METALUL 
BUCUREȘTI (2—3) Meci 
tehnică modestă, desfășurat 
lele sportivității- Golurile 
scrise de Zaharia (min. 9 
pectiv Constantin (min. 26), 
(min. 47) și Sierea (min. 79 din 
Arbitrul I. Ritter (Timișoara) a 
bine, dar în min. 79 a acordat 
penaltiul.

(Gh. Manaju—coresp.

(O. Berbecaru—coresp.).
ORADEA—ARIF.ȘUL TURDA 
Cei peste 8.000 de spectatori

de o factură 
însă în Ului
au fost in
și 86) res- 

Roman 
11 m). 
condus 
gratuit

C. S. 
(0-2). 
au plecat complet dezamăgiți de la •- 
ceastă întîlnirc, din cauza jocului lipsit 
de orientare practicat de localnici și ati
tudinea nesportivă a unor jucători în 
fruntea cărora s-au situat Szakacs II și 
Rădulcscu. Victoria a revenit pe merit 
echipei oaspe, care a jucat cu pase pre
cise și a profitat de greșelile comise de 
orădeni. Au marcat : Băluț (min. 47) 
Dobrotă (min. 63). i

(1. Ghișa și M. Pop — coresp ). .*
RECOLTA CĂREI —MUREȘUL TG. 

MUREȘ (0—2). Joc de factură tehnică 
mediocră, în care oaspeții au obținut pe 
merit victoria Au marcat ’-elvnirsi 11 
(min. 55) și Ilajdu (min 65)

(F. Szilagyi—coresp ). b
SASAB 
■ fost 

penalii.
voință 

victorie. Jocul a fost presărat Ae 
In min. 84 Borbclv (Dinamo 

fost eliminat pentru lovirea

DIN’AMO BARZA—DINAMO 
(1 — 0) Unicul gol al partidei 
marcat de Stănilă (min. 10) din 
Localnicii au luptat cu multă 
pentru 
durități. 
Săsar) a 
adversarului.

(M. Susan—coresp.)-
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PACE — cuvînlul scump, rostit de sute de milioane de oameni în toate limbile pămîntului. Cîleva clipe doar, 
și, in acordurile muzicii, sute de sportivi l-au scris cu trupurile lor pe verdele gazonului. Din tribune răsună puternic aplau
zele. Pentru pace, pentru liniștea căminelor noastre, pentru o viață tot mai îmbelșugată luptă cu fermi late partidul 
nostru scump, călăuzind poporul muncitor spre culmile însorite ale socialismului.

Munca—o îndatorire de cinste, o pașii»

Un instantaneu

Ca prieten al 
desigur, nespus 
torie de prestigiu, 
cucerit, oricare record

Iți mulțumim din inimă, Partid iubit 1“
Cuvintele le rostește cu înflăcărare ofelarul Reșiței construc- 
torul Bicazului, colectivistul gospodăriei milionare, fiecare om 

al muncii. Gîndurile de sinceră și puternică recunoștință se-nmănun- 
chează pretutindeni, în fiecare colț de țară; căci pretutindeni a în
florit viața cea nouă, liberă, nespus de frumoasă și tot mai îmbel
șugată pe care ne-a dăruit-o Partidul. Glorioasa aniversare, a Parti
dului este ziua comuniștilor, a întregului popor, care a participat și 
participă cu un nestăvilit entuziasm la lupta pentru îndeplinirea 
mărețului program de înflorire a patriei, trasat d.e Partid, In marile 
cetăți industriale, în orașele nou apărute pe harta patriei, în fiecare 
oraș sau comună aceste cuvinte au fost rostite cu căldură, au purtat 
in ele toată dragostea și recunoștința noastră : „Iți mulțumim din 
inimă. Partid iubit!“

Partidului i-au închinat cele mai scumpe ginduri și sutele de 
mii de sportivi, tineretul patriei noastre care se-ntrece astăzi pe 
stadioane si in sălile de sport.

ti mulțumim din inimă, Partidului iubit pentru toate succesele 
cu care se mândrește astăzi mișcarea noastră de cultură fizică și 
sport. Partidul ne-a fost și ne este far călăuzitor; el ne-a ajutat; 
el ne-a condus și ne conduce spre noi victorii. Partidului ii datorăm 
minunatele condiții ce au fost create tuturor oamenilor muncii pentru 
practicarea sportului. Privind marile construcții sportive, stadioanele 
moderne și sălile de sport utilate cu toate cele necesare, ne crește 
inima de bucurie; noi știm că ele ne-au fost dăruite prin grija 
părintească a Partidului. Mii și mii de antrenori, instructori, arbitri, 
o largă rețea medica-sportivă, cărți de sport în tiraje de sute de mii 
de exemplare, numeroase sortimente de materiale și echipament 
sportiv și cite altele n-au fost înfăptuite în anii noștri luminoși dato
rită sprijinului permanent, grijii deosebite cu care Partidul încon
joară tineretul sportiv al patriei.

.Iți mulțumim din inimă, Partid iubit !“
Cuvintele le rostește cu emoție in glas dar plin de hotărire, 

pionierul cu cravata-i purpurie care a devenit astăzi un bun prieten 
al sportului; muncitorul din fabrică sau colectivistul pe care pașii 
il poartă acum in mod obișnuit spre gazonul terenului sau în tribuna 
marelui stadion; tînărul din Delta Dunării, de la poalele Carpaților, 
din așezările moldovenești, de pretutindeni, care face primii pași in 
sport, intărindu-și sănătatea, căpătind noi forțe de muncă ■ sportivul 
fruntaș la dispoziția căruia stau astăzi excelente condiții de pregătire 
și care, prin performanțele sale, a făcut ca pe tot mai multe din 
stadioanele și sălile de sport ale lumii să se înalțe — semn al unor 
victorii de prestigiu — drapelul Republicii noastre dragi...

Partidului ii mulțumim din inimă pentru că a făcut astfel incit 
vremurile triste de altădată să nu se mai poată întoarce niciodată 
in țara noastră.

Sportul este astăzi un bun al maselor largi de oameni ai muncii 
și mîine, celor care au îndrăgit această frumoasă activitate li se vor 
adăuga desigur alți muncitori și muncitoare, tineri și tinere. In 
orașele și satele patriei vor fi, ridicate noi construcții sportive. Aso
ciațiile și cluburile vor deveni mai puternice, Pe listele campionilor 
mondiali, olimpici sau europeni vor fi înscrise mai multe nume ale 
sportivilor noștri. Da! Sintem siguri că toate acestea se vor înfăptui, 
că mîine sportul va cunoaște o și mai mare înflorire. O spunem cu 
toată hotărlrea, cu nemărginită încredere, pentru că mișcarea de 
cultură fizică și sport din țara noastră se bucură astăzi de toată 

atenția și grija părintească a Partidului iubit

ca oricare altul: Trei sportivi, trei muncitori fruntași la 
din București
Privesc cu mândrie și fiecare 
de mase a tineretului sf 
trăiesc alături de sportivi 
„debutului”. Mai presus <■ 
îmi este însă dragă Ia 
pasiunea lor pentru muncă 

avîntată, 
a țării, 
sport de 
activitate 
în sine.

,,21 Decembrie'1 
sportului mă bucură 
de mult fiecare vic- 

oricare titlu 
îmbunătățit.

Darnicele țesătoare Constanța Murdare, Maria Iliescu și Victoria Ursulescu se 
vor întîlni ca deobicei și în această dupu-atniază pe terenul de volei

parea entuziastă, 
strucția socialistă 
nostru nu tace 
sportului, această 
prezintă un scop 
d ioane, în sălile de sport, 1 
Pe terenurile 
de tenis sau 
își oțe'esc 
nesecat izvor 
Toate acestea 
mai bine,

de volei sau 
călărie, tineri; 
trupurile, gă 
de forțe și 
îi ajută să n

să aducă o c 
cît mai mare la construcția ;

,Fruntaș în sport, fruntaș 
a 

în țara 
sportivi, iar 

și-au ciștigiat j. 
Și 
ca 

lor de sport, 
tivii muncesc 
Și Ia locurile lor de proi 
obțină rezultate deosebite, n 
astfel Partidului pentru vi 
pe care o trăim astăzi.

Cu aceeași dragoste se 
tînărul sportiv Și asupra 

căci el dorește să învețe, t 
un muncitor priceput, de

ducție"—acest îndemn 
zat pre tuf in denii 
masele de 
celor care 
dragostea 
d in uzină

prețuirea t. 
și a tuturor 

sînt nenumir; 
cu sîrguință ,

ȘTEFAN LUN
Erou al Muncii S-

€ O F 11 A R § E H>E AUR
Despre copilăria de aur din vremurile de azi s-a 

scris și se va scrie mult. Fericirea o întîlnim pe chipul 
fiecărui copil. In zîmbetul care-i luminează fața, 
în priviri, în rîsul zglobiu cu care te salută de la 
ferestrele căminelor șau școlilor, ale apartamentelor 
moderne, în sălile Palatului pionierilor sau ale expo
zițiilor și muzeelor. O dată cu toate celelalte minu
nății la care a visat zadarnic generația noastră, a 
celor „bătrîni", în anii copilăriei sale, Partidul a 
dăruit astăzi copiilor și posibilitatea de a practica 
sportul — pasiunea tuturor celor care acum nu mai 
jinduiesc după o minge de fotbal, a celor care au 
la dispoziție tot felul de materiale și ebhipament 
sportiv, terenuri și săli de sport, ba chiar și an
trenori renumiți. Am povestit cîndva, cum, înainte 
vreme, alergam desculț zeci și sute de kilometri pentru 
că nimeni nu se îngrijea — și nici n-avea de ce s-o 
facă — de cei care, în pofida opreliștilor și cu multe 
sacrificii materiale nu voiau să renunțe la sport. Am 
reamintit acest episod din viața mea convins că

mulți copii vor înțelege astfel mai bine cum 
sport tînărul țăran din Vasilați în vremea 
ziei. Așa au făcut sport mulți alții care d 
anii noștri luminoși s-au bucurat de condiții 
gătire, de grijă și atenție, de dragoste și’

Aflu cu nemărginită bucurie, dragi copi 
entuziastele Spartachiade ale pionierilor din 
Sibiu sau Suceava, despre minunatele exc 
elevilor din Craiova, Galați, Iași sau Bai 
despre nenumăratele competiții sportive, desj 
și atîtea talente descoperite în toate colțul 
Să știți, dragi copii, că noi cei vîrstnici 
mai mare bucurie decît aceea de a vedea 
pe chipurile voastre, de a ști că niciodată 
veți cunoaște grijile și nevoia. Aceasta este 
care v-a dăruit-o Partidul 1

DINU CRISTE 
maestru emerit al S]

Mai este, oare necesară q explicație. g, acestei fotografii ?.



Frumoasă ești patria mea

Astăzi
totul este firesc

diferite 
la cani
și chiar 
terenuri,

dată, revenind la 
producție, muncim 

liotărîre pentru ca 
devină și mai pu-

pulsează 
sportivă, 

mari competiții de 
zeci și mii

munci- 
de lo
de ne
diferite

admir frumusețile patriei și

Ani de-a rîndul, copii fiind, ne-ain 
moscut țara cu frumuseți le-i de ne- 
iscris doar din cărțile de școală, 
hii, nici așa. Trăiau oamenii fără 
i treacă hotarul satului, fără să va- 
ă măcar o singură dată în viață alte 
șezări decît cele în care munceau, 
udind din zori și pînă noaptea pen- 
u ca cei bogați să se poată plimba 
■etutindeni acolo unde minunatele 
-iveliști le desfătau privirile. Dar, 
au schimbat rînduielile vieții aceleia, 
artidul a făurit altele. Astăzi, pe 
estele munților, pe Valea Tretușului 
itț în Poiiana Narciselor, pe Valea 
rahovei, peste tot, în fiecare regiu- 
; , sute de mii de oameni ai mun- 
i poposesc la fiecare sfîrșit dc săp- 
imînă,

toate frumusețile naturii, vizitînd o- 
rașele patriei, monumente sau locuri 
istorice. Turismul, practicat anual de 
mai bine de 2.000.000 de oameni ai 
muncii, a fost îndrăgit și de 
torii uzinelor noastre. Alături 
varășii mei de muncă pornesc 
numărate ori spre cele mai 
locuri, 
trăiesc bucuria de a vedea cabanele 
turistice înțesate de oameni ai mun
cii. Și de fiecare 
locurile noastre în 
cu și mai multă 
patria noastră. să 
ternică, și mai frumoasă.

PAUL MAZILU
ajustor la seu lăr ia generală 

uzinele ,,23 August"

sportivă a furii

bucurindu-ss

n binemeritat popas după oboseala urcușului. Do sus, de la marginea pădurii 
de brazi răsună cintec vesel, tineresc...

De la balconul frumosului apar- 
ment pe care l-am primit nu de 
uit, privesc adesea alături de soția 

a, minunata panoramă a Bueu- 
știului strălucind 
inteierea soarelui 
inat in ceasurile 
mt mindru că 

care poporul 
i înțelepciune 
bit, a înfăptuit 
țe. Uneori gândurile mă 
>re amintirile pe care nu 
-am auzit depănate de sportivi cu 
nplele cărunțite: exploatare și 
spreț, o ,marfă“ ca oricare alta, 
it despre „condiții de viată" : 
cioabe sau bordeie, zile întunecate 

■ spectrul foamei și șomajului... 
It de mult se aseamănă aceste 
>vestiri cu realitatea de astăzi din

panoramă a 
dimineafa 

sau feeric 
de noapte, 

trăiesc intr-o 
muncilor, 

de Partidul 
atitea lucruri mă- 

poartă 
odată

in 
iu- 
Mă 

tară
conclus 

său

țările capitaliste, cu viata multor 
sportivi pe care i-arn cunoscut de-a- 
lungul acestor ani.

In tara noastră sportivii sint in 
primul rind oameni ai muncii, har
nici constructori ai socialismului și 
ei se bucură din plin de viața nouă 
care a înflorit pe tot întinsul patriei. 
Recunoscători Partidului, sportivii 
muncesc cu rivnă in fabrică, pe 
ogoare sau pe băncile școlilor, luptă 
cu toate forțele lor, cu tot elanul 
tineresc pentru a ridica pe culmi 
tot mai înalte gloria sportivă a 
patriei. Și facem acest lucru cu 
gindul la Partidul nostru drag căruia 
ii datorăm totul !

Sportul la sate 1 Altă-dată, aproa
pe necunoscut ; acum în plină înflo
rire. Altă dată, un mănunchi de copii 
alergînd în picioarele goale prin col
bul ulițelor după o minge de cîrpă ; 
acum, în fiecare comună, sute de ti
neri care practică cele mai 
sporturi, echipe participante 
pionate raionale, regionale 
republicane, sportivi fruntași, 
săli de gimnastică...

In satele patriei noastre 
astăzi o bogată activitate 
Sînt organizate î 
mase la care participă zeci și mii 
de colectiviști și țărani muncitori. Peste 
1.000.000 de oameni ai muncii de la 
sate au devenit membri ai U.C.F.S. 
și activează în numeroasele asociații 
sportive sătești.

In comuna noastră harnicii munci
tori de pe ogoare au îndrăgit mult 
sportul. Fac sport copiii. Se întrec pe 
terenul nostru fotbaliști, atleți, volei
baliști, handbaliști... Fac sport -fe
meile. Sînt prezenți la „sport" bătrî- 
nii, pasionați ai șahului sau ai altui 
sport. Și toate aceste aspecte de ne
conceput altă dată, sînt astăzi lucruri 
din cele mai firești. Realități din viața 
nouă a satului nostru.

VICTOR NICULESCU 
prof, la șc. de 7 ani cont.

„ION ROATA" raionul Urziceni

Bucureștiul in care înain
te vreme existau doar clte- 
va baze sportive sărăcăcioa
se, cil o capacitate redusă, 
cu tribune de lemn și fără 
nici un fel de instalații spor
tive, este denumit astăzi : 
„Orașul stadioanelor". In
tr-adevăr, puține capitule 
din lume se pol mîndri cu 
atitea construcții sportive 
moderne, pe care toți vi
zitatorii le-au apreciat fără 
rezerve. Impunătorul com
plex „23 August" cu ma
rele stadion, terenuri de 
volei, tenis, baschet etc 
patinoarul artifwial, Parcul 
sportiv Dinamo, Sala de 
Sporturi și bazinul acoperit

O altă oază sportivă modernă :
Floreasca, Poligonul Tunari 
ca și multe alte baze spor
tive moderne tiu fost con
struite în anii regimului 
nostru democrat-popular ca 
urmare a grijii perma
nente pe care Partidul o 
poartă mișcării de cultură 
fizică și sport

Fără acest ajutor de ne
prețuit n-ar fi fost posibile 
succesele pe care le-am ob
ținut în ultima vreme, cu
prinderea In activitatea 
sportivă a sute de mii de 
oameni ai muncii.

Sportivii din București 
ca și din toate celelalte 
orașe și regiuni ale țării 
unde au fost amenajate

numeroase construcții spor 
tive, stadioane moderne 
bazine, săli de sport etc 
au muncit și muncesc ci 
dragoste pentru a pășire 
cu grijă aceste baze spor 
tire tinde au toate condi 
țiile să-și ridice nectmleni 
măiestriei sportivei. Cu a 
ceeași dragoste ei muncesi 
la amenajarea a noi .și no 
terenuri ele sport simple 
pe cure le întilnești astuz 
pretutindeni, în orice col 

rd.

ALEXANDRU BIZIM
maestru al sportului

,,Minară și frumoasă ești Capitala noastră dragă !

® în cele peste 10.000 de aso
ciații și cluburi sportive practică 
astăzi în mod organizat sportul 
mai bine de 2.500.000 de membri 
ai U.C.F.S.

• O tot m.ai largă dezvoltare 
cunpaște mișcarea sportivă de la 
sate. Peste 1.000.000 de oameni ai 
muncii de pe ogoare iau parte la 
numeroase competiții sportive cr-

ganizatie în fiecare comună, în 
fiecare sat.

® In fiecare an crește conside
rabil numărul celor care se în
trec în marile competiții de mase. 
Numai în anul 1900 au fost în
registrate peste 4.000.000 de parti
cipări la spartachiade, crosuri etc.

® Crește necontenit prestigiul 
sportiv ai patriei noastre; mereu

SA MUNCIM CU RiVNA,
SĂ ÎNVĂȚĂM NECONTENIT

De 
mine 
ai Atelierelor 
rile petrecute în sălile Muzeului de 
Istorie a P.M.R. Am pășit pragul 
Muzeului cu emoție și respect, cu 
dorința fierbinte de a cunoaște cît 
mai multe din momentele luptei 
Partidului nostru iubit, a ' 
dîrze, neînfricate pe care a 
timp de patru decenii pentru feri
cirea și bunăstarea poporului nostru. 
Ca oricare sportiv al patriei noastre, 
știu că Partidului trebuie să-i mul
țumim 
astăzi, 
de a 
învăța 
forțele 
cauze 
scumpa noastră patrie.

neuitat vor rămîne pentru 
ca și pentru ceilalți sportivi 

„Grivîța Roșie" ceasu-

pentru toate cele eîte 
că avem datoria de 

munci cu toată rîvna,
necontenit, de a pune
noastre în slujba măreței 

a construcției socialismului în

PETRE CAPRĂ
președintele U.C.F.S 

oraș București

Tinerii sportivi de la „Grivița Roșie" discută cu însuflețire după vizitii 
făcută la Mițgeul <jțg. Istorie a PJU.B.

luptei 
dus-o

avem 
cinste 
de a 
toate

ing. VIOREL MORARU 
căpitan al echipei reprezentative 

de rugbi

sportivi obțin perfor- 
valoare mondială sau 

-Se dezvoltă permanent 
sportive internaționale.

mai mulți 
manțe de 
europeană, 
legăturile
Astfel, în anul trecut sportivii ro- 
mîni au participat la 291 dc în- 
tîlniri cu sportivi din peste 80 de 
țări.



Start la Clinceni...
aerodromul Clinceni.

București s-au aliniat

spre părerea 
a început să coboare 
după aceea că aceas-

Sîntem pe
Este ora 10 dimineața și sportivii 
Aeroclubului
pentru deschiderea festivă a activi
tății practice de zbor. Cu alte cuvin- 

ite, mult așteptata zi a primului zb.r 
din acest an, a sosit. Peste citeva 
minute vor lua startul înălțimilor 
sportivii parașutiști. Avionul 'or își 
face încălzirea în fața hangarului, 

< mormăind molcom sub razele strălu
citoare ale soarelui. Ceva mai încolo, 
pe covorul verde al pistei, stau înși
rate grațioasele planoare. Intr-un colț 
al terenului de aterizare, liliputanele 
aparate construite de aeromodeliști

înălțime. După care, 
noastră de tău, 
încet. Am aflat

a fost tentativa de record, ci 
o pregătire in vederea ei, cu- 
aparat avînd la bord doar 20 
combustibil...

ta nu 
numai 
riosul 
de gr

T#r
Avionul care poartă sportivii pa

rașutiști a ajuns la 1000 m înălțime 
deasupra „punctului fix*.  Primul a- 
tinge pământul Ștefan Badioc. Peste 
citeva minute aterizează și cealaltă 
grupă. Arbit"' calculează distanțele. 
Sportivii parașutiști se pregătesc pen
tru cel de al doilea salt. Intre timp 
automosorul a urcat în aer planoa-

Maeștrii sportului la parașutism, Nicolae Velicu, Ion Roșu și Gheorghe lancu, 
" "" — în proba de salt în grup de

la punct fix
< după stabilirea noului record R.P.R. — 5,98 m
i trei, de Ia 600 m, cu deschiderea înlîrziată a parașutei și aterizare 

Foto : B.

Recentele campionate republicane, 
în cadrul cărora au evoluat unii din
tre cei mai buni boxeri ai țării, au 
dat posibilitate specialiștilor noștri 
să-și facă o imagine precisă a va
lorii actuale a boxerilor romîni. Con
statările făcute de ei sînt îmbucură
toare. Se poate spune că în boxul 
romînesc s-a făcut o cotitură serioa
să. Intr-adevăr, cei care urmăresc 
cu atenție dezvoltarea acestui sport 
în țara noastră au observat că o bună 
parte dintre boxerii romîni — de la 
juniori și pînă la cons aerați — practică 
un box mai ordonat, mai tehnic. De 
unde în ultimii ani boxerii noștri 
erau categorisiți de specialiștii stră
ini ca fiind adepțî ai boxului în for
ță dar fără tehnică, în prezent con
statăm cu bucurie că o bună parte 
dintre pugiiiștii noștri au început să 
se preocupe mai mult de acumularea 
unor cunoștințe de tehnică.

Cea mai bună dovadă au consti
tuit-o campionatele republicane din 
acest an. Cei 90 de boxeri prezenți 
la turneul final de la București au 
dovedit că și-au însușit într-o bună 
măsură indicațiile federației cu privire 
la practicarea unui box tehnic. S-a 
observat aceasta îndeosebi la boxerii 
mai tineri ca C. Dumitrașcu, 
Pătrașcu, V. Mîrza, P. Mentzel, 
Antoniu, A. Constantin, . J. Dinu, 
Ivan și la mulți alții. De altfel, dacă 
cercetăm lista participanților la tur
neul final vom vedea că mai bine 
de jumătate dintre aceștia sînt tineri 
care s-au afirmat puternic în ultimul 
an și care, spre cinstea lor, s-au ca
lificat în finalele competiției. Ce do
vedește aceasta ? Că antrenorii care 
pregătesc pe acești tineri de perspec
tivă s-au debarasat de vechile deprin
deri și concepții de antrenament și 
au pășit, în unanimitate, hotărîți să

GHEORGHE CALCAN
președintele F.R. Box

★

Un

Ciobanu

Fi. 
V.
I.

ridice 
merit 
l-au

F—. . ....> —— >• , ■ . . >• - < .. SI. — ’ K I ■1 *
janu, Gh. Duduieanu, P. Mentzel ș.a., 
a căror muncă s-a văzut cu prilejul 
campionatelor. Dar la buna desfășu
rare a acestei competiții au contri
buit și arbitrii noștri care în ultimul 
tiinp au înregistrat progrese deose
bite. Ei au lăsat în general lupta 
liberă și nu au intervenit decît a- 
tunci cînd situația o impunea, au 
apreciat just boxul periculos al unora 
dintre pugiliști, iar în ceea ce pri
vește acordarea deciziilor a existat, 
în mare măsură, unanimitate de ve
deri. De pildă, din 80 de decizii dic
tate de juriu, 58 au fost în unani
mitate, ceea ce reprezintă _ evident
— un progres mare. La aceasta a 
contribuit și analizele arbitrajelor, fă
cute după fiecare reuniune. S-a con
statat că în ultimul timp, între ar
bitri și antrenori există o mai mare 
colaborare, fapt care are o înrîurire 
favorabilă asupra calității meciurilor 
în general. Urmărind cu perseverență 
ridicarea clasei boxului nostru, fe
derația de specialitate a luat — în 
ansamblul măsurilor din ultima vre
me — hotărîrea de a organiza un 
curs teoretic și practic cu antrenorii. 
Prilejul l-a oferit disputarea finale
lor de la București, cînd 
măr de antrenori din 
avut posibilitate să-și 
astfel cunoștințele.

★
Masiva participare a I 

sacrați și a tinerilor în ultima parte 
a campionatelor, nivelul ridicat al

clasa boxului romînesc. 
deosebit în această privință 

avut antrenorii I. Chendreanu, 
Panaitescu, N. Buză, Tr. Ogrin-

partidelor finale, nu se puteau rea
liza, firește, dintr-o dată, fără o te
meinică verificare a acestora. Turne
ele pe categorii de greutate au jucat 
în această privință un rol deosebit. 
Atunci au ieșit la lumină o serie de 
elemente de certă valoare, iar a tele 
au făcut pași serioși spre maturiza
re. Turneele s-au dovedit extrem de 
utile și firește, organizarea lor 
continuare 
de frunte în activitatea federației 
de box. A urmat etapa de — 
a 
tuia ultimul „hop 
final. La „zone"

în
va constitui un obiectiv

, „zona
campionatelor, etapă care consti- 

înaintca turneului 
„z-viiv s-au calificat cîte 

8 boxeri de fiecare categorie. Dar, o 
bună parte dintre pugiiiștii care s-au 
arătat deosebit de ta.'entațj, cu reale 
perspective, nu s-au calificat mai de
parte. Trebuie subliniat că o mare 
parte dintre aceștia (ca de pildă St. 
Popoacă, I. Toth, M. Dumitrescu) 
sînt de o valoare aproape egală cu 
finaliștii campionatelor și numai ne
șansa și lipsa de pregătire în mo
mentul respectiv au dus la elimina
rea lor din competiție în etapa de 
zonă. Acești tineri, pregătiți temei
nic, pot fi la fel de buni ca și cam- —:. ■-->'* -----. , ------ jnsj

cu aten-
care nu au 
conștientă că 
tîrziu ei se 
mai valoroși

un mare nu- 
provincie au 
îmbogățească

boxerilor con-

privesc cu emoție înălțimile albas
tre. Cunoscindu-le sensibilitatea, ci
neva s-a apropiat de ele și le-a aco
perit cu... citeva ziare. Nu de altceva 
dar „puternicele*  motoare cit o cutie 
de chibrituri, s-ar putea să se încăl- 
tească...

prezenți ele

★
.punctul fix*  s-au prezentat 

Sportivii parașutiști sint 
aproximativ 400 m înălțime 
mereu pină cînd acul alti- 
va fi in dreptul cifrei 1000.

In așteptarea primelor 
prezenți fac pronosticuri, 
că proba de salt în grup 
la 1000 m. cu deschidere 
aterizare la punct fix o va ciștiga 
formația recordmanului mondial 
Gheorghe lancu. Alții, „merg*  cu e- 
chipa maestrului sportului Ion Roșu.

Fără îndoială, discuțiile continuau 
dacă, văzduhul nu ar fi fost săgetat 
de un zgomot ascuțit, cumplit... Din 
miinile soților Ștefan și Elvira Purice 
luase startul un elicopter de con
strucție proprie. Piriia motorul, de îți 
lua auzul, ridicind cu puterea lui de 
2Ș cmc aparatul la 100, 200, 400 m

La . 
arbitrii, 
acum la 
fi urcă 
metrului

salturi, cei 
Unii susțin 
de trei, de 

intirziată șt

rele. In admirația celor 
fac o demonstrafie de zbor de școală.

Pe diferite tipuri de avioane ma
eștrii zborului cu motor se întrec în 
evolufii Acrobatice. O rachetă albă 
anunță încetarea zborului. Coboară 
parașutiștii ! Ating solul, arbitrii fac 
media celor două salturi și anunță 
rezultatul întrecerii : Gheorghe lancu. 
Ștefan Badioc și Teodor Tănăsescu 
au stabilit, în cinstea aniversării Par
tidului, un nou record republican — 
8,81 m — la acea'ts probă. Cu o zi 
înainte (simbăta trecută) aerodromul 
Clinceni a fost martorul unui alt re- 

sportului Ion 
și Nicolae Ve
de 5,98 
de trei

m în 
de la 
a pa

cord R.P.R. Maeștrii 
Roșu. Gheorghe lancu 
licu au stabilit media 
proba de salt in grup
600 m cu deschidere intirziată 
rașutei și aterizare la punct fix.

Peste citeva zile vom primi de la 
federația de specialitate și omologarea 
tentativei de record — înălțime, du
rată, distantă — a maestrului sportu
lui Ștefan Purice, la elicopter cu 
motor mecanic de 2.5 cmc.

Clubul

SPORTURI NRUTICE !|

Sportiv Școlar pe primul
in „Cupa

mai asistat la un 
de reușit ca cel or-

Primăverii“
loc

De mult n-am 
concurs nautic atît 
ganizat duminică dimineața pe lacul 
Herăstrău de către F.R.S.N. în colabo
rare cu comisia orășenească de spe
cialitate. Intr-adevăr, „Cupa Primă
verii", cea mai importantă competiție 
din acest promițător început de se
zon, a corespuns sub toate aspectele: 
organizare excelentă, participare ma
sivă (peste 200 de concurenți din 9 
asociații și cluburi bucureștene), mult 
tineret la starturi, un mare număr de 
spectatori prezenți pe malul dinspre 
debarcaderul Bordei, locul sosirilor. 
Unele din cele 18 probe au plăcut în 
mod deosebit prin echilibrul luptei 
pentru primul loc. Ne referim mai 
ales la probe'e de caiac 1 junioare, 
schif 2 vîsle fete, caiac 1 juniori, ca
iac 2 seniori ele.

Organizatorii au decernat, pe lingă 
numeroase premii pe echipaje, și 
două frumoase cupe pentru cluburile 
cîștigătoare în clasamentul general 
la canotaj academic și caiac-canoe. 
Ambele cupe au revenit Clubului Spor
tiv Școlar, care la canotaj academicV. TOFAN

eu 
Ioc 
de 

Ti-

• Voin*a  Timișoara s-a retras din campionat ® Maniere diferite
Așadar, actuala ediție a campionatu

lui republican se va desfășura 
participarea a novă formații în 
de zece cum se aprobase inițial 
către forul de specialitate. Voința
mișoara. oscilînd intre prezență și... 
fortait a cerut păsuire pentru pri
ma etapă, pentru ca zilele trecute să 
se hotărască definitiv : neparticipare. 
Motivele invocate de echipa timișo
reană in memoriul adresat federației 
sînt de importanța minoră și ca ata
re poartă pecet' neseriozității. A 
sosit timpul să se facă ordine în na- 
tația timișoreană, incepind de la con
ducerea secțiilor și terminind cu co
misia orășenească de specialitate.

★
O singură surprri- s-a ’-iregisțrat 

In această a -a e*apă  a campiona
tului republic- și a îume la Tg. Mu
reș, und- CS. M- -eșul. ierformera 
de săptămina trecută, a cedat sc->r 

[(5-2) în fata studenților din Cluj. în 
rest, rezultate normale chiar la p- - 
porțiile în care au fost obținute vic
toriile : 10-4 p ntru Dinamo în Jocul 
cu Progresul, 7—3 pentru '’apid (- < 
I.C. Arad) și 9 ' p-'-t. C.S. Oradea 
(cu Șt'nța Bucu i).

Debutul orăd"-"or în »•—.--‘-•■’e 
(în prima etapă au stat) a însemnat 
o plăcută surjrPă. Prezența lui Cu-

lineac, Voicu și Lengyel a avut darul 
să întinerească formația și la propriu 
și la figurat. Acum, după două etape, 
cînd toate cele 9 echipe au „de.ilat" 
prin fața spectatorilor bucureșteni se 
poate aprecia că 
de campioană va 
echipe : Dinamo 
Oradea.

lupta pentru titlul 
angrena doar două 
București și c.s.

■A
această etapă, în rîn- 
rare 

categ. -ie

cu 
de —N tril or de 

s-au „intercalat" 
Iuliu Deak, fostul 
noastre nați^.iale 
Noii „cavale- ai

au primit amîndoi notă de 
aces*  prim examen, la 

însă la între-

în interpretarea regulamentului

SPORTUL POPULAR
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Incepind 
durile atît 
prin, a 
încă doi arbitri :
portar al echinH 
și dr. I. Drăgan. 
fluierului" 
trecere Ia aces» prim 
care au avut de răspjn 
bări destul d ușoare. Și, pentru că 
ne aflăm la capitolul „arbit -j“ să 
ridicăm, din nou, o problemă rămasă 
după cit se vede nerezolvată, în -ofi- 
da tuturor eforturilor făcute în scopul 
însușirii și ap'-"'-’i UNIFORfE a 
regulamentului de jcc. Cele două ar
bitraje prestate ’-> meciurile Rapid— 
I.C. Arad (I. Deak) și Știința—C.S.O. 
(B. Iordachi) au însemnat două ma
niere opuse de a interpreta diferi
tele articole sau paragrafe ale ?gu!i- 
mentului. Astfel. în ‘'mp c primul 
a acordat cu ușurință cîteva lovituri de 
la 4 m, celălalt a sancționat cu fault 
simplu, greșeli ce reclamau sancțiu
nea cea mai se. eră : 4 m, în zona de

realizare sau eliminare, dincolo de 
zonă.

Iată dar, cum o serie de greșeli 
SIMPLE (chiar dacă s-au petrecut ’n 
zona de 4 m) au fost apreciate ca 
fiind GRAVE în timpul jocului Rapid— 
I.C. Arad și... ' -rs In ul urmă
tor. Nu încape vorbă că acest mod 
de a interpreta diferit aceeași infrac
țiune creează confuzii printre jucători, 
influențînd negativ desfășurarea me
ciurilor. Colegiul central de arbitri 
are datoria să intervină. Fie organi- 
zînd un nou curs, fie trimițînd in
strucțiuni mai precise și mai 
celor avizați.

a realizat 94 puncte iar 
noe 109 puncte Aceste 
răsplătesc preocuparea și eforturile 
Clubului Sportiv Școlar pentru pro
gresul sporturilor nautice în rîndu- 
rile elevilor din Capitală. Compor
tări remarcabile au avut și sportivii 
de la cluburile Victoria (situați pe 
locul 2 în ambele clasamente), Voin
ța, Progresul și Rapid. Sportivii de 
la Dinamo și C.C.A. au obținut vic
torii frumoase In probele de seniori 
dar au fost handicapați de faptul că 
n-au avut juniori. Iată cîștigătorii 
probelor :

JUNIOARE. Schif simplu: Mo
nica Ganea (CSȘ). Schif 4-ț-l r.: CSȘ 
(Dana Iliescu, Anca Popescu, Ga
briela Ștefan. Șerbana Drăgoescu -ț- 
Silvia Colfescu). Caiac simplu : A- 
driana Săvescu (CSS). Caiac dubiu: 
CSS (Elena Diaconescu, Luminița Co- 
mănescu). SENIOARE. Schif dublu: 
Victoria (Stana Cristian, Anca Mi- 
clescu). Schif 4-ț-t r. : Victoria (Ghi- 
zela Rostaș, Ioana Penca, Galina 
Dîngă, Elena Diaconescu + Rita Da
nielian). Caiac simplu : Emilia Mi- 
hăilescu (C.C.A.) Caiac dublu :
C. C.A. (Maria Navasart, Victoria Vi- 
șevan). JUNIORI. Schif simplu: G. 
Engelmayer (Victoria). Schif 4-|-l : 
CSS (L. Stiller. S. Lambru, N. Lim
pede, B. Ferdeber -f- G. Niculescu). 
Caiac simplu : Radu Matei (Voințaj. 
Caiac dub'u : 
Gherlan). SENIORI.
D. Niculescu (CSS). 
vîsle : Victoria (R Dobre, P. Ștefan). 
Schif 4-f-l : Dinamo (I. Husarenco. 
I. Pocora, D. Sevastian, S. Ivanov -j- 
D. Popa). Caiac simplu: O. Mercu
rian (Dinamo). Caiac dubiu: Dinamo 
(S Teodorof, D. Bardaș). Canoe 
simplu : C. Cerneiicu (Dinamo).

Ia caiac-ca- 
două trofee

CSS (D. Radu, G.
Schif simplu :
Schif dublu

clare

G. NICOLAESCU

Fîo- 
înot

Sîmbătă și duminică bazinul 
reasca a găzduit concursul •' 
dotat cu „Cupa C. "’.A." Desfășurarea 
probelor — re-erval numai eleme .- 
tului masculin — a prilejuit cîteva 
rezultate bune, printre 
sebi. acelea obținute de 
prărescu (1:02,0 pe 100 
Ion Condiescu (1:18,5 pe
ambii juniori la C.C.A.
revenit înotătcriUr de la C.C.A. (în
scriși și în număr mai mare), care 
au 
167 
de
P),

care, îndeo- 
Mir Că

ra liber) și 
100 m bras)

Trofeul a

pionii. Indiferent de aceasta 
federația de box va urmări 
ție creșterea tinerilor 
fost prezenți la finale, 
mai devreme sau mai 
vor număra printre cei 
boxeri din țară

★
Am făcut oare totul ?

rea care se pune în momentul de 
față. Putem aprecia că în această 
privință s-a făcut abia primul pas. 
Cu tot saltul înregistrat in ultimul 
timp, în stilul nostru de box mai per
sistă unele defecțiuni. Se mai con
fundă uneori boxul cu bătaia. Sîn
tem încă deficitari la capitolul „apă
rare*.  Unij antrenori mai urcă în 
ring boxeri care lovesc neregula
mentar și care, în generai, practică 
un box departe de cerințele actuale. 
Ce a adus nou Adolf Cristea de pil
dă, prin prezența sa la finalele de 
campionat? Și asemenea exemple se 
mai pot da. Federația va trebui să 
ia măsuri pentru .purificarea" bo
xului nostru. în așa fel îneît pe rin
guri să urce doar boxerii care fac 
ceea ce se cheamă „scrimă pugiiis- 
tică*.  Antrenorii federali I. popa și 
A. Vladar — care au o bună cali
ficare — trebuie să meargă mai des 
în mijlocul antrenorilor și boxeri or 
din Capitală și din provincie, să în
drume munca acestora. Dacă vom 
proceda astfel, vom ajunge ca nu 
după mult timp să ridicăm clasa bo
xului nostru pe trepte tot mai inalte.

Iată întreba- >•

ȘI ACUM, „EUROPENELE"...

Se știe că la 3 iunie vor începe 
la Belgrad campionatele europene de 
box. Cele mai bune reprezentative 
de pe continentul nostru își vor da 
întîlnire în capitala R.P.F. Iugoslavia. 
Firește că boxerii rontîni nu vor lipsi 
de la această dificilă confruntare. Cei 
mai buni dintre ei au fost selecțio
nați, după cum se știe, în echipa re
prezentativă și. după cîteva zi'e de 
odihnă activă, au început pregătirile. 
Majoritatea componenților lotului nos
tru se prezintă în formă mulțumitoa
re. Ei vor susține o întîlnire de ve
rificare cu selecționata B a R.D. 
Germane iar echipa noastră secundă 
va efectua un program comun de 
pregătire cu prima garnitură a țării 
prietene. Considerăm că lotul este 
bine întocmit și că, pregătindu-se te
meinic pînă la campionatele euro
pene, va putea face față acestei grele 
competi ii. Antrenorii I. Chiriac și 
Fi. Costin care răspund de pregătire.» 
echipei trebuie să folosească cit mai 
judicios timpul pînă la începerea 
campionatelor, astfel ca la 3 iunie ! 
reprezentanții noștri să dețină cea/ 
mai bună formă sportivă. /

\

„CUPA PRIMĂVERII REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE

totalizat în clasamentul general 
p. Ei au fost urmați de ’notătorii 
la Progresul (63 r' ' (43
S.S.E.II (-- p) și Știința (23 p).

Frumoasa bază sportivă a Combi
natului Poligrafic București a găz
duit duminică întrecerile competiției 
dotată cu „Cupa Primăverii", care a 
reunit patru dintre cele mai bune 
echipe de oină din țară.

Rezultatele 
Curcani-C.P.B. 
Nouă Olteni 16-7 ; Avîntul Curcani- 
Dinamo 15—11 ; Dinamo—Viața Nouă 
Olteni 12—5 ; Avîntul Curcani-Viața 
Nouă Olteni 2—3 : Dinamo—C.P.B.
15—9. Deoarece in urma acestor rezul
tate Dinamo și C.P.B. au totalizat 
același număr de puncte (7) s-a mai 
desfășurat un meci de baraj între 
ele cîștigat de ultima echipă cu sco
rul de 12—7. Astfel, trofeul a fost 
cucerit de formația bucureșteană 
C.P.B. de la care s-au remarcat in

turneului : Avîntul
9-10: C.P.B.—Viața

mod deosebit maeștrii sportului Alex. 
Ciobanu și Costel lancu. De la cele
lalte echipe am reținut comportarea 
jucătorilor I. Efțene, M. Bălaie (A- 
vîntul Curcani), I. Văduva, T. Garai, 
I. Fundățeand (Dinamo) și I. Albu 
(Viața Nouă).

A arbitrat corect brigada formată 
din Â. Rafailescu, P. Tănăsescu și 
V. Ciolacu.

De la I.E.B.S
Incepind de azi, marți 9 mai, se 

pun în vinzare, la casa din str. Ion 
Vidu, biletele pentru campionatele in
ternaționale de gimnastică ale R.P.R., 
care vor avea loc în zilele de 12, 13 și 
14 mai în sala Floreasca.



O surpriză (ic mari proporții: CC.A.-Dinamo 15-11!
Nimeni n-ar fi crezul că după înfrîn- 

gerca cu 15—1 suferită anul trecut «le 
militari din partea dinamoviștilor. primii 
să fie capabili de o victorie asupra for
mației campioane. Și totuși așa s-au în- 
tîmplat lucrurile duminică dimineață în 
sala Florcasca II «lin Capilală. In cadrul 
etapei a \-a a campionatului republican 
pe echipe, C.C.A. a învins pe Dinamo 
Bucuroșii eu 15—11 î După cum se 
observă din scor înfrîngerea suferită «le 
«linamovișii osie destul de clară. Com- 
parînd cifrele «lin anul acesta cu ode 
de anul trecut, bineînțeles numai la ..cla
sice* 4 (n.r. anul acesta se socotesc și 
punctele de la „libere”) victoria înclina 
încă pentru Dinamo. Dinamoviștii au 
reușii să treacă de ('.C.A. cu 11—5 dar 
au fost învinși la liiph*  libere cu cate
goricul scor de 10 — ()!! Socotindu-se punc
tajul total ei au ieșit învinși cu 15—11. 
Se conta oarecum pe victoria militarilor 
la ,.libcrc“. Dar. dinamoviștii sperau 
totuși.să ..ciupească* 4 măcar 2-—3 puncte, 
lucru ce nu le-a reușit însă. Orice spe
cialist aștepta, în schimb, victoria cate
gorică a dinamoviștilor la ..clasice . Nu 
s-a înlîmplat așa din următoarele mo
tive: 1. militarii au reușit ..să smulgă” 
..t^ei decizii dc egalitah? prin Alex. Gcan- 
lîî, lesif Moca și O. Rctfalvi în fața lui 
V. Popescu, respectiv 1. Etiache și Alex. 
Chircă. Singura victorie a militarilor la 
„clasice44, a fost obținută de O. Alexin 
la 52 kg.; 2. din formația dinamovistă 
au lipsit trei clemente dc bază : Gh.
Szabad. Gh. Dumitru și Gh. Popovici. 
Primul se află în K S. Cehoslova«‘ă 
participînd la un concurs internațional 
iar ultimii doi sînt imlisponibili. fiind 
bolnavi; 3. mai mult ca oribînd s-a vă
zut lipsa rezervelor de valoare. Este inad
misibil ca*  o formație fruntașă ca Diua-

mo să aibă rezerve ce nu ..u participat 
în competiții de mare amploare. Iată, pe 
seu rt.
toa rea

Din
moașa 
din Tg. 
Hathazi 
pînă 
limită,

Am reținut numele relor
O. Alexin. Alex. Geantă. C.
Relfalvi (clasice), Isfache. 
Gyrmatyi (libere) toți de la
Cernea, M. Sultz. I. Țăranii, 
că. N. Martinescn (în 
toți din echipa dc „clasice* 4 
namo : I. Bîrz și O. Coroban
C.S.M. ('luj și 1. Zenlay (dc la Tg. 
Mureș), lată rezultatei»? tehnice înregis
trate : C.('.A.-Dinamo Buc. 15—II (cla
sice 5—11 libere 10—0) : cu C.S.M. 
('luj 22 1 (12—4, 10—0) : cu Voința
Tg. M. 22—4 (16—0. 6—4). Dinamo 
București—C.S.M. Cluj 24 — 2 (16—0,

cum s-ar putea explica surprinză- 
înfrînsere a ilinainoviștilor. 

grupa <le la București notăm fru- 
comportare a echipei de ..libere**  

Mureș (Nacv. Dan. Pinten, 
și Bolla) care nu a pierdut 

acum decît o singură înlîlnire. la 
în fata echipei C.C.A. 
reținut

(8 — 2); G.l'.lt. I’lcclroputere Craiova — 
Unio Meteorul roșu Satu Mare 16—10 
(6—4). Notăm comportarea necorespun- 

anlrenorului C. Weber (Satu 
de arbitrul V Bulaneea.

/ Sch eu k nui n — core s p.

z.ătoarc a 
Mare) față

în foc de cronică...

mai buni : 
Badea. O.

M. Cristea. 
C.C.A. : I.
Alex. Cltir- 

vizibil progres), 
de la 

de
Di-
la

- b —

GALAȚI (prin telefon). — Localnicii 
an reușit excelenta performanță de a 
învinge după două zile de întreceri for
mația buenreșteană Progresul cu 15—9 
(rezultat la ..libere**  6—2). Cei peste 
1.600 do spectatori au ținut să aplaude 
și frumoasele victorii obținute de gălă- 
țcni asupra formațiilor C.I’.K. Electro- 
piilcre Craiova eu 22—1 (6—4) și llnio 
Meteorul roșu Satu Mare cu 20—4 
(6—1). Progresul București — Unio Me
teorul roșu Satu Marc 16—8 (8—2). 
cu C.F.Il. Electroputcre Craiova 18—6

Rapid a ciștigat 11 Cupa Primăverii”
Sîmbătă după-amiază, pe terenul Să- ții. care a deschis numeroaselor 

nătatea, au luat sfîrșit întrecerile • de mente tinere, talentate, drumul 
voleî’ dotate cu- „Cupa^ Prirnuv- rli“, 
competiție organizată de _F.Rr.iV. în 
cinstea celei de a 40-a aniversări a 
partidului. Ca și in zilele precedente, 
"spectatorii — veniți în număr mare 
au asistat la partide dc un bun-nivel, 
tehnic, la întreceri pasionante pentru 
care echipele au primit aplauze la 
scenă deschisă. „Cupa Primăverii**,  cîș- 
tigată de voleibaliștii de la Rapid, a 
fost o adevărată competiție a tincrc-

de
spre

afirmare.
Intiln.i.rea care avea . să decidă 

gătoarea competiției și echipa clasată 
•pe locul II a avut loc între formațiile

cîști-

0. ROTARU (C.C.A.) ÎNVINGĂTOR
IN „CUPA DINAMO“

Duminică dimineața cicliștii bucit- 
reșteni și-au disputat întîietatea în- ca
drul „Cupei Dinamo**.  Competiția s-a. 
desfășurat pe ruta Bufiurești-Buftea- 
Ploiești. Cursa avau.saților mi a avut 
istoric,...astfel-,-că la sprintul .fiția.l ș-a 
prezentat aproape tot plutonul'.

Rezultatele 'tehnice : 
km) : I. D. Rotam (C.C.A.) 
25t09,0;; 2. " ................... ...
C.. Moieeanu 
(C,C.A-).; 5. 
același timp 
cat. î : E. 
cat. a ll-a : 
semicurse '• 
biciclete oraș : 
Iul 23 August) ;
(Dinamo). Primul loc în clasamentul 
pe echipe a revenit clubului Dinamo.

avansati (130 
3 -.|r 

S. Ariton (,Voința) ■; 3. 
(Victoria) ; .4. Duță 
N. Grigore (C.C.A.) toți 
cii învingătbiiil. Juniori 
Crăciun (l.T.B.) ; jun.

A. Alexiu (l.T.B.) ; 
M. Bardan (C.C.A.) ;

D. Panai.tescu (.Meta- 
fete : Elena ’Capotă

REȘIȚA (prin telefon). — In sala 
sporturilor «lin localitate s-au dispuși 
întrecerile din cadrul «‘tapei a V-a a cam
pionatului. \u lost obținute următoarele 
rezultate: Metalul 23 August Bucureșli- 
U.V.A. AMEF Ara«l 10—7 (11—5 la 
clasice. 8 —2 la liher«‘). eu C.^.M. Re
șița 11 — 12 (6-10. 8—2). C.S M. Re
șița—U.V.A AMEF Arad 14 — 12 
(10—6. 4 -6). Echipa C.F.R. Timișoara 
nu a putut participa în concurs pe mo
tivul că s-a prezentat cu doi sportivi 
care nu aveau legitimațiile corespunză
toare și cu un sportiv sub greutate. 
Este unicul caz. de acest fel «lin decursul 
întregului tur a| campionatului.

Primele două zone ale campiona
telor republicane de scrimă au 
programate la Craiova și Cluj, 
orașe cu numeroși iubitori 
tului, dar - așa cum 
din rindurile de mai 
...concepții diferite in 
organizare.

La 
care 
pași,
străduit 
trăgătorilor condiții 
curs, 
torii 
bune

La
puternică tradiție 
lor albe, 
simplu

Mai 
comisia 
ordinea
in prima 
doua zi,

ai
se va 

jos - 
materie

fost
Do :ă 
spot- 

vedea 
și •u 

de

/. Plăvițiu — coresp.

de pildă, oraș 
află la primii 

locale U.C.F.S.
(și au reușit) să

optime de 
alte ocazii, organiza- 

s-au arătat a fi

Craiova, 
scrima se 
organele

in
- rl 

s-aii
asigure 

con-

modificare a programului n-a 
insă anunțată participanților, 
că. de pildă, trăgătoarele 

au sosit in Cluj

Ca și in 
craioveni 
gazde. 
Cluj, in cu

arme- 
pur și

putere.

schimb, localitate
in sportul 

organizarea . zonei, 
a dezamăgit 1

întîi, cu de la sine
locală de scrimă a inversat 
de desfășurare a probelor : 

zi au tras fetele, în a 
băieții, spadasinii. Acea-

46„C u p a Primăverii

sta
fost

astfel că. de pildă, trăgătoarele din 
Tg. Mureș au sosit in Cluj abia 
sîmbătă seara. E«te ușor de imaginat 
mirarea acestora, aflind câ... con
cursul se terminase ' ?

La sală, nieiun 
(planșe neliniate, 
montați etc.). Noroc 
legați, 
tor.
Ceva 
n-au 
o obligație 
acestora recurgîndu-se 
zații, pentru ca totuși 
pcată avea loc.

Să mai semnalăm și 
neplăcute : în întrecerea 

nilot, printre intîrziați a fost și un 
trăgător din... Cluj ? Prczensky??? In 
sfîrșit, în timpul desfășurării asal
turilor antrenorul Al. Csipler din 
Satu Mare a manifestat aproape 
permanent o 
protestind la

Cu 
lejul 
can 
evidențiat 
pe care, 
semnalat 
vestea se 
Pînă cînd

care au 
remediind. 
mai mult, 
adus nici

cîteva 
finalei 

de

la o săptaniinfl la alta, 
ne oferă competiții

De 
bucureșteni 
spectaculoase, de ridicată valoare tehnică. 
Aceste atribuie Ic merită cu prisosință 
și „Cupa Primăverii “ ale cărei întreceri 
s-au desfășurat sîmbătă și duminică pe 
baza hipică din calea Plevnei. Probele dc 
dresaj cdre au cunoscut o afluență deose
bită do participanți s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: DKESA.I culeg, ușoa
ră : 1. V. Postelnicii (Știința) cu Naiada 
537 pct : 2. E. Colan (Știința) cu lligo- 
lctto 5,36 pct ; 3 E. Boiangiu (Dina
mo) cu Dana 522 pct : culeg. mij-

(EH A) eu Macheilon 19 .îl pel 2:09.0; 
3. 1). Hering (E11A) eu lieli zat 22 pct 
2:21.0; proba pe doi cai: 1. C. \ Iad 
(Dinamo) cu Hala și Hățiș 0 pct. 1:31.5: 
proba de durată: I. V. I'inciu (Dinamo) 
cil Văpaia 10 pel. 1:32.6: 2. (1. Vlad 
(Dinamo) cit Savant 39 pet. 1:31.3: 3 
C. lopcscu (Grănicerul) 36 pct. 1:32.7: 
juniori și fete: 1. 1. Manole (Știința) 
cu Sîngera 0 pct. 51 sec: 2. I). Alilca 
(Dinamo) cu Jegălia 0 pct. 51 sec: 3. D. 
Velea (Știința) cu Cincinal 0 pct. 50 sec. 
Ordinea in clasament a fost stabilită 
după lin barai pe care 
concurenții eu .0 piuțcli

Rapid și Progresul. Scor : 3=^—(15—7, col« de
13-15, 15-6, 15-8). Pentru locurile 
3—4, Victoria a învins Dinamo: 3—2 
(10 15, 15-12, 15/8, 10-15, 15-11)!! 
Voleibaliștii de la Victoria s-au între
cut pe sine, intr-un meci care a du
rat aproape do0ă ore. Trebuie să evi
dențiem atmosfera de sportivitate care 
a domnit în toate zilele de întreceri 
contribuind la buna reușită a competi
ției.

AL. C.

dat 
in 
in 

un
elementară).

fel de pregătiri 
acumulatori ne- 

cu arbitrii de- 
o mină de aju- 

parte. situația, 
concurs, gazdele 
oficial (deși era 

in lipsa
la lmprovi- 
concursul să

alte aspecte 
spadasi-

timpul desfășurării 
Al. Csipler 

a manifestat 
atitudine neprincipială, 

i deciziile arbitrilor.
luni în urmă, cu pri- 
campionatului republi- 

sabie, comisia locală 
printr-o serie de lipsuri 
la timpul cuvenit, le-am 
în coloanele ziarului. Po- 
repetă după cum se vede. 
?...

ș-a...

T. STÂMA

v. E. Krovato (Ord.) 3 v. ; 
(S. Mare) 3 v.: 6. L.

3 v.; 7. E. Ferenczi (S.
8. I. ' Gyulay (S. Mare)

I. Haukler (Cluj) 6 v. ;

TOR peț : cațeg. intermediară: 1. 
Mihalcea (EU A) cu Bolero 816
2. ,1. Oprea (Știința) cu Sulin.a 803
3. N. Mihalcea (El IA) cu Corvin 
pet: categ grea 1. N. .Mihalcea (1 
cu Bolero, lată și rezultatele 
nice înregistrate în probele de o

sîmbătă și.; duminică :
st acolo 's ^iișoara :

5. S.
Bak<> 

Mare)
1 v. 

2.
5 v.; 3. Huszar

ZONA DE LA CLUJ : floretă fete: 
1. O. Szabo (Cluj) 6 v.; 2. J. Valas- 
kay (Cluj) 5 v. ; 3. E. Lazăr (Cluj) 4 

; 4.
Tassy 
(Ord.) 
3 v.;
spadă :
B. Szasz (Tg. M.)
(Tg. M.) 5 v.; 4. Nagy (S. Mare) 5 
v.; Korossyi (Ord.) 3 v.; 6-7. Orban 
(Cluj) și Vegh (Cluj) 2 v.; 8 Hadi (S. 
Mare) 0 v. A

ZONA DE LA CRAIOVA : floretă 
fete : 1.
(d. b.); 2. 
v. (d. b);
5 v.; Anâ,
lia Neagu (PI.) 3 v.: .6.
(Buc.) 2 v.; 7. Optifa
(Buc.) 2 v.; 8.
(Buc.) 1 v. spadă : 1. Dobrescu (Buc.) 
5 v. • 2. Lăudoiu (Buc.) 4 v. ; 3. D. Io
nescu (Buc.) 4 
(Buc.) 4 v.; 5.
(Buc.) 4 v.; 6. C.
7. J. Falb (Tmș.) 
(PI.) 2 v.

ZONA DE LA
băieți: 1 Fr. Boca (Tg. M.) 6 v.;
A. Szekely (S. Mare) 5 v.; 3. Șt. Csipler 
(Orad.) 5 v.; 4. Z. Uray (Cluj) 3 v.; 5. 
Jelics (Orad.) 3 v.: 6. Pascu (Cluj) 3 
v.; 7. Laszlo (Orad.) 2 v.; 8. Habala 
(Cluj) 0 v.; sabie : 1. Aruș (Orad.) 5 
v. (d.b.); 2. Szantay (Cl.uj) 5 v. (d.b.): 3.
Becherescu (Cluj) 5 v. (d.b.) : 4. Z. Roho- 
ni (Cluj) 4 v. ; 5. Mezei (S. Mare) 
6. Cșokor (S.
(Orad.) 2. v. ;

ZONA DE
retă băieți : 1.

\5 v. (d.b.) ;
(d.b.) ; 3.
v\
5.

llogza (Știință bucurești)

(Dinamo) cu
Vlad (Dinamo) cu Hah 
Mustafa (Craiova ) . cu Sept ȚȚ"pct/ 
felă : 1, Știința (M. Bogza, Gh. 
lea. D. Velea) 10 pct. .3:57,4: 2.
•nicerul (C. Topeșcp. N. Mărgincanu, D. 
Roșea) 16 pct. 4:07:5: 3. Dinamo (C. 
VIad. FI. Albu, V- Dobcanu) 19 pct. 
3:52.5; șemi-grea : 1. Gh. Ganga (E1IA) 
cu Rubin 3!/2 Pct- 1:51,2; 2. D. Hering

Rezultate excelente în concursul
republican școlar de Ia Cluj

E.M. Tothpall (Tg. M.) 11,3 și
(C) 11,3 ; 400 m : M. Tothpall 
1.500 m : M. Bota (T) 4:20,4 ;

CLUJ, 8 (prin telefon). In localitate 11,2 ; 
s-au desfășurat la sfirșitul săptâmîriii Simu 
trecute întrecerile din cadrul finale- 52,2; 
lor'pe țară ale concursului de atletism 110 mg (91,4 cm): Ad. Schneider (T) 
al . școlildr .medii cu program special 15,3; înălțime: V. Păltineanu (B) 1,90; 
de .educație fizică. La întrecerile care 
au avut loc pe stadionul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ au. luat parte 360 de 
elevi și eleve reprezentînd școlile din 
Timișoara (904,5 p), Brașov (862,5 p), 
București (814 p), Cluj (730,5 p), Galați 
(639,5 p), Tg. Mureș 
cea (369 p) etc.

Iată rezultatele
NIORI CAT. 1:100

(527 p), Rm. Vil-

înregistrate : JU- 
m : M. Gibu (Br.)D. TANASESCU — coresp.

parte 65 de tineri aparținind 
secțiilor de haltere ale du
și asociațiilor sportive bucu- 
Pe primul loc s-au clasat 

halterofili, in ordinea ca- 
î. Hortopan (C.C.A.) 232

Faza regională a campionatelor republicana
• Sîmbătă ’ șieldumiriică a yavut Idei 

în‘ sala Recolta" din1 Capitală faza re
gională a campionatelor republicane 
individuale de haltere. La întreceri 
au luat 
tuturor 
burilor 
reștene.
următorii 
tegoriilor : I. Hortopan (C.C.A.) 
kg ; V. Păunescu (Dinamo Obor) 292,5 
kg: N. Gospodinov. (Dinamo Obor) 
250 kg : F. Goscliler (Sirena) 297,5 kg; 
V, I one seu (Rapid). 310 
men (Dinamo Obor) 315 
(Victoria) 325 kg; Gh. 
mo Obor) 325 kg. (Gh. 
coresp.).

kg ; C. Kele- 
kg; Șt. Isac 

Mincu (Dina- 
Mănuilescu —

• în sala sportivă a C.S. Oradea 
s-au întrecut halterofilii din regiu
nea Crișana în vederea desemnării 
campionilor regionali pe anul incurs. 
S-au remarcat : Dumitru Leica (cat. 
coc.oș) care a egalat recordul regio
nal, obținîn.d și norma de categoria 
I și loș.if Popovici (cat. semigrea) 
care a stabilit un nou record regional. 
Iată ciștigătorii : muscă : V. Gavra 
(A.S. Muncitorul) 207,5 kg ; cocoș : D. 
Leica (A.S. Muncit ul) 245 kg: pană: 
Al. Crețu (A.S. Muncitorul) 217,5 kg; 
ușoară : L. Miile (A.Ș. 
205 kg ; semigrea : I. 
Muncitorul) 327,5 kg.

Pentru faza finală 
V. Gavra, D. Leica 
(Hie Ghișa — coresp. reg.)

Muncitorul)
Popovici (A.S.

s-au calificat : 
și I. Mihelea.

I

lungime : C. Stroe (Ț) 6,60 ; prăjinii : 
Gh. Pleznilă (G) 3,20 ; greutate (6 kg): 
D. Stegarii. (Cv.) ,12,64 ; disc (1,5 kg): 
N. Ezechil (T) 37,82 ; suliță (800 gr) : 
D. Marian (T) 51,91 ; ciocan (6 kg): D. 
Marian 43,09 ; JUNIORI CAT. II-A : 
80 m: S. Dincâ (C) 9,5 ; 300 m: P. 
Tronic! (B) 38,7 ; 1.000 m : C. Perju (T) 
2:44,4; 90, frig (91,4 cm): E. Udrea (C) 
13,8 ;. inălțime V..Obogeanu (Br.) 1,65; 
lungirpe : ,E..,.Udrea 6,14 ; greutate (5 
kg) : V... Corbapiu (Iș.) 12,98; JUNIOA
RE CAT. I .:, 100 m : Ec. Cheșu (Gl.) 
13,0; 400 Cheșu 62,1 ; 80 mg:
A. Meculeșcțt (jj), 12,8 ; lungime : M. 
Olteanu (C) 5,15 ; inălțime : M. Popes
cu (B) 1,58. :, greu.țqt,e .(4 kg) : D- Ve" 
ber (Gl.) 9,94; disc: R. .Ivloțiu (T) 
32,90 ; suliță : R. Bucea (T) 37.68 ; JU
NIOARE CAT. A 11-zV : .60 m : G. Ra
dulescu (B) 7,8 ; 500 m : S. Giță (Gl.) 
1:21.5 (!) ; 60 mig - El: V,asi,..<T) 9,6-rec. 
republican ăgatatp junioare cat. 15 -16 
ani ; inălțime : A. Ionescu (B) 1,48 ; 
lungime : G. Rădulescu (B) 5,46-rec. 
republican egalat, junioare cat. 15 16 
ani ; greutate (3 kg) : V. Goia (Br.) 
10.60 ; CLASAMENT GENERAL CATE
GORIA A, ILA '(13 18 ANI) : 1. Sc. M. 
35 București; 370 p * • 2. Sc. M. 4 Ti
mișoara 331,5 p ; 3. Sc. M. 2 Brașov
287.5 p ; 4. Sc. M: 13 Cluj 287 p ; 5. 
Sc. M. 4 Galați 231 p ; CLASAMENT 
GENERAL' CATEGORIA I (17 19 
ANI): 1. Sc. M. 2., Brașov 575 p ; 2. Sc. 
M. 4 Timișoara 573 p ; 3. Sc. M. 35 
București 444 p ; • 4. Sc. M. 1.3 Cluj
443.5 p; 5. Sc. M. 4 Go’-'i 4'm F p

A. PALADE-URaD, coresp.

semi-ușoară: V. Pinciu (Dina- 
Clasie 0 pct. .46 sec: proba

slacole
mo) Cil xz
pe echipe gen Ciip<t Națfțiuilof disputată 
în trei scrii (pentru primele două serii 
a fost întocmit un clasament separat) : 
1. Grănicerul (Gh,. Călugări Join, ,D. Roș
ea, Cr. Topeseu) 0 pct 28 sec ; 2. Di
namo (C. Vlad, E. Boiangiu. O. Rccer) 
0 pct. 28,8 sec ;. 3. Dinamo (C. \ Iad, 
V. Dobcanu, 0. Recer) : seria a IIl-a 
categorie mijlocie) ; 4. , E1I A (Gh. Gan
ga, V. Bărbuccanu. D. Hering) 0 pct.

i

De ce a avut" emoții

promovată 
categorie, nu 

meciurile anterioare că are 
să pună in 'dificultate o 

valoâre 'cutn> este Progresul 
pretendentă la primul' loc. 
strîns din prima repriză

Pentru pasionații handbalu'lui care 
n-au asistat la meciul. dintre echipele 
feminine Progresul București și C.S. 
Oradea rezultatul partidei (17-9) pare 
neobișndit. Intr^adevăr formația oră- 
deană de. handbal in 7, 
anul acesta în : prima*  
arătase în 
posibilități 
echipă de 
București, 
Rezultatul
(7-5) și faptul că orădencele au reușit 
să înscrie 9 goluri formației bucu- 
reștene se datoresc. in primul rînd, 
unei ■ improvizâții fotefcită de antre
norul (ieliipei Progresul, care nemul
țumit de comportarea portarului Ilea
na Cazacu a scob-o de pe teren și 
neavind un alt portar de rezervă (Bor- 
cea este bolnavă) a înlocuit-o cu o 
jucătoare de cîmp (un timp a... „apă- 
rat“ G. Munteanu iar apoi Antoaneta 
Vasile). Datorită acestui fapt Progre
sul a jucat cea mai mare parte din 
meci în 5 jucătoare de cîmp.

In aceste condiții, dacă C.S. Ora
dea ar fi avut și ea un lot complet și

Ileana Bejan (Buc.) 6 v.
Geta Sachelarie (Buc.) 0 

3. Paula Roman (Buc.) 
Ene (Buc.) 3 v„ 5. Ceci- 

Lidia Grieb 
Dragalina

Glicheria Ștefănescu

4. N. Marinescu 
Cr. Lichiardopol 
Steliăn (Buc.) 3 v.;
2 v.: 8. C. Paisie

v:

CĂREI : floretă
2.

4 v. ; 
Mare) 2 v. : 7. Szantho 
8.. Turcaș (S. Mare) I v. 
LA BUCUREȘTI : flo- 

At. Csipler (Știința Buc.)
2. Poenaru (C.C.A.) 5 v. 

Mureșanu (Știința Buc.) 5 
(d.b.); 4. Isopescu (Petr. Pi.) 4 v.;

\Zilahi (C.C.A.) 4 v. 6. Paisie (Petr. 
Pl)\3 v. : 7. I. Drimbă (C.C.A.) 2 V. ;
8. Laudoiu (C.C.A.) 0 v.; sabie: 1. L. 

 

Rohoiti (Știința Buc.) 6 v. (d.b.) ; 
2. Muățață (C.C.A.) 6 v. (d.b.) ; 3. Vin- 

 

tilă (C.GA.) 5 v, : 4. Culcea (C.C.A.) 
4 v. ; 5. icolae C. (C.C.A.) 3 v. : 6. 
Bâdescu ( C.A.) 2 v. :• 7. .Popov (Petr. 
PI.) 2 v. ; 8.\Coman (Progr. Buc.) 0 V.

Progresul București?
sale ar li știut sădacă jucătoarele

tragă mai bine la poartă nb era ex
clus să se înregistreze chiar și o mare 
surpriză. Pe bună dreptate s-au în
trebat o parte din spectatori : cum 
este posibil ca o formație de primă 
categorie să se bazeze riumai 
portari și să nu. t__
său și elemente tinere.
care pot fi folosite 
menea ocazii ?

★
după-amiază 
restante in

>azeze riumai be doi 
aibă incluse in lotul 

. de perspectivă 
t succes in ase-cu

au avut loc| trei 
cadrul campiona-

teren
cu

Luni 
meciuri 
telor republicane. La handbal în 11 
Textila Cisnădie a cedat pe
propriu în fața formației C.C.A. 
scorul de 11-12 (6-5).

în campionatul feminin de handbal 
în 7. două surprize : la Mediaș. Re
cord-Rapid BucureșP 1—1 (0—0), iar 
la Si , C. S. M. a Întrecut Știința 
București cu scorul de 6—3 (Ș—2).
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Concursul triunghiular de floretă fete
R. P. Romînă—R. P. Ungară—Italia va avea loc 

la Constanta
(Urmare din pag. 1)

Așa cum am mai anunțat, cea de a 
IlI-a ediție a concursului triunghiu
lar de floretă fete R.P. Romînă — 
RjP. Ungară — Italia va fi găzduit 
de țara noastră. In vederea popu
larizării scrimei în prima regiune co
lectivizată a țării, federația de spe-

ciaHtate a hotarît ca .triunghiularul" 
să aibă loc In Sala sporturilor din 
orașul Constanța, sîmbătă 13 mai, în
cepând de la ora 17. Echipele R.P. 
Ungare și Italiei sânt așteptate să so
sească în Capitală, în cursul zilei de 
joL

B.
la

DE FOTBAL DE LA NEW YORK
Pregătirile pentru turneul interna

țional de fotbal care urmează să în
ceapă la 17 mai la New York sînt în 
plină desfășurare. Nu de mult, 
organizatorul turneului, William Cox, 
a ținut o conferință de presă, în 
cursul căreia a anunțat că a hotărît 
să invite echipa vest-germană Karl
sruhe în cazul cînd formația Eintracht- 
Frankfurt 
rea.

Vorbind 
americane
sub denumirea de Selecționata orașu
lui New York, Cox a făcut cunoscut 
că ea va fi întărită cu nouă jucători 
englezi, cărora li se va alătura vene- 
zuelianul Raoul Seaone, care joacă în 
prezent 
Sevilla.

In 
William

nu va putea face deplasa

despre pregătirile echipei 
care va participa la turneu

ta echipa spaniolă

cursul conferinței 
Cox s-a ocupat și

Betis din

de presă 
de marele

interes cu care este așteptat turneul 
internațional de fotbal din acest an, 
arătînd că .acesta este cu 200 pină la 
200 la iută mai mare decit anul tre
cut".

După cum a anunțat William Cox, 
jocurile din prima serie a turneului 
vor începe la 17 mai cu meciul din
tre echipa turcă Beșiktas și formația 
vest-germană. Au confirmat partici
parea și celelalte echipe invitate, care 
fac parte din această serie și anume: 
Concordia Montreal (Canada), Everton 
(Marea Britanie), Dinamo București, 
Bangu Rio de Janeiro, Kilmarnock 
(Scoția) și selecționata orașului New 
York. Echipa câștigătoare a seriei, în 
care meciurile se vor desfășura sistem 
turneu, va susține la începutul lunii 
august finala cu câștigătoarea seriei 
a doua.

singur 
ploaia rece, și în luptă cu vîn- 
puternic, alergătorul nostru va 

cu o vigoare neobișnuită, va 
o adevărată cursă individuală 

cronometru și va reuși să

mat în ordine de Z. Hasman și 
Fornalczyk. înțelegîndu-se bine 
„morișcă", fugarii reușesc să-și creeze 
la km. 115 un avans de două minute. 
Cei doi cicliști romîni duc o trenă 
intensă pentru că în acest grup nu se 
află nici un alergător suedez, ci doar 
un singur rutier cehoslovac, și reu
șita evadării ne-ar apropia de echi
pele fruntașe ale clasamentului gene
ral. Rămînem să vedem ce se în
tâmplă cu plutonul urmăritor. La km. 
130 Gh. Rădulescu se oprește pentru 
a schimba un baieu. Rămas 
sub 
tul 
rula 
face
contra 
prindă după 25 km. plutonul masiv. 
Ploaia devine mai rece și apoi pică
turile se transformă în grindină. Cu 
toate acestea Ion Cosma este pus pe 
fapte mari. El ciștigă și al doilea 
sprint din orașul Demmin urmat de 
Z. Hasman și V. Bangsborg. în ora
șul Gnoien (km. 160) unde este și 
punct de alimentare, luăm din nou 
timpul dintre fugari și pluton. în 
acest moment avansul fugarilor a 
crescut la 6,20 min. în curînd ne va 
întîmpina un tren cu 15 vagoane pe 
care flutură steagurile celor 15 na
țiuni participante la „Cursa Păcii". 
Trenul care se numește : „Rostock— 
„Cursa Păcii" Expres" și pe care este 
scrisă o lozincă mare : „Salutări ci
cliștilor din Cursa Păcii" ne va în-

AL PE GLOB
IN PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI MONDIAL

In grupa a VIII-a europeană a pre
liminariilor campionatului mondial s-a 
jucat ieri returul întîlnirii Scoția — 
Irlanda. Din nou scoțienii s-au ară
tat superiori, cîștigînd cu 3-0 (2-0).

Terminîiid la egalitate cu Peru (1-1), 
echipa Columbiei și-a asigurat califi
carea pentru turneul final.

va —- Sampdoria 3-0, Atalanta —■ La
zio 0-0, Bari — (Jatania 0-0, Na
poli — Udiiiese 2-2, Spal — Lane- 
rossi 2-1. în clasament: Juventus 
42, Inter 41, Milan 39, Roma 
Sampdoria 36, Fiorentina 35.

TOTTENHAM A REUȘIT 
„DUBLUL" 1

INTER DIN NOU OPRITĂ

Pentru a treia oară în istoria 
balului englez o echipă reușește 
cîștige campionatul și cupa. "

37,

este paralelă cu 
Rostock, unde 
avans de peste

soți (de aici șoseaua 
linia ferată) până la 
fugarii ajung cu un 
9 minute față de plutonul urmăritor. 
In apropiere de Rostock, V. Bangs
borg sparge. Pe străzile orașului Ion 
Cosma fuge din plutonul evadaților. 
Ou toate insistențele purtătorului tri
coului galben I. Melehov, olimpicului 
V. Kapitonov și cunoscutului G. 
Schur, Cosma nu mai poate fi 
și intră pe stadionul unde se 
peste 50.000 de spectatori care 
rau stegulețe galbene, cu un
M-*  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦

• Cu prilejul unui concurs de hal
tere, sportivul chinez Cen Cin-kai a 
stabilit un nou record mondial la 
stilul „aruncat" (categoria pană) cu 
o performanță de 148,500 kg. Vechiul 
record era de 148 kg și aparținea 
aceluiași halterofil. Cen Cin-kai a 
realizat cu acest prilej cel de al 7-lea 
record mondial de la începutul acti
vității sale sportive.

• Pentru a 6-a oară, campioana 
•olimpică Larisa Latînina a cucerit 
„Cupa U. R. S. S.“ la gimnastică în 
competiția desfășurată timp de două 
zile la Minsk. Ea a totalizat 38,5 
puncte față de 37,6 puncte cît a ob
ținut Tamara Manina, cea de a doua 
•clasată.

• în orașul Ljubliana s-a disputat 
o probă de maraton pe distanța de 
25 km. întrecerea a fost ciștigată de 
cunoscutul atlet sovietic Serghei Po
pov, cronometrat în 1 h 13:20,0. Pe 
locul doi s-a clasat finlandezul Ro
tila — 1 h 13:40,0. Ștafeta de mare 
fond a fost ciștigată de echipa ora
șului Moscova, înaintea reprezentati
velor Lening- lui și Londrei.

• Dubla campioană olimpică In
grid Kriimer (R. D. Germană) a 
ciștigat concursul inter ațional de să
ritură de la trambulină (turn) desfă
șurat la Moscova, obținînd 105,008 
puncte. Pe locul doi s-a clasat Raisa 
Gorohovskaia cu 90,78 puncte. în pro
ba de săritură de la trambulină băr
bați, primul loc a fost ocupat de 
Iurii Melnikov (U.R.S.S.) cu 145,32 
puncte, urmat de Dieter Pophal 
•(R. -D. rmană) 141,85 puncte.

Ne mîndrim cu

ajuns 
aflau 

flutu- 
avans

5h59:01,0, 10. V.
ca) 6h04:45,0... 
6h07:24,0, 18. I.
74. G. Moiceanu 
accidentat în etapa anterioară la o 
busculadă, a abandonat. 
U.R.S.S.
18h04:16,0;
mental
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(R.D.G.)
(Suedia)

Bangsborg (Danemar-
15. Gh. Radulescu 
Stoica același timp, 
6h53:08,0. W. Ziegler,

Echipe : 1. 
18h04:06,0; 2. R.P. Polonă 

3. R.P.R. 18h04:19,0. Clasa- 
general: 1. I. Melehov
26h28:53,0; 2. V. Kapitonov 

26h35:24,0; 3. B. Eckstein 
26h39:57,0; 4. G. Goransson 
26h40:39,0; 5. I. Cosma

Etapa de duminică a campionatului 
Italiei a permis din nou lui Juventus 
să treacă singură în fruntea clasa
mentului, prin victoria " " t~1’
mită „acasă" în fața lui Lecco. In 
schimb, tot pe teren propriu, Interna- 
zionale a fost oprită de Torino : 1-1.
Celelalte rezultate : Fiorentina — Mi
lan 2-0, Roma — Bologna 1-0, Pado-

cu 4-2 obți-

PE SCURT

fot- 
să 

cîștige campionatul și cupa. După 
Preston North End (1889) și Aston 
Villa (1897), iată că acum Tottenham 
Hotspur reeditează performanța. In 
finala Cupei Angliei, disputată sîm
bătă la Wembley, Tottenham a cu
cerit în fața lui Leicester o victorie 
mai dificilă decît arată scorul : 2-0.
învinșii s-au arătat cel puțin egali 
adversarilor și dacă nu pierdeau în 
m-in. 20 pe fundașul dreapta Chal
mers — rănit — este puțin probabil 
că Tottenham ar fi reușit să marche
ze după pauză, prin Smith (mîn. 66) 
și Dyson (min 73).

CUPA FRANȚEI — LUI SEDAN
Și la Paris a fost zi de finală în 

cupă. Pe stadionul Colombes, în fața 
a 40.000 spectatori, Sedan a reușit 
să-și adjudece, mult doritul trofeu, în- 
trecînd net pe Nîmes cu 3-1. La pauză, 
învingătorii conduceau cu 1-0 prin 
golul marcat de Fulgenzy și și-au 
mărit apoi avansul prin Breni și Sa
lem. învinșii au redus scorul prin 
Constantino.

AUSTRIA VIENA ÎNVINSA
Rezultatele celei de a 22-a etape 

din campionatul austriac : Wacker — 
Austria Viena 4-3, W.A.C. — Austria 
Salzburg 2-1, W.S.K. — Dornbirn 5-1, 
Rapid — Graz 1-0, L.A.S.K. — Wie
ner Neustadt 3-1, S.V.S. Linz — Si
ntering 3-2. Conduce Austria Viena cu 
36 puncte, urmată de W.A.G. și 
W.S-.K. cu cîte 29 p.

<• Iii seria de sud a campionatului 
R.F, Germane, Eintracht Frankfurt a 
învins pe Mannheim cu 3-2 și conti
nuă să figureze pe locul doi în cla
sament în urma lui 1 F.C. Niirnberg.

Extra- 
avind 

lui Ion

Ien Cosma s-a afirmat pentru 
prima oară in anul 1959, cînd a 
ciștigat Turul ciclist al R.P. Ro
mine. Selecționat apoi in prima 
echipă a țării, el a reprezentat cu 
cinste culorile patriei in diferite 
competiții internaționale. Printre 
altele, a ocupat locul I in cursa 
de la Venturina (Italia 1960), a 
ciștigat Marele premiu de la Pa
ris (1960) și a făcut parte din e- 
chipa reprezentativă a țării noas
tre care a ciștigat întrecerea des
fășurată pe ruta Paris — Rouen 
— Paris, cucerind „Cupa Marcel 
Cachin". Și iată că, talentatul ci
clist in virstă de numai 23 ani 
este din nou obiectul comentarii
lor agențiilor de presă și al zia
relor de specialitate. La o oră și 
jumătate de la terminarea etapei 
a Vl-a, Szczecin — Rostock, a 
Cursei Păcii, ziarul „N. D. 
blat" din R.D.G. a apărut 
pe prima pagină fotografia 
Cosma.

că Ionde 22 secunde. Se poate spune
Cosma a avut un finiș extraordinar. 
Cel de al doilea alergător al nostru, 
L. Zanoni, a căzut la intrarea în sta
dion, pierzînd secunde prețioase.

lată clasamentul etapei: 1. Ion Cos
ma 5h57:54,0 (210 km), 2. I.- Melehov 
(U.R.S.S.) 5h58:16,0, 3. B. Fornalczyk
(R.P.P.) 5h58:26,0, 4. G. Schur (R.D.G.), 
5. A. Piechaczek (R.P.P.), 6. Z. Has
man (R.S. Ceh.), 7. V. Kapitonov 
(U.R.S.S.) același timp, 8. J. Poppet 
(Franța) 5h58:34,0, 9. L. Zanoni

26h41:29,0... 14. I. Stoica 26h45:44,o- 21. 
L. Zanoni 26h49:18,0; 23. Gh. Radu
lescu 26h49:24,0; 68. G. Moiceanu
27h53:10,0. Echipe: 1. U.R.S.S. 80h46:50,0; 
2. R.P. Polonă 80h53:06,0; 3. R.D. Ger
mană 81h03:13,0; 4. R.P. Romînă
81hll:55,0; 5. R.S. Cehoslovacă
81hl7:01,0; 6. Suedia; 7. R.P. Bulga
ria; 8. R.P. Ungară; 9. Danemarca 
10. Anglia; 11. Franța; 12. Olanda; 
13. Norvegia; 14. R.P.F. Iugoslavia; 
15. Finlanda.

Marți se desfășoară etapa a VII-a 
Rostock — Berlin (240 km).

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE ȘI-A PĂSTRAT TITLUL 
DE CAMPIOANĂ EUROPEANĂ

• Invingind Belgia cu scorul de 11-61 (3Î-4O)
echipa 1! P. Romine a ocupat locul vil

Luptătorii romîni 
s-au comportat frumos la Praga

PRAGA 8 (prin telefon). — Cei doi 
luptători romîni care au participat la 
concursul internațional de Ia Praga, 
competiție ce a durat timp de trei 
zile, au avut o frumoasă comportare. 
Astfel, Gh. Szabad s-a clasat pe locul 
III ia categoria 57 kg (categorie su
perioară participării sale obișnuite) iar 
Ion Iouescu a ocupat locul II la cate
goria 87 kg. Gh. Szabad a învins la 
puncte pe Schuster, la tuș pe Barva

Meciul pentru titlul mondial de șah

Tal are avantaj în partida a 20-a
A 20-a partidă a meciului Tal— 

Botvinnik a început sub semnul unei 
tensiuni deosebite. Avînd albele, cam
pionul mondial a dorit desigur să pro
fite de acest prilej pentru a reduce 
scorul întîlnirii. El s-a pregătit în 
mod special pentru a combate din 
nou apărarea Caro-Kann, „armă" cu 
care Botvinnik a contracarat cu suc
ces pină acum acțiunile ofensive ale 
adversarului său. Tal a avansat din 
nou pionul central (4.e4—e5), dar și-a 
corectat jocul de pe flancul regelui, 
trăgînd învățăminte din preceden
tele partide. Ca rezultat, el a obți- 

și a fost învins la puncte de Horneak 
și de Sweck la tuș. Ion Ionescu a în
vins la tuș pe Grabata, tot la tuș pe 
J. Cikan, la puncte pe Engel și pe 
Wolllrab și a fost învins la tuș, în ur
ma unei greșeli tactice, de cunoscu
tul luptător celioslovac Kormanik, care 
a și ocupat locul I al categoriei. In 
categoriile la care au participat spor
tivii noștri toți ceilalți concurenți au 
fost cehoslovaci.

nut inițiativa în jocul de mijloc, pe 
care a căutat s-o fructifice pe calea 
complicațiilor tactice. După ce albul 
a făcut rocada mare și a refuzat un 
interesant sacrificiu de pion oferit de 
adversarul său, lupta a devenit deo
sebit de animată.

Partida s-a întrerupt în următoa
rea poziție, în care Tal deține un 
sensibil avantaj pozițional : Alb (Tal): 
Rd2, Tb6, hl, Ca4, P.a2, b2, d3, d4, 
e5, f4, h4. Negru (Botvinnik) : Rg7, 
Tc7, e8, Cd8, P. a6, b7, c6, d5, f5, 
g6, h5. Botvinnik a înscris mutarea 
42. Scorul meciului este llt/2—lt/2.

BELGRAD 8 (prin telefon de Ia tri
misul nostru special). Baschefbaliștii 
romîni au încheiat participarea lor la 
cel de al XlI-lea campionat european 
așa cum au început-o, adică cu o vic
torie, obținută de data asta în fața se
lecționatei Belgiei, învingătoare a for
mațiilor R.P. Ungare și R.P- Polone. 
In urma acestui joc cîșfigat, echipa 
R.P. Romîne se clasează pe locul 7 
(față de locul 8 obținut în 1959 ia 
Istanbul), clasificare nejustă față de 
comportarea generală a jucătorilor 
noștri. Aceștia au învins în 6 din cefe 
8 meciuri disputate și ocupă locul 7, 
în timp ce echipele R.S. Cehosllovace 
și R.P. Ungare, cu cîte 4 și 5 în- 
frîngeri (din opt meciuri) se clasează 
înaintea noastră. De altfel, ziarul 
Sport din Belgrad, ca și cei mai mnlți 
specialiști prezenți la întreceri, apre
ciază că jocul clasamentelor a defavo
rizat categoric echipa R.P. Romîne. 
aflată pe un loc inferior față de va
loarea meciurilor prestate.

Intîlnirea cu formația Belgiei a fost 
extrem de dificilă. După primele mi
nute de joc, belgienii au aplicat apă
rarea în zonă, care a incomodat vădit 
acțiunile jucătorilor noștri. Ca lirjnare 
a acestui fapt, adversarii noștri au 
condus, uneori la diferențe destul de 
mari (min. 10:27-7 și min. 25:47-36). 
în acest timp, jucătorii romîni au ra
tat multe aruncări de la distanță. Din 
min. 26, jocul echipei noastre devine 
mult mai rapid, pătrunderile decise, 
angajările pivoților în cele mai bune 
momente și contraatacurile lor fulge
rătoare făcînd ca handicapul să fie 
refăcut în mai puțin de 5 minute. în 

min. 31 am luat conducerea (49-48) și 
desfăștirînd și în continuare un joc 
mult aplaudat, echipa țării noastre 
a cucerit victoria la scorul de 71-61 
(37-40). Arbitrii Ștefanovici (R.P.F.1.) 
și Uyguk (Turcia) au condus biu» 
următoarele formații : R.P. ROMINA 
— NICULESCU 14, Giurgiu, NEDEF 
6, ALBU 8, Nosievici 13, Popescu 5. 
NOVAGEK 19, Demian 6; BELGIA — 
Van Huele 8, Eygel 12, AERTS 14. 
STEVENIERS 7, SCHOLIF.RS 8. LO- 
RIDON 10, Macs 2.

Alte rezultate : U.R.S.S. — R.P. 
Bulgaria 77-54 (36-22) (disputat dumi
nică seara) ; pentru locurile 11-12: 
Izrael — R.D. Germană 83-80 (33-39. 
69-69) ; pentru locurile 9-10 : R.P. 
Polonă — Turcia 74-59 (40-21). Pen
tru locurile 5-6 : R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară 53-48 (33-28) ; pentru 
locurile 3-4 : R.P. Bulgaria — Franța 
55-46 (31-14).

In finală s-au întîlnit reprezentati
vele Uniunii Sovietice și R.P.F. Iugo
slavia. După un meci extrem de dis
putat, formația U.R.S.S. a obținut vic
toria cu scorul de 60-53 (31-27). cuce
rind astfel titlul de campioană euro
peană. Iată clasamentul final al cam
pionatului :

1. U.R.S.S. — CAMPIOANA EURO
PEANA. 2. R.P.F. Iugoslavia, 3. R.P. 
Bulgaria, 4. Franța, 5. R.S. Ceho
slovacă, 6. R.P. Ungară. 7. R.P. Ro
mînă, 8. Belgia, 9. R.P, Polonă. II). 
Turcia, 11. Izrael, 12. R.D. Germană, 
13. Spania, 14. Finlanda, 15. Olanda, 
16. R.F. Germană, 17. Grecia, 18. 
Suedia, 19 Anglia.

D. STĂNCULESCU
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